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Beste allemaal, 

Graag ontvang ik via onderstaande doodle reacties voor het inplannen van een overleg 
voor het voorbereiden van de eerstvolgende NAC bijeenkomst. 

https://doodle.comnf  

Met vriendelijke groet, 

10.2é 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)ICentrum Veiligheid Stoffen en 
Producten1 
Postbus 1, 3720 BA BilthovenIT: +31 30 10." 	1  / +31 6 10.2.e -:,, 
E: nacCarivnn. nl  I out of office on  
www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit   
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
To: 	 pieter jan biesheuvel; N-W?1 	illaminienw.n1"; 
Subject: 	Agenda vergadering NAC 9 maart 
Date: 	 vrijdag 28 februari 2020 14:27:46 
Attachments: 	Matrix februari 2020.dqcx 

Ziek worden van vliegtuiglucht 20 feb.pdf 
ToR NAC februari 2020 conceot.docx 
Contactgegevens leden NAC januari 2020.xlsx 
Agenda NAC overleg 9 maart 2020 (conceot).docx  
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Beste allemaal, 

Bijgevoegd de concept agenda en bijbehorende stukken voor het NAC overleg maandag 
9 maart. 

Goed weekend en tot 9 maart, 

40.2.è ,  1 

40:2:é. ' 

Secr'etáriaát Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)ICentrum Veiligheid Stoffen en 
Producten1 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven1T: +31 30 102•e • .1/ +31 	1 
E: nacCffirivm.nllout  of office on 102 e 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

nac@rivm.nl  

Datum 
28 februari 2020 

agenda 
Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
9 maart 2020 14:00-16:00 uur 
Ministerie van IenW (Rijnstraat 8) te Den Haag, 
zaal 12D.081 (D-beuk) 
Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter) 
40'2- 

Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

1. Opening 

2. Voorstel update Terras of Reference (bijlage I) 

3. Samenstelling NAC (bijlage II) 
a. N.a.v. voorstel update Terms of Reference 
b. Vertegenwoordiger Directie Gezond & Veilig Werken (SZW) als 

agendalid toevoegen 
c. Nieuwe voorzitter 

4. Voorstel eerste opzet 'matrix' (bijlage III) 

5. Opstellen werkprogramma 2020/2021 

6. Continuering online werkomgeving (ViaDesk) 

7. Actualiteit en ontwikkelingen onderzoeksprojecten 
a. FACTS 
b. N.a.v. krantenartikel Noordhollands Dagblad (bijlage IV) 

8. Volgend overleg 
a. Mei 2020 
b. Suggesties agenda 

i. Terms of Reference 
ii. Matrix 
in. Werkprogramma 2020/2021 
iv. Nieuwe voorzitter 
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Datum 
28 februari 2020 Bijlagen 

I ToR NAC februari 2020 concept 
II Contactgegevens leden NAC januari 2020 
III Matrix februari 2020 
IV Ziek worden van vliegtuiglucht 20 feb 

Versie: 0.1 Status: Concept 	 Pagina 2 van 2 



Doc. 4 

Lopende zaken binnen de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht 
Versie: februari 2020 

Werkwijze 
De werkwijze van de NAC is vastgelegd in de Terms of Reference Nationale adviesgroep Cabinelucht. 
Deze is op te vragen bij het secretariaat van de NAC via nac@rivm.nl. 

Onderzoeksprojecten waar NAC-leden bij betrokken zijn 
CEN 
CEN (Comité Européen de Normalisation) heeft in april 2015 de werkgroep CEN/TC 436 gestart die 
als doel heeft een Europese standaard te ontwikkelen voor de kwaliteit van cabinelucht. RIVM is 
middels de NEN betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard. In september 2019 is een 
conceptversie (draft prEN 17436 "Cabin air quality on civil aircraft — Chemical compounds") voor 
publieke consultatie uitgegeven. Momenteel worden de commentaren verwerkt. In december 2020 
staat een overleg met de Technical Committee gepland om de voortgang te bespreken. 

FACTS 

REACH 

Ontwikkelingen medisch protocol 
Ontwikkelingen protocol CAA UK 

Ontwikkelingen meldingssysteem 

Ontwikkelingen meetmethoden 
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Tijdlijn lopende zaken 

Secretariaat NAC 
feb-20 mrt-20 apr-20 	mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 	sep-20 okt-20 nov-20 	 dec-20 	jan-21 feb-21 mrt-21 

Bijeenko 	 Bijeenkomst 	 Advies naar 
mst NAC 	 NAC 	 staatssecretaris 

Onderzoeksprojecten 
CEN 	 Verwerken commentaar publieke consultatie draft prEN 17436 

FACTS 
	

Oplevering j 
eindrapport 	 j 

REACH 

Bijeenkomst 
TC 

L. 	 ,,, 
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Actielijst lopende zaken 

Onderwerp 	 Acties 
	 Verantwoordelijk 

	
Deadline 

persoon/instituut 



Biesheuvel 	pibiesheuvel@outlook.com  

Organisatie 

Voorzitter 

Telefoonnummer Mobiel Opmerking Voornaam Tussenvoegsel Achternaam E-mailadres 

Doc. 4 

Hudige minister I&W: Cora van Nieuwenhuizen 
Huidige staatssecretaris I&W: Stientje van Veldhoven 
Het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken staat onder leiding van directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers 
Directie luchtvaart: Jaco Stremler 



1. Onderwerp 
De doelstelling, samenstelling en werkwijze van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht. 

2. Achtergrond 
De stof TCP wordt toegevoegd aan de motor- en hydraulische olie in vliegtuigen als 
brandvertrager. TCP is een bekende organofosfaatester, met effecten op het zenuwstelsel. 
De motorolie bevat ook andere schadelijke stoffen, waaronder andere organofosfaatesters. 
Door het ontwerp van bepaalde typen vliegtuigen kunnen zowel TCP als andere schadelijke stoffen 
bij lekkage via de luchtbehandelingsinstallatie terecht komen in de vliegtuigcabine. 

Er zijn verschillende varianten ('isomeren') van TCP. Van de toxische variant van TCP (ortho-
isomeer) is al tientallen jaren bekend dat deze in bepaalde concentraties schadelijk is voor de 
gezondheid. 
De mogelijk schadelijke effecten van TCP in vliegtuigcabines betreft een internationaal vraagstuk 
en dient derhalve ook in een zodanig verband te worden beantwoord. 
Internationaal hebben eerder meerdere onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijke 
schadelijke effecten van TCP op de gezondheid in de luchtvaart. Op basis van deze onderzoeken 
zijn de schadelijke effecten in de luchtvaart vooralsnog niet bewezen, maar worden deze ook niet 
uitgesloten. 

Lopende internationale trajecten: 

1. REACH. De scope van de stofevaluatie van TCP in REACH verband, die eerst gericht was op 
onderzoek naar mogelijke milieurisico's, is op verzoek van de Staatssecretaris van IenW 
uitgebreid met de mogelijke gezondheidsrisico's van TCP in vliegtuigcabines. In 2014 heeft 
binnen REACH de stofevaluatie plaatsgevonden, RIVM heeft deze evaluatie uitgevoerd in 
opdracht van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). De uitkomsten 
hiervan zijn door het RIVM in een ontwerpbesluit neergelegd. ECHA heeft inmiddels het 
ontwerpbesluit aan de registranten van TCP verzonden, die tot medio juni 2015 de tijd hebben 
gekregen om te reageren op dit ontwerpbesluit dat de lacunes in kennis definieert. Die 
lacunes gaan over de zorg over het veilig gebruik van TCP bij diverse toepassingen, o.a. bij 
gebruik in de vliegtuigindustrie. Dit spoor moet er toe leiden dat de producent of importeur 
aanvullende informatie over de gevaren en gebruik van de stof genereert en ook moet hij 
vermelden hoe een gebruiker veilig met de stof om kan gaan. Na ontvangst van de eventuele 
zienswijze zal het besluit via de toepasselijke in REACH voorgeschreven procedure worden 
vastgesteld (indicatie: Q1 2016). 

2. EASA. EASA zal een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de cabinelucht starten. 
Vooruitlopend hierop zal eerst een voorbereidend onderzoek worden gestart. De 
eindresultaten van het voorbereidend onderzoek worden in oktober 2016 verwacht. 

3. Future Sky Safety. In dit project doet een zeer breed consortium olv NLR met Europese 
subsidie onderzoek naar mogelijkheden om de luchtkwaliteit in vliegtuigen teverbeteren. Het 
project moet zicht bieden op technische en economische haalbaarheid van maatregelen om 
de ongewenste contaminatie van lucht in het vliegtuig tevoorkomen. 

4. CEN (Comité Européen de Normalisation). CEN heeft in april 2015 een werkgroep gestart die 
zich de komende jaren zal gaan richten op het ontwikkelen van een Europese norm of een set 
aan normen voor de kwaliteit van cabinelucht van vliegtuigen en de 
airconditioning in vliegtuigen. Dit moet er toe leiden dat vliegtuigbouwers zorgen dat de 
luchtkwaliteit aan de geformuleerde eisen voldoet en of dat veiligheids- of 
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Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)  

TERMS OF REFERENCE (ToR) 

TOR Nr: 1.0 (concept) 
Datum: 27 februari 2020 

1 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Contactpersoon 
g-9~.rid 
secretaris 
T 0698 
nac@rivm.nr  

Datum 
12 maart 2020 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
9 maart 2020 
Ministerie van IenW te Den Haag, 
Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter, OFL) 

(secretaris, RIVM) 
(ministerie van IenW) 
(ministerie van IenW) 

:RIVM) 
Afwezig 

Kopie aan 
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Datum 
12 maart 2020 

1. Opening 
De vergadering wordt geopend en alle deelnemers stellen zich voor. 

Er wordt kort gesproken over de samenstelling van de NAC. In 
principe is iedereen altijd wel aanwezig bij de bijeenkomsten. Het 
moet naar de buitenwereld duidelijk zijn dat de samenstelling van de 
NAC niet is om onafhankelijk te zijn. 

2. Voorstel update Terms of Reference 
De Terms of Reference (ToR) wordt doorgenomen: 
• Hoofdstuk '2. Achtergrond' wordt vervangen door een stukje 

algemene achtergrond; 
• Hoofdstuk '3. Doelstelling' zou scherper geformuleerd kunnen 

worden: wat wordt er van de NAC verwacht? En wat te doen bij 
vragen vanuit de pers? Het staat de voorzitter vrij de pers te woord 
te staan. 
We blijven de minister van IenW jaarlijks informeren, en indien 
nodig vaker. 

• Hoofdstuk '4. Samenstelling': 
■ SZW zal een actievere rol gaan spelen en wordt toegevoegd als 

waarnemer (observer) en niet meer als agendalid; 
■ IenW en VWS worden ook toegevoegd als waarnemers; 
■ De NAC heeft al eerder besloten om de FNV toe te laten; 
• Bij de wissel van voorzitter zullen deze wijzigingen officieel 

gemaakt worden d.m.v. vermelding in de Staatscourant; 
• Hoofdstuk '5. Communicatie': Communicatie gaat nu via de 

voorzitter. Met een nieuwe voorzitter zal overlegd worden of we 
deze werkwijze voortzetten; 

• Hoofdstuk '6. Werkwijze': de frequentie wijzigingen naar twee maal 
per jaar; 

• Hoofdstuk '7. Rapportage': we zullen op de (nog te vernieuwen) 
publieke website ook jaarlijks een update plaatsen van de 
werkzaamheden van de NAC; 

• IenM wordt vervangen door IenW; 
• Staatssecretaris wordt vervangen door minister; 
• De ToR is vertrouwelijk en zal niet op de publieke website 

gepubliceerd worden. 

Een conceptversie van de herziene ToR zal tijdens de eerstvolgende 
bijeenkomst aan de leden worden voorgelegd. 

3. Samenstelling NAC 
Onder punt 2. Voorstel update Terms of Reference is besproken 
nieuwe leden toe te laten tot de NAC. 

Huidige voorzitter Pieter Jan Biesheuvel heeft aangekondigd na 
installatie van het nieuwe secretariaat terug te zullen treden als 
voorzitter. Aan de leden van de NAC kan voorgelegd worden wat hun 
ideeën en wensen voor een nieuwe voorzitter zijn: een inhoudelijke 
expert? Of juist iemand met veel bestuurlijke ervaring? 
Enkele namen passeren de revue: 

Ook zou de voorzitters pool van het OFL bekeken kunnen worden. 
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Datum 
12 maart 2020 

gaat na wat de procedure is om een nieuwe voorzitter te 
benaderen en benoemen. 
In het najaar van 2020 zal de nieuwe voorzitter bekend gemaakt 
worden. 

4. Voorstel eerste opzet 'matrix' 
De matrix kent twee doelen: 
• Bieden van achtergrondinformatie over lopende onderzoeken en 

andere zaken; 
• Overzicht in de vorm van een tijdlijn over lopende onderzoeken, 

acties en verantwoordelijkheden. 

Acties uit notulen zullen ook in het overzicht verwerkt gaan worden. 
RIVM zal informatie over lopende onderzoeken (REACH, FACTS, CEN) 
toevoegen. ing vult de matrix met informatie over de ontwikkelingen 
van protocoiren. 

5. Opstellen werkprogramma 2020/2021 
Er zal geen werkprogramma opgesteld worden. De matrix gaat 
schematisch de werkzaamheden weergeven en moet voldoende zijn. 

6. Continuering online werkomgeving (ViaDesk) 
Bij het eerstvolgende overleg zal de nieuwe online werkomgeving 
getoond worden. De komende tijd zal het verder gevuld worden met 
archiefstukken. 

7. Actualiteit en ontwikkelingen onderzoeksprojecten 
101  licht toe dat het FACTS project niet verlengd is waardoor het 
eerder dan verwacht afgerond moest worden. De verwachting is dat 
het eindrapport in april 2020 opgeleverd wordt. 
In februari 2020 is een workshop bij EASA gehouden waarbij veel 
verschillende ,partijen aanwezig waren. Er zal een nieuwe call bij de 
commissie worden ingediend. 

Wanneer het FACTS rapport is opgeleverd zal dit, samen met de 
afronding van Future Sky Safety, aan de Tweede Kamer gemeld 
worden 

N.a.v. het krantenartikel in het Noordhollands Dagblad ("Ziek worden 
van vliegtuiglucht") resulteerde in een vraag in de Tweede Kamer 
tijdens het AO. Naar aanleiding hiervan zal een vertegenwoordiger van 
de Direct Gezond & Veilig Werken van SZW als waarnemer toegevoegd 
worden aan de NAC. 

8. Volgend overleg 
Het volgende overleg met de gehele NAC zal voor de zomer van 2020 
plaatsvinden. Hierbij zal een Engelse gastspreker uitgenodigd worden. 
Punten voor de agenda zullen o.a. zijn: 
• Terms of Reference 
• Matrix 
• Voorzitterschap en rol secretariaat 
• Update lopende zaken 
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Conclusie / actiejVerantw.  
Gastspreker 
uitnodigen en drie 
data in mei/juni 
prikken  
Invullen deel 
protocollen  

10 maart 2020 Nieuwe voorzitter Procedure 
uitzoeken 

Realisatie 
Zo snel mogelijk 

Voor het volgende 
overleg 
Voor het volgende 
overleg 

Datum 
10 maart 2020 

Onderwerp 
Gastspreker 

10 maart 2020 Matrix 

Opmerkingen 

10 maart 2020 Staatscourant Bij aanstelling 
nieuwe voorzitter 
ook leden laten 
wijzigen 

Lok~ Bij aantreden nieuwe 
voorzitter 

10 maart 2020 

10 maart 2020 

Volgende 
vergadering 
ToR 

Locatie regelen 

Besproken 
aanpassingen 
doorvoeren 

Zo snel mogelijk 

Voor het volgende 
overleg 

tFj 

10 maart 2020 Volgende 
vergadering 

Agenda opstellen 19WM 
en leden 
uitnodigen 

Zo snel mogelijk 

10 maart 2020 Minister/Tweede 
Kamer 
informeren 

Informeren over 
afgeronde 
onderzoeken 
FACTS en Future 
Sky 

Na oplevering 
onderzoeksrapporten /Pieter 

euvel 

Invullen deel 
lopende 
onderzoeken 
Vullen met 
archiefstukken 	301 

Voor het volgende 
overleg 

Voor het volgende 
overleg 

10 maart 2020 

10 maart 2020 Via Desk 

Matrix 02t 

Doc. 5 

Datum 
12 maart 2020 

Acties 

Besluiten 
Datum  Onderwerp  Besluit  Verantwoordelijk 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Contactpersoon 

secretaris 
06:1027:en 

nac@rivm.nl  

Datum 
15 juni 2020 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Afwezig 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
15 juni 2020 
GoToMeeting 
Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter, OFL) 
10.2 e 	j (secretaris, RIVM) 
10. 	 (ministerie van IenW) 
10.2 	(ministerie van IenW) 
10.2.e 	(RIVM) 
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Datum 
15 juni 2020 

1. Opening 
Pieter Jan opent de vergadering en gezamenlijk worden de 
agendapunten voor vandaag bepaald. 

2. Rol NAC rondom COVID-19 
Vorige week kwam er bij het secretariaat een vraag binnen rondom de 
huidige beperkende maatregelen in verband met COVID-19 en het 
vervoer van passagiers in vliegtuigen. In overleg met de voorzitter is 
besloten dat dit buiten de scope van de NAC valt en dat de vraag naar 
het RIVM (aangezien hier vanuit de Tweede Kamer gelijksoortige 
vragen zijn binnengekomen die beantwoord zouden gaan worden door 
een groep experts) doorgezet zal worden. 
Bij nazoeken in de Terms of Reference (ToR) van de NAC bleek dat 
daar niet eenduidig in omschreven staat waar de grenzen van 
"kwaliteit van cabinelucht" liggen. Besloten. wordt hier tijdens een 
volgend overleg aandacht aan te geven. 

3. Nieuwe voorzitter 
enni3,1 melden dat er contact is geweest met een kandidaat-

voorzitter: Meiltje de Groot (directeur vliegveld Twente en Teuge). 
Hun voorstel is om voor het zomerreces van de Tweede Kamer (3 juli) 
een korte online meeting te plannen om de leden van de NAC hierover 
te informeren. 

Acties 
Datum 
15 juni 2020  

Onderwerp 
Online overleg 
nieuwe voorzitter  

Conclusie / actietVerantw.  
Overleg inplannen 10.2.e  

Opmerkingen Realisatie 
Zo snel mogelijk 

Besluiten 
Datum 
	

Onderwerp 
	

Besluit 
	

Verantwoordelijk 
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From: 	 Nationale Adviesgroeo Cabinelucht 
To: 	 102.Welanlr.n1"  
Subject: 	 FW: Vergadering NAC 
Date: 	 dinsdag 23 juni 2020 16:07:22 

From: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Sent: dinsdag 23 juni 2020 11:35 
Subject: Vergadering NAC 

Beste leden van de NAC, 

Zoals aangekondigd zal donderdag 9 juli een vergadering plaatsvinden om u te informeren over 
de kandidaat nieuwe voorzitter voor de NAC. De vergadering zal plaatsvinden via GoToMeeting. 
U ontvangt dit bericht met inloggegevens als agenda-uitnodiging en als e-mail. 

Om de vergadering bij te wonen is het niet noodzakelijk een app op computer, tablet of telefoon 
te installeren. Na het klikken op deze link https://Rlobal.gotomeeting :  kunt 
u kiezen voor "Join on the web". Vervolgens kan er voor worden gekozen de audio via computer 
of tablet te laten lopen, of via de telefoon in te bellen (handig bij een wat slechtere 
internetverbinding). Ik zal de vergadering ruim van te voren starten zodat iedereen gelegenheid 
heeft in te loggen. Mocht u tegen problemen aanlopen met het inloggen, dan ben ik te bereiken 
via 06102 e, 

NAC Vergadering 
Thu, Jul 9, 2020 11:00 AM - 12:00 PM (CEST) 
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/joiniker  
You can also dial in using your phone. 
Netherlands (Toll Free): 
Access Code: 

Met vriendelijke groet, 

iozew .1-ww 	 .2w 
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Rijksinstittiut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 
102.e 
f °610.2.e 
nac@rivm.n1 

Datum 
6 juli 2020 

agenda 
Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
9 juli 2020 11:00-12:00 uur 
GoToMeeting: 

s : 	o Z 	gal. oto rL i=n • o i r .2mgega' 
You can also dial in using your phone. 
Netherlands (Toll Free): 1 93:,:e 
Access Code•19~ • - 
Leden NAC 

1. Opening 

2. Introductie secretariaat (RIVM) 

3. Nieuwe voorzitter 

4. Stand van zaken .COVID-19 en cabinelucht 

5. Doelstelling NAC 

6. Volgende vergadering 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 



Doc. 9 

tas 

Agenda 

1. Opening 

2. Introductie secretariaat (RIVM) 

3. Nieuwe voorzitter 

4. Stand van zaken COVID-19 en cabinelucht 

5. Doelstelling NAC 

6. Volgende vergadering 

2 	 NAC 9 juli 2020 



Meiltje de Groot 

• Directeur Twente airport 
• Directeur International Airport Teuge (tot afgelopen juni) 
• Hiervoor werkzaam bij 

- Belastingdienst 
- Schiphol Group 

• Nevenwerkzaamheden 
- Mede-eigenaar en partner van Lalan Consultancy 
- Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens 
- Voorzitter van de Stichting Duurzaam Vliegen 
- Initiatiefnemer en bestuurslid van het kenniscentrum Dutch 

Electric Aviation Centre Teuge (DEAC) 

3 	 NAC 1 9 juli 2020 
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0,5 

Doelstelling NAC zoals vastgelegd in de Terms of 
Reference (ToR) 

3. Doelstelling 
De NAC is belast met het adviseren van de Staatssecretaris van IenM over: 

1. ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kunnen zijn voor de 
gekozen strategie; 

2. de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek; 
3. de Nederlandse inbreng in de Europese onderzoekstrajecten. 

Inzet van de NAC is om de Staatssecretaris van IenM minimaal jaarlijks te adviseren. De 
Adviesgroep kan daarnaast op verzoek van de Staatssecretaris van IenM ook tussentijds advies 
uitbrengen. 

4 
	

NAC 9 juli 2020 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Contactpersoon 

T06 j9 
nac@rivm.nl  

Datum 
10 juli 2020 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Vergaderplaats 

Deelnemers 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
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Online via GoToMeeting 

(KLM) 
ars si 

Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter) 
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(secretaris) 

(RIVM) 
NLR) 
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j (ministerie van IenW) 

(FNV Cabine) 
(ministerie van IenW) 

Kopie aan 

102  

1 
	1,  
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Doc. 10 

Datum 
10 juli 2020 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hoewel 
eerder dit jaar besloten werd de voorjaarsbijeenkomst van de NAC te 
annuleren vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van 
COVID-19, was er nu toch voldoende aanleiding een online 
bijeenkomst te organiseren: het mandaat van voorzitter Pieter Jan 
Biesheuvel loopt af en het nieuwe secretariaat (RIVM) is inmiddels 
geïnstalleerd. 

2. Introductie secretariaat 
d0-2' 	-j; (10 	bij het RIVM) heeft de secretaris-functie 
overgenomen van 	 (OFL). Speerpunten voor de 
komende tijd worden het updaten van de Terms of Reference (ToR), 
het opzetten van een 'matrix' (schematische weergave van 
onderzoeken die lopen) en het continueren van de online 
werkomgeving. Het secretariaat kan bereikt worden via nac@rivm.nl. 
De online werkomgeving kan bereikt worden via 
https://nac.healthandsafety.nl/do/login  of via de link op de nieuwe 
NAC website: https://www.rivm.nl/vliegtuigcabine-
luchtkwaliteit/nationale-adviesgroep-cabinelucht.  

1 
	

(RIVM) voegt nog toe dat hij primair het RIVM 
vertegenwoordigd in de NAC en alleen als achtervang dient voor het 
secretariaat. 

Er zijn meer nieuwe gezichten binnen de NAC:19," 
vertegenwoordigt FNV Cabine 102e 	j-  .1 is de nieuwe 
contactpersoon bij het ministerie van I&W (ervangt19_,?Yr; 

3. Nieuwe voorzitter 
102e 	_.1 (ministerie I&W) vertelt dat het een uitdaging was 
een nieuwe voorzitter met voldoende brede competenties te vinden. 
Meiltje de Groot is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te 
gaan nemen. Zij is onafhankelijk, niet gerelateerd aan de overheid en 
heeft veel bestuurlijke ervaring. Momenteel is ze directeur van Twente 
Airport en voorzitter van onder andere de Nederlandse Vereniging van 
Luchthavens. 

licht het traject toe wat nu bewandeld moet gaan 
worden. Omdat het secretariaat en dus de NAC niet meer aan het OFL 
verbonden is, krijgt de NAC een andere formele grondslag. Het 
aanstellen van de nieuwe voorzitter zal dan ook niet van vandaag op 
morgen geregeld zijn en zal via een algemene maatregel van bestuur 
moeten gebeuren. Na akkoord van de minister kan het proces in gang 
worden gezet. Bij de najaarsbijeenkomst van de NAC zullen zowel 
Pieter Jan Biesheuvel als Meiltje de Groot aanwezig zijn. 

