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In een brief gedateerd 11 oktober 1993, kenmerk DGA/G/TOS/93/07732A, schreef de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de staatsecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

Enige tijd geleden is in het kader van de vereenvoudiging van de adviesstructuur van de rijksoverheid het 
voornemen ontwikkeld om een betere integratie tot stand te brengen ten aanzien van de advisering bij de 
gezondheidskundige onderbouwing van de normering voor de werkplek met die voor het algemene 
gezondheidsbeleid. Een gevolg van dit voornemen is het initiatief om de activiteiten van de Werkgroep van 
Deskundigen (WGD) te brengen onder de vleugelen van de Gezondheidsraad. De WGD is een bij 
ministeriële beschikking van 2 juni 1976 ingestelde adviescommissie. De WGD heeft als belangrijkste taak 
om gezondheidskundige adviezen op te stellen als eerste stap in het proces van vaststelling van Maximaal 
Aanvaarde Concentraties (MAC-waarden) voor stoffen op de werkplek. 

In een bijlage licht de minister zijn verzoek aan de Gezondheidsraad als volgt toe: 

De Gezondheidsraad zal de minister van SZW adviseren ten aanzien van gezondheidskundige aspecten 
van het arbeidsbeschermingsbeleid inzake chemische stoffen op de werkplek. Met name gaat het hierbij 
om het opstellen van gezondheidskundige adviezen ter onderbouwing van (wettelijke) grenswaarden voor 
de kwaliteit van de lucht op de werkplek. In concreto betreft het: 
• Een wetenschappelijke evaluatie van de van belang zijnde beschikbare gegevens over de

gezondheidskundige aspecten van de stoffen aan de hand van het bij de adviesaanvraag toegeleverde
criteria-document.
Zo mogelijk wordt een advies afgesloten met een gezondheidskundige advieswaarde, dan wel, voor
genotoxische carcinogenen, met een “blootstelling versus tumorincidentie range”, waarbij inbegrepen
een berekende luchtconcentratie corresponderend met een tumorreferentie-incidentie van 10-4 en 10-6

per jaar.
• Het evalueren van korte toetsingsdocumenten i.c. van onderbouwingen van recentelijk vastgestelde

buitenlandse werkplek grenswaarden.
• Het adviseren over, dan wel opstellen van onderbouwde klassificatievoorstellen t.b.v, het plaatsen van

stoffen op lijsten zoals die in het kader van het arbeidsbeschermingsbeleid gehanteerd worden. Dit
betreft in elk geval de lijst van kankerverwekkende stoffen, waarbij als klassificatie-criteria de criteria
gelden zoals die in EG-verband in het kader van de Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 27 juni 1967 (67/548/EEG) zijn opgesteld.

• Het opstellen van adviezen m.b.t. andere (nader te specificeren) onderwerpen.

In zijn brief van 14 december 1993, kenmerk U 6102/WP/MK/459, aan de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de voorzitter van de Gezondheidsraad 
akkoord met het onderbrengen van de WGD als commissie van de Gezondheidsraad. 
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