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SAMENVATTING

In het kader van beleid ten aanzien van Lawaai op de arbeidsplaats wordt
de invoering van een verbodsregime - gekoppeld aan een ontheffingenstel-
sel - voor arbeidsplaatsen met een lawaaiexpositieniveau van 95 dB (A)

of meer ovelsogen. Daarvoor is inzieht nÞdig in tê financlëél-ecoño=
mische consequenties van een dergelijk verbodsregime. Een van de facto-
ren, die daarbij een belangrijke rol speelt, is de omvang van de probJ_e-

matiek. Er zijn in een eerder stadium schattingen gemaakt - per be-
drijfsklasse en bedrijfsgrootteklasse - van het aantal personen in de

Nederrandse industrie, dat in een lawaaiexpositieniveau van 95 dB(A) of
meer werkt, en van het aantal bedrijven, waarin dergelijke niveaus vóór-
komen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een toetsing van deze schat-
tJ-ngen door mi-ddel van een beperkte steekproef. De steekproef betrof de

voedings- en genotmiddelenindusÈrie (bedrijfsgrootteklasse >500), de

textielindustrie (bedrijfsgrootteklasse 100-499), de hout- en meubelin-
dusÈrie (bedrijfsgrootteklasse 35-99) en de bouwmaterial-en-, aardewerk-

en glasi-ndustrie (bedrijfsgrootteklasse 100-499) en omvatte in totaal 38

bedrijven. rn deze bedrijfsklassen werd de lawaaiproblematiek boven 95

dB(A) relatief groot geschat. Bij het bezoeken van de bedrijven uit deze

steekproef is de gehele lawaaisituatie globaal in kaart gebracht, vanaf

80 dB (A) in stappen van 5 dB (A) .

Op grond van deze toetsing mag worden aangenomen dat de schattingen van

het aantal werknemers in de Nederlandse industrie, dat in lawaaiexpo-

sitj-eniveaus van 95 dB(A) of meer werkt, aan de hoge kant zijn. De uit-
komsten uit de steekproef indiceren een factor 2 of meer, rvaarmee het
percentage van dergelijke werknemers op ongeveer 2 zou komen.

Op de textielindustrie na bleken in de steekproef de schattingen van het
aantal bedrijven met werknemers met een lawaaiexpositieniveau van 95

dB(A) of meer realistisch te zijn. Ook al omdat het kleine aantallen
bedrijven betreft en daardoor met een grotere onzekerheidsmarge rekening
moet worden gehouden, is een algemene conclusie ten aanzien van de ge-

hele Nederlandse industrie moeilijk te trekken.
De vergelijking van de verdeling van werknemers over lawaaiexpositieni-
veauklassen van 5 dB (A) uit de toetsing met die uit schattíngen dienaan-

gaande indiceert dat de problematiek voor wat de lagere niveaus betreft
(<85 dB(A)) wordt onderschat, terwijl daarboven, naarmate de niveaus

hoger \^¡orden. de problematiek wordÈ overschat.
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TNLEIDTNG

In juni 1981 is door de Mínister van Sociale Zaken advies aan de Sociaal
Economische Raad (SER) gevraagd betreffende beleidsvoornemens ter voor-
koming of beperking van overmatig geluid in fabrieken en werkplaatsen.
DÍt advfes werd Ín Têbruari r9B4 dóõr de SER uitgeb-achtl
In september 1985 is het beleid door de Ministerraad op voordracht van
de Staatsseeretaris van Sociale Zaken en lrlerkgelegenheid ten aanzien van
lawaai op de arbeidsplaats vastgesteld.
De hoofdpunten zijn:

- Geluidniveaus boven 80 dB (A) worden geacht schadelijk te zijn
voor de gezondheid.

- Boven deze grens moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen

beschíkbaar stellen en boven 90 dB (A) zijn de werknemers ver-
plicht deze middelen te dragen.

- Bij geluidniveaus boven 80 dB(A) za]- de werkgever te zijner
tijd het lawaai moeten bestrijden voor zover dat rederlijker-
wijs nogelijk is. Voorì_opig hoeft dat pas vanaf g5 dB(A).

rn ove¡*¡eging is nog de invoering van een verbodsregime - gekoppel_d aan

een ontheffingenstelsel - voor arbeidsplaatsen met een geluidniveau bo-
ven 95 dB (A) . Voor invoering van een dergelijk verbodsregirne dient in-
zicht te bestaan in de finaneiëe1-economische consequenties daarvan,
zowe.L wat bedrijven afzonderlijk betreft als op macro-economisch niveau.
fCG-Project lA-09-01 beoogt dit inzieht te verschaffen. Daartoe zijn
allereerst de factoren nagegaanf die bij het bepalen van de financiëel-
economische conseouenties een rol spelen (fase 1 van het gefaseerd opge-
zette project).
Eén van deze factoren is de omvang van de problematiek. Er zíjn, per
bedrijfsklasse en bedrijfsgrootteklasse, schattingen gemaakt van het
aantal personen in de Nederlandse industrie, die werken in een lawaai-
expositieniveau van 95 dB(A) of meer, en van het aantal bedrijven, waar-
in dergerijke niveaus vóórkomen (1). Bij de bespreking van het desbe-
treffende rapport in de begeleidingscommissie van het projeet bleek be-
hoefte te bestaan aan een toetsing van deze schattingen. De voorkeur
ging daarbij uit naar een (beperkte) steekproef uit actuele situaties,
boven een aanvankelijk voorgestelde g1obale, indicatieve toetsíng op

grond van reeds beschikbare gegevens. Aansluitend heeft het Ministerie
van Sociale Zaken en talerkgelegenheid aan TNO opdracht verleend om binnen
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een daartoe vastgesteld budget een dergelijke steekproef uit te voeren
(fase 18 van het project).
In dit rapport worden de resultaten van deze steekproef gepresenteerd,
waarbij in een aantal bedrijven in vier bedrijfsklassen de greluidnÍveaus

op de arbeidsplaatsen zijn gemeten en op grond daarvan een indeling is
gemaakt van het aantal persnnen-in 1 awaaíexpositieniveauklasse#
dB(A) vanaf 80 dB(A). De steekproef is eind 1985 - begin 1986 verrieht.



-3-

2. DE STEEKPROEF

Een steekproef behoort per definitie representatief te zíjn. Aangezien
een rePresentatieve steekproef voor alle schattíngen in de verschillende
bedrijfsklassen en bedrijfsgrootteklassen vamrege het beschikbare budget
niet doenlijk zou zijn, is gekozen võof êên ããntãl rèpresentataeve
steekproeven uit een beperkt aantal cellen van de desbetreffend.e tabel-
Ien. Zoals in de inleiding aI aangeduid is een dergeliJke betrouwbare
toetsing van een beperkt aantal deelschattingren verkozen boven een indi-
catieve (niet-representatieve) toetsing van meer of samengestelde schat-
tingen.
Behalve van de f inanciê1e randvoor:v¡aarcie is bí j het opzetten van Ce

steekproef voorts uitgegaan van:

- die bedrijfsklassen en bedrijfsgrootteklassen, waar de omvangr

van de problematiek relatief het groot,st is;
- de randvoorwaarde dat eventueel beleid vooralsnog gericht za1

ziln op bedrijven, waar krachtens de desbetreffende $ret een

ondernemingsraad moet functioneren (bedríjven met meer dan 35

werknemers) ;

- die schattingen uiÈ de rapportage van fase 1 van het project
(1), waarbij een correctie van 5 dB(A) is toegepast op de aan_

vankelijke schattingen. Deze (lagere) schattingen worden a1s
de rneest realistische beschouwd.