4. Stand van zaken COVID-19 en cabinelucht en doelstelling NAC 
Begin juni kwam een burgervraag bij het NAC secretariaat binnen over 
ventilatie in vliegtuigen en COVID-19. In overleg met de voorzitter 
werd besloten dat de vraag niet binnen de NAC past, hoewel in de ToR 
niet duidelijk omschreven is wat de scope van de NAC is. 
In het Werkprogramma 2015-2016 staat de focus van de NAC 
omschreven die zich specifiek toespitst op stoffen. Binnen de NAC is er 
geen intentie om deze scope te wijzigen. Er zal samen met de nieuwe 
voorzitter gekeken worden naar een verduidelijking van de scope en 
afbakening van taken/functies van de NAC in de ToR. Er zal een 
voorstel worden geschreven welke bij de najaarsvergadering 
besproken kan worden. 
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Datum 
10 juli 2020 

402è 	1 vertelt dat de impact van COVID-19 op de luchtvaart - 
fors is en dat het herstel moeilijk te voorspellen is. De discussies over 
mondkapjes, HEPA filters en de vraag naar onderzoeken houden het 
ministerie van I&W flink bezig en dit schuurt soms aan wat er binnen 
de NAC wordt gedaan. ;1:9•.?:01  zal de leden van de NAC op de hoogte 
houden wanneer dit rel-evant is. 

5. Rondvraag 
10 2ë: meldt dat er vanuit het ministerie van I&W behoefte is 
om de minister te informeren over (de voortgang van) de lopende 
onderzoeken. In het najaar zal vanuit de NAC een brief aan de 
minister verstuurd worden met uitleg en de status van lopende 
onderzoeken. 
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In ToR doelstelling lp 
verduidelijken 	- 
Minister 
informeren over ": 	-: 1/

1
Pieter 

voortgang 	Jan Bieg euvel 
onderzoeken 

9 juli 2020 Jaarlijkse update 
minister 

102 

Opmerkingen 

Najaar 2020 

Datum 
9 juli 2020 

Onderwerp 
Doelstelling NAC 

Realisatie 
Zomer/najaar 2020 

Doc. 10 

Datum 
10 juli 2020 

Acties 

Besluiten 
Datum  Onderwerp  Besluit  Verantwoordelijk 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date:  

10.2.e 
Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
10.2.e 	 ; 10.2.e 
RE: Verslag NAC overleg 9 juli 2020 
woensdag 15 juli 2020 16:35:08 

Hoi 

Veel dank hiervoor. Ziet er goed uit. Weet dat de minister inmiddels heeft laten weten akkoord 
te zijn met de benoeming van Meiltje. Betekent dat we nu eea per AMvB zullen gaan 
formaliseren. Bovendien wil ze voor 1 september weer een stand van zaken memo ontvangen 
van de activiteiten van de NAC. 

Binnenkort even kijken naar data voor najaarsmeeting NAC? 

Groet, 
10.2:1  

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 09:28 
Onderwerp: Verslag NAC overleg 9 juli 2020 

Beste leden van de NAC, 

Bijgevoegd vindt u het (concept) verslag van het overleg van gisteren. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag uiterlijk 17 augustus. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)I Centrum Veiligheid Stoffen en 
Producten 1 
Postbus 1, 3720 BA BilthovenIT: +31 30 P1? 	/ +31 6 10.2.e 

E: naCarivm.n1  out of office on 
www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
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Kennis delen 
Open groep 

p Je bent groepsbeheerder 

Kennis delen 

In deze omgeving kunt u zien wat anderen delen en kunt u zelf iets toevoegen. 

In de map Berichten oude website vindt u alle informatie die gedeeld is op de vorige website. 

Ga terug naar de startpagina. 

Tijdlijn 

Schrijf een bericht... 

NVLT Notitie "de neus mag niet gebruikt worden als biologische 
sensor voor het d 
102,e 	 31 januari 2022 om 17:37 g„. 

afgesproken is dat ik gegevens deel waaruit blijkt dat de "neus" niet gebruikt mag worden om 
schadelijke) stoffen te detecteren. 

• • • 

183 KB C> C NVLT Notitie "de neus mag niet gebruikt worden als biologische sensor voor het 
detecteren van schadelijke stoffen aan boord van een luchtvaartuig"!.pdf 

to 0 g;3 0 ' Reageren 

Artikel Iuchtvaartnieuws.nl 
I 	 23 november 2021 om 15:29 ' 
Onlangs werd dit stuk gepubliceerd op luchtvaartnieuws.nl:  

••• 



g 0 9 0 • Reageren 

2021_Hayes.pdf 

g2) 1 11;1 0 • Reageren 

luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines... 
	 Doc. 13 

Doorbraak levensgevaarlijk 'aerotoxic syndrome' 
dichterbij 1 Luchtvaartnieuws 

Nieuwe review gepubliceerd 
22 november 2021 om 12:19 

Dag allen, ter informatie: een nieuwe review is gepubliceerd afgelopen zaterdag. 

sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048...  

Occupational risk of organophosphates and 
other chemical and radiative exposure in the 
aircraft cabin: A systematic review -... 

1,3 MB C> C 

1111.111.111MERM 
Reageren 

Conclusiedocument TCP beschikbaar 
19 november 2021 om 12:38 

Het conclusiedocument van de REACH stofevaluatie van TCP is sinds vandaag beschikbaar op de 
ECHA website. Het document is bijgevoegd, en de link naar de ECHA website is: 
echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/eval...  

Beoordeling van stoffen - CoRAP - ECHA 

SEV-809-930-9-1_conclusion_and_report_public_20460_en.pdf 
	 291 KB C> 0 
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115 0 IQ 0 • Reageren 

102.  28 oktober 2021 om 10:22 

DG Move heeft (eindelijk) Facts 1 resultaten uitgebracht: 
facts.aertilimages/Status/FACTS-D7-Final_Report.pdf 

r3 2 1;)  0 	Reageren 

Dank voor het delen. Ik neem aan dat dit op de agenda komt voor een vergadering? 

e) 0 IQ o 16 november 2021 om 9:29 

Reageren 
J 

1o2e 	 12 oktober 2021 om 11:35 

Ter informatie: RIVM rapport genaamd 'Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers 
Schiphol'. 

'Het is niet mogelijk om het bestaande onderzoek naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof (UFP 
ultrafine particles (ultrafijne deeltjes) ) onder omwonenden van Schiphol uit te breiden met 
platformmedewerkers. De onderzoeksopzet is hiervoor niet geschikt. Het Ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat vroeg naar de mogelijkheden daarvoor. Aanleiding van deze vraag was een motie in de 
Tweede Kamer'. 

Zie verdere uitleg over dit rapport op de website, waar ook het rapport is te vinden. 
rivm.nl/nieuws/ander-type-onderzoek-nodig-voor-... Lees verder 

Ander type onderzoek nodig voor gezondheidseffecten ultrafijnstof 
bij platformmedewerkers 1 RIVM 

ie) 0 1;1 0 	Reageren 

Li • • • 5 oktober 2021 om 7:45 

IN de actielijst stond voor mij een vraag over koolmonoxide detectie aan boord. 
Er is geen verplichting voor een koolmonoxide meter aan boord. Wel is er een advies van EASA om in 
kleinere vliegtuigen een koolmonoxide meter te plaatsen. 

EASA_SIB_2020-01_1 (2).pdf 	 557 KB C> ei 

e? 0 9 0 • Reageren 
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Ha IM1:1 in de chat heb ik daar vandaag ook iets over geschreven. Kleine vliegtuigen hebben een 
verbrandingsmotor voor op de neus, en verwarming gebeurd middels lucht langs de uitlaat laten 
stromen. Daar zit een bewezen gevaar van CO vergiftiging. Bij vliegtuigen met druk cabine komt bij 
de lucht die de cabine in komt vanuit het compressor deel van de motor, voor de 
verbrandingskamer. Geen risico op CO die de cabine in komt. 

g2) 0 9 0 • 5 oktober 2021 om 14:11 

Reageren 

Start literatuurinventarisatie 
10:2 e ' 1 4 oktober 2021 om 22:02 
Dag allen, 

Helaas kan ik morgen niet aanwezig zijn. Bijgevoegd kun je de start van de literatuurinventarisatie 
vinden. Mijn voorstel is dat we in dit document of soortgelijk format aangedragen studies gaan bijhouden. 
Wat betreft openstaande vragen ben ikzelf heel benieuwd naar hoe deze studies (her)beoordeeld kunnen 
worden in het licht van de recente paper van He et al. 2021 (deel FACTS studie RIVM/TNO), dus ik zou 
eigenlijk willen voorstellen om de volgende keer de auteurs gezamenlijk uit te nodigen om de resultaten 
aan de NAC toe te lichten. 

Hartelijke groet, nl" 1 

Tabel overzicht studies.docx 
	 24 KB C> 0 

r5 1  C o • Reageren 

Reageren 

Lezing Dieter Scholz bij Anses (FR) 
1 oktober 2021 om 16:49 

Allen, 

Hierbij de lezing van Dieter Scholz bij Anses in Frankrijk. De lezing geeft een overzicht van de vele 
aspecten van cabinelucht (is gebaseerd op zijn bijdrage aan de cabin air conferentie van dit jaar). Ik vond 
het overzichtelijk en samenvattend. Voor ieder prettig om misschien weer doorheen te bladeren en geeft 
wellicht ook weer inzichten en ideeën voor discussie en verbetering in de NAC. 
Tot 5 oktober allemaal! 



Groeten 102-e, 
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FNV Cabine 

DieterScholzAERO_PRE_ANSES_Hearing_21-07-08.pdf 	 4,5 MB C> C 

g/2) 1 Q 0 • Reageren 

"10.2.e 

Reageren 

10.2.e 	1 oktober 2021 om 13:01 	 *** 
Beste NAC collega's, 

voor wie dit onderzoek en mail niet kent? 

Dear non-GCAQE colleagues, 

Unions and crews have been fighting to resolve the contaminated air issue from the early 1980s. Over 
the last 40 years there have been some significant milestones like the 787 flying, the paper published 
about Aerotoxic Syndrome in a WHO journal (2017), air accident departments calling for warning systems 
or the High Court of Australia upholding the ruling that inhaling heated Mobil Jet Oil II is harmful to the 
lungs (2010). 

Yesterday, 18 August 2021, is also another such milestone. 

A paper that... Lees verder 

ió 1 4 0 • Reageren 

Reageren 

Wetenschappelijke publicatie 
10. 2 juli 2021 om 14:20 
Recent hebben RIVM/TNO/Universiteit Utrecht in het tijdschrift Environmental International het paper "In 
vitro hazard characterization of simulated aircraft cabin bleed-air contamination in lung roodels using an 
air-liquid interface (ALI) exposure system" gepubliceerd. 
sciencedirect.com/science/article/pii/S01604120...  

In vitro hazard characterization of simulated 
aircraft cabin bieed-air contamination in lung 
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oc. 13 models using an air-liquid interface (ALI)... 

Reageren 

Uitspraak Centrale Raad van Beroep 
	 1:1 111•• 

102e 	18 juni 2021 om 17:12 
Eind april heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan over de weigering van het 
toekennen van een WIA-uitkering aan een stewardess met klachten in verband met aerotoxic syndrome: 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECL...  

0 C  0 • Reageren 

Hester Hendriks heeft de statusupdate bewerkt. 18 juni 2021 om 17:13 

Dank voor het delen 10.2.e 	NRC heeft er ook een artikel aan gewijd: 

nrc.nl/nieuws/2021/06/20/ex-stewardess-ging-de-... 

e5 0 Q0 • 21 juni 2021 om 14:17 

Reageren 

Gespreksverslag zoom-meeting met 
15 juni 2021 om 16:57 

Allen, 

Voor de volgende NAC vergadering staat een presentatie/gesprek me110." WO" op het 
programma. Reuze interessant! We hebben begrepen dat er onlangs een uitgebreid voorgesprek heeft 
plaats gevonden met 102'e 	. In het kader van een goede voorbereiding, zou ik heel graag 
willen vernemen met wie het voorgesprek via Zoom precies plaatsvond en ik zou ook heel graag het 
verslag van het gesprek verspreid willen zien onder alle leden van de NAC zodat eenieder zich gedegen 



Doc. 13 kan voorbereiden op dit deel van de vergadering. 
Alvast heel erg bedankt! 

G roeten19i?:f1 
FNV Cabine 

g2) 0 ii;1  0 • Reageren 

Meiltje de Groot 
Hirg;!;:ii Er heeft op 7 juni een teams gesprek plaatsgevonden met 	met Pa 

10.2.e 	1O.2.e _,7,5$9- 11 en ondergekende. Hier heeft Eregt? 
zijn zorgen gedeeld mbt ervaringen die hij heeft opgedaan de afgelopen jaren. Er is geen officieel 
verslag van het gesprek gemaakt. We hebben afgesproken dat 	tijdens tijdens de vergadering van 
de NAC op 5 juli zijn ervaringen en zorgen met iedereen zal delen. We kunnen dan daarna 
gezamenlijk bepalen wat eventuele vervolg route zou kunnen zijn. Tot 5 juli! Groetjes, Meiltje 

n,  o Ç o 20 juni 2021 om 10:51 

10.2:e 

Beste Meiltje, 
Dank voor deze toelichting. Ik wist niet van dit vooroverleg en ben verrast door deze samenstelling 
(namens de NAC). Ik zou graag voor de volgende vergadering de onderlinge samenwerking met 
betrekking tot bijvoorbeeld voorgesprekken en ander voorbereidingswerk willen agenderen. 
Alvast heel erg bedankt. 

Groeten r1°.2'el 
FNV Cabine 

115 0 Ç 0 • 21 juni 2021 om 14:09 

Reageren 

itt 210616 brief-over-diverse-onderwerpen-met-betrekking-tot- 	*** 

luchthavens.pdf 
!P,MIA 16 juni 2021 om 20:50 
In bijgaande brief gaat de minister in op het verzoek van Kamerlid Graus: 
"Naar aanleiding van de door de heer Graus (PVV) gestelde vragen tijdens het VA0 luchtvaartveiligheid 
dat 14 april jl. plaatsvond, heb ik uw Kamer toegezegd in een verzamelbrief een stand van zaken te 
geven van de activiteiten van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). De NAC adviseert mij over 
de vermeende relatie tussen gezondheidsklachten van vliegend personeel en de blootstelling aan 
chemische stoffen via de cabinelucht. Hiertoe wijs ik uw Kamer op de derde jaarrapportage van de NAC 
die ik uw Kamer 17 februari... 
Lees verder 

e5 0 Ç 0 • Reageren 
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Doc. 13 
40.2.e 	 7 mei 2021 om 14:04 

Beste allemaal, 
Graag informeer ik jullie over het VAO luchtvaartveiligheid dat 14 april jl. plaatsvond. Tijdens dit overleg 
stelde de heer Graus (PVV) een vraag aan de minister van lenW over de problematiek rondom de 
cabinelucht en het betrekken van een arts voor nader onderzoek. De minister heeft geantwoord hierop 
terug te komen in de aankomende verzamelbrief met een verwijzing naar de activiteiten van de NAC. 

Het bewuste audiofragment vinden jullie terug via de volgende link:... Lees verder 

Deze week in de Tweede Kamer 1 Debat Direct 

12 april 2021 om 13:13 	 *** 

Zoals vorige week toegelicht in de vergadering, zie onderstaand in 3 bullets een eerste globaal beeld van 
geurincidenten dat naar voren komt na het raadplegen van de ABL database door de ILT. De ILT heeft 
daartoe de factsheet uit 2015 als referentie gebruikt (zie bijlage). 
• Er lijkt eerder sprake van een af dan een toename; 
• De vermelde oorzaken blijft divers en er is geen heldere relatie te leggen met TCP problemen 
• Ook na alle aandacht is de kwaliteit van de meldingen niet zoveel beter dat er makkelijk 
geautomatiseerd eenduidige overzichten vallen te maken. 

Ten behoeve... Lees verder 

Factsheet Cabinelucht_2015.docx 	 110 KB C> 0 

IJ 0 9 0 • Reageren 

B e stelffl2A 

Naar mijn idee is het een heel aardige inventsrisatie. Door dezelfde parameters te herhalen kan 
inzicht gekregen worden in de ontwikkelingen. 

Ik weet niet of er nadere gegevens geregistreerd worden over de ernst van de klachten van de 
betrokken crew en pax. Mocht het mogelijk zijn om hierbij te vermelden of er sprake is van 
ziekenhuisopname of medische behandeling zou dat mooie aanvullende nformatie zijn. 
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Met vriendelijke groeten, 

115 o C o • 24 april 2021 om 18:41 

Beste fl!!).M 

Dank voor de mogelijkheid om hier op te reageren en suggesties aan te leveren. 

Als FNV cabine zijn wij inzake de meldingen over geurincidenten geïnteresseerd in de volgende 
zaken: 

Wie bepaalt dat een gemeld incident, een incident is dat mogelijk in verband gebracht wordt met 
de kwaliteit van cabinelucht? Worden incidenten waarin melding gemaakt wordt van zaken als 
hoofdpijn, veranderd bewustzijnsniveau en/of misselijkheid ook gecheckt op mogelijke relatie met 
de kwaliteit van cabinelucht? 

Is het identificatieproces van geurincidenten afgelopen jaren gewijzigd? 
Hoeveel... 

Lees verder 

g5 0 Q 0 • 30 april 2021 om 12:22 

Reageren 
J 

Brief van FNV Cabine, VNC en NVLT aan NEN betreffende prEN 
17436 standaard. 

28 april 2021 om 12:30 
Allen, 
Tijdens de laatste NAC vergadering hebben we aangekondigd een gezamenlijke (werknemers 
vertegenwoordiging) brief aan de NEN te zullen sturen betreffende de prEN 17436 standaard (verzoek tot 
instemming). Hierbij delen we de brief die namens FNV Cabine, VNC en NVLT reeds verstuurd is. 

ei brief NEN Van Hoek verzoek instemming FNV VNC NVLT.pdf 	 568 KB C> C 

(i5 0 4  0 • Reageren 

Toelichting Commenting Form voor de CEN standaard 
19 april 2021 om 16:44 



DQC. 13 
Omdat niet juist ingevulde commentaren niet zullen mee worden genomen door de Drafting C;ommittee 
van prEN 17436, kan het nuttig zijn deze link te raadplegen voor een toelichting: boss.cen.eu/reference-
material/g  u idancedoc/page... 

Groet, 

Use of the Commenting Form 

j 0 9 0 • Reageren 

Airlines for Europe A4E mbt Cabin air 
	 1:1 .» 

10.2. 	 8 april 2021 om 13:03 
Airlines for Europe A4E 
Cabin air is much healthier than you think 

twitter.conn/a4europe/status/1350095517796216833... 

Air Travel Remains a Safe Way to Travel During COVID-19; Advanced HEPA Filters Constantly Clean the 
Air Onboard, Limiting the Risk of Virus Transmission and Providing a Safe Environment 

a4e.eu/publications/air-travel-remains-a-safe-w... 

Twitter 

i 0 9 0 • Reageren 

IATA informatie mbt Cabin air 
8 april 2021 om 12:51 

IATA Cabin Air Quality 
The quality of supplied air on board an aircraft is much better than most indoor environments. Here are a 
number of reasons why. 
iata.org/en/youandiata/travelers/health/cabin-air  

Briefing paper 
Cabin air quality — Risk of communicable diseases transmission 
iata.org/contentassets/f1163430bba94512a583eb6d...  

Cabin Air Quality Event - FAQs 
iata.org/contentassets/ccbdc54681c24574bebf2db2...  

IATA Guidance for airline health and safety staff on the medical response to Cabin... Lees verder 
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0 Q 0 Reageren 

Second enquiery PrEN 17436 
10.2.e 	 24 maart 2021 om 16:24 
Eind vorig jaar heeft CEN TC436 ingestemd met een tweede commentaarronde op het document prEN 
17436 getiteld,"Cabin Air Quality on civil aircraft-Chemical agents". Dit document definieert richtlijnen en 
geeft aanbevelingen met betrekking tot de aanwezigheid van chemische stoffen en middelen ter 
voorkoming van blootstelling aan chemische stoffen rekening houdend met het voorzorgsprincipe. Het 
document is vorige week officieel uitgebracht voor stemming met mogelijkheid tot het leveren van 
technisch/tekstueel commentaar (CEN second enquiry). Uiteraard willen wij graag jullie input op het... 
Lees verder 

43_e_stf.pdf 

E!) ISO-lEC-CEN-CENELEC-Commenting_Template[1].doc 

115 1 Q o • Reageren 

1510.2.e 

10.2.e 

Beste Petra/Hester en Marc, 

2,3 MB 0 1:1 

36 KB C> ID 

Graag zou VNC tijdens de vergadering van 08 april van jullie horen wat jullie mening is ten aanzien 
van de tweede commentaarronde. 

Tot dan en Gr1.0" 

12) 0 IQ 0 29 maart 2021 om 16:36 

Reageren 

https://aithority.com/ 16-03-2021 
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18 maart 2021 om 15:31 

New Innovative Aircraft Cabin Environment 
Sensor (ACES) from Teledyne Controls Now 
Certified for Boeing 737 Aircraft 
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e5 0 9 0 • Reageren 

2021 Aircraft Cabin Air Conference " 
1  9 maart 2021 om 12:01 
Beste NAC leden 

Als U geïnteresseerd bent kunt U deze conferentie na registratie gratis online bijwonen. 
"2021 Aircraft Cabin Air Conference " (15 to 18 March 2021) 
Mar 15, 2021 03:00 PM 
zoom.us/webinar/register/VVN_FEEPtoZjRaWZQBmKAId2Gg 

B27 0 9 0 • Reageren 

10:2. 

Allen, 

In aanvulling op dit bericht; Op 23 maart 2021 zal er ook een webinar worden georganiseerd vanuit 
oa de ETUC en ETF over de kwaliteit van cabinelucht. Deze webinar duurt ongeveer een uur. Voor 
ieder die geïnteresseerd is, aanmelden voor 22 maart via de link: tinyurl.com/zc322ups  
Meer informatie over deze webinar is te vinden op: 
etuc.org/en/etuc-stands-clean-cabin-air  

150 Qo • 12 maart 2021 om 14:55 

Reageren 

7 januari 2021 om 11:50 

Ha allen, 
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Ter informatie, EASA heeft in de kerstvakantie de call for tender voor een nieuw (vervolg) onderzoek de 
vervuiling van de cabinelucht en mogelijke gezondheidsrisico's: easa.europa.eu/the-
agency/procurement/calls-for...  

Met vriendelijke groet, 
to 2s 

i 0 C  0 Reageren 

EASA.2020.HVP.17 1 EASA 

Nieuwsbericht op website van GCAQE 
13 november 2020 om 14:13 

Ter informatie attendeer ik u op de Andrew Myers casus waar op de News pagina van GCAQE over 
gerapporteerd wordt. gcaqe.org/news  

News 1 GCAQE 

O 0 	0 Reageren 

EASA workshop 30-31 januari 2020 
5 oktober 2020 om 9:38 

Beste allen, 

Bijgevoegd de agenda, deelnemerslijst, presentaties en aanbevelingen uit de EASA 2-daagse workshop 
over de toekomst van onderzoek naar de luchtkwaliteit in vliegtuigcabines 

620 KB C> 0 

280 KB C> 0 

22,9 MB C> 0 

449 KB C> 0 

Cabin Air Quality Stakeholder Workshop 30-31Jan2020 Agenda.pdf 

▪ Deelnemerslijst.pdf 

E Workshop Future Cabin Air Quality Research - Stakeholder Presentations pdf.pdf 

la Workshop on future Cabin Air Quality Research.pdf 

O 0 Q 0 • Reageren 

Berichten oude website 
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Alle stukken zijn te vinden in de map Bijlagen 

Kennis delen 
20-11-19 om 14:57  

Beste allen, 

Naar aanleiding van het vorige NAC overleg zou ik de link delen waar de publieke informatie staat van de 
toxiciteitsstudie die in het kader van REACH door de registranten van TCP uitgevoerd is. Momenteel zijn 
experts van het RIVM deze onderzoeksresultaten aan het evalueren. 

https://echa.europa.eu/nl/registration-dossier/-/registered-dossier/16010/7/10/1  

Met vriendelijke groet, 
Rob 

10.2 e 	 09-10-19 om 15:32  
In april 2015 heeft in Brussel een eerste startoverleg plaatsgevonden... 
Lees verder 

g50 Ço • Reageren 

10.2.e heeft de tekst bewerkt. 31 maart 2020 om 13:10 

Reageren 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 Nationale Adviesomeci Cabinelucht 
Subject: 	 Tekstvoorstel TOR punt 3 van FNV Cabine en VNC 
Date: 	 dinsdag 6 oktober 2020 09:53:00 

Tekstvoorstel TOT 
3. 	Focus 

Gekoppeld aan dit probleem is de centrale vraag voor de NAC: 
Wat is de omvang van het probleem en welke stappen richting een *(Europese)* oplossing kan Nederland 
zetten? 
Deze centrale vraag is tweedelig. Ten eerste gaat het om de omvang van het probleem. Het is immers niet 
bekend hoe groot de concentraties chemische stoffen zijn en het is evenmin bekend hoe groot het effect is op de 
gezondheid. Ten tweede is de oplossing onderdeel van de centrale vraag. Bij het zoeken naar een oplossing 
benadrukt de NAC dat dit probleem een *Europees* karakter heeft. Het gaat in de NAC om het vinden van de 
Nederlandse bijdrage aan het oplossen van dit *Europese* probleem. 
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Lopende zaken binnen de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht 
Versie: september 2020 

Werkwijze 
De werkwijze van de NAC is vastgelegd in de Terms of Reference Nationale Adviesgroep Cabinelucht. 
Deze is op te vragen bij het secretariaat van de NAC via nac@rivm.nl. 

