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Samenvatting 
 

 

In 2007 heeft KeurCompany op verzoek van de sociale partners in de motorvoertuigenbranche, te 

weten BOVAG (namens de werkgevers) en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie 

(namens de werknemers), een onderzoek uitgevoerd naar de DME-blootstelling bij monteurs in de 

werkplaats bij de aangesloten garagebedrijven (de 0-meting). 

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de sociale partners begin 2008 een branchenorm DME 

vastgesteld (= 10 µg EC/m³) en een stappenplan opgesteld om jaarlijks deze norm te toetsen en 

indien mogelijk naar beneden bij te stellen. Dit kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden als de 

garagebedrijven er alles aan doen om de DME-blootstelling terug te dringen. Dit kunnen zowel 

technische maar ook organisatorische maatregelen zijn. Om het effect van de getroffen 

maatregelen te meten, is door de sociale partners besloten dat er jaarlijks een effectmeting wordt 

uitgevoerd om het huidige DME niveau vast te stellen. De resultaten van deze effectmetingen 

dienen dan weer als uitgangspunt voor het vaststellen van een DME-branchenorm voor het 

volgende jaar.  

In 2008 en in 2009 zijn daarom effectmetingen uitgevoerd (resp. de 1- en de 2-meting), met als 

gevolg een verlaging van de DME branchenorm van 10 naar 8 en voor 2010 naar 7 µg EC/m³  

(EC = Elementair Koolstof). Zie de brancherapporten 2008 en 2009. 

  

De heer E. Rijsbaarman heeft, namens de sociale partners, KeurCompany verzocht de derde 

effectmeting (de 3-meting) in het 3e kwartaal van 2010 uit te voeren. 

 

Er is voor de volgende opzet gekozen: 

• er worden in de garages alleen persoonsgebonden metingen uitgevoerd; 

• er wordt per garage 1 dag gemeten; 

• er wordt bij 4 personenwagendealers, 4 vrachtwagendealers en 2 onafhankelijke 

personenwagenbedrijven gemeten; 

• er wordt speciaal gelet op gedrag, het gebruik van alle hulpmiddelen en andere DME-

reducerende maatregelen, met als doel te achterhalen waar nog verbeterpunten zijn; 

• de meetmethode en de analysemethode zijn identiek aan het eerder uitgevoerde onderzoek. 

 

Belangrijk hierbij te vermelden is dat er in het kader van de arbocatalogus tevens een “goede 

praktijk DME 2009” is opgesteld. De maatregelen die hierin staan zijn ook van toepassing voor 

2010. De garagebedrijven dienen minimaal de hierin vermelde maatregelen getroffen te hebben 

om aan de branchenorm te kunnen voldoen. Deze goede praktijk is opgenomen als bijlage 3.  
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Personenwagenbedrijven 

Bij de personenautobedrijven liggen de meetresultaten van de persoonsgebonden metingen tussen 

de 8,9 en 37,1 µg EC/m³, met een de gemiddelde van 15,2 µg EC/m³. Deze waarde ligt dus ruim 

boven de branchenorm voor 2010 van 7 µg EC/m³, en sterker nog, alle waarden liggen boven de 

branchenorm. 

 

De resultaten liggen op een hoger niveau dan in 2009, en ook ruim boven de branchenorm. De 

meest waarschijnlijke reden is dat er in de nu bezochte garages grotere afstanden werden gereden 

in de werkplaats, en dat de deuren meer dicht waren dan bij de voorgaande metingen. Dit 

vanwege de slechte weersomstandigheden of op verzoek voor dit onderzoek. 

Het moet echter mogelijk zijn om de blootstelling verder te reduceren. Deze oplossingen staan al in 

de goede praktijk DME 2009. 

 

Het gebruik van de afzuigslangen bij de personenwagenbedrijven is in algemene zin wel goed, 

maar er zijn nog voldoende verbeter mogelijkheden. De controle op de werking van de 

afzuiginstallatie en of de slangen nog heel zijn is onvoldoende.  

Een veel gemelde oorzaak voor het niet gebruiken van de afzuigslag is dat men niet goed bij de 

uitlaat kan, of dat de slang niet goed past. En soms vergeet men het ook gewoon. 

 

Elementair koolstof (EC) kan ook aanwezig zijn in stof op en in de auto-onderdelen, en in het stof 

op de vloer. Indien men schoonmaakt met perslucht, of de vloer goed schoonmaakt door te vegen, 

kan het stof weer vrijkomen in de omgevingslucht en zodoende worden ingeademd. Het is zeer 

waarschijnlijk dat dit ook van invloed is geweest op de meetresultaten, omdat dit stof natuurlijk 

ook door de monstername apparatuur is afgevangen.  

 

Vrachtwagens 

Bij de vrachtwagenbedrijven liggen de meetresultaten van de persoonsgebonden metingen tussen 

de 3,1 en 13,6 µg EC/m³, met een de gemiddelde van 8,3 µg EC/m³. Deze waarde is veel lager 

dan de meting bij de personenauto’s, en vergelijkbaar met de 1- en de 2-meting. 

De omstandigheden waaronder gemeten is zijn ook vergelijkbaar. 

De trucks staan veelal gedurende langere tijd in de garage, zonder dat de motor aan is. Er wordt 

vooral veel gesleuteld. Net als bij de personenwagenbedrijven is vooral de natuurlijke ventilatie 

een bepalende factor.  

De resultaten zijn in het algemeen ongunstig te noemen. Van de 12 meetresultaten liggen er 10 

boven de branchenorm. Er zijn echter minder extreme waarden dan bij de eerdere onderzoeken. 

De hoogste waarde is 13,6 µg EC/m³. Er is niet echt een verklaring voor de “pieken”. Mogelijk dat 

het hier toch om blootstelling gaat aan EC dat zich in stof bevindt in plaats van EC afkomstig uit de 

uitlaat van de draaiende motoren. 

