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Onderwerp: aanbieding advies Diesel engine exhaust

Geachte staatssecretaris,
Graag bied ik u het advies Diesel engine exhaust aan. In dit advies heeft de Gezondheidsraad
voor beroepsmatige blootstelling aan de uitstoot van dieselmotoren blootstellingsniveaus
afgeleid die overeenkomen met vooraf vastgestelde risiconiveaus van overlijden aan
longkanker. Ik bied u het advies aan ten behoeve van het vaststellen van een grenswaarde op
de werkplek.
Het advies is opgesteld door de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan
stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad. Deskundigen en belangstellenden buiten de
Gezondheidsraad hebben de gelegenheid gekregen om inhoudelijk te reageren op een concept
van het advies. Daarnaast is het advies intern getoetst door de Beraadsgroep Volksgezondheid.
Van belang om onder uw aandacht te brengen is de actualiteit van het advies. Het huidige
advies is gebaseerd op onderzoek onder personen die beroepsmatig zijn blootgesteld aan de
uitstoot van oudere dieselmotoren zonder systemen om de uitstoot van dieselmotoren te
beperken. In de Europese Unie gelden strenge emissienormen om de uitstoot van met name
roetdeeltjes afkomstig van dieselmotoren terug te dringen. Deze normen gelden voor nieuwe
dieselmotoren. Naar verwachting zal het nog jaren duren voordat alle oudere dieselmotoren, die
momenteel gebruikt worden op werkplekken voor transport en stroomvoorziening, zijn
vervangen. Op dit moment zijn de potentiële gezondheidsrisico’s van nieuwe dieselmotoren
onvoldoende onderzocht.
Ik onderschrijf de aanbevelingen van de commissie.
Het definitieve advies is uitgebracht in het Engels en heeft een Nederlandse samenvatting. Het
is te downloaden op onze website www.gezondheidsraad.nl.
Ik heb het advies vandaag ter kennisname aangeboden aan de minister van VWS en aan de
staatssecretaris van IenW.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. J.M. Geleijnse,
vicevoorzitter
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