Onderzoeksprojecten waar NAC-leden bij betrokken zijn 
CEN 

Omschrijving 
CEN (Comité Européen de Normalisation) heeft in april 2015 de werkgroep CEN/TC 436 gestart die 
als doel heeft een Europese standaard te ontwikkelen voor de kwaliteit van cabinelucht. RIVM is 
middels de NEN betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard. In september 2019 is een 
conceptversie (draft prEN 17436 "Cabin air quality on civil aircraft —Chennical compounds") voor 
publieke consultatie uitgegeven. Momenteel worden de commentaren verwerkt. In december 2020 
staat een overleg met de Technical Committee gepland om de voortgang te bespreken. 

Deelnemers (vanuit Nederland) 
RIVM 

FACTS 

Omschrijving 
Het door de Europese Commissie (DG MOVE) samen met EASA uitgezette meerjarige onderzoek 
naar de invloed van chemische stoffen op de kwaliteit van cabinelucht (FACTS; FreshAircraft) bevindt 
zich in de afrondende fase. RIVM en TNO, beiden deelnemers van de NAC, nemen deel aan het 
internationale consortium dat het onderzoek uitvoert. De eindrapporten zijn nog niet gepubliceerd, 
de stand van zaken en al beschikbare resultaten zijn te vinden op 
https://www.facts.aero/index.php/work-programme/status.  

Deelnemers (vanuit Nederland) 
RIVM en TNO 

REACH 

Omschrijving 
In 2014 is Nederland gestart met een stofevaluatie van tricresylphosphate (TCP) onder het Europese 
stoffenbeleid. Dit heeft in 2016 tot een besluit geleid waarbij de fabrikanten en importeurs van de 
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stof additionele informatie moeten aanleveren. Deze informatie omvat onder andere een nieuwe 
toxiciteitstudie waarbij specifiek naar neurologische afwijkingen wordt gekeken en verbeterende 
blootstellingsschattingen voor werknemers. Dit om een zorg voor mogelijke nadelige 
gezondheidseffecten te verhelderen. In 2019 zijn de gevraagde studies en gegevens geleverd. 
Tijdens de evaluatie heeft Nederland, als evaluerend lidstaat, om een aanvullende analyse van de 
uitgevoerde histopathologie gevraagd. De resultaten hiervan worden in het najaar van 2020 
verwacht. 

Deelnemers (vanuit Nederland) 
RIVM 
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Tijdlijn lopende zaken 

Sep-20 
	

Okt-20 	Nov-20 
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Secretariaat NAC 
	

Bijeenkomst 	Rapportage naar 
NAC 	 minister 
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CEN 	 Verwerken commentaar publieke consultatie draft 

prEN 17436 
FACTS 	 Oplevering eind- 

rapport bij DG 
MOVE 

REACH 	 Additionele analyse 
histopathologie 
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Actielijst lopende zaken 

/Pieter Jan 

Onderwerp 

Doelstelling NAC 
Jaarlijkse update 
minister 

Acties 

In Terms of Reference doelstelling verduidelijken 
Minister informeren over voortgang onderzoeken  

Verantwoordelijk 
persoon instituut 

	102e 	t 

Biesheuvel  

Deadline 

Najaar 2020 
Najaar 2020 



Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale 
Adviesgroep 
Cabinelucht 

Doc. 16 
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Agenda 
1. Opening/introductie Meiltje de Groot 

2. Instellingsbesluit NAC 
Toelichting door IenW 

3. Terms of Reference 
Toelichting door secretariaat 

4. Stand van Zaken 
a. Onderzoekstrajecten 

Toelichting door RIVM/TNO 
b. Matrix (zie bijlage) 

Toelichting door secretariaat 

5. Vervolgacties NAC 
a. Verkennen meldingssysteem/medisch protocol (NHS Care Pathway) 
b. Rapportage NAC aan minister IenW 

6. Wisseling voorzitter 

7. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 

2 	 NAC 1 6 oktober 2020 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	NAC vergadering 24 november 
Date: 	 vrijdag 23 oktober 2020 09:02:51 
Attachments: 	ToR NAC september 2020 concept v0.3.docx 

Verslag NAC overled 6 oktober 2020 (concept).docx 

Beste leden van de NAC, 

Dinsdag 24 november zal van 13.00 tot 15.00 uur een extra NAC vergadering zijn. Dit 
zal weer een online meeting zijn, de inloggegevens staan 'onderaan deze e-mail. We 
zullen dan o.a. het nieuwe voorstel voor de Terms of Reference bespreken, deze is ook 
bijgevoegd. De agenda en eventuele andere vergaderstukken volgen binnenkort. 

Bijgevoegd vindt u het concept verslag van het overleg van 6 oktober jl. Mochten hier 
nog vragen of opmerkingen over zijn, dan hoor ik dat graag uiterlijk 6 november. 

NAC vergadering 
Tue, Nov 24, 2020 1:00 PM - 3:00 PM (CET) 
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. 
httos://global.gotomeeting.com/join4M  
You can also dial in using your phone. 
Netherlands (Toll Free). 102e 
Access Code: 
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: 
httos://global.gotomeeting.com/installi1il2.1  

Met vriendelijke groet, 

10.2.e  

10 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 3010 e 	/ +31 6102e  
E: nacCarivnn.n1  
out of office on 0:2  e 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	Agenda en stukken NAC vergadering 24 november 
Date: 	 donderdag 12 november 2020 19:32:20 
Attachments: 	Verslag NAC overleg 6 oktober 2020 (definitief).doa 

CEN-TC436 N0264 N264 CEN Tc436 Revised Draft FDrEN 17436 .pdf 
Draft CEN standaard overzicht structuuraanpassingen.docx 
prEN 17436 Sept 2019.pdf 
Agenda NAC overleg 24 november 2020 - definitief.docx 
ToR NAC september 2020 concept v0.3.docx 

Beste leden van de NAC, 

Bijgaand vindt u de agenda en stukken voor de vergadering die zal plaatsvinden op 
dinsdag 24 november (13.00-15.00 uur). Tijdens de vergadering zullen we het nieuwe 
voorstel voor de Terms of Reference bespreken, het voorstel hiervoor is als een van de 
vergaderstukken bijgevoegd. Ook zal de stand van zaken van de CEN standaard 
besproken worden. De toelichting hiervoor vindt u hieronder. 
Tevens vindt u bijgevoegd de definitieve notulen van de vergadering van 6 oktober jl. 

Toelichting stand van zaken CEN standaard 

NAC vergadering 
Tue, Nov 24, 2020 1:00 PM - 3:00 PM (CET) 
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/joinV  
You can also dial in using your phone. 
Netherlands (Toll Free):K, 
Access Code F-Pr- 
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: 
https://global.gotomeeting.com/instalt  

Met vriendelijke groet, 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

,e 
nac@rivm.nl  

Datum 
23 oktober 2020 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
6 oktober 2020 
Pieter Jan Biesheuvel (voorzitter) 
10.2.e 	(NLR) 
10.2.e 	 (VNV) 
Meiltje de Groot (voorzitter) 
10.2.e 	 (secretaris) 
10.2.e 	 (TNO) 
10.2.e 	(RIVM) 
10.2.e 	(NLR) 
10.2.e 	 (VNV) 
10.2.e 	(KLM) 
10.2.e 	(Corendon) 
10.2.e 	' (VNC) 
10.2.e 	 (ministerie van IenW) 
10.2.e 	 (FNV Cabine) 
10.2.e 	 (ministerie van IenW) 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 1 van 6 
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Datum 
23 oktober 2020 

1. Opening/introductie Meiltje de Groot 
De scheidend voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Het is jammer dat we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. 
Meiltje de Groot stelt zichzelf voor als nieuwe voorzitter van de NAC. Ze 
licht toe dat ze nu werkzaam is aan een hele andere kant van de 
luchtvaart, maar er zin in heeft en bezig is met inlezen. 

is sinds kort werkzaam bij NLR. Omdat  Omdat dq 2 e 	al namens de 
NLR in de NAC zit, zal L59 terugtreden. Al rei,-: niet aanwezig kan zijn zal 

2. Instellingsbesluit NAC 
In de oorspronkelijke stukken van de NAC staat Pieter Jan Biesheuvel als 
voorzitter. Met de juridische afdeling van het ministerie van IenW is 
bekeken wat de handigste weg was om Meiltje als voorzitter aan te stellen. 
Hiertoe is een nieuw instellingsbesluit opgesteld waarin ook de taken en de 
samenstelling van de NAC (ministerie van SZW is nu opgenomen) zijn 
geactualiseerd. Op 8 september 2020 is het instellingsbesluit van de NAC in 
de Staatscourant gepubliceerd. 

10.2.e 	1: In Artikel 4, punt 2 staat dat we maar twee keer per jaar 
bijeen komen? Als het noodzakelijk is kunnen we altijd vaker bijeen komen. 
10.2.e 	j • Hoe zit het met de deelname van het ministerie van SZW? SZW 
is betrokken als waarnemer, niet als lid. De contactpersoon had zich voor 
dit overleg afgemeld. 

3. Terms of Reference 
De Terms of Reference (ToR) van de NAC is gepdatet en aangescherpt en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. 

Loze vraagt of "internationaal" op pagina 1, sectie 3, tweede paragraaf, 
vervangen zou kunnen worden door "Europees" omdat we dan hopelijk 
eerder tot een integrale aanpak kunnen 	 ook in het 
kader van wet- en regelgeving maakt het dan makkelijk om tot elkaar te 

eens, initiatieven zijn ook Europees en de 
verdeeldheid -"Civer de wereld is enorm. Maar is "Europa" dan alleen EU? 
Besloten wordt het te gaan omschrijven als een internationaal karakter met 
focus op Europa. I&W komt met een nieuw voorstel. 

1C1.2.e 	1: Op pgaine 2, sectie 5, paragraaf 1, staat TUI ook als 
luchtvaartmaatschappij genoemd, maar zij hebben nog nooit deelgenomen 
aan een NAC vergadering. TUI zal door het secretariaat benaderd worden 
en voor een volgend overleg uitgenodigd worden. 
Ook staat er in de tweede paragraaf "Leden zijn: competent op 
beleidszaken/operationele zaken/luchtvaart medische zaken/kwaliteit 
cabinelucht vliegtuigen/arbeidsomstandigheden luchtvaart;" wat vragen op 
kan roepen of een lid al deze competenties moet hebben. De schuine 
strepen zullen vervangen worden door komma's, de laatste zal "en/of" 
worden. 
Bij sectie '6. Communicatie' is niet duidelijk of wanneer namens de eigen 
organisatie gesproken wordt wel of niet zaken die binnen de NAC besproken 
zijn (zoals standpunten die door anderen zijn ingenomen) gezegd mogen 
worden. I&W zal hier een nieuw voorstel voor doen. 

4. Stand van Zaken 
a. Onderzoekstrajecten 
REACH 

blijft vanuit TNO betrokken 
Gij de NAC. 

de honneurs waarnemen . 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 2 van 3 
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Datum 
23 oktober 2020 

licht de voortgang van het REACH traject (stofevaluatie 
van tricresylphosphate (TCP)) toe. De resultaten van het extra gevraagde 
onderzoek staan online en zijn geëvalueerd. Er is veel discussie geweest 
over de verslaglegging van kleuringen van het pathologie deel, er werd te 
summier gerapporteerd dat er niets gezien werd. Daarom is om 
uitgebreidere analyse van de histopathologische data gevraagd. Nu is het 
weer wachten op dat verslag wat vervolgens weer geëvalueerd moet 
worden. Als dat afgerond is kan het conclusierapport afgeschreven 
worden. Het zal waarschijnlijk niet iets aan de resultaten van de studie 
veranderen, het geeft alleen een verduidelijking van wat er gedaan is. 
102e 	j: wat zijn de resultaten? Hoge concentraties TCP lijken 
geen tot zeer beperkte neurologische effecten te veroorzaken. Dit heeft 
geen consequenties voor de al geldende grenswaarden. 

.10 2è 	was je verbaasd over de uitkomst? Het kon twee kanten op, er 
waren geen goede neurotoxicologische studies. Het was niet ondenkbaar 
dat bij specifieke doseringen beschadigingen in het brein te zien waren. 
Nu dit niet naar voren is gekomen is het fijn dat de grenswaarden die er 
nu zijn gehandhaafd kunnen blijven. We zijn tot het uiterste gegaan voor 
wat we kunnen vragen aan neurotox testen. Er zijn geen aanwijzingen dat 
de huidige blootstelling aan TCP onveilig is. Let wel dat deze resultaten 
alleen iets over TCP zeggen en niet over mengsels waarin het meestal 
voorkomt. 

FACTS 
19 2,  praat ons bij over de voortgang van FACTS. FACTS is vanuit Brussel 
gefinancierd (DG MOVE). Eind 2016 heeft het consortium het project 
toegewezen gekregen, in februari 2017 is het project gestart. TNO is 
coordinator, verder werken mee Fraunhofer, Vito, RIVM, Airbus, 
Honeywell en de sub-contractors IRAS UU, ADSE, Airliner. Eind maart 
2020 is het eindrapport voorgelegd aan het Scientific Committee en na 
verschillende review-rondes is de verwachting dat in oktober 2020 het 
publieke rapport beschikbaar komt. Door technische tegenslagen en 
vertragingen zijn niet alle taken zoals in de oorspronkelijk plannen stond 
uitgevoerd. Zo was de BACS niet op tijd operationeel om te kunnen 
meten. Wel is tijdens testvluchten geprobeerd fume events te initiëren 
door trucjes uit te halen met vliegtuigen. Tijdens de grondtest is de 
karakteristieke fume event geur waargenomen en gemeten. Ook zijn 
diverse veegproeven uitgevoerd waarbij de chemische samenstelling is 
geanalyseerd. Met een miniversie van de BACS is een deel van de 
toxiciteitstesten uitgevoerd. Er was geen tijd meer voor de geplande 
dierstudie. Alles wordt beschreven in de rapportage. 
101è71 Is met de mini BACS ook gekeken naar temperatuur effecten en 
Wat is de hoogste temperatuur die is meegenomén?lad Er is 
geëxperimenteerd met druk en temperatuur, uiteindelijk is vooral gekeken 
naar het meest voorkomende temperatuurprofiel en dat is gebruikt in de 
mini BACS. Het oorspronkelijke idee was om meer condities mee te 
nemen (in de grote BACS). Er is veel discussie geweest met het Scientific 
Connmittee over welke temperatuur meenemen: wat het meest voorkomt, 
of wat het meest schadelijk zou kunnen zijn? Omdat er ook een 
bioanalyse achteraankwam is uiteindelijk gekozen voor wat het meeste 
voorkomt. 
1021 Welk typen olie zijn onderzocht? 	Twee hydraulische en 4 
motor olies, gekozen is voor de meest voorkomende olies (waarvan één 
TCP vrij). De focus lag op motorolie, maar in studies worden ook 
componenten van hydraulische gevonden, uit wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid is daarom de hydraulische ook meegenomen. 
102e7g2j Hebben jullie het idee dat je aan wetenschappelijke kwaliteit 
Moeten inleveren omdat je niet alles hebt kunnen meenemen?9z de 
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Datum 
23 oktober 2020 

politieke stroming heeft ons parten gespeeld. Er was geen beleidsmatige 
druk, maar in een gepolariseerde omgeving een wetenschappelijk project 
proberen uit te voeren is soms lastig: veel mensen met veel meningen die 
de vrije hand hebben gekregen bij de sturing van het project. 

t.10;20 een aantal zaken die we niet hebben kunnen doen staan nog op het _ 
wensenlijstje. Er komt mogelijk een vervolg op FACTS waarbij EASA de 
kar gaat trekken. Voor het einde van het jaar komt er een consultatie om 
te inventariseren wat er in nieuw onderzoek zou moeten zitten. Op basis 
daarvan wordt een opzet gemaakt voor een vervolg. De NAC zal hiervan 
op de hoogte gehouden worden. 

CEN 

Workshop EASA 
vertelt over de workshop bij EASA waar hij 30/31 januari 2020 bij 

aanwezig was. Als vervolg op FACTS werd alvast gekeken waar 
vervolgonderzoeken zich op zouden moeten focussen. Er waren levendige, 
interessante discussies en veel stakeholders waren aanwezig. De meeste 
presentaties en uitkomsten van brainstormsessies staan inmiddels online. 

b. Matrix (zie bijlage) 
Naar aanleiding van de actualiteiten van deze vergadering zal de matrix 
bijgewerkt worden. In de loop van de tijd zullen we zien of de matrix 
voorziet in de behoefte en waar deze indien gewenst 
bijgewerkt/aangepast moet worden. 

5. Vervolgacties NAC 
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Datum 
23 oktober 2020 

a. Verkennen meldingssysteem/medisch protocol (NHS Care 
Pathway) 

neemt het woord. Dit punt staat al langer op de 
agenda. Door COVID-19 is het nu onmogelijk een spreker vanuit het 
Verenigd Koninkrijk naar Nederland over te laten komen. Voor een 
volgend overleg zal dit weer op de agenda gezet worden. Ook zullen 
de ministeries VWS en SZW betrokken gaan worden. 

b. Rapportage NAC aan minister IenW 
Dit najaar zal een rapportage aan de minister gestuurd worden. Wat 
hierbij in ieder geval vermeld zal worden: 

Stand van zaken van de onderzoeksprojecten 
Toezegging dat er weer iets essentieels te melden is dat we dat 
tussendoor rapporteren. 

12 november is er algemeen overleg over veiligheid, het zou mooi zijn 
als de NAC rapportage daarvoor verstuurd wordt. 

6. Wisseling voorzitter 
Er vindt een symbolische overdracht plaats. Pieter Jan bedankt voor de 
jaren dat hij voorzitter heeft mogen zijn en refereert naar de prettige 
contacten. Het zijn rare tijden om nu af te treden als voorzitter. 
Onderzoeken kunnen grotendeels doorgaan, maar veel vliegtuigen staan 
stil. 
10.2.e 	1 bedankt Pieter Jan voor de jarenlange inzet. Het was en is 
een belangrijk en complex dossier wat in het begin nog vorm moest 
krijgen. Moeilijk discussies werden niet uit de weggegaan, zo had de casus 
Zembla een grote impact op de NAC. 10 omschrijft Pieter Jan als 
verbindend, betrokken en enthousiase- ëloemen zijn inmiddels opgestuurd, 
zodra het weer kan volgt nog een lunch ter afscheid. 

7. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 

Medio november (eind week 47) zal er een extra overleg zijn over de 
actiepunten naar aanleiding van deze vergadering. 
Evelijn stopt per 1 dec bij KLM en zal er de volgende keer niet meer bij 
zijn. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. 

b. Wvttk 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

Sluiting vergadering. 
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Doc. 20 

Datum 
23 oktober 2020 

Acties 

Besluiten 
Datum 	Onderwerp 	Besluit 

	
Verantwoordelijk 
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Doc. 24 
Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC)  

TERMS OF REFERENCE (ToR) 

TOR Nr: 2.0 (concept) 
Datum: 23 oktober 2020 

1. Onderwerp 
De doelstelling, samenstelling en werkwijze van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). 

2. Achtergrond 
Internationaal is discussie gaande over de blootstelling aan chemische stoffen in 
cabinelucht van vliegtuigen en de mogelijke relatie met gezondheidsklachten bij piloten 
en cabinepersoneel. Ondanks jaren van onderzoek is nog steeds onduidelijk of er een 
direct verband is tussen de waargenomen klachten en blootstelling aan chemische 
stoffen via de cabinelucht. 
De afgelopen jaren is ook in Nederland publieke aandacht geweest voor deze 
problematiek. Verschillende Nederlandse stakeholders dragen bij aan (internationale) 
onderzoeken naar de kwaliteit van cabinelucht in vliegtuigen. Om alle stakeholders in 
Nederland volledig te kunnen informeren over de voortgang van lopende onderzoeken 
en stakeholders de mogelijkheid te geven nieuwe ontwikkelingen te agenderen, is door 
toenmalig staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (thans minister 
van Infrastructuur en Waterstaat, lenW) in 2015 de Nationale Adviesgroep (NAC) 
ingesteld (brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 2 juni 2015 met kenmerk 
lenM/BSK-2015/105732). 

Voor het instellen van de NAC is in 2015 aansluiting gezocht bij het Overlegorgaan 
infrastructuur en milieu (nu: Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving, OFL). De NAC 
maakte derhalve onderdeel uit van de bij Wet overleg infrastructuur en milieu 
ingestelde overlegstructuur. Deze koppeling is na het aflopen van de bij beschikking 
vastgestelde termijn van de voormalige voorzitter van de NAC losgelaten. Per 
september is de grondslag van de NAC en haar voorzitter geborgd in het besluit van de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 september 2020, nr. IENW/BSK-
2020/168657, tot instelling van een Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
(Instellingsbesluit NAC). Dit besluit is 21 september 2020 in de Staatscourant 
gepubliceerd. 

3. Focus 
De NAC legt haar focus op het volgende probleem: 
Het luchtbehandelingssysteem in vliegtuigen kan chemische stoffen in de cabinelucht brengen. 
Diezelfde stoffen kunnen ook op de opstelplaats terechtkomen. Blootstelling aan deze stoffen 
zou effect kunnen hebben op de gezondheid van vliegend personeel, grondpersoneel en 
passagiers. Het gaat zowel om langdurige blootstelling als om blootstelling tijdens zogenoemde 
fume events. 

Gekoppeld aan dit probleem is de centrale vraag voor de NAC: 
Wat is de omvang van het probleem en welke stappen richting een internationale en bij voorkeur 
Europese oplossing kan Nederland zetten? 
Deze centrale vraag is tweedelig. Ten eerste gaat het om de omvang van het probleem. Het is 
immers niet bekend hoe groot de concentraties chemische stoffen zijn en het is evenmin bekend 
hoe groot het effect is op de gezondheid. Ten tweede is de oplossing onderdeel van de centrale 
vraag. Bij het zoeken naar een oplossing benadrukt de NAC het internationale karakter van het 
probleem. Het gaat in de NAC om het vinden van de Nederlandse bijdrage aan het oplossen van 
dit internationale probleem in Europees verband. 

De vraag naar de omvang van het probleem bekijkt de NAC vanuit het perspectief van chemische 
stoffen en vanuit het perspectief van gezondheidsklachten. 

De focus van de NAC is nader toegelicht in het Werkprogramma Nationale Adviesgroep 
1 



Cabinelucht 2015-2016. 
4. Taken 
De NAC is belast met het adviseren van de minister van lenW over: 
1. ontwikkelingen (waaronder nieuw onderzoek) die relevant kunnen zijn voor de gekozen 

strategie; 
2. de wenselijkheid van additioneel (internationaal) onderzoek; 
3. de Nederlandse inbreng in (Europese) onderzoekstrajecten. 

Inzet van de NAC is om de minister van IenW minimaal jaarlijks te adviseren. De 
Adviesgroep kan daarnaast op verzoek van de minister van IenW ook tussentijds advies 
uitbrengen. 
5. Samenstelling 
De Adviesgroep heeft de volgende leden: 
• vertegenwoordigers van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM, TUI fly NL en 

Corendon; 
• een vertegenwoordiger van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); 
• een vertegenwoordiger van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 
• een vertegenwoordiger van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en van de 

Vereniging Nederlandse Cabinepersoneel (VNC); 
• een vertegenwoordiger van de nationale organisatie voor toegepast- 

natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); 
• een vertegenwoordiger van de Nederlandse vereniging van luchtvaarttechnici (NVLT); 
• een vertegenwoordiger van het Nederlands Lucht- en ruimtevaart centrum,(NLR); 
• een vertegenwoordiger van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 

Leden zijn: 
• competent op beleidszaken en/of operationele zaken en/of luchtvaart medische zaken 

en/of kwaliteit cabinelucht vliegtuigen en/of arbeidsomstandigheden luchtvaart; 
• hebben het vertrouwen van hun 'achterban' en vertegenwoordigen hun sectorpartij; 
• nemen deel op basis van hun functie bij een sectorpartij; 
• zijn zich bewust van de vertrouwelijkheid van (delen van) de materie en gaan daar 

dienovereenkomstig mee om. 

