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Betere bescherming  tegen kankerverwekkende 
chemicaliën 
 
 
op het werk

©AP Images/European Union-EP

Kanker wordt gelinkt aan meer dan de helft van de werkgerelateerde sterfgevallen in de 
EU. Lees meer over de EU-regels om mensen te beschermen tegen kankerverwekkende 
stoffen op de werkplek.

Om het risico op ziekte van werknemers verder te verlagen, hebben de EP-leden op 17 februari 
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2022 de herziening van EU-regels goedgekeurd om schadelijke stoffen op de werkplek te 
beperken. De nieuwe regels zullen het toepassingsgebied van de richtlijn carcinogene of 
mutagene agentia op het werk uitbreiden naar stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid.

Het bepaalt grenswaarden voor blootstelling aan acrylonitril en nikkelverbindingen en een 
verdere verlaging van de grenswaarde voor benzeen. Het Parlement kreeg de goedkeuring om 
een betere opleiding van zorgmedewerkers voor de omgang met gevaarlijke geneesmiddelen 
toe te voegen en heeft de Commissie gevraagd om tegen 2022 een lijst van gevaarlijke stoffen 
op te stellen en richtsnoeren voor de omgang ermee.

Meer over hoe de EU kanker bestrijdten de voorstellen voor verbeteringen in de toekomst. 

In 2017 werd de eerste herziening van de richtlijn uit 2004 gemaakt. Parlementsleden stelden 
blootstellingslimieten op voor 11 extra kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

In 2018, tijdens de tweede herziening, heeft het Parlement strengere regels aangenomen. De 
wetgeving omvatte blootstellingsgrenswaarden en huidnotaties voor acht andere 
kankerverwekkende stoffen, ongeacht of deze worden geïnhaleerd of behandeld. Deze stoffen 
omvatten onder meer dieseldampen en gebruikte motorolie.

In 2019 voegde de richtlijn daaraan blootstellingsgrenzen toe voor vijf chemische stoffen die 
worden gebruikt in sectoren zoals de productie van nikkel-cadmiumbatterijen, het smelten van 
zink en koper, laboratoria, elektronica, begrafenissen, bouw, gezondheidszorg, kunststoffen en 
de recyclingsector.

Bekijk de video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

Betere bescherming tegen asbest
Elk jaar sterven tussen de 30 000 en 90 000 mensen in de EU omdat ze blootgesteld worden 
aan asbest. In a resolutie die op 20 oktober 2021 werd goedgekeurd, roept het Parlement op tot 
een Europese strategie voor de verwijdering van asbest en de verbetering van de huidige 
regels om werknemers die een risico lopen beter te beschermen. EP-leden willen de 
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220210IPR23021/gevaarlijke-stoffen-op-het-werk-ep-keurt-akkoord-voor-strengere-eu-regels-goed
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220210IPR23021/gevaarlijke-stoffen-op-het-werk-ep-keurt-akkoord-voor-strengere-eu-regels-goed
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20200131STO71517/wereldkankerdag-wat-doet-de-eu-om-kanker-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20220106STO20405/hoe-kan-de-eu-kanker-beter-bestrijden
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly


blootstellingslimiet verlagen van 0,1 vezels/cm3 tot 0,001 vezels/cm3 en een verplichte 
screening en verwijdering van asbest introduceren vóórdat renovatiewerken kunnen beginnen. 
Ze willen ook verzekeren dat alle beroepsziekten erkent worden zodat slachtoffers een degelijke 
vergoeding kunnen krijgen.

Kanker op het werk: feiten en cijfers
Kanker is de grootste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Van 
beroepssterfgevallen is jaarlijks 52% gerelateerd aan kanker, 24% aan bloedsomloopziekten, 
22% aan andere ziekten en 2% aan verwondingen. De meest voorkomende vormen van 
beroepskanker zijn longkanker, mesothelioom (veroorzaakt door blootstelling aan 
asbestdeeltjes) en blaaskanker.

 
De sectoren die hier het meest mee te maken hebben zijn de bouwsector, chemieconcerns, de 
auto- hout- en meubelindustrie, voedsel- en textielfabrikanten en de gezondheidszorg.

Lees meer over hoe de EU de rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers verbetert 
en wat de EU doet voor de volksgezondheid 
 
.

Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Meer informatie
Procedure vierde herziening (Engels)
Briefing  (Engels)
Wettelijke procedure: werkers beschermen tegen asbest
EPRS: Werkers beschermen tegen asbest
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655
mailto:webmaster@europarl.eu