Tabel 1 geeft per industriële bedrijfsklasse en per bedrijfsgrootteklas-
se de geschatte aantallen werkza¡ne personen, die in expositieniveaus van
95 dB (A) of hoger werken (ta¡el_ 148 uit (1) ) .

De coderinq van de industriële bedrijfsklassen volgens het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS) is gegeven in bijlage 1.

Tabel 2 geeft per industrië1e bedrijfsklasse het geschatte percentage
werkzame personen, dat in een equivalent geluidniveau over de werkdag
van 95 dB(A) of meer werkt. Deze tabel is een deel van tabeL ll in (1),
hier echter met afrondingen op een half procent.
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aantallen werkzame personen met expositieniveau I 95

Bedrijfsgrootteklasse 1n aantal werknemers
Industrlële

bedrlj fsklasse 1-9 10-34 35-99 100 - 499 ¿ s00 Totaal*

20/21
22

23

2E

25

26

27

28/3L
32

33

34/3e

784
6L

0

24

938

10

87

41

177

I
t 733

752

189

0

91

953

41

155

186

495

20

3005

1067

339

0

155

1339

82

200
358

715

98

4449

t822
806

0

106

s08

298
339

783

855

305

5859

2667 7100
454 1850

00
0 400

56 3800
307 750
139 900

2235 3600
670 2900

2130 2550
L7703 32750

3856 5887 116 81 2636r

* afgerond naar 50-ta1Ien

Tabel 2. Geschatte percentages werkzame personen met expositieniveaus )
9s dB (A) .

Inilustrië1e
bedrlJ fsklasse

Percentage

20/21
22

23

24

25

26

27

28/31
32

33

34/39

Totaal

4r5
515

0

4r5
9

3

1r5
3

715

?

7

5'5

Tabel 3 geeft per industriële bedrijfsklasse
se het geschatte aantal bedrijven met êén of
equivalent geluidniveau van 95 dB (A) of meer

en per bedrijfsgrootteklas-
meer werkneners, die in een

werken.
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Tabel 3. Geschatte aantallen bedrijven
niveau van 95 dB (A) of hoger

met werknemers met een exposiÈie-
(tabel 168 van (1) ).

Industrlë1e
bedrlj fs-
klasse

Bedrijfsgrootteklasse in aantal werknemers

TotaaI

I-9 10-34 35-99 I00 - 499 ¿ soo

20/21 392 317

7T

0

43

286

2L

77

93

r49
8

1001

217

53

0

31

r47
27

102

111

94

11

596

95

32

0

I
l8
27

59

62

30

9

209

1049

192

U

94

922

83

287

307

367

34

2712

22

23

31

0

28

5

0

0

2

3

5

20

5

5

39

24 t2
25 469
26s
27 44

28/31 21

32 89

33 1

34/39 867

Totaal 193 1 2066 1389 549 LI2 6047

Uit tabel
lasting >

34/ 3e

1

95

volgt dat de grootste aantallen personen met een geluidbe-
dB(A) te vinden zijn in de bedrijfsklassen:

20/ 27 25 2e/3t 32 2233

Uit tabel- 2 volgt
het grootst is in

dat, wat personen

de bedrijfsklassen:

De grootste aantallen
ting van 95 dB (A) of
de bedrijfsklassen:

34/zg 20 /21

Op grond van bovenstaande drie
zinvol in de bedrijfsklassen:

betreft, de problematiek relatief

33 34/39 22 20/27 en

bedrijven, waarin werknemers met een geluidbelas-
meer vóórkomen, zijn volgens tabel 3 te vinden in

32 28/3t 27

243225

2225

selecties lijkt

34/ 3e 25 20/ zt 32 ))

een steekproef het meest
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Wanneer ook de bedrijfsgrootteklasse of de twee bedrijfsgrootteklassen,
waarin de grooÈste aantallen personen met een geluidbelasting van 95

dB(A)of meer te vinden zljn, in beschouwing worden genomen (zie wederom
tabel 1), dan ontstaan de in tabel 4 aangegeven mogelijkheden voor een

steekproef.

Tabel 4. Bedrijfsklassen
proef qua omvang

en bedrijfsgrootteklassen, waarin een steek-
van de problematiek het meest zinvol is.

industrlêle
bedrij fsklasse bedri j f s grootteklasse

34/39
25

20/2r
21

22

à s00

35- 99

¿ s00

100 - 499

100 - 499

en 100 - 499

en 100 - 499

en 35- 99

TabeL 5 geeft per bedrijfsklasse en bedrijfsgrootteklasse het totaaL
aantal ondernemingen in de Nedertandse industrie per 1_-1-19g1 (gegevens

cBs) . Deze tabel is afgeleid van tabel 13 uit (1), waarin een andere
indeling in bedrijfsgroottekl-asse j-s gebruikt. De omcirkelde getallen
geven de in tabel- 4 geselecteerde cellen $/eer.



Tabel 5. Aantallen ondernemingen
bedrijfsklasse toÈa1e
1e81) .
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in de Nederlandse
aantallen werkzame

industrie en de per
personen (per 1-1-

bedrl J fs -
klasse

beclrl J f sgrootteklasse totaal
aantal

totaal
aantal

1-9 10-34 35-99 100-499 ¿ 500 bedrljven werkza¡ne
personen

434

105

113

60

20/2r
22

23

24

25

26

27

28/3L
32

33

34/3e

4826

377

630

298

2480
83

L7L6

497

637

20

6500

842

143

151

86

572

62

s80

287

298
16

2002
2t

1191

6349

698

930

459

3386

2s9
27L4
1169

1t 9s

86

10r89

r6L997
32579
L7656
862t

42L59

25900

72164
I 23 158

39496
36172

46784I

@
9

:
3

7

10

4L

11

11

@

6ò
õ

32

15

37

54

118

t23

@
18

@

53

290

22L

totaal 2970 1130 23t 27434 1027743

Bij het bepalen van de steekproefgrootte wordt de vuistregel gehanteerd

dat een aantal van /n uit n gevallen een representatieve steekproef is,
mits op één kenmerk wordt getoetst en de cellen voor het overige homo-

geen zijn.
Uitgaande van de in tabel 5 omcirkelde aantallen geeft dit de in tabel 6

aangegeven mogeli jkheden.

Tabel 6. De steekproefgrootte van de in tabel 5 geselecteerde cellen.

beclrlJ f sklasse
(bedr1 j f sgrootteklasse )

steekproefgrootte

34/39
34/3e
25

20/2L
20/2t
32

32

22

(¿ s00)
( 100-49e)
(3s-ee)
(à s00)
( 100-49e)
( 100-4e9)
( 35-ee)
( 100-49e)

9

2L

18

I
L4

8

t4
I

De financiële
toe. Met dit

randvoon'¡aarde liet het
gegeven en Over\rregende

bezoeken van onqeveer 40 bedrijven
dat de bedrijfsklasse 34/39 weinig
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homogeen is, zijn uiteindelijk de in tabel 7 aangegeven cellen voor de
steekproef gekozen. Hiermede wordt een optimale spreid.ing over bedrijfs-
klassen en bedrijfsgrootteklassen verkregen.*
Bij de ]aÈere steekproeftrekking is gebruik gemaakt van een inmiddels
beschikbaar computerbestand van bedrijven van het Directoraat-Generaal
van de Arbeid uit I984;DiÈ bèStand géeft, vérgeleken met tabel 5 uit
1981, voor bedrijfsklasse 2o/2r (ì 5oo) 30 in praats van 57 bedrijven,
voor bedrijfsklasse 22 (100-499) 60 in plaats van 64 bedrijven, voor
bedrijfsklasse 25 (35-99) 229 in plaats van 294 bedrijven en voor be-
drijfsklasse 32 (100-499) 59 in plaats van 61 bedrijven. In verband
daarmee is voor de cel-len uit de bedrijfsklassen 20/21 en 25 de in tabel
7 aangegeven steekproefgrootte iets kLeiner dan volgens tabel 6 (6 res-
pectievelijk L6 in plaats van 8 respectievelijk 18).