De Adviesgroep heeft de volgende waarnemers: 
• Beleidsmedewerker(s) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directoraat-Generaal 

Bereikbaarheid, directie Luchtvaart (DLV); 
• Beleidsmedewerker(s) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

De taken van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht en haar voorzitter zijn in een instellingsbesluit 
vastgelegd. De voorzitter is benoemd door de minister van lenW en heeft een onafhankelijke 
positie. 

Het secretariaat van de NAC is belegd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en belast met: 
• organisatie van de vergaderingen; 
• vergaderstukken voorbereiden en beschikbaar maken voor leden; 
• verslaglegging vergaderingen; 
• verzamelen en samenbrengen bijdragen leden aan rapportages. 

De NAC kan waar nodig op ad hoc basis aangevuld worden met andere dan bovengenoemde 
deskundigen. De voorzitter van de adviesgroep nodigt ad hoc deskundigen uit. 

6. Communicatie 
Alle externe communicatie vanuit en namens de NAC verloopt enkel via de voorzitter. 
Doorgaans gebeurt dat schriftelijk in de vorm van adviesrapporten. Afwijkende standpunten en 
ideeën van leden zijn herkenbaar in de rapporten. 
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7. Werkwijze 
De NAC komt tweemaal per jaar bijeen. Indien de noodzaak daartoe aanwezig is, kan in overleg 
met de deelnemers extra overleg plaatsvinden. De NAC kan besluiten werkgroepen in te stellen 
voor deeltaken. Rapportages van de werkgroepen worden in de NAC ter besluitvorming 
voorgelegd. Elke werkgroep benoemt een voorzitter en een secretaris. 

8. Rapportage 
De secretaris van de NAC maakt van elk overleg een concept verslag met hierin zaken 
en eventuele actiepunten die tijdens het overleg zijn besproken. Na consultatie met de 
leden en eventueel verwerking van aangeleverd commentaar wordt een finale versie 
opgemaakt. 
Op de publiekelijk toegankelijke website van de NAC zal jaarlijks een update geplaatst worden 
over de werkzaamheden van de NAC. 
9. Commitment 
Alle leden van de NAC handelen volgens de "Terms of Reference Nationale Adviesgroep 
Cabinelucht". 

10. Terms of Reference (ToR) 
Deze ToR wordt ter vergadering vastgesteld door de NAC. Noodzakelijke wijzigingen van de ToR 
worden door de NAC ter vergadering besproken en vastgesteld. 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 
10.2e 	I 
T 0610.2.e 
nac@rivm.nl  

Datum 
12 november 2020 

agenda 
Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
24 november 2020 13:00-15:00 uur 
GoToMeeting 
https://global.gotonneeting.com/join/10,Ze  
You can also dial in using your phone. 
Netherlands (Toll Free):11:1:2é- 
Access Code 102.e 
Leden NAC 

1. Opening 

2. Terras of Reference (zie bijlage) 

3. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
a. REACH 
b. FACTS 
c. CEN (zie toelichting op volgende pagina en bijgevoegde documenten) 

4. Rapportage NAC aan minister IenW 

5. Afsluiting 
a. Verkennen meldingssysteem/medisch protocol (NHS Care Pathway) 
b. Volgende vergadering 
c. Wvttk 
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Toelichting stand van zaken CEN standaard 	 Datum 
12 november 2020 

In september 2019 is een conceptversie van de CEN standaard voor publieke 
consultatie uitgegeven (draft prEN 17436 "Cabin air quality on civil aircraft -
Chemical compounds"). In 2020 zijn de commentaren verwerkt en er ligt nu 
een tweede conceptversie. De vervolgstappen voor deze tweede versie worden 
op 1 december a.s. met de Technical Committee besproken. Daar zal worden 
besloten of de huidige versie zal worden voorgelegd voor stemming (formai 
vote) door de nationale standaardisatie instituten van de afzonderlijke lidstaten 
(akkoord ja/nee), of dat er een tweede consultatieronde (second enquiery) zal 
plaatsvinden 

Als Nederlandse afvaardiging van CEN-TC 436, "Cabin Air Quality on civil 
aircraft - Chemical Agents", willen RIVM en TNO graag de tweede 
conceptversie voorleggen aan de leden van de NAC. Tijdens de NAC 
vergadering op 24 november a.s. zullen wij iedereen vragen om een voorkeur 
uit te spreken: 
1. Conceptversie (versie nov 2020) voorleggen voor stemming 
2. Tweede consultatieronde 
3. Geen voorkeur / geen mening 
Bijgevoegde documenten zijn de eerste conceptversie (sept 2019), de huidige 
tweede conceptversie (nov 2020) en een tabel met de verschillen in 
hoofdstukindeling tussen beide documenten. 

Versie: 0.1 Status: Concept 	 Pagina 2 van 2 



• • ,  

, 	 . 	. 	• . 	. 	.  
• . 	"." 	:•••••.- 	 • 	• 	• 	-.• 	• 	• 	•  	• 	- 	• 	- 	" 	• • 	• 	•• • • 	• ••- 	• 	• 	• 	- 	•• 	•••• 	• 	• '• 	•- • 	• 

• - • 	• 	• 	- 	• 	• • 	 • 	• 	•• 	• • 	' 	• -- 	• 	• 

'-•  •-• 	•• 	• 	• 	 • 

Doc. 26 

From: 
To: 
co 
Subject: 
Date: 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
02-4e 	 ';-;" 	Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

• ;OV..W33-1 
RE: Agenda en stukken NAC vergaderind24 november 
vrijdag 13 november 2020 14:19:00 

Hoi 

Klopt, ik wil pas de definitieve versie naar de leden sturen. Als dat niet lukt voor de 
vergadering dan kunnen we tijdens de vergadering vertellen wat er in staat. 

Alvast een goed weekend! 

i10.2.-é71 

,̀V F  ° 	 ;1".1.0: 
Sent: vrijdag 13 november 2020 10:41 
To: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <hac@rivm.nl> 
Cc: 	 min 

@rivnn.nl> 
Subject: RE: Agenda en stukken NAC vergadering 24 november 

Hoi ;10....?• 11.1 

Dank. Klopt het dat ik de NAC rapportage mis? Of gaat daar eerst nog een redactieslag 
overheen? 

Groet, 

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nacRrivm.nl> 
Verzonden: donderdag 12 november 2020 19:32 
Onderwerp: Agenda en stukken NAC vergadering 24 november 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadrésseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain infOrmation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electron c transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message..The State accepts no liability for damage of any kind 
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From: 
To: 
Subject: 

10.2.e ~IE 

RE: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Dank voor je bericht 10  2 e 	Grt 102  

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 @tuifly.nl> 
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 11:46 
Aan: 	 @minienw.nl> 
CC: 	 @tui.nl> 
Onderwerp: RE: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Dag 

Door alle drukte is deze inderdaad aan mijn aandacht ontsnapt. 

Ik heb deelname van TUI voor deze adviescommissie intern besproken. TUI zal niet deelnemen aan deze 
adviescommissie. 

Groet, 

Original Message 	 
From 	.4tfiA`irtV2.2» 
Sent: Tuesday, March 9, 2021 9:47 PM 
To: Y'''''»10 • , • ",• 	 @tui fly.nl> 

minienw.nl> 

Subject: RE: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Hallo 

Hoe gaat het.met je? 

Mogelijk heb ik een bericht gemist maar kunnen jullie nog aansluiten? 

Grt 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

van: lei'2"°" 1@tuitly.nl>> 
-Datum: dinsdag 24 nov. 2020 2:41 PM 
Aan,10.2.e 
Onderwerp: RE: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Beste10.2.' 

We zijn nog intern aan het kijken bij van TUI kan aansluiten. 

Groet. 

10.2.e 
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From: 
Sent: Tuesday, November 24, 2020 1:48 PM 
To: 
Cc: 

@rivm.nl> 
Subject: RE: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Beste 

Hebben jullie je al over onderstaande kunnen buigen? Of mogelijk heb ik een reactie gemist? 

Mvg 

Van: 	ijk:7; 

Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:27 
Aan:  (g) ,)1-,  
CC: 
W" ,3 

Onderwerp: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Beste 

In vervolg op het telefoongesprek daarnet stuur ik je de Concept TOR van het NAC overleg met het verzoek om 
te bezien of jullie aan kunnen sluiten. 

Dank voor je reactie, 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijnstraat 812515XP Den Haag Postbus 2090112515 
XP 1 Den Haag E :10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

@minienw.nl> 

@tuifly.nl> 
@minienw.nl>; 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

T06;  
nac@rwm.n1 

Datum 
10 december 2020 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
24 november 2020 

	

10.2.e 	(KLM) 

	

10.2.e 	= 	(VNV) 
Meiltje de Groot (voorzitter) 

	

10.2.e 	 (secretaris) 

	

10.2.e 	(RIVM) 

	

10.2.e 	 (RIVM) 

	

10.2.e 	(NLR) 

	

10.2.e 	(VNV) 

	

10.2.e 	 (FNV Cabine) 

	

10.2.e 	(KLM) 

	

10.2.e 	(Corendon) 
(ministerie van IenW) 

	

e,» 	 VNC) 
(ministerie van IenW) 
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Datum 
26 november 2020 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Vanuit FNV Cabine volgt 10 2:ë 	 1 

op. 
TUI is benaderd voor deelname aan de NAC, maar er is nog geen dusdanig 
contact dat ze er vandaag bij zijn. 

Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 

2. Terms of Reference 
M1 ligt toe wat er naar aanleiding van de vergadering in 

október is aangepast aan de Terms of Reference. De Terras of References 
worden vastgesteld. 

3. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
a. REACH 

	

10.2-e 	licht de voortgang van het REACH traject (stofevaluatie 
van tricresylphosphate (TCP)) toe. Er is contact geweest met de 
registrant van TCP over de additionele informatie over de 
histopathologie. Zij gaven aan dat het bijna klaar is en gaan er van uit 
het eind december op te kunnen leveren. Ondertussen ligt de rest van 
het rapport al ter beoordeling bij het RIVM. Deze zal na aanlevering en 
beoordeling van de laatste data afgerond en gepubliceerd worden. 

b. FACTS 
02 praat ons ook bij over FACTS waar weinig is verandert. Wel is er 
vanuit het consortium een brief naar de opdrachtgever gestuurd met 
de vraag wanneer de rapporten openbaar gemaakt worden. Tot op 
heden is hier nog geen reactie op ontvangen. 
Betreffende mogelijk vervolgonderzoek meldt 1°.2  dat EASA bezig is 
met deze uit te zetten, maar dat het daadwerkelijk publiceren van de 
onderzoeksvraag steeds wordt uitgesteld. 

	

10.2e 	• " vraagt of uitstel ook afstel kan betekenen.102.e in het 
voorjaar is al wel een officiële brief vanuit DG MOVE naar EASA gegaan 
voor vervolgonderzoek, inclusief budgetten en onderzoeksvragen. 
Ergens heeft het dus al wel een formele inslag dat er een onderzoek 
gaat komen. 

c. CEN 
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Datum 
26 november 2020 

4. Rapportage NAC aan minister IenW 
Het secretariaat heeft de rapportage 2020 opgesteld wat openbaar 
gepubliceerd zal gaan worden. Er wordt bediscussieerd of het vermelden en 
toevoegen van het artikel in het Noordhollands Dagblad van afgelopen 
februari wel verstandig is. We zijn het niet altijd inhoudelijk eens met de 
journalist. Besloten wordt dat er wel vermeld wordt dat er een vraag van 
een journalist is geweest en ik welke krant er uiteindelijk een artikel is 
gepubliceerd. 

Het RIVM maakt een definitieve versie van de rapportage die via 7g:12  
naar de minister en Tweede Kamer zal gáan. 

5. Afsluiting 
a. Verkennen meldingssysteem/medisch protocol (NHS Care 

-Pathway) I:ettetttpd ligt toe dat door COVID-19 gerelateerde 
werkzaamheden bij de Britten zij nu geen tijd hebben hun protocol bij 
ons te komen presenteren. Het voorstel is ze uit te nodigen voor de 
volgende vergadering. Hiervoor zou het interessant zijn de ILT te 
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Conclusie/actie 	"Verantw. 
Minister informeren 	1.-.q1?Le::   
over voortgang 
onderzoeken 

\TUI uitnodigen voor een192.*  
volgend overleg 
Meldingen/ 
trendrapportage 
opvragen 

Datum 
9 juli 2020 

Onderwerp 
Jaarlijkse update 
minister 

6 oktober 
2020 
24 november 
2020 

TUI 

Meldingen bij ILT MB 

Realisatie 
Najaar 2020 

Najaar 2020 

Februari 2021 

Opmerkingen 
Wordt 
verstuurd na 
verwerken 
opmerkingen 
Er is inmiddels 
contact gelegd 

24 november 
2020 

Volgende 
vergadering 

Inplannen 
	10:214f5,e=  December 2020 

Datum 
24 november 
2020 

Onderwerp 
Terms of 
Reference 

Besluit 
	

'Verantwoordelijk 
Vastgesteld 
	

10.2.e 

Doc. 31 

Datum 
26 november 2020 

vragen naar het aantal meldingen dat gedaan is (trendrapportage). 
SZW en VWS zullen dan ook uitgenodigd worden voor de presentatie. 
102e 	Zijn er veranderingen in de systemen als gevolg van 

Deze vraag zal worden meegenomen. 

b. Volgende vergadering 
De volgende vergadering zal in het tweede kwartaal (maart/april) van 
2021 plaatsvinden en indien mogelijk een hybride bijeenkomst waarbij 
deelnemers kunnen kiezen live aanwezig te zijn of in te bellen op een 
livestream. 

c. WI/Uk 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, de voorzitter sluit de 
vergadering. 

Acties 

Besluiten 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	Volgende vergadering 
Date: 	 maandag 11 januari 2021 17:16:00 
Attachments: 	Verslag NAC overleg 24 november 2020 (definitiefl.docx 

Beste leden van de NAC, 

De volgende NAC vergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 april 2021 van 10.00 tot 
12.00 uur. Indien het mogelijk is fysiek bijeen te komen is het mogelijk om aansluitend 
gezamenlijk te lunchen. 

Bijgevoegd vindt u de definitieve notulen van het overleg van 24 november jl. We 
spraken toen o.a. over de ontwikkelingen van de CEN standaard en de mening van de 
NAC leden werd daarvoor geïnventariseerd. Hieronder een korte terugkoppeling 
daarover van [192ffi en i19201 

Beste NAC leden, 

Bij deze een terugkoppeling over de draft standaard van de CEN en de vervolgstappen. 
10.2.a 

10.2,e 	 en 10.2.e 

Met vriendelijke groet, 

10:29 

10.2.e 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 p 	/ +31 6102e 
E: E: nacarivm.n1  
out of office on 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  



To: 

From: 
To: 
Subject: 
Date: 

Doc. 34 

RE: Rapportage NAC 
maandag 11 januari 2021 17:15:29 

Hoi 

Voor jou ook nog de beste wensen! 

Ik hoop de rapportage deze week door alle molens heen te hebben en je een beveiligde 
pdf te kunnen sturen, ik zal je op de hoogte houden van de vorderingen. 

Groet, 

From: 
	 @minienw.nl> 

Sent: maandag 11 januari 2021 16:53 
rivrn.nk 	 @rivrn.nl> 

Subject: RE: Rapportage. NAC 

Hoi 10.2. 10.2.e 

Allereerst de beste wensen! Heb jullie al een heads up voor mij wanneer jullie het rapport 
verwachten? 

Hoor graag en groet, 
'10.2.1 
- 	1 

Van: 	 ,1g.g-re-~y. 10.2.e 1Privm.nl> 
Verzonden: woensdag 16 december 2020 15:11 
Aan:10.2.e 
CC:  10.2.e 

@minienw.nl> 
Onderwerp: RE: Rapportage NAC  

p  r ivm.ni>;10.2.e 

Helemaal prima en geen probleem! Goed om even gecheckt te hebben, mijn 
veronderstelling was dat jullie het zo snel mogelijk publiek wilden hebben; echter dat 
was wellicht iets te kort door de bocht en zoals je aangeeft niet praktisch met het ook op 
de minister te informeren. We zullen de standaard 4 weken aanhouden en excuus voor 
de verwarring! 

Groetjes, 
1:A 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
Centre for Safety of Substances and Products (VSP) 
P.O. Box 1 
3720 BA Bilthoven 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)30 
Mobile: +31 (0)6 
Fax.: +31 (0)30 
www.rivm.nl  

From: 
	 Rminienw.nl> 



To: "1°2.° 
Cc: 

@minienw.nl> 
Subject: RE: Rapportage NAC 

1@rivm.nl> 
	 L192  
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Sent: woensdag 16 december 2020 15:06 

Hoi 1-02. 

Dank voor je bericht en goed nieuws dat het rapport waarschijnlijk al 5 januari beschikbaar 
komt. Even puur vanuit praktische overwegingen (afwezigheid tijdens kerstreces en informeren 
minister) wat mij betreft toch wel handig om gebruik te maken van die 4-weken termijn. Geeft 
ons de tijd om na 5 januari eerst de minister te informeren over de rapportage en een 
aanbiedingsbrief bij het rapport voor de TK op te stellen zodat TK via de koninklijke route wordt 
geinformeerd. Is dat ok voor jullie? 

Groet, 
1021 

Van:1° y t 	 Rrivm.nl> 
Verzonden: woensdag 16 december 2020 14:49 

_ 
Aan: 1 	 I  minienw.nl> 
CC:  t p 	rivm.nl> 
Onderwerp: Rapportage NAC 

Ha  J0.2.el 

De NAC rapportage zit in de pijplijn met een voorlopige publicatie datum van 5 januari 
(onder voorbehoud van capaciteit communicatie afdeling). Graag nog even ter controle 
de bevestiging dat we afzien van de gebruikelijke 4 weken wachttijd tussen aanbieden 
van de rapportage en het publiceren hiervan. 

Alvast dank en een hele goede kerst gewenst! 

Groetjes, 
10-2:1 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
Centre for Safety of Substances and Products (VSP) 
P.O. Box 1 
3720 BA Bilthoven 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)30 
Mobile: +31 (0)6 
Fax.: +31 (0)30 
www.rivm.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	NAC rapportage 2020 
Date: 	 donderdag 18 februari 2021 10:55:16 
Attachments: 	Rapportage NAC 2020.pdf 

Beste leden van de NAC, 

Zoals afgesproken tijdens het overleg op 24 november 2020, is de concept rapportage 
2020 na nog wat kleine aanpassingen definitief gemaakt. Deze definitieve rapportage is 
bijgevoegd en inmiddels ook verzonden naar de Tweede Kamer. 

Vriendelijke groet, 

10.2 e 
x10:2 é 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 :1; 9.2 ë 	/ +31 6102e  
E: nacCarivm.rl  
out of office on 

www.rivm.nlkliegtuigcabine-luchtkwaliteit 



From: 	192, 
To: 	 10.2 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

RE: NAC rapportage 2020 
woensdag 10 maart 2021 09:10:38 
image001.pnq 

From: 72. 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 9 maart 2021 17:40 
To: 

rivm.nl> 
Subject: RE: NAC rapportage 2020 

From: 
Sent: dinsdag 9 maart 2021 16:54 
To: 

@rivm.nl> 

Pminienw.nk 
Cc:   
Subject: RE: NAC rapportage 2020 

Rminienw .nl> 
Rrivm.nl> @rivm.nl>; 
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Hi, 

Ja klopt, dat moeten we nog wel even communiceren en ook doorvoeren in de praktijk. 
Ik weet niet of er inmiddels afspraken zijn gemaakt over wisseling van NAC leden. Ik 
kan een mail sturen naar het NAC mailadres + Meiltje en aangeven dat ik vanaf dit jaar 
de taken van »W in de NAC zal overnemen. Dan hebben we het lig op een nette manier ray- 4;, 
kenbaar gemaakt. Vinden jullie dat wat? 

En prima om wat te zeggen over de onderzoekstrajecten, al zou ik FACTS dan aan ;02 rei  
overlaten. Ik kan iets zeggen over REACH, en we kunnen vooraf FACTS 2.0 even 
doornemen zodat ik weet wat ik kan zeggen, geen probleem. 

Groetjes 102 é 

Hoi hoi, 

'officieel' neemt ;‘,1 '3,:.2é nu de NAC vergaderingen waar, wellicht goed om 	(weer) 
voor te stellen als RIVM afgevaardigde? Verder kan ik wel de update van de 
onderzoekstrajecten doen maar kan me ook voorstellen dat Petra dat nu doet? 
• even afstemmen? 

Groetjes 
10.23 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 

Centre for Safety of Substances and Products (VSP) 

P.O. Box 1 

3720 BA Bilthoven 

The Netherlands 

Tel.: +31 (0)30 

Mobile: +31 (0)6 

Fax.: +31 (0)3019 

www.rivm.nl   

Hoi Meiltje en anderen, 



Dé informatiebron over-
chemische stoffen en 
producten in en om het huis WAT 
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Ik heb de afgelopen weken al een lijstje verzameld: 
1. Actiepunten vorige vergadering 

• Minister informeren over voortgang onderzoeken: is gedaan dmv sturen 
jaarrapportage 2020 

• TUI uitnodigen voor een volgend overleg: l_93ie_ 4' wat is de stand van zaken 
hier van? 

• Melden bij ILT/trendrapportage opvragen: P29 wat is de stand van zaken 
hier van? 

• Volgende vergadering inplannen: donderdag 8 april 10.00-12.00 uur 
2. Procedure publicatie rapporten 

Nav opmerkingen van NAC-leden dat ze de definitieve versie niet nog gezien 
hebben voordat het naar de minister ging en het eerder bij de tweede kamer was 
dan bij de NAC-leden, is het goed te inventariseren welke procedure NAC-leden 
prettig vinden en dit eventueel in de Terms of References openemn 

3. Stand van zaken onderzoekstrajecten (Rob zal dit punt op zich nemen) 
a. REACH: update 
b. FACTS: de rapportage is nog altijd niet openbaar gemaakt 
c. Toekomstige onderzoeksprojecten 

4. CEN 

5. Verkennen meldingssysteem/medisch protocol (NHS Care Pathway) 
gms is er onlangs nog contact geweest met de Britten en zouden ze een 
presentatie kunnen geven? 

Hebben jullie nog aanvullingen? 

Gezien de verlenging van alle coronamaatregelen denk ik niet dat het een optie isom 
fysiek bij elkaar te komen, ik zal alvast een online bijeenkomst aanmaken. 

Groet, 

102 	• — 
Centre for Safety of Substances and Products (VSP) 
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands 
T: +31 30 15214 / +31 6604 

arivm.n1  
out of office on 

www.waarzitwatin.nl  
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From:192- 
Sent: zondag 7 maart 2021 10:26 
To: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nacc rivm.nl> 
Subject: RE: NAC rapportage 2020 

Hi 

Wanneer zullen we de agenda van de NAC vergadering van 8 april voorbereiden? Ik zag een 
aantal reacties op de rapportage (dus procedure van het publiceren van rapportages iig op de 
agenda). 

Groetjes, 

Meiltje 

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 18 februari 2021 10:55 
Aan: Undisclosed recipients: 
Onderwerp: NAC rapportage 2020 

Beste leden van de NAC, 

Zoals afgesproken tijdens het overleg op 24 november 2020, is de concept rapportage 
2020 na nog wat kleine aanpassingen definitief gemaakt. Deze definitieve rapportage is 
bijgevoegd en inmiddels ook verzonden naar de Tweede Kamer. 

Vriendelijke groet, 

10:2. 

411111.11111~ 
Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 10.2.e 	' / +31 6 
E: nacCarivm.ni  
out of office on 10." 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested toinform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nlien  Committed to health and sustainability 
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Template for comments and secretariat observations 	 Date: 	 Document: 	 Project: 

1 	MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by*") 
2 	Type of comment: ge = general 	te = technical 	ed = editorial 

ISO/IEC/CEN/CENELEC electronic balloting commenting template/version 2012-03 
page 1 of 1 
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Second enquiery PrEN 17436 
Geplaatst doolialliaa, 24 maart 2021 om 16:24 

Eind vorig jaar heeft CEN TC436 ingestemd met een tweede commentaarronde op het document prEN 
17436 getiteld,"Cabin Air Quality on civil aircraft-Chemical agents". Dit document definieert richtlijnen en 
geeft aanbevelingen met betrekking tot de aanwezigheid van chemische stoffen en middelen ter 
voorkoming van blootstelling aan chemische stoffen rekening houdend met het voorzorgsprincipe. Het 
document is vorige week officieel uitgebracht voor stemming met mogelijkheid tot het leveren van 
technisch/tekstueel commentaar (CEN second enquiry). Uiteraard willen wij graag jullie input op het 
document. 
Jullie kunnen de commentaren verwerken in de daarvoor bestemde Commenting Form. 
Graag ontvangen wij (TNO/RIVM) jullie commentaren uiterlijk 30 april 2021. NEN zal als officiële 
Normalisatie instelling het stemresultaat met commentaar uitbrengen aan CEN (closing date voor 
stemming 15 mei 2021. 
To be continued op de eerstvolgende NAC vergadering van 8 april 2021 
grts 

43_e_stf.pdf 	 2,3 MB C> 0 

ISO-IEC-CEN-CENELEC-Commenting_Template[1].doc 	 36 KB C> 0 

15 1 tr;) 0 • <D 14 keer bezocht 

Reacties 

Er is 1 reactie. 