Opvallend was wel dat men niet overal consequent gebruik maakt van de afzuigslangen. En dat 

terwijl alle bedrijven de voorzieningen hebben. Alleen als de motor gedurende langere tijd aan 

moet gebruikt men de afzuigslang altijd. Bij “eventjes” is het afhankelijk van de monteur of de 

slang wel of niet gebruikt wordt.  
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Bij diverse uitlaten blijft het lastig om de slang te bevestigen. Dit kan zijn de positie van de uitlaat 

zoals de uitlaat naar boven, of zoals bij een aantal bestelbussen, de uitlaat in het midden onder het 

voertuig. Opsteekfilters bij het in- en uitrijden worden eigenlijk nooit gebruikt. 

De bij de garages ingezette eigen truck is vaak een ouder type (“Euro 0”), en deze hebben een 

enorm hoge DME uitstoot. Door een nieuwer (minstens Euro 3 met roetfilter) type te gebruiken kan 

men deze uitstoot sterk terugbrengen. Is dat op korte termijn niet mogelijk dan moet men een 

opsteekfilter gebruiken.  

EC kan ook aanwezig zijn in stof op en in de auto-onderdelen, en in het stof op de vloer. Indien 

men schoonmaakt met perslucht, of de vloer goed schoonmaakt door te vegen, kan het stof weer 

vrijkomen in de omgevingslucht en zodoende worden ingeademd. Het is zeer waarschijnlijk dat dit 

ook van invloed is geweest op de meetresultaten, omdat dit stof natuurlijk ook door de 

monstername apparatuur is afgevangen.  

 

De resultaten bij de vrachtwagenbedrijven zijn sinds 2007 min of meer gelijk gebleven. Maar ook 

de manier van werken is ook min of meer gelijk gebleven. Opsteekfilters worden niet of nauwelijks 

gebruikt en de afzuigslangen alleen bij oudere voertuigen als de motor gedurende “langere” tijd 

aan moet. Dus bij Euro 3 met retrofit en Euro 4/5 wordt de afzuigslang bijna niet gebruikt. 

  

Theoretisch zijn er dus nog verbeterpunten die gerealiseerd kunnen worden, maar hier is een 

enorme gedragsverandering voor nodig om dit ook praktisch gerealiseerd te krijgen. 

 

Vaststelling Branchenorm 

In onderstaande tabel is te zien dat de gemiddelde waarde bij de personenautobedrijven veel 

hoger is dan die van de vrachtwagenbedrijven.  

 

Resultaten 3-meting 2010 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2010 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 8,9 37,1 15,2 

Vrachtwagen 3,1 13,6 8,3 

Totaal 3,1 37,1 12,3 

De branchenorm 2011 is vastgesteld op: 7 

 

De maatregelen om DME te verlagen staan al beschreven in de goede praktijk DME 2009 (zie 

bijlage 3).  

Aan de hand van de resultaten van deze 3-meting, en de hierboven beschreven 

verbetermogelijkheden, hebben eind 2010 de sociale partners besloten om de branchenorm te 

handhaven op 7 µg EC/m³, met daaraan gekoppeld een pakket van extra activiteiten om te komen 

tot een verdere verlaging van de DME-concentratie. 
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1. Inleiding 
 

 

In 2007 heeft KeurCompany op verzoek van de sociale partners in de motorvoertuigenbranche, te 

weten BOVAG (namens de werkgevers) en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie 

(namens de werknemers), een onderzoek uitgevoerd naar de DME-blootstelling bij monteurs in de 

werkplaats bij de aangesloten garagebedrijven (de 0-meting). 

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de sociale partners begin 2008 een branchenorm DME 

vastgesteld (= 10 µg EC/m³) en een stappenplan opgesteld om jaarlijks deze norm te toetsen en 

indien mogelijk naar beneden bij te stellen. Dit kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden als de 

garagebedrijven er alles aan doen om de DME-blootstelling terug te dringen. Dit kunnen zowel 

technische maar ook organisatorische maatregelen zijn. Om het effect van de getroffen 

maatregelen te meten, is door de sociale partners besloten dat er jaarlijks een effectmeting wordt 

uitgevoerd om het huidige DME niveau vast te stellen. De resultaten van deze effectmetingen 

dienen dan weer als uitgangspunt voor het vaststellen van een DME-branchenorm voor het 

volgende jaar.  

In 2008 en in 2009 zijn daarom effectmetingen uitgevoerd (resp. de 1- en de 2-meting), met als 

gevolg een verlaging van de DME branchenorm van 10 naar 8 en voor 2010 naar 7 µg EC/m³  

(EC = Elementair Koolstof). Zie de brancherapporten 2008 en 2009. 

  

De heer E. Rijsbaarman heeft, namens de sociale partners, KeurCompany verzocht de derde 

effectmeting (de 3-meting) in het 3e kwartaal van 2010 uit te voeren. 

 

Er is voor de volgende opzet gekozen: 

• er worden in de garages alleen persoonsgebonden metingen uitgevoerd; 

• er wordt per garage 1 dag gemeten; 

• er wordt bij 4 personenwagendealers, 4 vrachtwagendealers en 2 onafhankelijke 

personenwagenbedrijven gemeten; 

• er wordt speciaal gelet op gedrag, het gebruik van alle hulpmiddelen en andere DME-

reducerende maatregelen, met als doel te achterhalen waar nog verbeterpunten zijn; 

• de meetmethode en de analysemethode zijn identiek aan het eerder uitgevoerde onderzoek. 

 

Belangrijk hierbij te vermelden is dat er in het kader van de arbocatalogus tevens een “goede 

praktijk DME 2009” is opgesteld. De maatregelen die hierin staan zijn ook van toepassing voor 

2010. De garagebedrijven dienen minimaal de hierin vermelde maatregelen getroffen te hebben 

om aan de branchenorm te kunnen voldoen. Deze goede praktijk is opgenomen als bijlage 3.  

