
Brussel, 1 maart 2017 

Stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het 

werk 

Na jarenlange vakbondsactie, kwam het in de Commissie Werkgelegenheid van het Europees 

Parlement gisteren tot een belangrijk stap voorwaarts in bescherming tegen kankerverwekkende 

stoffen op het werk. Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de 

plenaire vergadering van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, 

commissie , parlement). Nog een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de Commissie 

Werkgelegenheid zeer belangrijk. Sinds 1999 is er inzake kankerverwekkende stoffen op Europees 

vlak immers niets meer gebeurd. Terwijl in België het jaarlijks aantal beroepsgerelateerde kankers 

wordt geschat op 2600 en 5500 ( 4 à 8,5 % van alle kankers). Voor de hele Europese gemeenschap 

wordt zeer conservatief het cijfer van 102.500 sterfgevallen per jaar als gevolg van een 

beroepskanker aangenomen.  

Voor elf bijkomende kankerverwekkende stoffen werden in de Commissie Werkgelegenheid 

grenswaarden vastgelegd. Grenswaarden zijn normen over de maximale concentratie in de lucht op 

arbeidsplaatsen . Voor een aantal stoffen stelt de  Commissie Werkgelegenheid om de Europese 

grenswaarden aan te scherpen. Voor Chroom VI, de stof waarover heel wat te doen was naar 

aanleiding van blootstelling in een werkplaats van de NMBS, werd een strengere grenswaarde 

vastgelegd. Ook voor houtstof, dat vrijkomt bij houtbewerking, worden de regels scherper als het van 

de Commissie Werkgelegenheid afhangt.  

Bovendien werd in de Commissie Werkgelegenheid afgesproken dat het toepassingsgebied van de 

regelgeving over kankerverwekkende stoffen uitgebreid zal worden naar de voor de voortplanting 

gevaarlijke (reprotoxische) stoffen. Dit zijn stoffen die de vruchtbaarheid van de man en de vrouw 

kunnen aantasten en ook kunnen leiden tot vroegtijdige zwangerschapsonderbrekingen en 

aangeboren afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind 

tijdens het geven van borstvoeding. Door de wetgeving van kankerverwekkende stoffen toe te passen 

op reprotoxische stoffen, komen er voor deze stoffen strengere regels wat betreft de bescherming van 

werknemers.  

Deze beslissingen van de Commissie Werkgelegenheid moeten nu nog naar de plenaire vergadering 

van het Europese parlement. En dan volgt een trialoog (ministerraad, commissie , parlement). Nog 

een lang weg te gaan, maar toch zijn de beslissingen in de commissie Werkgelegenheid belangrijk. Het 

doorbreekt de jarenlange Europese stilstand tussen 1999 en 2016 op dit vlak. Tot nog toe waren er 

slechts voor vijf kankerverwekkende stoffen bindende Europese normen vastgelegd. Op de Europese 



arbeidsplaatsen circuleren 1400 kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting gevaarlijke 

stoffen. 

 