Tabel 7. UiÈeindelijke selectie van bedrj-jfsklassen en bedrijfsgrootte-
klassen, waarin een representatieve steekproef wordt gedaan,
alsmede de steekproefgrootte.

bedrlJ fsklasse onschrljving bedrlj fsgrootte steekproefgrootte

100-499

20/2r ì s00

r00-499

De steekproef van tabel 7 is vervolgens gestratifj-ceerd naar (evenredig
verdeeld over) bedrijfssubklassen. Tabel 8 geeft een overzicht van de

gestratificeerde steekproef .

* Opgemerkt zij hier dat 1n het oorspronkelijke voorstel voor de uitvoering van een toet-sing (|'1T/IMG/GBL MEMO NR. 84-35 d.d. 25 juni 1984) de tabellen 148 en 168 van (1) (de
tabellen I en 3 in dit rapport) andere getallen bevatten, gebaseerd op een foutieve op-
gave van CBS-gegevens, die 1n de volgende (vijfde) versie van (1) zijn gecorrigeerd.
Hoewel een enkele tussenstap bij de opzet van de steekproef daardoor-anãers is dan in
genoend memo, is de uiteindelijke selectie van taber 7 dezelfde gebreven.

hout en

meubel-
lndustrle

bouwnate-
r1a1en,
aardewerk-
en glas-
industrle

voedlngs- en
genotmldde-
lenindustrle

textiel-
lndustrle

35- 99
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drijfsgroep).
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de steekproef per bedrijfssubklasse (be-

bedrlJ fs-
klasse

bedrlJ fs-
subklasse

omschrlJvlng aantal
bedrlJven

20/2r 201 slachterljen en vlees- I
warenfndustrle

213

2L5

2L7

206/202/207

2Ir/ 2L4/ 20I

overlge voedlngs-
mlddelenlndustrle
blerbrouwerlJen en
nouterlJen
tabakven¡erkende
lndustrle
nargarlne- e.d./zulvel- en

rnelkprodukten- /groente- en
frultvenverkende lndustrie
zetmeel- en -derlvaten-/
alcoholfabrleken en cllstll1eer-
derlJen/slachterljen en vlees-
lrarenindustrle

22 22L

222

223

224

225

229

wollndustrie
katoenlndustrle
trlcot- en kousenlndustrle
textlelveredel lngs lntlustrle
taplJt- en vloermattenlndustrle
overlqe textlellndustrle

1

2

2

1

1

1

25 25L

253

254

255

257

houtzagerlJen, -schaverlJen e. cl.

tlnuner- en parketvloeren-
lnilustrle
houten enballage- industrle
overlge houtwarenindustrf e

meubellndustrle

1

5

2

I
7

baksteen- en dakpannenlndustrie
aardewerklnduslrle
beton- en cenentwarenlndustrle
glaslndustrle en glasbewerklngs-
lnrlchtlngen

I
I
5

1

Uit genoemd computerbestand is in iedere subklasse willekeurig het qe-

h¡ensÈe aantal bedrijven getrokken. Deze procedure is viermaal herhaald,
\¡¡aardoor r¡ier selecties van bedrijven ontstonden, behalve voor bedrijfs-
klasse 20/2I, vraarvoor de omvang maar drie selecties Èoeliet. De latere
selecties waren bedoel-d a1s reserve, wanneer bedrijven in eerdere selec-
ties geen medewerking wilden verlenen.

32 32L
322

32s

328
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DE UITVOERING

3.1 Het realiseren van de steekproef

Alae bedtijvén uit de èêrste dlfe selecÈied hebben geÉjktijdig een

brief ontvangen, waarin om medewerking aan het toetsingsonderzoek werd

verzocht (de introductiebrief). Deze brief (met bijlage) is opgenomen

a1s bijlage 2 van dit rapport.
Bedrijven uit latere selecties werden pas daadwerkelijk bezocht wanneer

bedrijven uit de voorgaande sel-ectie:

- negatief op het verzoek tot deelname reageerden of anderszins
niet meer in aanmerkj-ng kwamen (adres onbekend, inmiddels
failliet e.d.), of

- ook na een herj.nneringsbrief niet reageerden.

Een herinneringsbrief werd êênmaal-, na het verstrijken van een vastge-
stelde periode van afwachten, verstuurd.
Er is dus eerst getracht de eerste se.l-ectie te realiseren, daarna lacu-
nes op te vullen met bedrijven uit de tweede selectie, en zo voortgaande

met zo nodig gebruik van de derde en vierde selectie. Dat bij het op

deze manier realiseren van de steekproef het a-select zijn daarvan wordt
aangetast is onvermijdelijk en gebeurt bij iedere real-isering op basis
van vrijwilligheid. Maar bij een dergelijke aanpak zal- dit toch in min-

dere mate het geval zijn dan bijvoorbeeld bij het accepteren van bedrij-
ven in volgorde van binnenkomst van de reacties.
Bedrijven uit latere selecties, die positief hadden gereageerd, maar

niet meer nodig waren omdat in de voorgaande sel-ectie (s) het gewenste

aantal bedrijven al- was bereikt, kregen een bedankbrief, waarin dat werd

uitgelegd.

De geluidmetingen

Bij het bezoek aan het bedrijf is begonnen met het, inventariseren van

a1le ruimten waarin lawaaiige werkomstandigheden aanwezig zijn en/of
lawaaiige werkzaamheden worden verricht. Een eerste selectie is uitge-
voerd door de door het bedrijf aangewezen contactpersoon op grond van

het vermoeden dat momentane geluidniveaus hoger dan 80 dB (A) kunnen op-

treden.

3.2
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rn alle geinventariseerde lawaaiige ruimten is tenminste van de meest
lawaaj'ige werkzaa¡nheid het A-grewogen equivalente geruidniveau La"q,,u b"-
paald. om een goed inzicht te krijgen in de geluidsituatie zijn over het
algemeen op vrijwel alle arbeidsplaatsen geluidmetingen verricht.
omdat de geluidsituatie op een arbeidsplaats niet altijd dezelfde hoeft
te zijn is tevens de duur vân de qeruidberaétinÇbepaald. ¡let aeãe gege-
vens wordt het equivalente geJ_uidnj_veau over een werkdag (geluidexposi_
tieniveau) berekend. De aldus bepaalde equivalente geluidniveaus z¡'ln
ondergebracht in klassen van 5 dB (A) vanaf gO dB (A) . Op deze wijze is
getracht alle functies,/arbeidsplaatsen waar de eguivalente geluidniveaus
meer dan 80 dB(A) bedragen in geluidklassen onder te brengen.
De geluidmetingen zí1n verricht volgens de meetmethode opgesteld in
rcG-onderzoekproject r,A-07: "Meting en beoordeling van schadelijk lawaai
op de arbeidsplaats" en wel- volgens de standaardmeetmethode r.