 

In hoofdstuk 2 staat de toelichting over normen en toetsing daaraan. In hoofdstuk 3 staan de 

resultaten van het onderzoek. Deze zijn gesplitst in een deel personenwagens en een deel 

vrachtwagens. 
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2. Opzet DME-onderzoek 
 

 

2.1  Meetmethode 

 

Op basis van NEN-EN 689 “Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van 

chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie” dient voor een 

goede beoordeling gemeten worden op drie representatieve dagen gedurende de gehele werkdag. 

In de praktijk betekent dit dat er tussen de 6 en 8 uur gemeten wordt. 

 

De metingen worden uitgevoerd door het aanzuigen van lucht met een pompje, afgesteld op een 

constant debiet van 2,2 liter/min, door een monsternemer (cycloon) met filter (prefired kwartsfilter 

van 25 mm in diameter) gedurende een werkdag. Op deze manier wordt de respirabele fractie van 

het inadembare stof afgevangen. Respirabel wil zeggen dat het stof tot in de longblaasjes terecht 

kan komen. De monsters worden door een erkend laboratorium (TNO) geanalyseerd op elementair 

koolstof in respirabel stof conform ASTM E1019. 

 

2.2  Meetpunten 

 

Het vaststellen van de blootstelling aan DME bij een monteur gebeurt door een persoonsgebonden 

meting. Hierbij draagt de monteur tijdens de werkdag de meetapparatuur bij zich. Deze 

persoonsgebonden meting wordt bij 3 monteurs uitgevoerd om een goed representatief beeld te 

kunnen krijgen van de persoonsgebonden blootstelling. 

Bij deze meting zijn géén stationaire metingen uitgevoerd in de werkplaats. De nadruk van deze  

3-meting ligt namelijk op het gebruik van alle voorzieningen en de DME-concentratie die de 

monteurs daadwerkelijk zelf oplopen. Van belang is dus om een goed beeld te verkrijgen van de 

mogelijke verbeterpunten. 

 

In de voorgaande onderzoeken is al een goed beeld verkregen van de gemiddelde 

achtergrondconcentratie in de buitenlucht in Nederland (ca. 3 µg EC/m³). Vandaar dat er ook geen 

buitenmeting meer is uitgevoerd.  

 

2.3  In acht te nemen parameters 

 

Om de resultaten achteraf goed te kunnen interpreteren is het van belang om alle relevante zaken 

bij te houden. Dit zijn: 

• het aantal voertuigen dat per dag in de garage is geweest; 

• de tijd dat de motor aanstaat zonder afzuigvoorziening, zoals bij in- en uitrijden; 

• type motor; 

• aanwezigheid roetfilter; 

• soort werkzaamheden.  

 

Dit zijn gegevens die iets zeggen over de uitstoot van DME. Bij de nul-meting bleek al dat het 

onmogelijk is om alles tot in detail bij te houden. Er is daarom zo volledig mogelijk globaal 

bijgehouden wat de bepalende factoren waren tijdens het onderzoek. 
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Daarnaast zijn de volgende omgevingsparameters van belang: 

• aanwezigheid natuurlijke en mechanische ventilatie en functioneren daarvan; 

• de grootte van de werkplaats; 

• aanwezigheid en gebruik van voorzieningen, zoals plaatselijke afzuiging en/of afzuigslangen; 

• klimatologische gegevens: windrichting, windsnelheid, droog weer, regen, mist. 

 

2.4  Normen 

 

De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de branchenorm.  

Deze wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de uitgevoerde metingen. Voor 2010 is de 

branchenorm 7 µg EC/m³. 

 

In onderstaande tabellen staan de meetresultaten vermeld van de voorgaande metingen en de op 

basis daarvan vastgestelde branchenorm. 

 

Resultaten van de 0-meting in 2007 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2007 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 2,0 36,6 8,6 

Vrachtwagen 2,9 18,4 7,1 

Totaal 2,0 36,6 7,8 

Op basis hiervan is de branchenorm 2008 vastgesteld op: 10 

 

Resultaten van de 1-meting in 2008 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2008 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 2,20 11,05 5,8 

Vrachtwagen 3,75 13,43 8,7 

Totaal 2,20 13,43 7,2 

Op basis hiervan is de branchenorm 2009 vastgesteld op: 8 

 

Resultaten 2-meting 2009 

 Concentratie DME uitgedrukt in µg EC/m³ 

2009 Minimum waarde Maximale waarde Gemiddelde waarde 

Personenwagen 4,0 43,3 9,0 

Vrachtwagen 3,4 25,2 7,9 

Totaal 3,4 43,3 8,4 

Op basis hiervan is de branchenorm 2010 vastgesteld op: 7 
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2.5  Toetsing 

 

De persoonsgebonden meetwaarden worden getoetst aan de branchenorm voor 2010 (7 µg 

EC/m³).  

Indien de kans op normoverschrijding groter is dan 5 % zijn aanvullende maatregelen 

noodzakelijk. 

 

Indien er veel meetwaarden zijn is een andere manier van toetsen het berekenen van de kans op 

normoverschrijding. Mondiaal is geaccepteerd dat deze kans maximaal 5 % mag zijn. 

Voor het berekenen van de kans op normoverschrijding wordt gebruik gemaakt van de statistische 

verdeling van de meetresultaten. Arbeidshygiënische metingen zijn log-normaal verdeeld. Dit is 

een iets andere verdeling dan de normale of Gauss-verdeling. De reden is dat de resultaten van 

metingen nooit negatief kunnen zijn, maar dat er wel eens uitschieters kunnen optreden. Hierdoor 

ontstaat een scheve kromme. Zie afbeelding hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De log-normale verdeling kent een gemiddelde waarde (het Geometrisch Gemiddelde), een 

standaardafwijking (Geometrische Standaard Deviatie), en een 95-percentiel waarde. Onder deze 

waarde ligt 95 % van de waarnemingen. Of te wel; 5 % ligt hierboven.  