• • • 

(to
tt3i

42,_ 

29 maart 2021 om 16:36 
Beste en P-;?:ëni 

• • • 

Graag zou VNC tijdens de vergadering van 08 april van jullie horen wat jullie mening is ten 
aanzien van de tweede commentaarronde. 

Tot dan en Gr ;19-. 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Secretaris 
10.2.e 
T 0610.2.e 
nac@rivm.nl  

Datum 
19 maart 2021 

agenda 
Bespreking 
Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
8 april 2021 10:00-12:00 uur 
https://rivm-nl.webex.comil0.2.e  1  

Kopie aan 

1. Opening 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 

3. Procedure publicatie rapporten 

4. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
a. REACH 
b. FACTS 
c. Toekomstige onderzoeksprojecten 

5. CEN 

6. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 1 van 1 
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From: 	 10 
To:   
Subject: 	PWNitional Adviescommissie Cabinelucht ( 
Date: 	 donderdag 8 april 2021 11:02:37 
Attachments: 	ToR NAC september 2020 concept v0.3.docx 

Rapoortacie NAC 2020.odf 

FYI 

Actie nav de laatste NAC vergadering. 

Grt 

Van: 
Verzonden: donderdag 8 april 2021 11:02 

Aan:  MIREIMIEria~M~ @barin.nl> 
Onderwerp: FW: National Adviescommissie Cabinelucht ( NAC) 

Beste fa" 

Hoop dat het goed met je gaat? Laatste keer dat we elkaar spraken was in de 
Stuurgroep Veilig en Gezond in COVID verband.. 

Ik wil je wat vragen over een ander onderwerp. 

Het betreft cabine lucht en de mogelijke relatie met gezondheidsklachten bij piloten en 
cabinepersoneel. De afgelopen jaren is ook in Nederland publieke aandacht geweest 
voor deze problematiek. 
Om alle stakeholders in Nederland volledig te kunnen informeren over de voortgang van 
lopende onderzoeken en stakeholders de mogelijkheid te geven nieuwe ontwikkelingen 
te agenderen, is door toenmalig staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (thans het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, IenW) mevrouw Mansveld 
in 2015 de Nationale Adviesgroep (NAC) ingesteld. Ondanks jaren van onderzoek is nog 
steeds onduidelijk of er een direct verband is tussen de waargenomen klachten en 
blootstelling aan chemische stoffen via de cabinelucht. 

De NAC legt haar focus op het volgende probleem: 
Het luchtbehandelingssysteem in vliegtuigen kan chemische stoffen in de cabinelucht 
brengen. Diezelfde stoffen kunnen ook op de opstelplaats terechtkomen. Blootstelling 
aan deze stoffen zou effect kunnen hebben op de gezondheid van vliegend personeel, 
grondpersoneel en passagiers. Het gaat zowel om langdurige blootstelling als om 
blootstelling tijdens zogenoemde fume events. 

Gekoppeld aan dit probleem is de centrale vraag voor de NAC: 
Wat is de omvang van het probleem en welke stappen richting een internationale 
oplossing kan Nederland zetten? 

Vanuit de vergadering is vandaag aangegeven dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk 
luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigd zijn in dit overleg. Als optie is ook de 
BARIN genoemd om hen te vragen of zij mogelijk kunnen deelnemen. Het lukt vanwege 
verschillende omstandigheden ( tijd, andere urgenties) niet om alle NL operators te 
laten participeren. 

Kunnen jullie overwegen om deel te nemen? 

Ik heb de TOR van de vergadering en het laatste verslag naar de Kamer meegestuurd. 
De vergadering wordt voor gezeten door Meiltje de Groot. IenW is waarnemer. 



ft.7*7 1-9 
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Met vriendelijke groet, 

10.2A 
c, 	<4 

10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 
10.2.e 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8 1 2515XP 1 Den Haag 
Postbus 20901 1 2515 XP 1 Den Haag 
E • Ity2.é " 	i(aminienw.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

T 06a9:2*Tg1 
nac@rivm.nl  

Datum 
19 april 2021 

verslag 
Bespreking 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Vergaderdatum 	 8 april 2021 

10.2.e 	ï;-:,::--::::1 (KLM) Deelnemers 

10.2m 	' 	 :_:.1 (VNV) 
Meiltje de Grobt (voorzitter) 
10.2.e 	.-1 (TNO) 
10.2.e 	(RIVM) 
10.2.e 	 (RIVM) 
10.2.e 	(NLR) 
10.2.e 	(VNV) 
10.2.e 	(FNV Cabine) 
10.2.e 	 (Corendon) 
10.2.e 	(KLM) 
10.2.e 	(ministerie van IenW) 
10.2.e 	 ' (FNV) 
10.2.e 	 (NVLT) 
'10.2.e 	(VNC) árhumzt _ == (ministerie van IenW) 

Kopie aan 	 - 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• Afmelding 1 	## 	(FNV), wel aanwezig10. e 
en 102 é-7' 

• -, 	vervangt102é 	(Corendon) 
• Afmelding mi  
• Brief ontvangen via g:.5.1 van European Transport Workers 

Federation inzake CEN 

2. 	Notulen en openstaande punten vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld met opmerking 
fiag mbt punt 4 dat de publicatiedatum van het artikel wel vermeld zou 
worden. 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 1 van 6 
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Datum 
19 april 2021 

Actiepunten vorige vergadering 
• Minister informeren over voortgang onderzoeken: is gedaan 

d.m.v. sturen jaarrapportage 2020. Zie ook volgende 
agendapunt m.b.t. proces 

• TUI uitnodigen voor een volgend overleg: TUI zal niet aansluiten. 
Suggestie wordt gedaan om de BARIN (Board of Airline 
Representatives In the Netherlands) uit te nodigen en voor te 
stellen aan TUI om agenda-lid te worden. Actie Ties 

• Melden bij ILT/trendrapportage opvragen: ga geeft aan dat ILT 
net een overzicht heeft gestuurd van geurincidenten die sinds de 
eerdere factsheet uit 2015 hebben plaatsgevonden. Hij zal dit 
rondsturen. NB: dit document is vertrouwelijk. Voorgesteld wordt 
om ILT uit te nodigen voor de volgende vergadering. Actie 102•è1 
Verzoek aan NAC leden om suggesties m.b.t. aanvullende 
onderwerpen (naast gezondheid) schriftelijk aan te geven zodat 
deze aan ILT kunnen worden meegegeven. 
Volgende vergadering inplannen: donderdag 8 april 10.00-12.00 
uur 

	

3. 	Procedure publicatie rapporten 
Een aantal NAC-leden heeft aangegeven dat ze het als niet prettig 
hebben ervaren dat ze de definitieve versie van de 
voortgangsrapportage niet gezien hebben voordat het naar de minister 
is gestuurd. Afgesproken wordt dat een volgende keer de definitieve 
rapportage eerst nog aan de leden voor wordt gelegd voordat deze 
openbaar wordt gemaakt. 

	

4. 	Stand van zaken onderzoekstrajecten 
a. REACH 

102•9 	- 	geeft aan dat het rapport gereed is en er op dit 
moment een interne review plaats vindt. Het rapport wordt op korte 
termijn naar ECHA verstuurd voor toetsing, commentaar wordt binnen 
2 tot 3 weken verwacht. Daarna zal het document gepubliceerd 
worden door ECHA. IO2 zal de link doorsturen zodra het rapport 
beschikbaar is. Actie-10.2j 

Belangrijke conclusie is dat de neurologische effecten mild zijn en dat 
dit geen gevolgen heeft voor de huidige grenzen t.a.v. blootstelling. 
Wel wordt er een te hoge blootstelling via de huid gezien, een 
vervolgactie zou kunnen zijn dat er een risk management option 
analysis (RMOA) wordt uitgevoerd. 

b. FACTS 
10.2.d praat ons ook bij over FACTS. Naar verwachting zal het rapport 
op korte termijn worden gepubliceerd. Er waren veel problemen 
tijdens de uitvoering waardoor er veel vertragingen zijn ontstaan. Ook 
zijn niet alle onderzoeksvragen beantwoord. Mede daarom is er een 
nieuwe EASA Call uitgeschreven. RIVM heeft hier, samen met een 
consortium, op ingeschreven. Voor de zomer zal er duidelijkheid zijn 
over participatie. 

c. Toekomstige onderzoeksprojecten 
Er zijn, op dit moment geen nieuwe toekomstige onderzoeksprojecten 
bekend anders dan de EASA call. 

	

5. 	CEN 

Versie: 0.1 	 Status: Definitief 
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Datum 
8 april 2021 

Onderwerp 
TUI en BARIN 

Conclusie/actie 	IVerantw. 
Uitnodigen TUI 
agendalid en BARIN als 
lid 

Realisatie 
Juni 2021 

Opmerkingen 

Meldingen bij ILT 

Meldingen bij ILT 

Stofevaluatie 
TCP 
Draft CEN 
commentaar 

Suggesties aanvullend 	Ilen 
onderzoek aanleveren  
Rondsturen rapportage, 10:  
uitnodigen ILT 

E  Insturen commentaar 	Ilen 
via format 

8 april 2021 

8 april 2021 

Mei 2021 

Juni 2021 

8 april 2021 

8 april 2021 

Rondsturen 
conclusiedocument 

19 1 2, 

Verwerken 
input leden 
over analyse 

Mei 2021 

30 April 

8 april 2021 

8 april 2021 

IATA/ICAO 
claims 
Volgende 
vergadering 

Handelingsperspectief 10. 

Inplannen 	
J 	 

Juni 2021 

Voor de zomer 
2021 

NAC 

Datum 
24 november 
2020 

Onderwerp 
Terms of 
Reference 

Besluit  
Vastgesteld 

(Verantwoordelijk 

Doc. 45 

Datum 
19 april 2021 

6. 	Afsluiting 
a. Volgende vergadering 

Er zal eind juni een nieuwe vergadering worden gepland. Indien 
mogelijk zal deze fysiek plaatsvinden. We kunnen dan ook afscheid 
nemen van Pieter Jan Biesheuvel. 

b. WI/Uk 
10.2:071 geeft aan dat er door een aantal organisaties (ICAO/IATA), via 
htinwebsites, (onjuiste) uitspraken worden gedaan over de relatie 
tussen COVID en de luchtkwaliteit in de cabine van vliegtuigen. Hij 
vraagt zich af of we hier als NAC niet op zouden moeten reageren. 
Afgesproken wordt dat 1O.2.  deze vraag mee neemt om hier vanuit 
IenW over na te denken. Actie 10.2.e 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Acties 

Besluiten 

Versie: 0.1 
	

Status: Definitief 
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Bericht van 
Geplaatst door:19 2.e  

Beste allemaal,  

102:é 

, 12 april 2021 om 13:13 

Zoals vorige week toegelicht in de vergadering, zie onderstaand in 3 bullets een eerste globaal beeld van 
geurincidenten dat naar voren komt na het raadplegen van de ABL database door de ILT. De ILT heeft 
daartoe de factsheet uit 2015 als referentie gebruikt (zie bijlage). 
• Er'lijkt eerder sprake van een af dan een toename; 
• De vermelde oorzaken blijft divers en er is geen heldere relatie te leggen met TCP problemen 
• Ook na alle aandacht is de kwaliteit van de meldingen niet zoveel beter dat er makkelijk 
geautomatiseerd eenduidige overzichten vallen te maken. 

Ten behoeve van het uitvoeren van een actualisatie/aanscherping van de analyse uit 2015 richting de 
volgende vergadering van de NAC, hoor ik graag welke punten jullie in ieder geval aan de ILT nog 
zouden willen meegeven.. 

Ik noteerde tijdens de vergadering al het onderscheid in soorten meldingen (specificatie kwaliteit 
aangeleverde data) en het onderscheiden van soorten events (fume, odours, smoke, haze). 

Ik verneem graag uiterlijk vrijdag 30 april jullie eventuele suggesties. 

Veel dank alvast en hartelijke groet, 
10.2,e 

Miniáterie van lenW 

Factsheet Cabinelucht_2015.docx 	 110 KB 0 iD 

0 	C 0 	0 19 keer bezocht 

Reacties 

Er zijn 2 reacties. 

••• 

••• —Ptt 

24 april 2021 om 18:41 
Beste 

Naar mijn idee is het een heel aardige inventsrisatie. Door dezelfde parameters te herhalen kan 
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Ik weet niet of er nadere gegevens geregistreerd worden over de ernst van de klachten van de 
betrokken crew en pax. Mocht het mogelijk zijn om hierbij te vermelden of er sprake is van 
ziekenhuisopname of medische behandeling zou dat mooie aanvullende nformatie zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

10.2.e 
10:2 	KLM 

o 4o 

G 10.2.e 

30 april 2021 om 12:22 
Beste 1°«",  

••• 

Dank voor de mogelijkheid om hier op te reageren en suggesties aan te leveren. 

Als FNV cabine zijn wij inzake de meldingen over geurincidenten geïnteresseerd in de volgende 
zaken: 

Wie bepaalt dat een gemeld incident, een incident is dat mogelijk in verband gebracht wordt 
met de kwaliteit van cabinelucht? Worden incidenten waarin melding gemaakt wordt van zaken 
als hoofdpijn, veranderd bewustzijnsniveau en/of misselijkheid ook gecheckt op mogelijke 
relatie met de kwaliteit van cabinelucht? 

Is het identificatieproces van geurincidenten afgelopen jaren gewijzigd? 
Hoeveel geurincidenten waren melding plichtig op basis van artikel 4 (EU verordening 

2018/1139), bijvoorbeeld vanwege gezondheidseffecten of verhoogde veiligheidsrisico's? 
Hoeveel geurincidenten zijn vrijwillig gemeld op basis van artikel 5 (EU verordening 

2018/1139)? 
Wat is het percentage van de in Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen dat 

geurincidenten meldt? 
Is er een onderscheid tussen gemelde geurincidenten door luchtvaartmaatschappij, 

werknemersvertegenwoordiging (OR en vakbonden) en individuele werknemers? 
Betreffende observaties in uniformiteit van meldingen in (relatieve) kwantiteit en kwaliteit 

tussen luchtvaartmaatschappijen; zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat er verschil is in 
meldingsbereidheid tussen luchtvaartmaatschappijen danwel verschil is in de procedure die 
hiervoor is ingericht? 

Verder vragen wij ons af in hoeverre het ABL inzicht heeft in de wijze waarop 
luchtvaartmaatschappijen het bewust maken van, en aansporen tot melden van geurincidenten 
hebben ingericht en hoe ze medewerkers hierin wegwijs maken. Het rapport van 2015 benoemt 
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onder andere een goede meld bereidheid in Nederland. Wij vragen ons af waarop dit gebaseerd 
is en of het ABL hierin veranderingen waarneemt? 

Tot slot zijn wij van mening dat er bondig toegelicht moet worden hoe geurincidenten collectief, 
danwel individueel (zowel intern binnen de meldingsstructuren van luchtvaatmaatschappijen die 
daarna hun weg dienen te vinden bij o.a. de ILT, als anoniem en onafhankelijk van werkgever) 
gemeld kunnen worden bij de ILT, zodat het voor belanghebbenden duidelijk is hoe ook zij zelf 
kunnen bijdragen aan een betrouwbaarder beeld van de situatie. 

Nogmaals dank. 

Met vriendelijke groet, 1-9-g' 
FNV Cabine 

o Co 
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From: 10.2.è 

Sent: 23 April 2021 17:16 
To: 10.2.e @tno.nl>; 

Doc. 51 

From: 	 10 2 e 
To: 	 10.2.e 	; 10.2.e 
Cc: 	 Nationale Adviesaroeo Cabinelucht 
Subject: 	 RE: NAC: preliminary draft commentaar op CEN standaard 
Date: 	 maandag 3 mei 2021 09:50:52 

H 10.2.é 1 

Bedankt voor jouw input. 
Uiteraard worden jullie allemaal op de hoogte gehouden. Mochten er van onze kant nog vragen 
zijn dan melden wij ons bij jou. 

G rts 

From:P 2  e 	 @nlr.nl> 
Sent: vrijdag 30 april 2021 22:13 
To:  10 2 e @tr10.rii>; 10.2.>e 

rivm.nl> 
Cc: 10 @rivm.nl  

Subject: RE: NAC: preliminary draft commentaar op CEN standaard 

Dag  10.2.e e 

In bijlage mijn commentaar op de draft CEN standaard, ongewijzigd tov onderstaande e-mail. Ik 
zie uit naar nadere informatie over jullie behandeling van het door NAC-leden aangeleverde 
commentaar, waarbij antwoorden op onderstaande vragen kunnen bijdragen. 

Mvg, 

Privm.nl> 
Cc: ,10.2.e 	 @rivm.nl> 

Subject: NAC: preliminary draft commentaar op CEN standaard 

Dagmm e  o.?.?,  

In bijlage mijn preliminary draft commentaar op de draft CEN standaard. 

Volgens het verslag van de vergadering worden de draft commentaren gebundeld naar de CEN 
gestuurd. Ik heb de indruk dat jullie 1 bestand gaan maken voor het commentaar van de NAC (of 
eigenlijk van de NEN). Klopt dat? Of is het plan om dat jullie de bestanden van de NAC leden in 1 
e-mail, maar als losse bestanden, naar de CEN sturen, en is daarbij herkenbaarheid van de 
organisaties gewenst? Of nog een andere variant van "gebundeld"? 
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Onderscheid tussen de type of comments: onderscheid tussen ge en te is niet duidelijk. 
Verwijzing naar clause is onduidelijk, omdat niet delen van het document genummerd zijn. Ook 
regels zijn niet genummerd. 

Mochten jullie feedback hebben dan is dat welkom. Intussen check ik nog bij collega's op 
eventuele aanpassingen, 

Dedicated to innovation in aerospace 

NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre 

I 02Cgf  

p ) +31 88  -0;j2é4, / + 1- 
e 	@n1r.n1  
i www.nlr.org  

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the 
content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to 
the electronic transmission of messages. 
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Bericht van 10.2. 

Geplaatst door 'P.? e 	, 7 mei 2021 om 14:04 

Beste allemaal, 
Graag informeer ik jullie over het VAO luchtvaartveiligheid dat 14 april jl. plaatsvond. Tijdens dit overleg 
stelde de heer Graus (PVV) een vraag aan de minister van lenW over de problematiek rondom de 
cabinelucht en het betrekken van een arts voor nader onderzoek..De minister heeft geantwoord hierop 
terug te komen in de aankomende verzamelbrief met een verwijzing naar de activiteiten van de NAC. 

Het bewuste audiofragment vinden jullie terug via de volgende link: debatdirect.tweedekamer.n1/2021-04-
14/infrastru... 

Hartelijke groet, 
10.2.e 

Deze week in de Tweede Kamer 1 Debat Direct 

O 0 C 0 • c> 10 keer bezocht 

Reacties 

Er zijn geen reacties. 

••• 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	Volgende vergadering 
Date: 	 maandag 10 mei 2021 13:25:14 
Attachments: 	Verslag NAC overleg 8 april 2021 (definitief).docx 

Beste leden van de NAC, 

De volgende NAC vergadering zal plaatsvinden op maandag 5 juli 2021 van 10.00 tot 
12.00 uur. Indien het mogelijk is fysiek bijeen te komen in Den Haag, is het mogelijk om 
aansluitend gezamenlijk te lunchen. 
Zoals 	 mededeelde in viadesk, zijn er tijdens het VAD 
luchtvaartveiligheid van 14 april jl. kamervragen gesteld over de problematiek rondom 
cabinelucht. Naar aanleiding hiervan hebben we forensisch patholoog Frank van de Goot 
voor de NAC vergadering op 5 juli uitgenodigd om over zijn werk en onderzoek te 
vertellen. 

Bijgevoegd vindt u de definitieve notulen van het overleg van 8 april jl. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

1o.2.e 
Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 102.e 	1 / +31 6 102-e 
E: nacarivm.n1  
out of office on 102-e 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  
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210616 brief-over-diverse-onderwerpen-met-
betrekking-tot-luchthavens.pdf 
Geplaatst 	 op woensdag 16 juni 2021 20:50 

In bijgaande brief gaat de minister in op het verzoek van Kamerlid Graus: 
"Naar aanleiding van de door de heer Graus (PVV) gestelde vragen tijdens het VAO luchtvaartveiligheid 

dat 14 april jl. plaatsvond, heb ik uw Kamer toegezegd in een verzamelbrief een stand van zaken te 

geven van de activiteiten van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). De NAC adviseert mij over 
de vermeende relatie tussen gezondheidsklachten van vliegend personeel en de blootstelling aan 

chemische stoffen via de cabinelucht. Hiertoe wijs ik uw Kamer op de derde jaarrapportage van de NAC 

die ik uw Kamer 17 februari jl. heb aangeboden. Deze rapportage bevat onder andere een overzicht van 

onderzoeken die plaatsvinden, zoals het meerjarige FreshAircraft (FACTS). In dit project zijn fume 

events' (het vrijkomen van gassen, dampen en/of rook door een chemisch proces zoals verbranding, 

verhitting of explosies) gesimuleerd, is de samenstelling van de cabinelucht door middel van 

veegmonsters gekarakteriseerd, en is een aanpak voor toxicologische risicobeoordeling beschreven. Tot 
slot kan ik aangeven dat er reeds contact is tussen de voorzitter van de NAC en de door de heer Graus 
genoemde arts en zal ik mij, via de NA C, hierover verder laten informeren." 

0 	0 	C> 13 keer bezocht 

Reacties 

Er zijn geen reacties. 

••• 
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Cc: 10.2.e 
tno.nl> 

@vnconline.n1>;!ID27è 
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From: 	 10.2.e 
To: 	 10.2.e 
Cc: 	 10.2.e 	10.2.e 	 ; 10.2.e 	;  10.2.e 	 ; 10.2.e 	; 10.2.e 

"Meilté'ité Groot"  
Subject: 	 RE: N.a.v. reactie op brief 15 juni 2021, ref: BN/QV/210694 
Date: 	 donderdag 17 juni 2021 11:56:51 
Attachments: 	image001.pnq 

Hiará 

Bedankt voor je reactie. Maar er zijn nog meer partijen binnen de NAC die een mening hierover 
hebben. Voor de zorgvuldigheid van het proces willen wij uiteraard ook de input van deze 
partijen consulteren in de volgende NAC vergadering. Wel kunnen 	en ik meegeven dat de 
vakbonden in favour zijn voor het omzetten van de prEN naar TR, maar dat het defintieve 
standpunt volgt uit het overleg binnen de NAC. 

G rts 

From: 	 @fnv.nl> 

Sent: donderdag 17 juni 2021 11:47 - 

@nvit.org>; 10.2.e 	 @rivm.n1>; 
10.2.e 	 @rivm.ni ;  10.2.e 	 @rivm.n1>; 10.2.e — 

@nen.nl>., 'Meiltje de Groot' <10.2.e 

Subject: N.a.v. reactie op brief 15 juni 2021, ref: BN/QV/210694 

Beste 10-2,e  ,̀Jz4k, 

Hartelijk dank voor je reactie. Wij begrijpen dat je niet verwacht dat op de komende vergadering 
een beslissing zal gaan vallen. Hier willen we voor alle volledigheid graag op reageren. 

Voor zover wij begrepen hebben, is er door afgelopen stemming echter op dit moment weinig 
manoeuvreerruimte binnen de CEN-procedures. Het zal daardoor komende vergadering 
hoogstwaarschijnlijk neerkomen op de vraag: Technical Report ja of nee. Een vraag die gezien de 
agenda en de CEN-mogelijkheden ook logisch is. 

Voor ons betekent dit dat 6f de prEN17436 als informatief document zal verschijnen (het is 
immers geen norm) 6f dat alles verdwijnt. Dat laatste zouden wij echt zeer betreuren, het 
vertraagt dan niet alleen het verbeterproces, maar het verhult ook de vooruitgang die wel 
geboekt is. Waarbij we willen benadrukken dat ook voor ons de prEN17436 niet perfect was. Wij 
zien echter het verschijnen van prEN17436 als Technical Report wel als essentieel proces om de 
discussie in het veld te verdiepen en te verbeteren, zodat niet continu dezelfde stappen 
ondernomen blijven worden op dit vlak. 