De opgave van de gebruikelijke expositieduur vormt de meest crj_tische
factor met betrekking tot de nauwkeurigheid van de uiteindelijk vast-
gestelde expositieniveaus. Ervan uitgaande dat de opgegeven exposi_
tieduur niet meer dan een factor 2 zaI verschillen van de werkelÍjkheid,
wordt de onzekerheidsmarge in de resultaten geschat op + of _ 3 dB (A) .

uitgaande van een stochastisch optreden van afwijkingen wordt geen ì_n-
vloed van eventuele onnauwkeurigheden op de verdeling van expositie-
niveaus over de 5 dB (A) -klassen verondersteld.

conform de meetmethode is voor de geluidmetingen gebruik gernaaJct van een
integrerende geluidniveaumeter d.ie voldoet aan de eisen, die volgens rEC
ontv/erpnorm "integrerende middelende geluidníveaumeters" aan type l- in-
strumenten worden gesteld, namelijk een meter van Bruêl & Kjaer, type
2230.

Eenmaal is gebruik gemaakt van een explosíeveiJ-ige geluidniveaumeteï van
General- Radio, type 1933.

De metingen zijn verricht met ingeschakeld A-filter.
In elk van de geinventariseerde ruimÈen is tenminste op êén plaats een
meting uitgevoerd. rn het algemeen zijn verscheidene metingen per ruimte
uitgevoerd. De plaats waar deze meting is verricht word.t bepaald door de
praats of het gebied waar, vastgesteld op het gehoor of door een oriën-
terende meting, de lawaaiigste werkzaamheid wordt uitgevoerd. Dit kon
ook een mobiele praats zí1n, zoaLs op een heftruck, in een kraancabj_ne
of achÈer een veegmachine.
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onder het begrip ruimte wordt ook een in de buitenlucht gelegen gebied
versÈaan, indien de lawaaiige werkzaamheden daar worden uitgevoerd.
Het begrip lawaaiige werkzaamheid is in dit verband te interpreteren als
een werkzaa¡nheid die wordt uiÈgevoerd op plaatsen waar zích momentane
geluidniveaus hoger dan BO dB(A) kunnen voordoen. Dit betekent daÈ in
veel gevallen een aãntã1 ruimten buiten bèsChouwing kon nfijven. In ge-
val van twijfel zijn oriënterende metingen uitgevoerd.

De metingen zijn uitgevoerd bij normaal bedrijf van andere in dezelfde
ruimte opgestelde machines of werkzaa¡nheden. Dit houdt in dat totale

luidniveaus ziìn ten d.w.z. geluidniveaus waarin de biidraqe van
andere lawaaibronnen (het achte luid) is verdisconteerd.
rn gevallen waarin de bedrijfsleiding of bijvoorbeeld de bedrijfsgezond-
heidsdienst reeds over informatie over de gewenste beschrijving van de
lawaaibel-asting van de werknemers beschikte, is hiervan gebruik gemaakt,
nadat \^¡as nagegaan dat de manier waarop de gegevens waren verkregen vol-
deed aan de daaraan te stellen eisen. Dit laatste is voor vier bedrijven
in hun geheel gebeurd en voor drie bedrijven gedeeltelijk.
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RESULTATEN

4.I De steekproef

In tabel 9 is de respons op de introductlêbriêf wêetÇ-ger.ren. Een Íoflé:
dig overzicht van de reacties van de bedrijven is te vinden in bijlage
3. Ðe helft van de bedrijven uit de eerste selectie heêft positief gere-
ageerd. In de tweede en derde selectie was dit respectievelijk 32t en

63t. 9'lat de totale steekproef betreft bedroeg de positieve respons 45t.
Het bedrijf in bedrijfsklasse 20/2I, dat als vierde selectie in subklas-
se 201 was getrokken en als zodanig a1s derde selectie in de restgroep
277/2L4/201 was opgenomen, is uiteindelijk toch voor subklasse 201 ge-
bruikt, toen bleek dat dit bedrijf in die restgroep niet meer nodig \¡¿as

en de eerste drie selectj-es van 201 een negaÈieve respons opleverden.
Alleen voor bedrijfsklasse 32 bleken de eerste en tweede selectie vo1-
doende te ziln' voor klasse 20/27 waren drie selecties nodig. Voor de

bedrijfsklassen 22 en 25 waren er na de eerste drie selecties respec-
tievelijk 7 (van de 8) en 13 (van de 16) bedrijven bereid gevonden.

om de steekproef van 38 bedrijven te realiseren zijn in totaal 135 be-
drijven aangeschreven.
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Tabel 9. Respons op de introductiebrief in aantallen bedrijven.

Respons Beclrlj fsklasse

20/2L 22 3225 totaal

le selectie posltief , sebrulkt 3 4 T7
posftlef t ntet g€bmlkt t. I 2) 

2

negatief00224
nletgereageerd/ L 2 10 2 15
verdwenen

totaal aangeschreven

4

2

0

2

16

2

0

5

9

1

I

2

4

0

2

0

4

38

2e selectfe positlef, gebrulkt
positlef, nlet meer
nodlg
negatlef
nlet gereageerd./ver-
dwenen

7

5

7

19

totaal aangeschreven

3e selectie posltlef, gebrulkt
positlef, nLet meer
nodlg
negatief
nlet gereageerd/ver-
dwenen

0

5

1

2

t6

9

I

2

4

I
4

I

1

1

3

1

1

38

1)
11

13

6

I

totaal aangeschreven 38I6

4e en vol-
selecties

posftlef, gebrufkt
positlef, nlet gebruikt
posltlef, nlet meer

nodlg
negatlef
nlet gereageerd/ver-
dwenen

3

1

2

5

IO

z

1

2

6

1

I
I

3

4

totaal aangeschreven 2Lt0

al le totaal aangeschreven 18 r35245934

1) zie voorgaande
2) hoort niet meer

tekst
ln deze bedrljfsklasse thuls
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4.2 De geluidsituatj-e

Zoals bij de opzet van dit toetsingsonderzoêk is afgesproken werden de
gegevens van de geluidsituatie in een bepaald bedrijf in een vertrouv/e-
lijke rapportage uitsluiÈend aan het desbetreffende bedrijf beschj-kbaar
gesteld (zie in dat verband ook bijlage 2). De openbare uitkomsten van
de toetsing bestaan uit samengevoegde gegevens van deelnemende bedrijven
voor elk van de vier onderdelen van de steekproef.
In tabel 10 worden deze uitkomsten samengevat. Naast de aantallen werk-
nemers per lawaaiexpositieklasse worden ook de Èotale aantallen werkne-
mers in de bezochte bedrijven vermeld en vergeleken met de opgegeven
aantallen in het computerbestand van het. DGA uit 1984. In tabel 11 wor-
den deze uitkomsten in rel_atieve waarden gegeven.

Tabel l-0. Aantallen werknemers per lawaaiexpositieklasse en totale aan-
ta11en werknemers voor de vier onderdelen van de steekproef.

bedrlj fs-
bedrlJfs- grootte- aantal
klasse klasse bedrlJven

totaal aantal
werknemers

lawaaiexposltleklasse ln dB (A)

besta¡d actueel <80

L984
80-85 85-90 90-95 95-100 >100

20/2r
22

25

32
1)

32

1500

100-499
35- 99

100-499
r00-499

6002
1888

958

1388

929

5629

1962
865

1198

764

438
45

385
L27 4

194

6

I
L6

I
7

3099 1075

997 363
424 134

315 L77

2I3 17?