 

Op basis van het gemiddelde en alle bevindingen/waarnemingen tijdens deze 3-meting hebben de 

sociale partners eind 2010 besloten om de branchenorm te handhaven op 7 µg EC/m³(uitgedrukt 

als tijdgewogen gemiddelde over 8 uur, en bepaald in het respirabele stof), met daaraan gekoppeld 

een pakket van extra activiteiten om te komen tot een verdere verlaging van de DME-concentratie.  
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3. Uitvoering onderzoek 
 

 

3.1  Personenautobedrijven 

 

Globaal vinden de volgende werkzaamheden plaats in de garages: 

• APK-keuringen 

• Reparatie, onderhoud en service 

• Aanpassingen aan de auto’s naar aanleiding van klantwensen. 

 

3.1.1 Aantal meetpunten 

 

Bij dit onderzoek zijn er alleen persoonsgebonden metingen uitgevoerd. Bij 4 bedrijven hebben 3 

monteurs deelgenomen aan het onderzoek en bij 2 bedrijven zelfs 5 monteurs.  

3.1.2 Resultaten 

 

Alle meetresultaten worden uitgedrukt in microgram (µg) Elementair Koolstof (EC) per kubieke 

meter omgevingslucht. Eén µg is 0,001 mg. 

 

Hieronder staan in tabelvorm de resultaten weergegeven van de alle metingen uitgevoerd bij de  

5 personenautobedrijven. 

 

Persoonsgebonden metingen bij personenwagenbedrijven 

 Bedrijf Minimum Maximum Geometrisch 

Gemiddelde 

Branchenorm 

2010 

Kans op norm-

overschrijding 

 Respirabel EC 

(µg/m³) 

 

 

P1 15,4 21,8 19,0  

 

 

7 

100% 

P2 11,0 16,2 12,8 99,8% 

P3 13,0 14,0 13,5 100% 

P4 16,7 37,1 22,6 99,7% 

P5 13,0 15,1 14,1 100% 

P6 8,9 16,4 11,1 91,4% 

P1 t/m P6 8,9 37,1 15,2 99,4% 

P1 t/m P6 zijn de personenwagenbedrijven. 

 

Zie voor nadere uitwerking zie Bijlage 1.  

 

In de tabel zijn de resultaten per garage getoetst aan de branchenorm 2010. 

Indien de kans op normoverschrijding groter is dan 5% zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.  
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3.1.3 Bespreking resultaten 

 

De werkzaamheden zijn vanzelfsprekend vergelijkbaar met de 0 t/m 2-meting. Dus veel reparatie- 

en onderhoudswerkzaamheden. Hierbij staat de motor van de auto in de meeste gevallen alleen 

aan bij het in- en uitrijden. Het kan nodig zijn om met de auto te manoeuvreren alvorens deze op 

de brug staat. Ook kan het nodig zijn de motor te laten draaien tijdens het uitlezen van het 

motormanagement met de computer.  

In alle bemeten garagebedrijven moest inpandig een afstand worden afgelegd naar de bruggen die 

meer was dan een “minimale afstand”. Dit heeft zeker een invloed gehad op de resultaten omdat 

opsteekfilters niet tot zelden gebruikt worden bij het in- en uitrijden van de voertuigen.  

De garages hadden veelal ook maar aan 1 kant een roldeur, waardoor er ook een geringe 

natuurlijke ventilatie was in de werkplaatsen. Bij slechte weersomstandigheden is die deur ook 

dicht, waardoor er helemaal geen natuurlijke ventilatie is. Aangezien op 1 na alle bemeten garages 

géén mechanische ruimteventilatie hebben blijven de uitlaatgassen dan lang hangen in de 

werkplaats. De garage met mechanische ventilatie had deze alleen aan als men zelf vond dat dit 

nodig was. 

Naast de invloed van de natuurlijke ventilatie blijkt ook nu dat de concentratie EC sterk afhankelijk 

is van het aantal voertuigbewegingen en de af te leggen weg in de garage. Met andere woorden: 

het aantal auto’s en de tijdsduur dat de motor draait in de garage zonder afzuiging of andere 

bronaanpak. 

Het gebruik van de afzuigslangen bij de personenwagenbedrijven is in algemene zin wel goed, 

maar er zijn nog voldoende verbetermogelijkheden. De controle op de werking van de 

afzuiginstallatie en of de slangen nog heel zijn is onvoldoende. 

Een veel gemelde oorzaak voor het niet gebruiken van de afzuigslang is dat men niet goed bij de 

uitlaat kan, of dat de slang niet goed past. En soms vergeet men het ook gewoon. 

 

EC kan ook aanwezig zijn in stof op en in de auto-onderdelen, en in het stof op de vloer. Indien 

men schoonmaakt met perslucht, of de vloer goed schoonmaakt door te vegen, kan het stof weer 

vrijkomen in de omgevingslucht en zodoende worden ingeademd. Het is zeer waarschijnlijk dat dit 

ook van invloed is geweest op de meetresultaten, omdat dit stof natuurlijk ook door de 

monstername apparatuur is afgevangen.  

3.1.4 Conclusie en aanbevelingen 

 

Het geometrisch gemiddelde voor de persoonsgebonden meting bij de personenwagenbedrijven ligt 

bij deze 3-meting op 15,2 µg EC/m³. Dit ligt ruim boven de branchenorm 2010 van 7 µg EC/m³. 

De laagste waarde ligt al boven de branchenorm, en de kans op normoverschrijding ligt met 99,4% 

dan ook ver boven de 5%. Geen van de onderzochte bedrijven voldoet aan de huidige 

branchenorm van 7 µg EC/m³. 

 

Opmerking: bij 1 garagebedrijf is op speciaal verzoek ook een buitenmeting verricht. Het bleek 

dat de concentratie EC binnen maar 1 µg/m³ hoger lag dan de EC concentratie buiten. Maar deze 

lag wel boven de huidige branchenorm. Dus de toename was dusdanig laag dat geconcludeerd mag 

worden dat men daar alles goed voor elkaar heeft, maar de absolute waarde lag wel boven de 7 µg 

EC/m³, dus aanvullende maatregelen zouden noodzakelijk zijn. 