Wij willen namens FNV Cabine, VNC en NVLT,  go  en jou als NEN-vertegenwoordigers 
nadrukkelijk vragen om als de vraag m.b.t. Technical Report ter sprake komt, bevestigend (én in 
lijn met de stemming voor de norm) in te stemmen. 
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Met vriendelijke groet, 

NVLT e4.? e  en 	VNC (W 	en got en FNV Cabine 

VAKBONDSBESTUURDER 
06 

Luchtvaart 

Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam 
Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam 

Van: Houtzager, M.M.G. (Marc) <marc.houtzager@tno.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 16:07 
Aan :a 	 .Rfnv.nl>  
CC :1"7-1- 	,,, 	,-,: 	Pvnconline.n1>;1  	, :,-- ---, 	 '-; 

,as 

	

.„- VIJ: 	,A  . ik -14:-gat,,- (@ rivm.nk RnvIt.org>;  q4 	 .,, We, 
102 e 	 Irvm.n;et,WaRp   ,  

	Privm.n1>; 
@nen.nl>,  'Meiltje de Groot' 

Onderwerp: Brief 15 juni 2021, ref: BN/QV/210694 

Beste :1 9.7e1 

Ik heb zojuist jullie brief ontvangen, waarvoor dank. Het is duidelijk dat FNV Cabine, VNC en 
NVLT positief staan over het omzetten van de prEN17436 naar een Technical Report 
realiserende dat er grote teleurstelling is ontstaan over de afwijzing van de prEN17436 als 
zodanig. Zowel 0}:,  als ik zijn zeer benieuwd hoe het proces binnen CEN TC436 zich verder zal 
gaan ontwikkelen. Het is niet de verwachting dat op de komende vergadering een beslissing zal 
gaan vallen. Hopelijk zullen er binnen TC436 inzichten ontstaan hoe de bestaande prEN vorm te 
geven en in welk format. De uitkomsten van de plenaire vergadering van de TC436 zullen 
hiermee een belangrijke bijdrage leveren voor overleg en discussie in de komende NAC 
vergadering. 

Groet 

102k 

Location 

Innovation 
(brilt* imuuma 

This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability 
for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	Agenda NAC vergadering 5 juli 
Date: 	 donderdag 24 juni 2021 11:45:56 
Attachments: 	Agenda NAC overleg 5 juli 2021 - concept.docx 

Beste leden van de NAC, 

Bijgaand vindt u de agenda voor ons overleg maandag 5 juli van 10.00 tot 12.00 uur. We 
hebben besloten dit overleg nog online plaats te laten vinden. We hopen in het najaar 
een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. De inloggegevens voor 5 juli vindt u 
onder aan deze mail. 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal forensisch patholoog Frank van de Goot 5 juli 
niet bij ons aansluiten. Hij wil graag zijn observaties en ervaringen met de NAC delen, 
maar doet dit liever tijdens een fysieke bijeenkomst (in het najaar) zodat er makkelijker 
interactie is met de aanwezigen. 

Met vriendelijke groet, 

10.2 e 

102 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 102e 	/ +31 610.2:e 
E: nacarivm.n1  
out of office on "26  

www. rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Microsoft Teams meeting 
Join on your computer or mobile app 
Click here to join the meeting  
Leai n More Meeting options  
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

T 06 
nacÓ"rivm.n1 

Datum 
24 juni 2021 

agenda 
Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
5 juli 2021 10:00-12:00 uur 
Click here to join the meeting  
Leden NAC 

1. Opening 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 

(RIVM) en Ra 3. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
(TNO)) 

CEN 
b. REACH 
c. FACTS 
d. Toekomstige onderzoeksprojecten 

4. Analysebureau Luchtvaartvoorvallen: geurincidenten 
en 	 I (ILT)) 

5. Terugkoppeling parlementair (IenW) 

6. Transparantie/werkwijze bij voorbereidende gesprekken 

7. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 1 van 1 



eeg 
'EtWSN 

Doc. 66 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

T 06 mem 
nac@rivm.nl  • 

Datum 
12 juli 2021 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
5 juli 2021 

(VNC) 
10.2.e 	 (ILT) 
10.2.e 	 (FNV) 
10.2.e 	(FNV) 
10.2.e 	(KLM) 
10.2.e 	 (IenW) 
10.2.e 	(SZW) 
10.2.e 	 (VNV) 
10.2.e 	 (KLM) 
10.2.e 	 (RIVM, secretaris) 
10.2.e 	 (KLM) 
10.2.e 	(NLR) 
10.2.e 	 (TNO) 
10.2.e 	 (NVLT) 
Meiltje de Groot (voorzitter) 
10.2.e 	 (RIVM) 
10.2.e 	 (NVLT) 
10.2.e 	 (FNV) 
10.2.e 	 (ILT) 
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3. Stand van zaken onderzoekstrajecten (M" 
eniCt; 	(TNO)) 

a. CEN   
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(RIVM) 

Versie: 0.1 
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Datum 
12 juli 2021 

1. Opening 
10-2-.g 	 -ici 2.e 	(RIVM), 10.2.e 	(VNC, t"_,5Mskst 	..fi (Corendon), ... 

) en  10.2.e wordt nu vertegenwoordigd door 10-2.e 
(IenW) hebben zich afgemeld. Als gasten zijn aanwezig10 2.e 	 en ri-02..,3,,,;,.L.-',1=1,,  - 	beide van de ILT. 
In tegenstelling tot eerdere berichten is 10.2.e 	 er vandaag, op 
eigen verzoek, niet bij. Hij geeft er de voorkeur aan om zijn We hopen in 
oktober weer fysiek bij elkaar te mogen komen, en dan zal hij opnieuw 
uitgenodigd worden. 
Vanmorgen is nog een nieuwe agenda rondgestuurd waarbij op verzoek het 
punt 'Transparantie/werkwijze bij voorbereidende gesprekken' is toegevoegd. 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en deze 
worden dus goedgekeurd. 
De procedure publicatie rapporten die tijdens de vorige vergadering is 
besproken (definitieve rapportages worden eerst nog een keer aan de leden 
voorgelegd voordat deze openbaar wordt gemaakt) zal bij het secretariaat 
opgenomen worden in de werkwijze. 

Conclusie/actie frerantw. 
Uitnodigen TUI 	0.2.e 
agendalid en BARIN 
als lid 

Opmerkingen Datum 	Onderwerp 
8 april 2021 TUI en BARIN 

Realisatie 
Juni 2021 

Suggesties 
aanvullend 
onderzoek 
aanleveren 

Mei 2021 8 april 2021 Meldingen bij 
ILT 

Allen 

Verwerken 
input leden 
over analyse 

Rondsturen 
	10.2j 

rapportage, 	e 
uitnodigen ILT 
Rondsturen 	10.j 
conclusiedocument 2.é", 

10,2 

Juni 2021 

Mei 2021 

8 april 2021 

8 april 2021 

Meldingen bij 
ILT 

Stofevaluatie 
TCP 

Afgerond 

Het document is nog niet 
definitief, het ligt nog voor 
commentaar bij ECHA. 

Allen 

Status 
Van TUI is geen positieve respons 
ontvangen. De stand van zaken 
m.b.t. BARIN is onbekend (1,0A 

is afwezig) 	2.e  
102 	 • wij hebben ,•,  
vïegen ontvangen van de FNV, bij 
punt 4 volgt een oproep voor 
verdere input. 

Afgerond, al het ingestuurde 
commentaar is meegenomen en 
ingestuurd. 

30 April Draft CEN 
	

Insturen 
commentaar commentaar via 

format 

8 april 2021 

8 april 2021 

8 april 2021  

IATA/ICAO 
claims 

Volgende 
vergadering  

Handelingsperspecti 
ef NAC 

Inplannen 	10.2.e 

Juni 2021 

\Voor de 
zomer 2021  

Het voorstel is om binnen scope 
van de NAC te blijven zoals 
vastgelegd in de ToR. 
Het secretariaat gaat bij de leden 
van de NAC inventariseren welke 
foutieve uitspraken op de website 
van IATA en ICAO staan inzake 
chemische stoffen in relatie tot 
cabinelucht. Vervolgens zal 
bekeken worden hoe we daar het 
beste op kunnen reageren 
richting IATA/ICAO. 
Afgerond 



Doc. 66 

Datum 

b. REACH 
krijgt het woord. Het conciusiedocument is geschreven en 

ligt voor toetsing bij ECHA. Nu is het wachten op reactie. Zodra het terug komt 
zullen de commentaren verwerkt worden en weer terug gestuurd worden naar 
ECHA. Als zij dan alles verwerkt hebben zal het op de ECHA website gezet 
worden en kan het ook gedeeld worden binnen de NAC. Wel kan alvast gemeld 
worden dat als follow-up acties in het document zijn beschreven: 
• Regulatory management option analysis (RMOA). Hierbij wordt nog verder 

gekeken naar mogelijke risico's. 
• Contact zoeken met de registranten zodat alle beschikbare gegevens beter 

in kaart kunnen worden gebracht. 

c. FACTS 
krijgt weer het woord. Het eindrapport van FACTS is eind — - 

augustus 2020 ingediend bij DG MOVE in Brussel. Nadat het was goedgekeurd 
zijn er nog allerlei administratieve zaken langsgekomen en ook de financiële 
afhandeling is een paar weken geleden afgerond, maar het rapport is nog altijd 
niet publiekelijk beschikbaar gemaakt. Ondanks dat Brussel zich niet laat 
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Datum 
12 juli 2021 

dwingen zal 2  er nog een keer achteraan gaan. Ondertussen is er al wel een 
artikel gepubliceerd vanuit een van de FACTS werkgroepen. 

d. Toekomstige onderzoeksprojecten 
102e 	I vervolgd: TNO heeft zich niet ingeschreven voor de call van 
EASA. Frauenhófer, RIVM en een aantal partijen van het FACTS project wel. 
Opvallend is dat er maar één voorstel is ingediend. Petra van Kesteren vult aan 
dat de verwachting was eind juni te horen of de tender ook daadwerkelijk 
toegekend wordt, maar er is nog geen reactie ontvangen. Ook is onbekend hoé 
men om gaat met het feit dat er maar één voorstel was. 

: wordt bij dit 'FACTS II' project ook gekeken naar langdurige 
blootstelling aan een mix van stoffen en individuele gevoeligheid?Znfi'l 

: In het voorstel is een dierstudie van minimaal 28 dagen opgenomen 
waarmee lange termijn effecten bekeken kunnen worden. De tender was vooral 
gericht op fume events omdat in het 'FACTS I' project nog niet alle antwoorden 
waren gevonden. Het liefst wil je uiteraard alle soorten blootstelling bekijken, 
maar dat is qua experimenten helaas niet altijd mogelijk. 

10.2.e 	 : Wie gaat er over de onderzoeksvragen? 
: De procedure is dat een tender wordt uitgezet met daarin 

het doel van het onderzoek. Je kan dan een consortium vormen en een 
voorstel indienen hoe je dat gaat onderzoeken. Je kan niet te veel sleutelen 
aan wat gevraagd wordt in de tender. Wel wordt er weer een scientific 
committee samengesteld voor toetsing. Het ingediende onderzoeksplan is 
(nog) niet publiek beschikbaar, de tender wel. 

10:2.e--. 	I: Wanneer is de tender opgesteld, toen de uitkomsten van 
'FACTS I' al békend 	 : De tender is eind december 
2020 uitgezet, toen waren dé resultaten al bekend, maar er zat sowieso een 
nieuw onderzoek in de planning:  19297 	vult aan: een klein onderdeel 
van de resultaten van FACTS zijn al wél beschikbaar, een rapportage met  
literatuurstudie en gap-analysis. Ook onderzoeken van EASA geven 
literatuuroverzichten.nel gaat bekijken of hij voor het volgende overleg een 
overzicht kan maken waar nog vragen zitten. 

Er zijn op dit moment geen andere onderzoeksprojecten gaande of in zicht. 

5. Analysebureau Luchtvaartvoorvallen: geurincidenten (Willem van 
der Wal en Bas Wiggerman (ILT)) 

krijgt het woord. Het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen 
(ABL) registreert en analyseert de verplichte meldingen in de Nederlandse 
burgerluchtvaart. Meldingen worden aan de eigen organisatie 
(luchtvaartmaatschappij) gedaan en de organisatie geeft relevante meldingen 
door aan ILT. Hiermee kunnen vroegtijdige trends gesignaleerd worden zodat 
actie kan worden ondernomen om de vliegveiligheid te verbeteren. De analyse 
heeft een signaalfunctie, en zegt niets over de veiligheid van een situatie. 
Het dashboard is openbaar beschikbaar en geeft een overzicht van alle 
meldingen die gedaan worden. Zo zijn onder andere de 'coronadip' (meer 
vracht, minder passagiers) en seizoens-effecten terug te vinden. Zodra een 
uitschieter wordt waargenomen d.m.v. risicotrend analyse, wordt dit 
aangekaart bij organisaties zodat indien nodig vervolgstappen kunnen worden 
genomen. Het dashboard wordt ieder kwartaal ge0pdatet. 

In april 2021 is de Factsheet Kwaliteit Cabinelucht 2015 over meldingen over 
geurincidenten met de NAC gedeeld. In 2013 kwamen tientallen meldingen 
binnen, het is moeilijk te zeggen waardoor die stijging kwam, een melding kan 
ook door een aanvaring met vogels zijn wat resulteert in de geur van gebrand 
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Datu m 
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vlees. De voorvallen zouden geclassificeerd moeten worden in categorieën en 
er zou bekeken moeten worden wat de effecten van de geurwaarneming op de 
bemanning is. Meldingen zijn vaak niet volledig en vaak is onbekend wat er 
achter zit. Voor het uitbrengen van een nieuwe factsheet ontvangt de ILT 
graag input uit de NAC: wat zijn relevante termen voor een query zodat een 
goede zoekstrategie in de meldingen kan worden opgezet? Ook is het een optie 
om trendindicatoren toe te voegen aan het dashboard zoals "Gemelde 
voorvallen met bewustzijnsvermindering" en synoniemen daarvan. 
10.2.e 	 : 'Wet socks'-geur staat niet in de lijst van 
zaken waarop wij moeten reageren. Er zouden veel meer meldingen zijn als er 
meer training en bewustzijn is. Men moet zich meer bewust zijn van het belang 
van' melden. 10.2.e 	 : Relevante meldingen worden door 
organisaties naar de ILT doorgezet, maar hoe kijken de inspectie en het 
ministerie van SZW hiernaar? 1°." 	: dit is 4/5 jaar geleden ook al 
gemeld en er is nog geen verbetering, dat is zorgelijk. Alle meldingen worden 
gedaan op basis van wat we ruiken, terwijl koolmonoxide (CO), wat 
bijvoorbeeld in hoge concentraties in de lucht komt bij lekkage van motorolie, 
niet te ruiken is. Het wordt tijd dat er CO melders in vliegtuigen komen. 102.e 

De vraag is vooral hoe dit in gang gezet kan worden. De ILT kan 
dit alleen als advies meegeven in het beleid van het ministerie van IenW. Een 
eerste stap zou in ieder geval zijn de meldingsprocedure op nationaal niveau te 
harmoniseren en te inventariseren op welke plekken meldingen van incidenten 
gedaan kunnen worden, soms worden geurincidenten als arbo-voorval gezien. 
10.2.e 	gaat nazoeken hoe het met de ontwikkelingen zit om 
verplicht CO sensoren in te bouwen. 
10.2.e 	: Zijn de waarnemingen die ABL toegestuurd krijgt alleen 
Europees? 10.2.e 	 : Alle Nederlandse maatschappijen hebben een 
meldingsplicht, de locatie waar het plaatsvindt is voor dit soort type voorval 
niet zo relevant. Voorts verwijst 1021 naar FAA regelgeving die een dergelijke 
CO melder mogelijk al verplicht. Oe leden van de NAC zijn hier niet van op de 
hoogte, 
f192e 1: Het is wel uitermate belangrijk dat de meldingen juist 
doorkomen. Het kan dus zijn dat er veel meer voorvallen zijn dan dat er 
gemeld wordt of wat niet op de juiste manier gemeld wordt waardoor het niet 
wordt meegenomen. Zo zijn er grote verschillen in interpretaties van het doen 
van meldingen bij ICAO en in het Nederlands. Dit wordt niet aangestipt in de 
factsheet. En hoe kunnen we bij maatschappijen duidelijk maken dat 
incidenten gemeld moeten worden? Moet het ABL toelichting gaan geven bij 
maatschappijen? 10." 	: Moet er uitgesplitst worden naar vliegtuigtype 
aangezien er minder meldingen van natte sokken zijn na de uitfasering van 
Fokker? 10.2.e 	: Dit moeten we nog verder onderzoeken, maar dat 
zou goed kunnen. 
10.2.e 	 beëindigd dit eerste deel met dat alle input wat betreft 
harmonisatie meegenomen wordt en ze er in oktober op terug zullen komen. 

Het tweede deel gaat over de ingezonden vragen van de FNV waarbij Eft,5,1 
opmerkt dat zij in hun vragen naar de verkeerder verordening 

eb en verwezen. De juiste verordening is EU 376/2014. Meldingen aan ABL 
kunnen ook door burgers gedaan worden via de website. Ook kan een 
algemene melding gedaan worden bij de ILT. Die meldingen gaan op dit, 
moment naar de inspectie en als zij het relevant vinden gaat het ook nog naar 
ABL. 
De sheets van de presentatie zullen beschikbaar worden gemaakt in viadesk. 

6. Terugkoppeling parlementair (IenW) 
krijgt het woord. Tijdens het VAO luchtvaartveiligheid van 14 

april jl. heeft dhr. Graus (PVV) vragen gesteld over cabinelucht en de minister 
gevraagd in contact te treden met een arts die hier expertise op heeft (X9221 
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Datum 
1.2 juli 2021. 

itiZe 	). In een verzamelbrief voorafgaand aan het Commissiedebat 
Luchtvaart is een update gegeven over de stand van zaken van cabinelucht en 
is naar de jaarrapportage van de NAC verwezen. Hierin is ook aangegeven dat 
er inmiddels contact is geweest tussen voorzitter van de NAC Meiltje de Groot 
en de betreffende arts. 
Tijdens het commissiedebat luchtvaart van 24 juni jl. heeft dhr. Alkaya (SP) 
vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van  
Beroep over de weigering van het toekennen van een WIA-uitkering door het 
UWV aan een stewardess met klachten die verband houden met het 
aerotoxisch syndroom. Het UWV is opgedragen in deze zaak een nieuwe 
beslissing te nemen, de rechter heeft verder geen uitspraak gedaan over het 
aerotoxisch syndroom. Alkaya heeft gevraagd of het UWV de werkwijze aan 
gaat passen en of onderzoek naar schadelijke stoffen in cabinelucht gedaan 
kan worden. Onderzoeken lopen, maar vraag over UWV staat nog open. 
titarè-ZEW9 (SZW) geeft aan dat de beantwoording van de vraag van Alkaya 
inmiddels intern SZW is uitgezet (UWV valt onder ander onderdeel van SZW). 
N.a.v. een eerste interne mail is de verwachting dat de uitspraak niet zal leiden 
tot aanpassingen van het beleid bij het UWV. Maar het is in dit geval wel lastig 
omdat het om een beperking van het kunnen werken gaat, niet om het 
erkennen van de beroepsziekte. 
102.e 	1: De minister heeft toegezegd voor het commissiedebat 
vliegveiligheid op 8 september a.s. een stand van zaken te sturen aan de TK na 
contact hierover met SZW (betreffende vraag werkwijze UWV) hierover. 
Daarbij zal mogelijk ook worden verwezen naar de (toekomstige) rapportage 
van de NAC met eventueel een aanvullende update over de stand van zaken 
van de verschillende onderzoeksprojecten. 
10:2.e 	 l• Vakbonden worden ook benaderd door de media en het 
is soms lastig hoe daar mee om te gaan. De klachten zijn gegrond verklaard, 
de relatie tussen klachten en aerotoxisch syndroom staan daar los van. 
Meiltje de Groot licht toe dat leden van de NAC vrij zijn om vanuit eigen naam 
te reageren op vragen door de media; namens de NAC wordt alleen via de 
voorzitter gecommuniceerd. 

7. Transparantie/werkwijze bij voorbereidende gesprekken 
vraagt of de leden van de NAC op de 

hoogte gesteld kunnen worden indien er in de toekomst een voorgesprek is 
met een gastspreker, en of er dan ook een vertegenwoordiger van de 
werknemers bij betrokken kan worden. Meiltje de Groot licht toe dat het 
voorgesprek met 412( 	 bedoeld was om te luisteren waar de kern 
van de vraag en zijn zorgen zitten. Vanaf het begin is duidelijk geweest dat hij 
zijn verhaal zou komen doen tijdens een NAC vergadering. Dit zal in oktober 
zijn. In het vervolg zal het gemeld worden als er een voorgesprek plaats vindt 
en bekeken worden hoe daarbij voldoende draagvlak gecreëerd kan worden, 
maar we moeten voorkomen dat er twee keer eenzelfde vergadering 
plaatsvindt. 

8. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
De volgende vergadering zal begin oktober (mits er geen corona-restricties 
zijn) in Den Haag zijn, hiervoor wordt een datumprikker rondgestuurd. 102@1 

lzal uitgenodigd worden om zijn verhaal te komen doen, en Pieter 
Jan Biesheuvel zal uitgenodigd worden om nog afscheid van te kunnen nemen. 

b. WI/Uk 
Er zijn geen verdere te bespreken zaken. 
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Datum 
12 juli 2021 

Datum 
Acties 

Onderwerp  Conclusie/actie Verantw. Realisatie  Opmerkingen 
8 april 2021  Meldingen bij ILT  Suggesties aanvullend Allen 

onderzoek aanleveren 
Mei 2021 

8 april 2021 

5 juli 2021 

5 juli 2021 

5 juli 2021 

5 juli 2021  

Stofevaluatie 
TCP 

Uitspraken op 
website IATA en 
ICAO 
Vervolg CEN 
traject 

Eindrapportage 
FACTS 

Openstaande 
vraagstukken 

Mei 2021 

Zomer 2021 

Zomer 2021 

Zomer 2021 

Zomer 2021 

5 juli 2021 CO sensoren Uitzoeken stand van 	19:2.e„:.• 
zaken verplichting tot 
inbouwen CO sensoren 

Zomer 2021 

Juli 2021 5 juli 2021 Nieuw overleg 
	10.2.e 

inplannen  

Agendapunten volgende vergadering 
• Nav literatuuronderzoek: waar zit qua kennis gaten? 
• Terugkoppeling ABL 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
To: Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Cc: 
Subject: 	 RE: Volgende vergadering 
Date: 	 donderdag 5 augustus 2021 08:51:20 
Attachments: 	image002.cinq 

imacie003.pnq 
imaae004.onq 
imacie005.onq 
imacie006.ong 
imaae007.onq 

Beste 

De verwachting is dat half september de stemming voor de verschillende opties voor het 
vervolg van het CEN traject open gaat, we krijgen dan 4 weken de tijd om een stem Uit 
te brengen. Als er geen veranderingen in die planning komt valt 5 oktober dus nog 
binnen de stemperiode en is een extra vergadering niet nodig. Mocht het anders lopen 
dan kijken we wanneer we alsnog een adhoc vergadering inplannen. 

Groet, 

10.2.e 

From:  102.é 
	

fnv.nl> 
Sent: dinsdag 3 augustus 2021 18:50 
To: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Cc. 10.2.e 	 1@fnv.n1>• 402.e  

Subject: RE: Volgende vergadering 

Bestel"' 

Ik vernam dat er een CEN stemronde komt omdat er besloten moet worden over Technical 
Report, Technical Specification of niets. Komt er voor die tijd, zoals toegezegd, nog een adhoc 
vergadering om hierover te beslissen? 

Met vriendelijke groet, 

Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht 
T 088 Pg--. 	1 M 06 gW 

Aanwezig: 2'E. 
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Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:22 
Onderwerp: Volgende vergadering 

Beste leden van de NAC, 

De volgende NAC vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 5 oktober 2021 van 10.00 tot 
12.00 uur. Ivm de beschikbaarheid van prominenten en de vakantieperiode is deze keer 
de datum vastgesteld zonder een datumprikker te versturen. 

10.2.e 	, 10.2.e 

vertellen.  
is (weer) uitgenodigd om over zijn werk en onderzoek te 

We gaan er van uit dat we dan weer fysiek bijeen in Den Haag mogen komen. Voor wie 
dat liever nog niet wil zal er de mogelijkheid zijn online deel te nemen. Aansluitend aan 
de vergadering is het mogelijk gezamenlijk te lunchen. 

Fijne zomer en tot in oktober, 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

10.2.e 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 3010.2.e 	/ +31 610-2.-0 - 
E: nac(arivm.n1  
out of office on ia" 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www..rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 
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From: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Subject: 	Agenda NAC vergadering 5 oktober 
Date: 	 vrijdag 24 september 2021 15:03:28 
Attachments: 	Agenda NAC overleg 5 oktober 2021 - conceot.docx 

Beste leden van de NAC, 

Bijgaand vindt u de agenda voor ons overleg op dinsdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 
uur. Eventuele stukken volgen volgende week nog. Het overleg zal plaatsvinden bij 
ZZIIN Den Haag Centraal Station (adresgegevens staan onderaan deze mail). 
Aansluitend zal er op dezelfde locatie voor een lunch gezorgd worden. 

Mocht u de vergadering liever online bij willen wonen, dan kan dat via deze link: Click 
here to join the meeting. Ik hoor het graag als u er liever online bij bent, dan kan ik dat 
doorgeven aan de catering. 