1156 248
392 165

I52 LT2

389 186

220 131

1) ultgezonderd de glaslndustrie
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labe1 11. Percentages werknemers per lawaaiexpositieklasse en het rela-
tieve werknemersbestand ten opzichte van 1984 voor de vier
onderdelen van de steekproef.

bedrlJfs- bestand lawaaiexposltlekl.asse ln dB(À)
bedrlJfs- grootte- aantal t.o.v.
klasse klasse beclrljven 1984 <80 BO-85 85-90 90-95' >95

2O/2I 1500 6 93,8 55, I 19, I 2Or5 4r4 Or9
21 r0o-¿9q 8 10319 5018 trgr5 2Ofê____--+4_____43-_
25 35- 99 16 9013 4910 15,5 17,6 Lz,g 5,0
32 -. 100-499 g 8613 2613 1418 3215 1515 1Or91l32 100-499 7 8212 27 19 2312 2818 I7,L 3r0

1) ultgezonderd de glaslndustrle
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5. DTSCUSSIE

Ten aanzien van de in de tabellen 10 en 11 weergegeven resul-taten kan
nog het volgende worden opgemerkt.
Zoals uit de getallen betreffende het werknemersbestand blijkt is in het
arÇemeén het aantar werknemers vergereken met de gegevens uit rgg4,
waarop de bedrijven zijn geselecteerd., teruggelopen. Bij de rearisering
van de sÈeekproef betekende dit het aantreffen van bedrijven, die inmid-
dels niet meer tot de beoogde bedrijfsgroottekrasse behoorden. Deze be-
drijven zijn om hierna aangegeven redenen toch in de steekproef gehand,-
haafd.

De eerste reden is van praktische aard: het kost veer extra tijd en geld
om een ander bedrijf aan te zoeken en daar opnieuw de geluidsituatie te
gaan bepal-en.

De tweede reden heeft te maken met achÈerliggende gedachten ten aanzien
van een opsplitsing in bedrijfsgrootteklassen in relatie tot de rawaai-
igheid van bedrijven- verondersteld wordt een relatie tussen de omvang
van een bedrijf en de daarin vóórkomende lawaaisituaties. Het aantar in
een bedrijf werkzame personen is één manier om de omvang te karakterise-
ren. l'lanneer het aantal werknemers daalt behoeft d,e omvang in de zj_n van
gebouwen en machinepark of produktiecapaciteit niet of niet in gelijke
mate ook te veranderen en in dat opzicht hoort een dergerijk bedrijf in
dezel-fde categorie thuis als ten tijde van de opzet van de steekproef of
ten tijde van de schattingen. !{eliswaar daalt dan het aantal rawaai-
geëxponeerden, maar dat mag voor die categorie best een constaterì.ng
zí1n. Een dal-ing van het bestand onder de desbetreffende bedrijfsgroot-
tegrens werd in de volgende gevallen geconstateerd.

- rn de voedings- en genotmiddelenindustrie (bedrijfsklasse
20/2L) was 1 van de 6 bedrijven onder de grens van 5oo werk-
nemers gekomen.

- In de textielindustrie (bedrijfsklasse 22) was 1 van de I
bedrijven onder de grens van 100 werknemers gekomen.

- In de hout- en mer:belindustrie (bedrijfsklasse 25) waren 4

van de L6 bedrijven onder de grens van 35 werknemers gekomen.
ook breek bij een bedrijfsbezoek dat dit bedrijf uit d,eze
bedrijfsklasse op een ander producÈ \,vas overgestapt (van hout
naar kunststof). Dit bedrijf is niet in de steekproef gehand-
haafd.

- rn de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasj-ndustrie (bedrijfs-
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klasse 32) waren 3 van de 8 bedrijven onder de grens van 100

werknemers gekomen. Twee daarvan overigens maar krap (tussen

95 en 100 werknemers).

Vooral in de hout-en meubelindustrie zijn ook bedrijven aangetroffen,
die qua aantal werknemers gegroej-d waren, zonder daarbij overigens de

bovengrens van de klasse te overschrijden. In de sÈeekproef uit de tex-
tielindustrie (bedrijfsklasse 22) bleek één bedrijf vlak voor de aanvang
van het onderzoek naar een andere locatie te zijn verhuisd en daar sa-
mengevoegd te zijn met een ander deel van het concern (geen produktie),
waardoor het werknemersbestand meer dan verdrj-evoudigde. Aan de invloed
van de niet-produktieafdelingen op de verdeling van het aantal werkne-
mers over de lawaaiexpositieklassen wordÈ hierna nog een aparte alinea
gewij d.

Zoals in tabel I te zien is omvatte de steekproef in bedrijfsklasse 32

ook 1 bedrijf uit de subkl-asse glasindustrie en glasbewerkingsinrichtin-

9en. Behalve dat het totaal aantal werknemers bij het bezochte bedrijf
ongeveer vier maal- zo hoog was dan het gemiddelde van de overige bedrij-
ven in de steekproef was ook het aantal arbeidsplaatsen boven 95 dB (A)

zeer hoog vergeleken met die overige bedrijven (bijna 25t).
Hoewel het een uitschieter in deze sr¡bklasse zou kunnen zijn, moet toch
geconcludeerd worden dat bedrij fsklasse 32 wat lawaaiigheid beÈreft niet
homogeen is (zoals bij bedrijfsklasse 34/Zg a priori is gesteld) en der-
halve de toegepaste stratificatie een vertekend beeld geeft van de be-
drijfsklasse als totaal.
Daarom zijn in de tabellen 10 en 11 de resultaten van bedrijfsklasse 32

gegeven met en zonder het aandeel in de steekproef van de glasindustrie.
Het percentage werknemers met een geluidbelasting van 95 dB (A) of meer

daalt zonder glasindustrie van 10r9t naar 3r0t.

ZoaLs in het voorgaande al is aangestipt dient aandacht te worden ge-

schonken aan de invloed van het niet-produktie-personeel op de verdeling
van het aantal werknemers over lawaaiexpositieklassen. De schattingen,
die in dit onderzoek worden getoetst, betreffen het totate personeelsbe-
stand van bedrijven, dus inclusief staven en diensten. Bij de uitvoering
van de steekproef is dan ook in dezelfde zin te werk gegaan.