Dit pleit ervoor om voortaan weer buitenmetingen mee te nemen. 

 

Op basis van de bevindingen en waarnemingen tijdens het onderzoek hebben de sociale partners 

eind 2010 besloten om de branchenorm te handhaven op 7 µg EC/m³, met daaraan gekoppeld een 

pakket van extra activiteiten om te komen tot een verdere verlaging van de DME-concentratie. 
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Voor alle garages geldt dat de concentratie DME gereduceerd kan worden door te voldoen aan de 

goede praktijk DME voor 2009 (zie ook bijlage 3): 

 

Maatregelen van de eerste orde: 

a. Een afzuigventilator met voldoende capaciteit voor de onderhanden zijnde voertuigen. 

b. Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit (bijvoorbeeld een manchet). Een trechter is ook 

toegestaan mits deze direct achter de uitlaatopening kan worden geplaatst op zodanige wijze 

dat er geen of nagenoeg geen ruimte is tussen de trechter en de uitlaatopening. 

c. Afvoerkanalen die bovenstaande onderdelen met elkaar verbinden waardoor de uitlaatgassen 

op doelmatige wijze direct naar buiten worden afgevoerd. 

d. Plaats bij voertuigen zonder roetfilter en zonder volgende afzuigslang een opsteekfilter bij het 

in- en uitrijden van de werkplaats, indien meer dan een minimale rijafstand wordt afgelegd. In 

laatstgenoemde situatie zullen bedrijven in de loop van 2009 over een opsteekfilter dienen te 

beschikken. 

 

Maatregelen van de tweede orde zijn: 

e. Beperk het draaien van de motor binnen zoveel mogelijk. 

f. Adviseer de eigenaar van het voertuig zonder roetfilter een retrofit roetfilter, indien mogelijk. 

g. Controleer periodiek of de afzuigslang geen lekkage (scheurtjes) heeft. 

h. Controleer, voor zover aanwezig, periodiek (afhankelijk van het gebruik, maar minimaal 1x 

per jaar) de werking van de mechanische afzuiging. 

i. Nat reinigen of industrieel stofzuigen in de werkplaats in plaats van met perslucht onderdelen 

schoonblazen, voorkomt opdwarrelen van stof. Tracht de werkvloer schoon te houden, want 

meer stof leidt tot een hogere concentratie EC. 

j. Benut hulpmiddelen om personenwagens die geen roetfilter hebben in de showroom te 

verplaatsen zonder te hoeven starten. 

k. Bespreek in het werkoverleg het risico van dieselmotorenemissie en de noodzaak van de 

maatregelen voor terugdringing van de blootstelling. 
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3.2  Vrachtwagenbedrijven 

 

Globaal vinden de volgende werkzaamheden plaats in de garages: 

• APK-keuringen 

• Reparatie, onderhoud en service 

• Aanpassingen aan trucks en opleggers naar aanleiding van klantwensen 

 

Iedere garage heeft een werkplaats met meerdere werkplekken (meestal straten genoemd). Aan 

iedere zijde heeft de werkplaats roldeuren. 

Veelal is de APK-straat ter voorkoming van geluidsoverlast gescheiden van de rest van de 

werkplaats. In deze APK-straat vinden dan ook de roettesten plaats. Bij een aantal bedrijven was 

de APK-straat echter gewoon in de werkplaats, en daarmee dus ook de roettesten. 

 

Voor een volledige beschrijving per bedrijf wordt verwezen naar de deelrapportages die opgesteld 

zijn voor ieder bedrijf. 

 

3.2.1 Aantal meetpunten 

 

Bij dit onderzoek zijn er alleen persoonsgebonden metingen uitgevoerd. Bij de 4 bedrijven hebben 

telkens 3 monteurs deelgenomen aan het onderzoek.  

3.2.2 Resultaten 

 

Alle meetresultaten worden uitgedrukt in microgram (µg) Elementair Koolstof (EC) per kubieke 

meter omgevingslucht. Eén µg is 0,001 mg. 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten per garage getoetst aan de branchenorm 2010. Indien de 

kans op normoverschrijding groter is dan 5% zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

Persoonsgebonden metingen bij de vrachtwagenbedrijven 

Bedrijf Minimum Maximum Geometrisch 

Gemiddelde 

Branchenorm 

2010 

Kans op norm-

overschrijding 

 Respirabel EC 

(µg/m³) 

 

T1 3,1 9,6 6,2  

 

7 

42,4% 

T2 7,6 13,6 9,7 85,9% 

T3 8,3 13,1 11,0 96,6% 

T4 5,0 10,6 7,2 53,3% 

T1 t/m T4 3,1 13,6 8,3 66,0% 

T1 t/m T4 zijn de vrachtwagenbedrijven. 

 

Zie voor nadere uitwerking bijlage 1.  
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3.2.3 Bespreking resultaten 

 

De resultaten zijn heel erg vergelijkbaar met alle eerdere onderzoeken. Een hele logische 

verklaring hiervoor is dat ook alle werkomstandigheden vergelijkbaar waren. Dus heel veel 

sleutelen aan de vrachtwagens. De motoren staan hierbij nauwelijks aan. Eigenlijk alleen op 

moment van in- en uitrijden van de garage.  

Opvallend was wel dat men niet overal consequent gebruik maakt van de afzuigslangen. En dat 

terwijl alle bedrijven de voorzieningen hebben. Alleen als de motor gedurende langere tijd aan 

moet gebruikt men de afzuigslang altijd. Bij “eventjes” is het afhankelijk van de monteur of de 

slang wel of niet gebruikt wordt.  

Bij diverse uitlaten blijft het lastig om de slang te bevestigen. Dit kan zijn de positie van de uitlaat 

zoals de uitlaat naar boven, of zoals bij een aantal bestelbussen, de uitlaat in het midden onder het 

voertuig. Opsteekfilters bij het in- en uitrijden worden eigenlijk nooit gebruikt. 