Met vriendelijke groet, 

1 

102: 
Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 10 2.é 	/ +31 6 uw 43 
E: nacCarivrrifil  
out of office on 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Adresgegevens ZINN Den Haag: 
ZZIIN Den Haag Centraal Station 
Koningin Julianaplein 10 
2595 AA Den Haag 

ZZIIN is gevestigd op het Centraal Station in Den Haag. 

U loopt het centraal station binnen en u kunt de roltrap naast de Bruna en NS Service en 
ticketcenter nemen naar de le etage. U loopt nu het gebouw Stichthage binnen, hier is 
de centrale receptie van ZZIIN gevestigd. De receptie verwijst u door naar de juiste 
etage en vergaderruimte. 
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Geplaatst door `,1°." 
	

1 oktober 2021 om 13:01 

Beste NAC collega's, 

voor wie dit onderzoek en mail niet kent? 

Dear non-GCAQE colleagues, 

Unions and crews have been fighting to resolve the contaminated air issue from the early 1980s. Over 
the last 40 years there have been some significant milestones like the 787 flying, the paper published 
about Aerotoxic Syndrome in a WHO journal (2017), air accident departments calling for warning systems 
or the High Court of Australia upholding the ruling that inhaling heated Mobil Jet Oil II is harmful to the 
lungs (2010). 

Yesterday, 18 August 2021, is also another such milestone. 

A paper that the Head of Research Susan Michaelis has led on (along with myself and Professor Vyvyan 
Howard), was published about Ultrafine Particle levels on passenger aircraft in a very reputable peer 
reviewed journal: Environmental Health. 

Michaelis, S., Loraine, T. & Howard, C.V. Ultrafine particle levels measured on board short-haul 
commercial passenger jet aircraft. Environ Health 20, 89 (2021). doi.org/10.1186/s12940-021-00770-7  

Available @ 
ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s1...  
rdcu.be/cuKW1 
It proves that we need to filter the air on aircraft that use bieed air. No ifs, buts or maybes. We need to do 
it for our members and the travelling public. 

I would urge you to please share this new paper with all your members so they can be informed and learn 
more about its significance. Please share by using the above link(s) as this tracks the number of views 
and interest. Please also share the links with your airline management and any others in your country 
that should be responsible or involved with providing safe and healthy air supplies in aircraft. 

A press release is listed on the GCAQE news page. gcaqe.org/news  

I would also urge you to use this paper to start or further discussions with management about 
filtering/cleaning the air supply. Your airline(s) will lease or own the aircraft they operate. They don't want 
crews or passengers being exposed to contaminated air anymore than unions/crews do, so this paper 
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should be used to get them to ask the aircraft manufacturer or leasing company to take mitig

O
ating action. 

Technology to do this is at a very advanced stages of development by many companies such as Pall, 
PTI, ACA etc.. Some is flying on corporate jets but needs to be validated as effective. These companies 
are all looking for partner airlines to flight test their technology to confirm it works effectively and to get it 
certificated. Any airline who helps them is likely to get a very good deal, one which the manufacturer or 
leasing company should pay for. 

Please can you share the above links via your twitter account or see our GCAQE tweet @GCAQE & in 
any other way you can. 

lf you have any questions please contact me. 

Kind regards 

Tristan 

Captain Tristan Loraine BCAi 
GCAQE Spokesperson 
Cell: +44 7968 213862 
E: tristan@tristanloraine.com  

Mvg19•k_ 
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V=,  
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Reacties 

Er zijn geen reacties. 

••• 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

T 
nac@rkrri7n1..  

Datum 
30 september 2021 

agenda 
Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

1. Opening  

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
5 oktober 2021 10:00-12:00 uur 
ZZIIN Den Haag Centraal Station 
Koningin Julianaplein 10 
2595 AA Den Haag 

Online is de vergadering ook te volgen: 
Click here to join the meeting 
Leden NAC 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering (zie onderstaand) 

3. Terugkoppeling Analysebureau Luchtvaartvoorvallen 102 e 
en 10.2.è ILT) 

4. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
j (TNO)) 

a. CEN 
b. REACH 
c. FACTS 
d. Toekomstige onderzoeksprojecten 

5.  10.2.e  (102.e 

6. Terugkoppeling parlementair (IenW) 

7. Uitspraken op websites IATA en ICAO (als er nog tijd over is) 

8. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 

Versie: 0.1 Status: Definitief 	 Pagina 1 van 2 



Allen Suggesties aanvullend 
onderzoek aanleveren 

10.2.e Overzicht beschikbare 
literatuur maken en 
analyseren waar nog 
vragen zitten 

Nieuw overleg 
inplannen 

Uitzoeken stand van 	10.2.e 
zaken verplichting tot 
inbouwen CO sensoren  

102.e 
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Datum 
30 september 2021 

Status: Concept 	 Pagina 2 van 2 Versie: 0.1 

Datum Onderwerp Conclusie/actie Verantw. Realisatie 
8 april 2021 Meldingen bij ILT Mei 2021 

8 april 2021 

5 juli 2021 

Stofevaluatie 
TCP 

Uitspraken op 
website IATA en 
ICAO 

Rondsturen 
conclusiedocument 

Inventariseren 

Mei 2021 

Zomer 2021 

5 juli 2021 

5 juli 2021 

Vervolg CEN 
traject 

Eindrapportage 
FACTS 

Document met opties 19.2.9.  
doorsturen naar NAC 
leden 
Achteraan zitten bij DG 10.2.e 
MOVE en delen binnen 
de NAC 

Zomer 2021 

Zomer 2021 

5 juli 2021 Openstaande 
vraagstukken 

Zomer 2021 

Zomer 2021 

Juli 2021 

CO sensoren 5 juli 2021 

5 juli 2021 
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From: 
To: 	 Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Cc: 	 10.2.e 
Subject: 	 RE: NAC vergadering 
Date: 	 dinsdag 5 oktober 2021 09:09:32 
Attachments: 	ABL cabinelucht 5oktober2021 V02.pdf 

Dank je nyA  - Bijgaan nog iets bijgewerkte sheets met dank aan Bas, alvast voor bij het verslag. 

Groetjes, 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 	 afdeling Analyse 2, directie lenP 
inspectie Leefomgeving en Transport 
10.2.e 	 (dILenT.n1  
06.10.2.e 

Van: NationaleAdviesgroep cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 október 2021 07:50 

 

Aan:1°2.e _askika; 
Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
cc:  10.2.e 	 41.r 	 @ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: NAC vergadering 

@ LenT.n1>; Nationale Adviesgroep 

Beste 10.2.e 

Dit is de link om bij de vergadering te komen, start 10.00 uur Click here to join the 
meeting. 

Tot straks, 
Groet, 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 P?: 	/ +31 6102:6  
E: nacarivm.n1  
out of office on TO,e ik  

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

From:  10.2.e 	 I RILenT.nl> 
Sent: maandag 4 oktober 2021 17:27 
To: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Cc 	 @ILenT.nl>  
Subject: RE: NAC vergadering 

Hoi itgeA 
Excuus voor het kort dag, maar nog even de presentatie die ik morgen ga geven. 
Ik zal aanhaken via Webex overigens. Zou ik de link daarvoor nog mogen ontvangen? 
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(Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, Bas gaat de presentatie nog even bekijken). 

Groetjes, 
Willem 

afdeling Analyse 2, directie IenP 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
pgr.ëwyp 	 

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: vrijdag 17 september 2021 16:22 
Aan: 	 RILenT.nl> 
CC: 	 s 	t rr @ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: NAC vergadering 

Beste 19:g 

5 oktober a.s. is van 10.00-12.00 uur de volgende vergadering van de NAC (in Den 
Haag, maar in hybride vorm). Zouden jullie dan aanwezig kunnen zijn om een 
terugkoppeling te geven op de input die is geleverd door de NAC leden op jullie 
presentatie van 5 juli jl.? 

Ik hoor het graag, 

met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 ne?'.1 / +31 6 102e  
E: nacarivm.n1  
out of office on Wednesdays 

www.rivm.nl/vliegtuiecabine-luchtkwaliteit  

From: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nacRrivm nl> 
Sent: dinsdag 29 juni 2021 15:58 
To ' 	 RILenT.nl> 

Cc fr;42- 	 @ILenT.nl>  
Subject: RE: NAC vergadering 

Beste 
	10.V1 

Zijn er documenten vanuit de ILT die ik alvast ter voorbereiding aan de leden van de NAC 
kan sturen? 

Met vriendelijke groet, 



1111111111~; 

Wenen. 

Locatie: ~11; 
MMEIRtno.n1; 

PkIm4u.com; 
Pnlr.n1; 

Rminszw.n1; 	@fnv.nl 	Rklm.com; 

Rklm.com; 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30 :123é2':-:- ] / +31 6 :10- 7:7771.  
E: nac(arivMin1  
out of office on Wednesdays 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit  

Fr°m: 1° 2 e  ~MOMMEN.. 	 RILenT.nl> 
Sent: maandag 21 juni 2021 11:51 

T°:"  2 e  MEIEMENEEM  @rivm nl> 

Cc:"  "MIMMIMINIMEn@ILenT nl> 
Subject: RE: NAC vergadering 

Hartelijk dank, 

Ik en mijn collega 10:2:.è 	1 kunnen aansluiten namens het Analyse Bureau 
Luchtvaartvoorvallen ABL van de ILT. 

Hartelijke groeten, 

, afdeling Analyse 2, directie IenP 
Leefomgeving en Transport 

-g-Ot  (d1LenT.n1  

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl>  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 10:19 
Aan: Nationale Adviesgroep Cabinelucht; 
10.2.e 

Onderwerp: FW: NAC vergadering 
Tijd: maandag 5 juli 2021 10:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 

Wie zou hier kunnen aansluiten? 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl>  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 10:10 
Aan: Nationale Adviesgroep Cabinelucht; 
Onderwerp: FW: NAC vergadering 



Otno.n1111~; 
Rklm4u.com; 	(minszw.nl; Ofnv.n1; 

freek.v 
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Tijd: maandag 5 juli 2021 10:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 

Wenen. 

Locatie: 	 klm.com; 	 ; Pin 
@n1r.n1; 

Pklm.com; 

Ter behandeling 

ILT 
IenP/ Analyse 1 
06 402e 

 

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Datum: donderdag 17 jun. 2021 2:41 PM 
Onderwerp: NAC vergadering 

Beste leden van de NAC, 
Hierbij de agenda-uitnodiging voor de NAC vergadering 5 juli a.s.. Maandag zullen we de knoop 

doorhakken of er voldoende versoepelingen zijn om er een hybride vergadering van te maken. 

Vriendelijke groet, 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer or mobile app 
Click here to join the meeting 

Learn More  1 Meeting options  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nt  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Kwaliteit cabinelucht 

Analyse Bureau 
Luchtvaartvoorvallen (ABL) 
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Analyse Bureau 
Luchtvaartvoorvallen (ABL) 

• Verzamelen en analyseren van voorvalmeldingen uit de burger 
luchtvaart (EU 376/2014). 

• Doel: samen met de sector vroegtijdig trends signaleren zodat 
betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de luchtvaart 
veiligheid te verbeteren. 

• https://www.ilent.nlionderwerpen/voorvallen- 
luchtvaart/analysebureau-luchtvaartvoorvallen   

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Jaar 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
Totaal 

Eerder Nieuw Totaal 
beoordeelde 

meldingen 

	

75 	501 	576 
0 234 234 
0 246 246 

	

0 	127 	127 

	

0 	12 	12 
75 1120 1195 

Jaar 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

Tekst 
"wet socks" 

in melding 
3 
6 
8 
5 
1 
1 
2 
0 
0 
0 

Vorig overleg (5 juli 2021) 

Voorselectie meldingen geurvoorvallen' 

'Brede query naar fumes, geuren, rook 
en vervuiling. 

Meldingen waarin "wet 
socks" wordt genoemd. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Feedback 

• Risico indicatoren maken, Incl. koolmonoxide. 
• Analyse, incl. Fokker. 

• Aangekaart via afdeling Netwerken: 
- Contact/afstemming met ISZW over handhaving. 
- Geen verplichting voor koolmonoxide melders in cabine: relevant 

voor Beleid. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



tiP ABL risico indicatoren 
(update elk kwartaal) 

Analysebureau Luchtvaartvoorvallen - Inspectie Leefomgeving en Transport 

1>" Home - Welkom Dashboard luchtvaartvoorvallen 
Laseraanstralingen 

Ordeverstorende passagiers 

Loss of control / verlies van 

controle 

oolmonoxide melding  ' 

Cockpit/cabin crew 

capacitation 

Kwaliteit: event type 

Kwaliteit: occurrence class 

Kwaliteit: occurrence category 

Ernstige incidenten en 

cneevalleni Inspectie Leefomgeving en Transport 



Query: koolmonoxide 
meldingen 

• In de omschrijving zoeken naar de volgende termen: koolmonoxide, 
koolstofmonoxide, kool monoxide, koolstof monoxide, kool-monoxide, 
koolstof-monoxide, koolstofmono-oxide, carbonmonoxide, carbon monoxide, 
carbon -monoxide, carbon-monoxide. 

• Of combinaties van CO en cabin, detection, indication, indiction, melder of 
sticker. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Query: 
bewustzijnsvermindering crew 

• Event type: 
Personnel Impairment and Incapacitation Events - Carbon Monoxide, Personnel 
Personnel Impairment and Incapacitation Events - Hypoxia, Personnel 
Personnel Impairment and Incapacitation Events - Neurologica/ 

• Of omschrijving met combinaties van: 

1 van: pilot, piloot, copilot, copiloot, vlieger, crew, purser, flightcrew, 
stewardess, crewmember, captain, cockpit of flight deck 

met 1 van: hypoxia, hypoxie, dizzy, duizelig, unwell, unconscious, bewusteloos, 
passed out, incapacitation of incapacitated. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



1 

0 

Resultaten: koolmonoxide 
meldingen (t/m sep 2021) 

2 

<1 /4  #(4' 	-\.b 4\9' •\.b 	°\()) P\1:11) 	 p p p ) P\ P\ P\ 
'& '12 	 19 15' .tip 	 -0 '19 

'<;k% 	.'?› 	'1, 	0 	 \P' 	 ••• 4> 	' 	 •?>, 	4$` 	
1b 	 \* 	0 	»":'s, 	#k9 	.SS  

Vluchtfase 
• Approach • En route • Onbekend 	Standing • Taxi 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Resultaten: koolmonoxide 
meldingen (t/m sep 2021) 

	

Commercial 	General 
Jaar 	 Aviation 	Aviation 
2017 	 1 	3 
2018 	 0 	1 
2020 	 0 	3 
2021 	 0 	1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Artikel 7.1.4 Wet Luchtvaart 
• melding   

Resultaten: koolmonoxide 
meldingen (t/m sep 2021) 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



• Voorbeeld van meldina • 

Resultaten: koolmonoxide 
meldingen (t/m sep 2021) 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



ter 
Resultaten: 
bewustzijnsvermindering crew 

4 

3 

2 

1," 	••;:b ",,cb i\cb ^,92  ^2).  •\c)  '\,c)  4\c3 	'1<? 19 19 1> 

	

lo 	0 4 0  	0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 k` 	<1. 1. '1. 	<1. 11. 11. \ 	• 	 . 	4,  • ‘j, 	.r<ts o 	 o 	 o •S"6 	o 	\ 

Soort 

• Furnes/rook • Hoge temperatuur i Medisch/voedsel 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Resultaten: 
bewustzijnsvermindering crew 

Jaar 	Fumes/rook Hoge temperatuur Medisch/voedsel 
2017 	 1 	 0 	 7 
2018 	 0 	 0 	 6 
2019 	 1 	 1 	 9 
2020 	 0 	 0 	 6 
2021 	 0 	 0 	 3 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Artikel 7.1.4 Wet Luchtvaart -7777777' 

Resultaten: 
bewustzijnsvermindering crew 

melding111.11111.111M 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



• melding 2  1111111~ 
Artikel 7.1.4 Wet Luchtvaart 

Resultaten: 
bewustzijnsvermindering crew !M 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Resultaten: 
bewustzijnsvermindering crew 

to^1;> 

melding   • 
Artikel 7.1.4 Wet Luernvaart 

Inspectie Leefomgeving en Transport 



Conclusie 

• Feedback/wensen welkom. 

• Update elk kwartaal mogelijk. 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
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Bericht van 10. 

Geplaatst door P:" 	 , 12 oktober 2021 om 11:35 

Ter informatie: RIVM rapport genaamd 'Verkenning haalbaarheid gezondheidsonderzoek werknemers 
Schiphol'. 

'Het is niet mogelijk om het bestaande onderzoek naar gezondheidseffecten van ultrafijnstof (UFP 
ultrafine particles (ultrafijne deeltjes) ) onder omwonenden van Schiphol uit te breiden met 
platformmedewerkers. De onderzoeksopzet is hiervoor niet geschikt. Het Ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat vroeg naar de mogelijkheden daarvoor. Aanleiding van deze vraag was een motie in de 
Tweede Kamer'. 

Zie verdere uitleg over dit rapport op de website, waar ook het rapport is te vinden. 
rivm.nl/nieuws/ander-type-onderzoek-nodig-voor-...  

Ander type onderzoek nodig voor gezondheidseffecten ultrafijnstof 
bij platformmedewerkers 1 RIVM 

0 	rQ 0 • C> 2 keer bezocht 

Reacties 

Er zijn geen reacties. 

• • • 
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From: 	 10991A 
To: 	 Náh-rdnaieAdviesdroeo Cabinelucht 
Cc: 	 402. 
Subject: 	 Aánvulling notulen 
Date: 	 dinsdag 19 oktober 2021 16:04:04 
Attachments: 	imaae001.unci 

Verslag NAC overleg 5 oktober 2021 - aanvullingen FNV.docx 

Beste 1..„92 e7g 

Hierbij onze aanvullingen, geel gemarkeerd, op de concept notulen. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens1901 

VAKBONDSBESTUURDER 
06 21 43 60 51 

Luchtvaart I 

Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam 
Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam 

Van: Nationale Adviesgroep Cabinelucht <nac@rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 14:53 
Onderwerp: Notulen en volgende vergadering 

Beste leden van de NAC, 

Bijgevoegd de notulen van de NAC vergadering van 5 oktober jl. Mochten er nog vragen 
of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag uiterlijk donderdag 28 oktober. 

Zou u voor het inplannen van het volgende overleg van de NAC deze datumprikker 
uiterlijk donderdag 21 oktober in willen vullen? 
https://clatumprikker.n1/;9- 

Met vriendelijke groet, 

1(/2.ë' 

Secretariaat Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
Centrum Veiligheid Stoffen en Producten 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Nederland 
T: +31 30in / +31 6 19-4k b:,kw24,,.-é 
E: nacarivm.n1  
out of office onaf- 

www.rivm.nl/vliegtuigcabine-luchtkwaliteit.  
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Bericht van 
Geplaatst door  10.2  , 1 oktober 2021 om 15:36 

Sinds vorige week ligt bij NEN een stemming voor over het vervolg van het werk in CEN/TC 436 en wij 
vragen de NAC om advies tijdens de NAC vergadering op 5 oktober. 

In mei dit jaar bleek er onvoldoende steun bij de lidstaten te zijn voor het voorzetten van de ontwikkeling 
van een Europese Norm. Daarom is er nu een stemming over het vervolg van het CEN/TC 436 werk. Er 
liggen twee opties voor: 

1. Een Technische Specificatie (TS), mét verwerking van de commentaren uit de 2e consultatieronde. 
- Dit is een normatief document, voor voorlopige toepassing. 
- Dit kan worden gebruikt als er de technische stand van zaken of de consensus is nog onvoldoende om 
een norm uit te brengen. 
- Aanpak: de commentaren uit de 2e consultatieronde worden verwerkt, op dezelfde manier zoals is 
gedaan bij de 1 e ronde. Het aangepaste document zal uiteindelijk worden voorgelegd aan de lidstaten 
voor 'Formai Vote' via een gewogen stemming. 

2. Een Technisch Rapport (TR), zónder verwerking van de commentaren uit de 2e consultatieronde. 
- Dit is een informatief document. 
- Het wordt uitgegeven als het wenselijk blijkt om bepaalde informatie, zoals technische gegevens of een 
inventarisatie van wettelijke regels en normen per land, beschikbaar te stellen. 
- Aanpak: overal waar `shall' staat wordt dit vervangen door `should', omdat het een informatief document 
is. De commentaren uit de 2e ronde worden niet verwerkt. Het document zal uiteindelijk worden 
voorgelegd aan de lidstaten voor 'Formai Vote' via een meerderheidsstemming. 

Voor beide opties geldt dat er 'Yes / No / Abstain' kan worden gestemd. Daarmee zijn er in totaal vier 
opties: een TS, een TR, beide, of geen van beide. Meer uitleg is te vinden in het bijgevoegde document. 
Tijdens de NAC vergadering zullen wij de opties kort toelichten en opheldering geven waar nodig, en 
vragen wat het advies van de NAC leden is. Wij zullen per organisatie 1 stem tellen. 
Mochten er vooraf vragen zijn, neem dan even contact op met ons per email. 

10.2.e 
10.2.e 

latno.n1) 
@rivm.nl) 
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Populatie /Proces 
Bleed-air simulatie model, 
verbranding op 200 en 350 °C, 
gecombineerd met mono en 
co-culture longmodellen. 

3 patiënten; piloot 50 jaar 
symptomen na 14 jaar vliegen, 
stewardess 31 jaar 
symptomen na 3 jaar vliegen; 
piloot 30 jaar 3500 vlieguren 
symptomen na 3 jaar vliegen. 

Conclusie 
Toxicologische data uit model 
bevestigd potentiële 
gezondheidsrisico's door fume 
events, met name met 
betrekking tot vervuiling door 
hydraulische olie. 
Overzicht van klinische 
afwijkingen, met name 
neurologische schade, die in 
verband gebracht worden met 
fume events. 

Opmerkingen 
Gezondheidsschade heeft niet enkel 
betrekking op longen, omdat schade 
aan longepitheel kan leiden tot 
verspreiding naar andere 
orgaansystemen. 

Opvallend is verhoogde niveaus MBP, 
MAP-2 en GFAP in alle 3 de patiënten, 
terwijl S-100 (3 vrijwel normaal bleef. 

Geeft aanknopingspunten voor 
diagnostiek gezondheidsschade, maar 
geen causaal bewijs. 

Tabel overzicht studies 
Studie 	 Type  Studie 
He et al. 20211 	In vitro model 

Hageman et al. 	Case report 
2020a2  

Hageman et al. 	Expert opinion 	Review van literatuur en eigen Voorstel tot criteria om 
2020b3 
	

casuïstiek. 	 aerotoxisch syndroom te 
diagnosticeren en erkennen. 

(vervolg volgende pagina) 

1  https://doi.org/10.1016/i.envint.2021.106718   
https://doi.org/10.1080/15563650.2019.1616092  

3  https://doi.org/10.1080/15563650.2019.1649419  

Voorbeeldformat 4 oktober 2021 
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McNeely et al. 	Cross-sectional 
2018' 	 cohort study 

Pinkerton et al. 	Retrospective 
20165 	 , cohort study 

Mackenzie Ross 
20086  

Gezondheidsenquête (zelf-
rapportage) onder steward(s)/ 
(essen) (n=5366), vergeleken 
met nationale algemene 
enquête (USA) (n= 2729). 
Gecorrigeerd voor werkge-
schiedenis en leefstijl-
factoren. 

Analyse sterftecijfers (mortali-
teit) van 11.311 voormalige 
steward(s)/(essen). 

Neuropsychologische beoor-
deling en volwassen geeste-
lijke gezondheids-beoordeling 
onder 27 zelfgeselecteerde 
piloten. 

Verhoogde prevalentie ziekte: 
kanker in het algemeen; kanker 
vrouwelijke reproductieve orga-
nen; slaapstoornissen; ver-
moeidheid en depressie. Ver-
laagde prevalentie ziekte hart 
en luchtwegen. Naarmate 
lengte dienstverband toeneemt, 
verhoogde kans op slaapstoor-
nissen, angst/depressie, alcohol 
misbruik, kanker in het alge-
meen, ziekte perifere bloed-
vaten, bijholteontsteking, 
operatie aan voeten, onvrucht-
baarheid en perinatale 
problemen. 
2 maal zo hoge prevalentie van 
ALS onder crew. 

Onder 18 piloten konden ver-
minderde prestaties in psycho-
motorische snelheid, aandacht 
en uitvoerend functioneren niet 
toegeschreven worden aan 
bekende oorzaken als medische 
geschiedenis, leefstijl en stem-
mingsstoornissen. 

Opvallend is prevalentie ziekte in 
populatie die minder de volgende 
factoren bezit: overgewicht, roken, 
chronische luchtwegklachten en 
chronische problemen hart- en 
vaatziekten. 

Geen uitspraak over causaliteit 
(genoemde mogelijke oorzaken 
agressie passagiers, cabinelucht, 
straling, verstoring dag-/nachtritme) 

Mortaliteit mogelijk slechte maat voor 
andere neurodegeneratieve ziekte, 
omdat sterfte daar vaak niet mee in 
verband gebracht word in overlijdens-
akte 
Geen uitspraak over causaliteit. Inzake 
werk gebonden factoren was er niet 
genoeg data om uitspraak te doen 
over mogelijke vervuiling van cabine-
lucht. 