Voornamelijk in de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie (be-

drijfsklasse 32) bleek echter een aanÈa1 bedrijven in de steekproef te
zitten' waar nauwelijks kantoorpersoneel aanwezig was. Het betrof vesti-
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91ngen van een groter concern met een hoofdkantoor elders. rn computerbe-
standen, zoals dat uit 1984, dat bij de opzet van de steekproef is ge-
bruikt, wordt strikt genomen ook inderd.aad gewerkt met vestigingen.
DiÈ zou betekenen dat in deze vestigingen het aanËal en het percentage
werknemers met een lawaaiexpositieniveau onder gO dB (A) betrekkelijk
gerin¡ts-: 'om deze cornplicãE-e te ondervangen is op basis van de verhou-
ding produktiepersoneel,/niet-produktiepersoneel voor het gehele concern

r
tiemedewerkers toegekend, waardoor voor de expositieklasse < go dB (A)
een eerlijker toetsing wordt verkregen.
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CONCLUSIES

Bij de uitvoering van de steekproef (het nagaan van actuele geluidsitua-
ties in 38 bedrijven) stond de toetsing van de schattingen ten aanzien
van lawaaiproblematiek boven 95 dB(A) centraal. Tabel 12 geeft voor de

vier onderdelen van de steêkproef een vergelijking van de geschatte aan-

tallen werknemers met een geluidbelasting van 95 dB (A) of meer (zie ta-
bel 1) met de uit de steekproef afgeleide aantallen. Dlt laatste is ge-

beurd door de aanÈallen uit tabel 10 om te rekenen naar het totaal aan-

ta1 bedrijven in het desbetreffende steekproefonderzoek. Daarbij zi)n
twee stel totalen gebruikt, die per 1-1-1981 (zie tabel 5) en die ook

gebruikt zijn bij het berekenen van de schattingen, en de totalen uit
het computerbestand van het DGA uit 1984 (zie bLz. B).
Een vergelijking met de aantallen op basis van de eerste totalen zegt
het meest over het realiteitsgehalte van de toenmalige schattingen, de

aantallen op basis van de laatste totalen benaderen het meest de actuele
situatie.

Tabe1 12. Een vergelijking van de geschatte aantallen werknemers met
een lawaaiexpositieniveau van 95 dB (A) of meer met aantallen
afgeleid uit de steekproef.

bedrij fs-
klasse

bedrlj fs-
grootte-
klasse

geschatte
aantallen

aantallen v1a steekproef
net gegevens ult:

1981 1984

20/ 2L

22

25

32
1)

32

¿s00
100-499
35- 99

100-499
r00-499

2667

806

1339

855

255
338

615

927

171

485

360

790
999

1) uitgezonclerd ile glaslndustrie

Uit tabel 12 kunnen voor de desbetreffende bedrijfsgrootteklassen de

volgende conclusies worden getrokken.

- De schaÈtingen in de voedings- en genotmiddeleninclustrie
(2O/2Il zí1n op grond van deze toetsing een factor 5 te hoog.

De actuele situatie is op die basis een factor 10 gunstiger.

- De schattingen in de textielindustrie (22) en in de hout- en

meubelindustrie (25) zijn op grond van de uitgevoerde toet-
sing een factor 2 te hcog.
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- De in hoofdstuk 5 besproken problemen rond het aandeel van de

glasindustrie in de uitkomst van de steekproef maakt een

duidelijke conclusie ten aanzien van de bouwmaterialen-, aar-
dewerk- en glasindustrie (32) moeilijk. AIs het bezochte be-
drijf representatief is voor de glasindustrie dan zí1n de

schattingen in deze bedrijfsklasse realistisch geweesi- (927

is berekend op basis van 7 bedrijven in de glasindustrie en

52 in de overige subklassen). !{anneer dat niet het geval is
dan kunnen de schattingen tot een factor 5 te hoog zíjn. rs
de problemaÈiek in de glasindustrie bijvoorbeeld in werke-
tijkheid een factor 3 lager, dan is de actuele problematiek
voor de hele bedrijfsklasse een factor 2 raqer, zodat de

schattingen dan een factor 2 Ee hoog zijn.

Wanneer mag worden aangenomen dat de situatie in de overige bedrijfs-
klassen en bedrijfsgrootteklassen vergelijkbaar is, dan 1ijkt, op grond

van bovenstaande conclusies, de schatting van het aantal werknemers in
de Nederlandse industrie, dat in een lawaaiexpositieniveau van 95 dB(A)

of meer werkt, tenminste een factor 2 te hoog.

Een soortgelijke vergelijking kan worden gemaakt wat betreft cle geschat-
te aantallen bedrijven met éên of meer werknemers met geluidbelastingen
van 95 dB(A) of meer (zíe tabel 3). Tabel 13 geeft die vergelijking,
waarbij de aantallen bedrijven afgeleid uit de steekproef op dezelfde
wijzen zijn berekend als bij tabel 72. De aantallen bedrijven in de

sÈeekproef met werknemers met een lawaaiexpositieniveau van 95 dB (A) of
meer waren:

- 3 van de 6 in bedrijfsklasse 2O/2I¡

- 1 van de 8 in bedrijfsklasse 22¡

- 8 van de l-6 in bedrijfsklasse 25; en

- 4 van de I in bedrijfsklasse 32.



Tabel- 13. Een vergelijking van de geschatte aantaLlen bedrijven met
werknemers met een lawaaiexpositieniveau van 95 dB (A) of meer
met aantalì_en afgeleid uit de steekproef.

bedrij fs-
klasse

bedrlj fs-
grootte-
klasse

geschatte
aantal len

aantallen vla steekproef
met gegevens ult:

1981 1984

20/2r
22

25

32

ls00
I00-499
35- 99

t00-499

28

32

L47

30

29

I
L47

31

15

I
115

30

Uit tabel 13 valt, wat de gekozen vier ceLlen voor de steekproef be-
treft' te concluderen dat de schattingen realistisch zijn, behaLve voor
de textielindustrie (22) . De terugJ.oop van aantallen wanneer voor de

omrekening gegevens uit 1984 worden gebruikt is direct een gevolg van de

terugloop in het totaal aantal ondernemingen.

Omdat bij het bezoeken van bedrj-jven om situaties van 95 dB (A) en hoger

na te gaan het globaal beschrijven van de algehele geluidsituatie rela-
tief weinig extra moeite zou kosten is dit in de opzet van het steek-
proefonderzoek opgenomen. De resultaten daarvan (zie de tabellen 10 en

l-L) zouden ook vergeleken kunnen worden met schattingen te dien aanzien,
zoals die bijvoorbeeld te vinden zijn in (2). Voonr¡aarde daarvoor is dat
de resultaten, die gelden voor één bepaalde bedrijfsgrootteklasse van

een bedrijfsklasse' greacht mogen worden representatief te zijn voor de

gehele bedrijfsklasse. In (1) is daaraan een beschouwing gewijd. Daaruj.t

blijkt dat cumulatieve verdelingen voor kleinste bedrijven ongeveer 3

dB(A) zijn verschoven (lawaaiiger zijn) dan die voor de grootste be-

drijven en dat die voor de middelgrote bedrijven daar weer tussenin l-ig-
gen. Deze verschillen hebben in verhouding tot andere onzekerheden maar

betrekkelijk weinig invloed op de totaalschattingen. Daarom wordt er
van uiÈgegaan dat de steekproef representatief is voor de gehele vier
bedrijfsklassen. Enige onzekerheid blijft uiteraard aanwezig, wellicht
dat bijvoorbeeld de uitkomsten voor bedrijfsklasse 20/21 iets aan de

lage kant zijn (het betreft hier zeer grote bedrijven).
Tabel 14 geeft een vergelijking van de geschatte verdeling van aantallen
werknemers over lawaaiexpositieklassen uit (2) met de verdeling die uit
de steekproef is afgeleid. Deze laatste verdeling is verkregen door de



-23-

percentages van tabel 11 te vermenigrvuldigen met de totale aantallen
werknemers in de vier bedrijfsklassen uit tabel- 5. Een vergetijking van

deze percentages met de geschatte percentages uit (2) wordt gegeven in
tabel 15.