De bij de garages ingezette eigen truck is vaak een ouder type (“Euro 0”), en deze hebben een 

enorme hoge DME uitstoot. Door een nieuwer (minstens Euro 3 met roetfilter) type te gebruiken 

kan men deze uitstoot sterk terugbrengen. Is dat op korte termijn niet mogelijk dan moet men een 

opsteekfilter gebruiken.  

EC kan ook aanwezig zijn in stof op en in de auto-onderdelen, en in het stof op de vloer. Indien 

men schoonmaakt met perslucht, of de vloer goed schoonmaakt door te vegen, kan het stof weer 

vrijkomen in de omgevingslucht en zodoende worden ingeademd. Het is zeer waarschijnlijk dat dit 

ook van invloed is geweest op de meetresultaten, omdat dit stof natuurlijk ook door de 

monstername apparatuur is afgevangen.  

3.2.4 Conclusie en aanbevelingen 

 

Het geometrisch gemiddelde voor de persoonsgebonden meting bij de vrachtwagenbedrijven ligt 

bij deze 3-meting op 8,9 µg EC/m³. Dit ligt boven de branchenorm 2010 van 7 µg EC/m³. 

Voor de gemiddelde waarde van alle bedrijven geldt dat de kans op normoverschrijding 66% is en 

daarmee ver boven de 5% ligt. Aanvullende maatregelen zijn zeker noodzakelijk. 

 

De resultaten bij de vrachtwagenbedrijven zijn sinds 2007 min of meer gelijk gebleven. Maar ook 

de manier van werken is ook min of meer gelijk gebleven. Opsteekfilters worden niet of nauwelijks 

gebruikt en de afzuigslangen alleen bij oudere voertuigen als de motor gedurende “langere” tijd 

aan moet. Dus bij Euro 3 met retrofit en Euro 4/5 wordt de afzuigslang bijna niet gebruikt. 

  

Theoretisch zijn er dus nog verbeterpunten die gerealiseerd kunnen worden, maar hier is een 

enorme gedragsverandering voor nodig om dit ook praktisch gerealiseerd te krijgen. 

 

Op basis van de bevindingen en waarnemingen tijdens het onderzoek hebben de sociale partners 

eind 2010 besloten om de branchenorm te handhaven op 7 µg EC/m³, met daaraan gekoppeld een 

pakket van extra activiteiten om te komen tot een verdere verlaging van de DME-concentratie. 
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Voor alle garages geldt dat de concentratie DME gereduceerd kan worden door te voldoen aan de 

goede praktijk DME voor 2009 (zie ook bijlage 3): 

 

Maatregelen van de eerste orde: 

a. Een afzuigventilator met voldoende capaciteit voor de onderhanden zijnde voertuigen. 

b. Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit (bijvoorbeeld een manchet). Een trechter is ook 

toegestaan mits deze direct achter de uitlaatopening kan worden geplaatst op zodanige wijze 

dat er geen of nagenoeg geen ruimte is tussen de trechter en de uitlaatopening. 

c. Afvoerkanalen die bovenstaande onderdelen met elkaar verbinden waardoor de uitlaatgassen 

op doelmatige wijze direct naar buiten worden afgevoerd. 

d. Plaats bij voertuigen zonder roetfilter en zonder volgende afzuigslang een opsteekfilter bij het 

in- en uitrijden van de werkplaats, indien meer dan een minimale rijafstand wordt afgelegd. In 

laatstgenoemde situatie zullen bedrijven in de loop van 2009 over een opsteekfilter dienen te 

beschikken. 

 

Maatregelen van de tweede orde zijn: 

e. Beperk het draaien van de motor binnen zoveel mogelijk. 

f. Adviseer de eigenaar van het voertuig zonder roetfilter een retrofit roetfilter, indien mogelijk. 

g. Controleer periodiek of de afzuigslang geen lekkage (scheurtjes) heeft. 

h. Controleer, voor zover aanwezig, periodiek (afhankelijk van het gebruik, maar minimaal 1x 

per jaar) de werking van de mechanische afzuiging. 

i. Nat reinigen of industrieel stofzuigen in de werkplaats in plaats van met perslucht onderdelen 

schoonblazen, voorkomt opdwarrelen van stof. Tracht de werkvloer schoon te houden, want 

meer stof leidt tot een hogere concentratie EC. 

j. Benut hulpmiddelen om personenwagens die geen roetfilter hebben in de showroom te 

verplaatsen zonder te hoeven starten. 

k. Bespreek in het werkoverleg het risico van dieselmotorenemissie en de noodzaak van de 

maatregelen voor terugdringing van de blootstelling. 
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Bijlage 1  Statistische Berekeningen 
 

 

De OEL = de branchenorm voor 2010 van 7 µg EC/m³ 

 

Persoonsgebonden metingen bij alle Personenwagenbedrijven  

  Industrial Hygiene Statistics   

 OEL Personenwagenbedrijven   

 7 September 2010   

  3-meting 

 

 

 

Sample 

data   

 15,4 Descriptive statistics   

 17,4 Number of samples (n) 21  

 21,8 Maximum (max) 37,1  

 20,1 Minimum (min) 8,9  

 20,9 Range 28,2  

 11,7 Mean  16,090  

 16,2 Median 15,100  

 11 Standard deviation (s) 5,944  

 14 Geometric mean 15,290  

 13 Geometric standard deviation 1,369  

 13 Percent above OEL 100,0%  

 13,9    

 18,7 Test for distribution fit   

 16,7 W-test of log-transformed data 0,947 
����     37,1 Lognormal (α = 0.05) ? Yes 

 14,2    

 15,1 W-test of data 0,797 
����     13 Normal (α = 0.05) ? No 

 16,4    

 8,9 Lognormal parametric statistics   

 9,4 Estimated Arithmetic Mean - AM est. 16,022  

   LCL1,95% - Land's "Exact" 14,326  

   UCL1,95% - Land's "Exact" 18,243  

   95th Percentile 25,617  

   UTL95%,95% 32,170  

   Percent above OEL 99,4%  

   LCL1,95% %>OEL 95,861  

   UCL1,95% %>OEL >99.9  

 

 

est. AM

LCL

UCL

OEL

95%ile

UTL

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0 10 20 30 40 50Conc.