Tâbê1 14. Een vergelijking van de geschatte verdeling van aantallen
werknemers over lawaaiexpositieklasse in dB (A) met de verde-
ling afgeleid uit de t,oetsing. Aantallen afgerond naar 1OO-
tallen.

bedrlj fs-
klasse ge- u1t

schat toet-
slng

ge- uit
schat toet-

sing

ge-
schat

ult
toet-
slng

ge- ult ge-
schat toet- schat

slng

u1t
toet-
slng

20/2r

25

32

32L)

7 100
2700
5s00
6 100

68002 
)

99900 89200 20700
18100 16600 4400
24600 20700 4500
24300 10400 s200

2l- 11000

30900 23500
6000 5100
6500 5500
5800 4100

2l9200'

33300 10700
6500 3100

7400 3800
12800 3000
114002)

7100 1s00
1800 700
3800 2100

2900 4300
2)- 1200 '

1) ultgezonderd de glaslndustrie
2) ultgaande van hetzelfde totaal aantal werkneners als met de glaslndustrie

Tabel 15. Een vergelijking van de geschatte procentuele verdeling van
werknemers over lawaaiexpositieklassen (in dB (A) ) met de ver-
deling afgeleid uit de toetsing.

s80 80-8s 85-90 90-95 >95

bedrij fs-
klasse

9e-
schat

u1t-
!oeÈ-
slng

ge-
schat

u1t ge-
toet- schat
sfnq

ult
toet-
sing

ge- u1t ge- ult
schat toet- schat toet-

slng sing

441
862

1395
167rt
L7-3

2T

20

18

32

29

62 s5 13

56 51 14

59 49 It
62 26 13

-28

19

19

15

15

23

T2

16

13

t:

7

10

9

8

20/ 2r
22

2S

32
1)

32

1) ultgezonderd de glaslndustrle

Figuur 1 geeft een indruk van de cumulatieve verdelingen (geschat en

getoetst) voor vier de bedrijfsklassen.
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Flqruur 1. Cu¡nulatleve verdellngen van het percentage werkneners naar lanaaiexposltienlveau
voor vier bedrljfsklassen. Aangegeven ls het percentage werkneners dat onder een
bepaaLcl nlveau werkt.
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zoals hiervoor aI aan de orde is geweest hebben de uitkomsten in de bouw-
materialen-, aardewerk- en glasindustrie (bedrijfsklasse 32) een onzeker_
heÍdsmarge vang¡ege de bijdrage van de glasindustrie. De werketijke per_
centages zullen ergens tussen de twee aangegeven waarden in liggen. Daar-
mee rekening houdend zijn, wat de algehele lawaaiproblematiek in deze
viEr bedtijfsklassen bétrèft, de volgende samenvattende conclusies te
trekken (zie tabel 15).

- De schattingen ten aanzien van het percentage werknemers met
een expositieniveau Sg0 dB (A) zijn hoger dan in werkelijkheid
aangetroffen (een factor !,! - !,2, voor bedrijfskrasse 32

meer dan 2).

- fn het gebied van 80-90 dB (A) zijn de schattingen aan de ]age
kant (een factor r,25-!,7s, voor bedrijfsklasse 32 ongeveer
een factor 2).

- In het gebied van 90-95 dB(A) zijn voor de bedrijfsklassen
20/27 en 22 de schattingen aan de hoge kant (een factor !,25
- L,75), maar voor de bedrijfsklassen 25 en 32 nog steeds een
factor I,5 - 2 te 1aag.

- Boven 95 dB(A) zijn, zoals eerder voor bepaalde bedrijfsgroot_
teklassen is geconcludeerd, de schattingen ook voor de totale
bedrijfsklassen een factor 1,5 - 4 te hoog, waarbij de onzeker-
heid voor bedrijfsklasse 32 groot is.

Kijkend naar figuur 1 kunnen die concl-usies ook als volgt worden geformu-
leerd. Uitgaande van een grenswaarde van gO dB(A) is, althans in de vier
onderzochte bedrijfsklassen, de omvang van lawaaiproblematiek bij lagere
expositj.eniveaus en daarmee in zijn totaliteit onderschat, maar wat de

hogere geluidbelastingen betreft, zeker de expositieniveaus > 95 dB(A),
overschat- De 'omslagpunten', waar dus de cumulatieve waarden van schat-
ting en toetsing overeenkomen, liggen voor de voedings- en genotmidde-
lenindustrie (bedrijfsklasse 20/21) en voor de t,extielindustrie (be-
drijfsklasse 22) bij 85 dB(A), voor de hout- en meubelindustrie (be-
drijfsklasse 25) bij 90 dB(A) en voor de bouwmaterial_en-, aardewerk- en
glasindustrie (bedrijfsktasse 32) waarschijnlijk bij ongeveer 93 dB(A).
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ERKENTELIJKHETD

Het Nederlands fnstituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO is de

bedrijven, die aan dit toetsingsonderzoek hebben meegewerkt, voor deze

bereíd¡,rilligheid zeer erkentelijk.
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IeÞql 16. Codering indusÈriêle bedrijfsklassen.

BIJLAGE 1

Code

Voedings- en genotmicldelenindustrie
Textiel industrle
K'le¡lincin¿ilrclri a

24

25

Leder-, schoenen- en lederwarenindustrie
Hout- en ¡neubelindustrie

27

28/3r

32

33

34/3e

Grafische industrie
Chenrische-, aardolfe-, rubber-, kunststofverwerkende
industrie
Bouwrnaterialen-, aardewerk- en glasindustrie
Basis¡netaaL industrie
Metaal-, machlne-, electrotechnische industrie,
transportmiddelen-, instru¡nenten-, overige induslrle
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organisatle voor
toegepast natuurw€tenschappeli jk
onderzo€k

nederlands lnstltuut voor
praevent leYe gezondheidszorg

bezoekadres
wassenaarseweg 56
leiden

postadres
postbus 124
2300 AC leiden

teleloon 071 - 17 04 41

postrekening 20.22.77
bankrekening 56.70.25.5O0
-.b.iloegstoeest

datum
uw brief

ons nummer
biilagen

onderwerP

tno

Aan de directie van

15 juli 1985

1473/44.23

Onderzoek geluidsproblematiek in
de Nederlandse industrie

Geachte directie,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het Ministerj_e
van Sociale Zaken en !,lerkgelegenheid voert mijn instituut een onderzoek
uit, dat beoogt de geschatte omvang van de geluidsproblematiek in de Neder-
landse industrie te toetsen.
Gekozen is voor een steekproef uit vier bedrijfsklassen. Dat zLln; de hout-
en meubelindustrie; de bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie; de
voedings- en genotmiddelenÍndustrie en de textielindustrie
In elk van de vier bedrijfsklassen is een aantal bedrijven willekeurig uit
het bestand getrokken, waarbij rekening is gehouden met de mate van vóór-
komen in bedrijfs-subklassen. IJw bedrijf is één van de aldus geselecteerde
bedrijven.
Te uwer verdere informatie over de aanleidinq tot dit onderzoek het vol-
gende.
In het kader van de Arbeidsomstandighedenwetgeving zijn wettelijke regei_in-
gen ín voorbereiding ter voorkominq en beperking van overmatig geluid in
fabrieken en werkplaatsen. Het belangrijkste elemenÈ in die reoelingen is
het vaststellen van een geluidniveau, waarboven in verband met gehoorschade
maatregelen noodzakelijk worden geacht. ook wordt overnroqen om hoge geluid-
niveaus te verbieden, waarbij dan ontheffingen mogelijk moeten zijn.
In het bijzonder ten aanzien van een eventueel verbodsreqÍme is inzicht in
financieel-economische consequenties nodig, waarbij verschill-ende factoren
een rol spelen. Een belanqrijke factor is de orìvang van de problematiek.
Omdat een algehele inventarisatie van de geluidsituatie in de Nederlandse
industrie te kostbaar is, zíjn schattingen gemaakt van het aantal bedrijven
en daarin werkzame personen met bepaalde geluidexposities. Deze schattingen,
naar industriële bedrijfsklasse en bedríjfsgrootte, zijn gebaseerd op gege-
vens uit een inventarisatie elders.
In de Begeleidingseommissie van het project, in het kader waarvan deze schaÈ-
tingen zijn gemaakt, is in het bijzonder door de vertegenwoordigers daarin
uit de Nederlandse industrie aangedrongen op een toetsing van deze schat-
tingen.