Idealized Lognormal Distribution
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De OEL = de branchenorm voor 2010 van 7 µg EC/m³ 

 

Persoonsgebonden metingen bij alle Vrachtwagenbedrijven  

  Industrial Hygiene Statistics   

 OEL Vrachtwagenbedrijven   

 7 September 2010   

  3-meting 

 

 

 

Sample 

data   

 3,1 Descriptive statistics   

 9,6 Number of samples (n) 12  

 8,1 Maximum (max) 13,6  

 13,6 Minimum (min) 3,1  

 8,8 Range 10,5  

 7,6 Mean  8,942  

 13,1 Median 8,550  

 8,3 Standard deviation (s) 3,164  

 12,4 Geometric mean 8,328  

 10,6 Geometric standard deviation 1,525  

 5 Percent above OEL 83,3%  

 7,1    

   Test for distribution fit   

   W-test of log-transformed data 0,905 
����       Lognormal (α = 0.05) ? Yes 

      

   W-test of data 0,966 
����       Normal (α = 0.05) ? Yes 

      

   Lognormal parametric statistics   

   Estimated Arithmetic Mean - AM est. 9,031  

   LCL1,95% - Land's "Exact" 7,407  

   UCL1,95% - Land's "Exact" 11,759  

   95th Percentile 16,667  

   UTL95%,95% 26,407  

   Percent above OEL 66,0%  

   LCL1,95% %>OEL 46,234  

   UCL1,95% %>OEL 81,564  

      

 

 

est. AM

LCL

UCL

OEL

95%ile

UTL

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0 10 20 30 40 50Conc.

Idealized Lognormal Distribution
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De OEL = de branchenorm voor 2010 van 7 µg EC/m³ 

 

Resultaten alle persoonsgebonden metingen (Personen- en Vrachtwagenbedrijven) 

 Industrial Hygiene Statistics   

OEL Personen- en vrachtwagenbedrijven   

7 September 2010   

 3-meting 

 

 

Sample 

data   

3,1 Descriptive statistics   

9,6 Number of samples (n) 33  

8,1 Maximum (max) 37,1  

13,6 Minimum (min) 3,1  

8,8 Range 34  

7,6 Mean 13,491  

13,1 Median 13,000  

8,3 Standard deviation (s) 6,142  

12,4 Geometric mean 12,259  

10,6 Geometric standard deviation 1,583  

5 Percent above OEL 93,9%  

7,1    

15,4 Test for distribution fit   

17,4 W-test of log-transformed data 0,962 
����    21,8 Lognormal (α = 0.05) ? Yes 

20,1    

20,9 W-test of data 0,888 
����    

11,7 Normal (α = 0.05) ? No 

16,2    

11 Lognormal parametric statistics   

14 Estimated Arithmetic Mean - AM est. 13,574  

13 LCL1,95% - Land's "Exact" 11,921  

13 UCL1,95% - Land's "Exact" 15,856  

13,9 95th Percentile 26,088  

18,7 UTL95%,95% 33,468  

16,7 Percent above OEL 88,9%  

37,1 LCL1,95% %>OEL 79,777  

14,2 UCL1,95% %>OEL 94,460  

15,1    

  

est. AM

LCL

UCL

OEL

95%ile

UTL

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0 10 20 30 40 50Conc.

Idealized Lognormal Distribution
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Bijlage 2  Stappenplan branchenorm 
Mobiliteitsbranche Dieselmotoremissies (DME) 
 

 

Hieronder staat de aangepaste versie van het Stappenplan zoals dat oorspronkelijk in 2008 is 

opgezet. In deze nieuwe versie zijn de reeds uitgevoerde zaken opgenomen. 

 

De sociale partners in de Motorvoertuigentechniek nl. BOVAG (namens werkgevers) en FNV 

Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie (namens werknemers) zijn overeengekomen dat er een 

branchenorm geldt van 10 microgram EC/m³ vanaf 20081. Op basis van de resultaten van de in 

2008 uitgevoerde 1-meting is deze branchenorm verlaagd naar 8 µg EC/m³ voor 2009. Op basis 

van de in 2009 uitgevoerde 2-meting is de branchenorm verder verlaagd naar 7 µg EC/m³ voor 

2010.  Op basis van de in 2010 uitgevoerde 3-meting is besloten om de norm te handhaven voor 

2011 op 7 µg EC/m³. De sociale partners beogen uiteindelijk een trapsgewijze verlaging te 

bewerkstelligen van de blootstelling aan DME in de branche. Zij stellen een nieuwe lagere norm 

telkens vast aan de hand van jaarlijkse metingen, in bedrijven die de tipkaart Terugdringen van 

DieselMotorEmissie (DME) gebruiken. 

 

De sociale partners  zijn overeengekomen dat hiervoor het volgende stappenplan geldt: 

 

2008 2009 2010 2011 

10 microgram EC/m³ 

- Bedrijven en werknemers 

worden voorgelicht over de 

gevaren en 

maatregelen/oplossingen 

m.b.t. dieselrook. 

- Eind 2008 wordt gemeten 

of  terugdringing van 

dieselrook tot de beoogde 10 

microgram EC/m³ ook is 

gehaald. 

- Afspraken m.b.t. dieselrook 

overnemen in branche RI&E’s 

en de arbocatalogus voor de 

sector. 

- Ter toetsing voorleggen 

van de arbocatalogus waarin 

dieselrook is opgenomen aan 

de Arbeidsinspectie. 

- Communicatieplan 

opstellen. 

8 microgram EC/m³ 

- Vastgesteld nieuwe norm 

a.d.h.v. uitkomsten 

metingen DME eind 2008 

- Blijvende aandacht voor 

maatregelen/oplossingen 

naar werkgevers en 

werknemers. 

- Eind 2009 meting 

blootstelling dieselrook in 

bedrijven. Naar aanleiding 

van de uitkomsten plannen 

tot terugdringing DME 

aanpassen. 

- Goede praktijken m.b.t. 

terugdringing dieselrook 

communiceren met 

bedrijven en werknemers. 

- Eventueel 

communicatieplan 

bijstellen. 

7 microgram EC/m³ 

- Vastgesteld nieuwe 

norm aan de hand van 

uitkomsten metingen 

DME eind 2009 

- Eind 2010 meting 

blootstelling dieselrook in 

bedrijven. 

- Indien de uitkomsten 

daartoe aanleiding geven 

plannen bijstellen, goede 

praktijken 

communiceren. 

7 microgram EC/m³ 

- Vastgesteld nieuwe norm 

aan de hand van de 

metingen DME eind 2010 

- Met daaraan gekoppeld een 

pakket van extra activiteiten 

om te komen tot een 

verlaging van de DME-

concentratie. 

- Kennis hebben van de 

gemiddelde 

achtergrondconcentratie DME 

in Nederland. Mogelijk 

nieuwe doelstelling 

formuleren voor 2012. 

 

Uitgangspunt bij deze afspraken is dat: 

de Arbeidshygiënische Strategie altijd leidend is. Waarbij vervanging van DME, indien technisch 

mogelijk, altijd van toepassing is, ook als de (tussentijdse) norm al is gehaald. Voor deze 

branche geldt dan bijvoorbeeld dat eigen voertuigen, rijdend op dieselbrandstof die auto’s of 

goederen transporteren in de eigen garages/magazijnen, etc. worden vervangen. 

                                                      
1 EC staat voor Elementair Koolstof, dieselrook moet worden gemeten als de concentratie ‘elementair koolstof’ 
in het ‘respirabele stof’(d.w.z. de kleine stofdeeltjes die tot in de longen kunnen doordringen). 
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Bijlage 3  Goede praktijk DME voor 2009 
 

 

Goede praktijk DME voor 2009 

Sociale partners in de mobiliteitsbranche hebben op verzoek van de Arbeidsinspectie de 

maatregelen benoemd welke tenminste dienen te worden ingezet om naar verwachting aan de 

branchenorm DME te voldoen. De maatregelen zijn gebaseerd op de Arbeidshygiënische Strategie, 

waarbij de praktijk van de mobiliteitsbranche leidend is bij de keuze van deze oplossingen en 

maatregelen. Dit document vormt daarmee een nadere uitwerking van het Stappenplan 

branchenorm DME en de Tipkaart DME.  

 

Op basis van de in 2007 en 2008 uitgevoerde DME-metingen bij garagebedrijven zijn door sociale 

partners, in overleg met de uitvoerende deskundige van ArboNed / KeurCompany, tenminste de 

onderstaande maatregelen benoemd om naar verwachting te voldoen aan de branchenorm van 8 

microgram EC/m3, zoals afgesproken voor het jaar 2009. 

 

In de Arbocatalogus staan bovendien tal van oplossingen en maatregelen om DME terug te 

dringen. Hoewel volgens de Arbeidshygiënische Strategie de aanpak start met het vervangen van 

de gevaarlijke stof door een minder gevaarlijke stof (de zogenaamde bronaanpak), wordt het 

verminderen van de blootstelling aan Dieselmotoremissie in onze sector het dichtst genaderd met 

technische oplossingen, zoals afzuigslangen aanbrengen aan de uitlaat. Ook met het oog op 

toekomstige jaarlijkse bijstellingen van de branchenorm DME voor de motorvoertuigenbranche. 

  

Maatregelen van de eerste orde: 

a. Een afzuigventilator met voldoende capaciteit voor de onderhanden zijnde voertuigen. 

b. Een afvoerslang die de uitlaat volledig omsluit (bijvoorbeeld een manchet). Een trechter is ook 

toegestaan mits deze direct achter de uitlaatopening kan worden geplaatst op zodanige wijze 

dat er geen of nagenoeg geen ruimte is tussen de trechter en de uitlaatopening. 

c. Afvoerkanalen die bovenstaande onderdelen met elkaar verbinden waardoor de uitlaatgassen 

op doelmatige wijze direct naar buiten worden afgevoerd. 

d. Plaats bij voertuigen zonder roetfilter en zonder volgende afzuigslang een opsteekfilter bij het 

in- en uitrijden van de werkplaats, indien meer dan een minimale rijafstand wordt afgelegd. In 

laatstgenoemde situatie zullen bedrijven in de loop van 2009 over een opsteekfilter dienen te 

beschikken. 

 

Maatregelen van de tweede orde zijn: 

e. Beperk het draaien van de motor binnen zoveel mogelijk. 

f. Adviseer de eigenaar van het voertuig zonder roetfilter een retrofit roetfilter, indien mogelijk. 

g. Controleer periodiek of de afzuigslang geen lekkage (scheurtjes) heeft. 

h. Controleer, voor zover aanwezig, periodiek (afhankelijk van het gebruik, maar minimaal 1x 

per jaar) de werking van de mechanische afzuiging. 

i. Nat reinigen of industrieel stofzuigen in de werkplaats in plaats van met perslucht onderdelen 

schoonblazen, voorkomt opdwarrelen van stof. Tracht de werkvloer schoon te houden, want 

meer stof leidt tot een hogere concentratie EC. 

j. Benut hulpmiddelen om personenwagens die geen roetfilter hebben in de showroom te 

verplaatsen zonder te hoeven starten. 

k. Bespreek in het werkoverleg het risico van dieselmotorenemissie en de noodzaak van de 

maatregelen voor terugdringing van de blootstelling. 

 

Voor dieselrookmetingen bij APK-keuringen staat in de Arbocatalogus een Praktijkrichtlijn 

beschreven. 