-2-
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2-

Het is zower voor de Nederrandse indust,rie als voor de overheid van hetgrootste belang dat schattihgen van de lawaaistudie ars werkerijkheids-getrouw kunnen worden aangemerkt.
rn dit verband kan worden gemenoreerd dat de sociaal-Economische Raad eenverdeerd advies over de beleidsvoornemens van de Minister van sociare Za-ken en l{erkgeregenheid heeft uitgebrachÈ. Ten aanzien van een eventueer

;iiÏ::t"gime 
adviseert een deel van de Raad l-n praars daarvan een merdings-

Het zal duidetijk zijn dat de werkelijke omvang van de problematiek in be-langrijke mate bepalend is of een beleidsmaatrãgel als een verbodsregimeer aI of niet moet komen.
Bovendien is op grond van een vergelijking van de aanvankelijke schattingenmef Anerikaanse gegevens en recente indicaties uit Nederrand reeds gecon-cludeerd dat deze aanvankelljke schattingen welrichÈ een ongunstj-ger beeldgeven dan de werkelijke situatie in de Hèderlandse industriã. Ten aanzienvan hoge geruidniveaus bijvoorbeeld is het aantar in die geluidnlveaus werk-zame personen mogelijk de helft minder. ook dit onderstreåpt de wenserijk-heid van het uitvoeren en welslagen van deze toetsing.Tenslotte wijs ik u er met nadruk op dat een volstrekt anonieme ven¡erkingvan de gegevens wordt gegarandeerd.
rn een bijlaqe vindt u gedetailleerde informatie over wat het meewerken aandit onderzoek inhoudt. Door midder van de aangehechte antwoordstrook kunt ukenbaar rnaken dat u uw medewerking wilÈ verl"r,"n. Een antvroordenveloppe isbijgevoegd' vervolgens nernen wij contact op met de door u aangewezen contact-persoon.
Graag vertrouw ik erop daÈ u aan het onderzoek wilt rneewerken. rs dat orr.r.r-hoopt niet het geval, wirt u dan toch de antwoordstrook aan ons retourneren?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

onderdirecteur.
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BIJLA@ -1-

WERKI^¡IJZE

1. Bij het bezoek aan uw bedrijf wordt per afdeling,/werkruimte, die wat degeluidsituatie betreft ars een eenheid kan worden beschouwd, grobaar hetdaar doorqaans heersende geluidniveau bepaald.

2' Teneinde zo min mogelijk inbreuk te maken op de normare gang van zaken inuw bedrijf wirlen wij het bezoek kort en efficiënt houdei. óm ae gedach-ten te bepal-en: ! dag voor kleinere bedrijven, l dag voor middelgrote be-drijven en ten hoogste 2 dagen voor grote bedrijven.
Daarom zouden wij graag van te voren op de hoogte worden gebracht van dete gebruiken indeling in afdelingen,/werkruimtes, als bedoeld onder 1, envan de aantallen werknemers, die dagelijks of per etmaal (bij ploegen_dienst) in die eenheden werkzaam zi1n.

3. omdat de geluidsituatie in een afdeling/werkruimte niet altÍjd dezelfdehoeft te zijn, zouden wij ook graag wirren weten, ars dit het oevar is,hoeveel uren van de werkdag gJ-obaal genomen het doorgaans heersende ge-luidniveau geldt. (Een voorbeeld: de geluidsituatie wordt bepaard door
bepaalde machines, die echter maar gemiddeld van 4 van de g uur in be-drijf zijn. )

Met dit gegeven wordt het zo geheten equivalent gelui-dniveau over een werk-
dag berekend. Dit is een, op basis van qeluidenergier gemiddeld geluidniveau
en wordt. bij geluidbeoordelinq op de arbeidsplaats gehanteerd.
De aldus bepaalde equivalente geluidniveaus worden ondergebracht in klassenvan 5 dB (A) .

4. Het is voor een vlot verloop eveneens van belang dat diegenen, die de lei-ding hebben van een afdeling/werkruimte van te voren op de hoogÈe zijn ge-bracht van ons bezoek en doel en werkwijze daarvan en zo mogelijk de ovãrige
werknemers globaal hebben ingeticht.

5. Het beschikbaar komen van de hiervoor aangeduide gegevens zouden wij bijvoorkeur schriftelijk c.q. telefonisch met de door u aan te wijzen contact-
persoon van uw bedrijf willen regelen. In uitzonderlijke gevallen is eenoriënterend bezoek vooraf te overwegen.

6. U ontvangt een beknopte rapportage, waarin per afdeling,/werkruj_mte de uit_eindelijk bepaalde geluidniveaus en de aantallen werknemers daarin werk-
zaam zijn verrneld, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om daarop co¡nmen-taar te leveren.
Deze rapportage is strikt vertrouwelijk en wordt aIs zodanig niet verdergebruikt en aan niemand anders ter beschikkino gesteld. De geqevens worden
met soortqelijke gegevens uit de andere bedrijven in de desbetreffende ca-tegorie anoniem samenqevoegd tot één totale statistiek voor deze categorie.
Ook deze uitkomsten worden u toegestuurd zodra de totale steekproef is uit-
gevoerd en bewerkt.

iti

BI,'LA@ -2- -
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BrJLAGE -2-

7. Het kan vóórkomen, dat, de geluidsituatie

BLJLAGE 2 (vervofg)

in un
wij

bedri
graagin kaarÈ is gebracht. In dat geval zullen

jf reeds recentelijk
met u overleggen in

daarbij gehanteerde nethodiek. rde

ZLj.zj-jn telefonisch bereikbaar in Delft onder nr (015) _ 569330, Èoestel2421. resp. 2429.
ook indien u nadere inrÍchtingen wenst alvorens te besruiÈen uw medewer-king te verlenen zíjn zij daaitoe gaarne besctrikbaar.

Ju/NK
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Gedetailleerd. overzicht van de respons op de steekproef.

bedrijfs- beno-
subklasse diqd le selectie 2e selectie 3e selectie 4e selectie 5e en volgendeaantal selecties
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verklaring: + wi1 meedoen

o Çê€D reactie ontvangen
- wil niet meedoen

0 brief onbestelbaar, bedrijf failliet of opgeheven.

l) zie tekst onder 4.1
2) bedrijf wordt niet representatief geacht

3) bedrijf hoort nÍet meer j-n deze klasse thuis
4) er mag nÍet in dit bedrijf geneten worden, beschikbare gegevens onbruikbaar
5) voor 7e selectie reserveklasse 227 gebruikt (223 uitgeput).
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