Case series 

https://doi.org/10.1186/s12889-018-5221-3   
5  https://doi.org/10.1002/aiim.22608   
6  https://doi.org/10.1080/13590840802240067  
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Allen Suggesties aanvullend 
onderzoek aanleveren 

10;,?,  Achteraan zitten bij DG 
MOVE en delen binnen 
de NAC 

Zomer In augustus 2020 zijn de final 
rapporten naar DG MOVE gestuurd 
welke nu eigenaar ervan is en ook 
bepaalt wanneer iets publiek 
gemaakt wordt. De website van 
FACTS (https://facts.aeron  wordt 
binnenkort heropend en dan worden 
de rapporten er op gezet. Marc durft 
geen uitspraak te doen over wat 
binnenkort is. 

2021 

Zomer Hier is een start mee gemaakt (zie 
document in ViaDesk). Het verzoek 
aan de groep is nu om de komende 
tijd te kijken naar waar we nu staan 
en waar nog hiaten zitten. Het punt 
zal tijdens de volgende vergadering 
verder besproken worden. 

2021 

Zomer Huub heeft hierover een document 
in ViaDesk gezet. Er is geen 
verplichting, het wordt wel 
geadviseerd bij kleine toestellen. 

2021 
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Datum 
14 oktober 2021 

1. Opening 
(NLR), 102e 	 (FNV, zou vertegenwoordigd worden 

maar is ook verhinderd) en 102e  r  F 	(SZW, wordt 
vertegénwoordigd door 10.2  e, 	hebben zich afgemeld. Als gasten zijn 

T .  aanwezig en zal 10.2:è 

_zich in de loop van de vergadering bij ons voegen. 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en deze 
worden dus goedgekeurd. 

3. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
en PI26 	(TNO)) 
a. CEN 

(RIVM) 

4,42 

10. 

5 juli 2021 Eindrapportage 
FACTS 

Overzicht beschikbare 10:g.e • _ 
literatuur maken en 
analyseren waar nog 	- 
vragen zitten 

5 juli 2021 Openstaande 
vraagstukken 

Uitzoeken stand van 
zaken verplichting tot 
inbouwen CO sensoren 

5 juli 2021 CO sensoren 

Datum Onderwerp Conclusie/actie Verantw. Realisatie Status 
8 april 2021 Meldingen bij ILT Komt terug bij de presentatie. Mei 2021 

8 april 2021 

5 juli 2021 

Stofevaluatie 
TCP 

Uitspraken op 
website IATA en 
ICAO 

Rondsturen 	10 
conclusiedocument 

Inventariseren 	193T92<y1,:  

Ligt nog steeds bij ECHA, duurt 
verrassend lang. Ze zijn er wel mee 
bezig. Wil zal een vinger aan de 
pols houden. 
Wordt straks besproken. 

Mei 2021 

5 juli 2021 Vervolg CEN 
traject 

Document met opties 19:2; 
doorsturen naar NAC 
leden 

Wordt straks besproken. 

5 juli 2021 Nieuw overleg 
inplannen 

Juli 2021 Gedaan 

Zomer 
2021 

Zomer 
2021 
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00.2.a 

Datum 
14 oktober 2021 

b. REACH 
c. FACTS 
d. Toekomstige onderzoeksprojecten 

Omwille van de tijd worden deze punten bij een volgende vergadering 
besproken. 

4.  10.2.é • 	 10.2.e 	• 
Om tijd te besparen wordt er geen voorstelrondje gedaan. 

stelt zich voor als 10:2:6 	- 	1 	 en 
102e 	j bij vele (academisché) ziekenhuizen. DankZij102.!3: 
raakte hij betrokken bij het onderwerp. 
De presentatie start met het aanhalen van het recent gepubliceerde paper van 
He et al. (https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106718):  In vitro hazard 
characterization of simulated aircraft cabin bleed-air contamination in lung 
models using an air-liquid interface (ALI) exposure system. Het blijkt 
interessante resultaten te bevatten die overeenkomsten met de praktijk/kliniek 
hebben: afwijkingen in de basaalmembranen van cellen. 
Meermaals benadrukt102e 	dat je voorzichtig moet zijn met het 
toekennen van causaliteit, de media kan een uitspraak meteen verkeerd of 
anders interpreteren. 
De presentatie wordt vervolgd met de zogenaamde cytochroom P450 enzymen. 
Dit zijn enzymen die een belangrijke rol spelen bij het afbreken 
(metaboliseren) van chemische stoffen in het lichaam. Er is veel variatie in de 
enzymen; leeftijd, etniciteit en genetische aanleg bepalen hoe een persoon 
reageert op blootstelling aan een stof. Ook organofosfaten worden door 
cytochroom P450 enzymen gemetaboliseerd. Omdat er zo veel variatie in de 
enzymen is, is het lastig te onderzoeken, de kans is groot dat wanneer een 
grote groep mensen onderzocht wordt er in die groep maar een paar zijn die 
chemische stoffen moeilijk kunnen afbreken. Dan wordt nooit een significant 
effect bereikt om aan te tonen dat daar een probleem zit. 
Van ::,19?::.07k-W-g;t4 kreeg n-s.-PW-7:N47-5i7iEW de vraag om 	 te 
ondeaciekerien dan met name naar zijn perifere zenuwen te kijken. fn

, 
 de 

perifere zenuwen werden, zoals verwacht, ontstekingen gevonden. Over het 
algemeen wordt hier zelden naar gekeken, maar de ontstekingen horen hier 
niet te zitten. Ontstekingen kunnen spontaan optreden, door een virus 
veroorzaakt worden of door een andere aandoening. Ook blootstelling aan 
organofosfaten zou het kunnen veroorzaken, maar in dit geval is er geen 
bewijs voor wat de oorzaak was. Ook bij 1,93,ngl werd een perifere 
zenuwontsteking gevonden na zijn overlijden. 
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Datum 
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Bij een piloot van British Airways werden bij onderzoek van de hartspier veel 
lymfocyten gevonden wat resulteerde in de diagnose lymfocytaire myocarditis, 
hartspierontsteking. Ook dit kan verschillende oorzaken hebben. Na deze 
ontdekking werden andere hartspieren ook bekeken, die bleken ook 
lymfocytaire myocarditis te hebben. 
In hersenen van een piloot werd verval van hersenweefsel geconstateerd. 

102 ë 	 zou graag verder onderzoek willen doen naar de rol van de 
genetische aanleg voor verschillende cytochroom P450 enzymen. Hierbij wordt 
een genetisch overeenkomende populatie in drie groepen gedeeld: een groep 
die niet blootgesteld wordt en geen klachten heeft, een groep die wordt 
blootgesteld maar geen klachten heeft, en een groep met blootstelling en met 
klachten. Omdat blootstelling mogelijk ook plaatsvindt bij omwonenden van 
Schiphol moet een controlegroep hier niet woonachtig zijn. 
Daarnaast zou het interessant zijn als meer personen die werkzaam (zijn 
geweest) in de luchtvaart (piloten, cabinepersoneel, grondpersoneel) hun 
lichaam na overlijden beschikbaar zouden willen stellen voor onderzoek. Er zal 
dan een compleet inwendig onderzoek plaatsvinden en ook bijvoorbeeld 
bloedwaarden zullen onderzocht worden. In de hersenen kan naar luchtvaart-
specifieke metaaldeeltjes zoals titanium en aluminium structuren gekeken 
worden. Ook is het belangrijk te weten of er onderliggende besmettingen of 
infecties zijn waar het lichaam op reageert. Momenteel is het echter lastig 
omdat de COVID-19 vaccinatie voor verhoogde interleukinen-waarden zorgen 
die een vertekend beeld van eventuele andere aandoeningen kunnen 
veroorzaken. 

Tot slot vat 1°." 	j samen dat de luchtvaart te vaak geassocieerd 
wordt met specifiek-e klachten om het te negeren. Maar dat er vrijwel zeker 
geen lineaire causaliteit is, als er sprake is van causaliteit is dit multifactorieel 
waar bij genetische variatie een hoofdrol speelt. Om het fundament van het 
probleem in kaart te brengen moet er meer onderzoek gedaan worden, daarna 
kan gezegd worden of er een causaal verband is of niet en wie er vatbaar is. 

Meiltje de Groot bedankt 10." 
	

! en stelt voor dat de NAC bij een 
volgende vergadering bekijken hoe en wat we met deze informatie verder 
willen en kunnen. 

5. Terugkoppeling Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (10." 
en  10.2.e 	 , ILT) 

10.2.e 	presenteert vanuit het Analyse Bureau 
Luchtvaartvoorvallen (ABL) wat actuele cijfers. Naar aanleiding van ingediende 
suggesties zijn twee risico indicatoren bekeken: Koolmonoxide melding en 
Cockpit/cabin crew incapacitation. Voor beide zijn een handvol meldingen 
gedaan wat voor nu geen reden is om verder actie te ondernemen. Het is 
echter wel belangrijk deze meldingen te blijven monitoren en aan de bel te 
trekken als er uitschieters zijn. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door elk 
kwartaal cijfers te rapporteren aan de NAC. 
Meer wensen voor indicatoren zijn nog altijd welkom. 
Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn er ongeveer 1/3 minder vluchten 
geweest waardoor er minder meldingen gedaan zijn. De verwachting is dat dit 
weer zal herstellen. 

: "wet socks" is uit het protocol gehaald 
waar personeel op moet etten, het signaleren van geuren is in de flight safety 
naar een bijlage verplaatst, maar zou meer op de voorgrond moeten staan. 
Kan de NAC hier een advies over samenstellen om personeel hier meer bewust 
van te maken? Dit punt zal voor een volgende vergadering op de agenda gezet 
worden. Ce bereidt dit voor. 
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Datu m 
14 oktober 2021 

Tot slot wordt voorgesteld voortaan elke vergadering 10 minuten te besteden 
aan recente cijfers van het ABL. 

6. Terugkoppeling parlementair (IenW) 
7. Uitspraken op websites IATA en ICAO (als er nog tijd over is) 
Omwille van de tijd worden deze punten bij een volgende vergadering 
besproken. 

8. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 

Binnen twee maanden zal een volgende (digitale) vergadering van 3 uur 
gepland worden. Dan zullen de niet besproken punten aan bod komen en zal 
gekeken worden hoe we een vervolg geven aan het verhaal van-10.2 e 

b. Wvttk 
Meiltje de Groot meldde dat ze gebeld is door luchtvaartnieuws met de vraag 
wat we allemaal doen binnen de NAC. Ze heeft geantwoord dat de minister 
geïnformeerd wordt bij ontwikkelingen en dat deze informatie dan openbaar 
wordt. 

i meldt dat er een al een rapport van de NLR is over 
Verspreiding van COVID-19 in cabines. Een ander onderwerp maar wellicht 
toch interessant om dit rapport ter informatie te delen. 

Acties 

Openstaande 
vraagstukken 

Conclusie/actie 	frerantw. 
Vinger aan de pols 
houden bij voortgang 
conclusiedocument 
Overzicht beschikbare 
literatuur maken en 
analyseren waar nog 
vragen zitten 

Datum 	Onderwerp 
5 oktober 	Stofevaluatie 
2021 
	

TCP 

5 oktober 
2021 

102e' 

Allen 

Realisatie 
Najaar 2021 

Opmerkingen 

Najaar 2021 

5 oktober 
2021  

Flight safety Najaar 2021 

5 oktober 
2021  

Volgende 
vergadering  

Vergadering inplannen /19t-2k04ƒ2 ,1 
binnen twee maanden 

Najaar 2021 

Agendapunten volgende vergadering 
• Hiaten in literatuur 
• Vervolg n.a.v. verhaal 10.2.6  
• Signaleren van geuren"door cabinepersoneel 
• Terugkoppeling Analysebureau Luchtvaartvoorvallen 

.11 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 
t{OZ:D:Z' 

o6 ook 
nac@rivm.nl  

Datum 
23 november 2021 

agenda 
Bespreking 
	

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
Vergaderdatum en -tijd 

	
25 november 2021 13:00-16:00 uur 

Vergaderplaats 	 Click here to join the meeting  
Kopie aan 
	

Leden NAC 

1. Opening 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering (zie onderstaand) 

3. FACTS 
a. Presentatie uitkomsten (Marc Houtzager (TNO) e 

(RIVM)) 
b. Rapportage van de resultaten 

4. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
(TNO)) 

a. CEN 
b. REACH 
c. Toekomstige onderzoeksprojecten 

5. Vervolg n.a.v. presentatie 19.?,  

(RIVM) en 1-4;? 

5 oktober 2021 

6. Terugkoppeling Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (10.2.e, 
en 10=2:è 	ILT) 

7. Uitspraken op websites IATA en ICAO 

8. Terugkoppeling parlementair (IenW) 

9. Hiaten in literatuur 

10. Rapportage NAC 2021 
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Datum 
23 november 2021 

11. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 

Onderwerp 
Stofevaluatie 
TCP 

Conclusie/actie 	 JVerantw. 
Vinger aan de pols houden bij 	10.2.è 
voortgang conclusiedocument 

Datum 
5 oktober 
2021 

Realisatie 
Najaar 2021 

5 oktober 
2021  

Openstaande 
vraagstukken  

Overzicht beschikbare literatuur Allen 
maken en analyseren waar nog 
vragen zitten 

Najaar 2021 

Flight safety  Vergaderpunt omtrent 
signaleren van geuren door 
cabinepersoneel voorbereiden  

Najaar 2021 5 oktober 
2021 

10.2.e 
	

1 

5 oktober 
2021  

Volgende 
vergadering  

Vergadering inplannen binnen 	10.2.e' 
twee maanden  

Najaar 2021 

Versie: 0.1 Status: Concept 	 Pagina 2 van 2 



Doc. 86 

From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

de Groot. M (Meiltje) (GAE] 

; ~1; 
Re: voorbereiding NAC vergadering inzake advisering minister FACTS onderzoek 
dinsdag 23 november 2021 15:13:59 

Hoi, 

102e Zoals net met k..i1 telefonisch besproken lijkt het me goed om donderdag (de presentatie 
van Facts staat op de agenda) te bespreken wat we doen qua rapportage over de resultaten. 
Ik denk dat het goed is om een tussentijdse rapportage naar de minister te sturen, maar wil 
het voorleggen aan de vergadering. 

wil jij de link naar het artikel van luchtvaartnieuws (die ik je via de app 
doorstuurde) naar de leden ter info sturen? Vast dank! 

Tot donderdag! 

Groetjes, 

Meiltje 

Op 23 nov. 2021, om 14:51 heeft"'" 
@minienw.nl>  het volgende geschreven: 

Hoi Meiltje, 

Zojuist met10;2i even de opvolgende acties besproken in relatie tot het recent 
gepubliceerde FACTS onderzoek en de NAC vergadering donderdag a.s. Heb jij al 
gedachten hoe de NAC reactie/advies hierop richting minister het beste geborgd 
kan worden? Wij zaten te denken aan een tussentijdse NAC rapportage over dit 
onderzoek aan de minister voor het einde van het jaar en/of het integraal 
opnemen van de NAC reactie op het FACTS onderzoek in de NAC jaarrapportage 
begin volgend jaar. 

Ik vraag dit mede in het licht van de toezegging van de minister gedaan in de 
verzamelbrief vliegveiligheid om direct na het publiceren van het FACTS onderzoek 
de NAC hierop advies te vragen en de TK daarover dan spoedig te informeren. 

Dank alvast voor je reactie en groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the massage. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Datum 
2 december 2021 

1. Opening 
(FNV), 19,2 	(Corendon) en 

(FNV) heiben zich afgemeld. 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 
Op verzoek van de FNV wordt aan de notulen van de vorige vergadering 
toegevoegd dat de aanwezige vakbonden voor een TR hebben gestemd. 

3. FACTS 
a. 	Presentatie uitkomsten 01" 	(TNO) en 10',2. 

(RIVM)) 
10.2.e 	 presenteert de uitgevoerde metingen binnen het FACTS project 
waarvan de eindrapportage onlangs publiekelijk beschikbaar is gemaakt. 
• Binnen het FACTS project is de luchtkwaliteit gemeten in vliegtuigcabines 

bij normale condities en condities waarbij er kunstmatig een event is 
opgewekt. De testvlucht is uitgevoerd met een B757 waarbij gedurende 
verschillende vliegstadia geprobeerd is een event op te wekken. Tijdens de 
testvlucht zijn online en offline metingen uitgevoerd voor een heel breed 
scala aan stoffen. De testvlucht met provocaties resulteerden niet in het 
opwekken van een duidelijk waarneembaar geur event. Wel werd er een 
geur waargenomen gedurende de start van de motor bij tailwind. Dit 
resulteerde in verhoogde concentraties TVOC (total volatile organic 
compounds), propyleenglycol, S02, UFP (ultrafine particles), BC PM (black 
carbon particulate matter). Een PACK Failure resulteerde in verhoogde 
concentraties aldehyden/ketonen, alcoholen, THF (tetrahydrofuraan), 
tolueen, UFP en BC. Ondanks het gebruik van Turbonycoil werden zeer lage 
concentraties m/p TCPs gemeten in cabine en cockpit filters. Deze 
bevinding bevestigt dat er andere bronnen dan alleen olie binnen het 
vliegtuig zijn die bijdragen aan de gevonden waarden. 

• Tijdens de grondtest zijn metingen verricht onder normale omstandigheden 
en tijdens een gemodificeerde engine run: kunstmatige opwekking van een 
vervuiling van het ECS (environmental control system). Ten opzichte van 
baseline zijn tijdens de grondtest events significant verhoogde 
concentraties UFP, carbonzuren, aldehyden en m/p TCPs gevonden. Ook de 
TBP (tributylfosfaat) concentratie was relatief hoog. Tijdens het tweede 
event van de grondtest werd een sterke, indringende geur waargenomen. 
Carbonzuren en aldehyden leveren hier een belangrijke bijdrage aan. 

• Bij het ECS onderzoek zijn residuen in ECS onderdelen onderzocht. In meer 
dan 70% van de monsters werden OPE's gemeten. Ook werd weer een 
hoge concentratie TBP gevonden. Ook bleek DBPP relatief hoog in 
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Datum 
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vergelijking met organofosfaten, waarschijnlijk afkomstig uit hydraulische 
vloeistoffen. Er werden geen PCBs en nauwelijks PAKs terug gevonden. De 
resultaten zijn in lijn met de lucht/veegmonsters van de testvlucht. Door 
beperkte data en gebrek aan literatuur is het lastig verdere conclusies uit 
het ECS onderzoek te kunnen vergelijken met andere onderzoeken. 

10.2.e 	vraagt met welke motoren getest is. pz-e: verwijst hiervoor 
naar het eindrapport. (Later aangevuld: het vliegtuig is uitgerust met Rolls-
Royce RB211-535E4-B-37 engines.) 
10.2.e 	vraagt of het de bedoeling is dat de resultaten gepubliceerd gaan 
worden? Een eerste paper, dat voortborduurt op het FACTS project, is onlangs 
gepubliceerd en wellicht dat er meer volgen. De rapportages van FACTS zijn 
door de scientific committee van de Europese Commissie (DGMOVE) 
gereviewed en vervolgens bediscussieerd en aangepast. 
102e 	 vraagt waarom Turbonycoil gebruikt is waarvan bekend is 
dat er geen/nauwelijks TCPs in zitten. y02t licht toe dat het moeilijk was een 
airliner te vinden die een vliegtuig uit wilde lenen. Daardoor was er verder 
geen keuze in het gebruik van het olie-type. Bovendien is een fume event een 
totale blootstelling aan een mengsel van stoffen en niet alleen m/p TCPs. In de 
eindrapportage staat ook beschreven dat TAP (wel aanwezig in Turbonycoil) 
nog niet goed geanalyseerd/gemeten kan worden. 
102.e 	vraagt hoe lang een fume event aanhoudt en of de verrichte 
metingen bij de testvluchten dan representatief zijn. 1„?.,:-?:1 antwoord dat de 
offline metingen over een periode van een half uur zijn gedaan. De gemeten 
concentraties zijn dus halfuurs-waarden. De online metingen zijn gedaan 
gedurende de hele vlucht, 2 tot 2,5 uur. 
10.2.e 	vraagt hoe het kan dat er vooral stoffen uit hydraulische olie 
gemeten zijn aangezien het gesloten systemen zijn. P62  licht toe dat dit in het 
rapport beschreven staat, zo kan een van de oorzaken zijn dat er gemeten is in 
een testvliegtuig waar veel aan gesleuteld wordt. Tijdens de grondtestmetingen 
waren de recirculatie fans uitgeschakeld Opvallend is wel, dat in veel 
vliegtuigonderzoeken typische OPE's vanuit de hydraulische olie worden 
gevonden in cabinelucht. 

PY"~  ~-) verzorgt het tweede deel van de presentatie: de toxiciteits--~c&J.k 
experimenten en risicobeoordeling. 
• Een van de doelen was het bouwen van een Bleed Air Contamination 

Simulator (BACS), zodat met verschillende druk en temperatuurcondities 
fume events nagebootst kunnen worden en bekeken kan worden welke 
invloed de verschillende condities op de chemische compositie van de 
luchtsamples heeft. Bij de toxiciteits-onderzoeken werd eerst een screening 
uitgevoerd met vier verschillende oliën en twee verschillende hydraulische 
vloeistoffen. Vervolgens werden de gegenereerde dampen onderzocht op 
neurotoxiciteit met in vitro experimenten. Tot slot was er het plan een in 
vivo dierstudie uit te voeren met de potentieel meest toxische damp. 

• Door vertraging van de BACS is na twee jaar besloten een mini-simulator te 
bouwen voor de toxicologische screening. Uit de neurotox experimenten 
werd bij het toedienen van een hogere concentratie een verminderde 
spontane activiteit van het neurale netwerk waargenomen. Ook was er een 
duidelijk verschil tussen de oliën en hydraulische vloeistoffen, waarbij de 
hydraulische vloeistoffen potenter lijken te zijn. Door de opgelopen 
vertragingen was er geen tijd meer voor het in vivo onderzoek. 
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• Bij de risicobeoordeling zijn de mogelijke gezondheidsrisico's in kaart 
gebracht. Zo is gekeken naar hoe bruikbaar bestaande grenswaarden zijn 
en wat de blootstellingsduur is. Zo blijkt vliegend personeel over een jaar 
gezien in mindere mate blootgesteld te worden dan waar bij een 
traditionele risicobeoordeling rekening gehouden wordt. Ook blijken 
blootstellingscondities niet significant anders te zijn dan de variatie die er 
ook is tussen werk condities op zeeniveau. Ook is bekeken of de 
risicobeoordeling gedaan moet worden op basis van mengsels, of losse 
componenten. In het project is alleen bekeken hoe een risicobeoordeling 
uitgevoerd zou moeten worden, een daadwerkelijke risicobeoordeling is nog 
niet uitgevoerd. Al met al heeft het onderzoek nuttige inzichten gegeven in 
de toxiciteit, maar zijn er niet voldoende gegevens voor een 
risicobeoordeling. 

• Tot slot vertelt N.,11 dat de EASA tender over het identificeren van 
(neuro)toxiciteit bieed air is gegund aan het consortium waar ook RIVM in 
zit. Dit onderzoek zal deels verder gaan waar FACTS gestopt is. Zo kan 
verder experimenteren en ontwikkelen van de BACS snel meer 
fundamentele kennis op gaan leveren. De coordinator van het project wordt 
Fraunhofer ITEM. Bij het experimentele deel is het RIVM betrokken, TNO 
niet. TNO richt zich momenteel meer op de militaire kant van vliegtuigen en 
is betrokken bij ontwikkeling van sensoren. Net  als bij het FACTS onderzoek 
kan informatie over het proces gedeeld worden, maar kunnen resultaten 
pas gedeeld worden wanneer deze publiekelijk bekend zijn. 

10.2.e - 	 Pyrolyse is niet ter sprake gekomen, is dat meegenomen 
in de opstelling? - licht toe dat in de mini BACS voor toxiciteitsscreening dit 
niet is meegenomen omdat de temperatuur van de oven niet zo hoog kon. In 
de rapportage staat bij welke temperatuur en druk de experimenten gedaan 
zijn en waarom daarvoor gekozen is. 

j: hydraulische vloeistof is schadelijker, wat moeten we hier 
Mee? 1921-geeft aan dat het in vitro is gemeten en daar potentie voor meer 
schadelijkheid laat zien, maar dat de interpretatie ook samenhangt met de 
blootstelling. 

2 merkt op dat bij de in vitro experimenten al bij lage 
concentraties effecten worden waargenomen. Is dat een aanleiding om 
sensoren in vliegtuigen te gaan plaatsen?Ml antwoord met nee, de metingen 
zijn verricht in een versimpeld systeem en In een in vitro test. Alles moet eerst 
een vertaalslag maken naar de blootstelling in de cabine. Dat moet in 
vervolgstudies verder onderzocht worden, zoals bijvoorbeeld met de 'grote' 
BACS die inmiddels gebouwd en gecertificeerd is. 
102 	vraagt hoe de in vitro concentraties en de concentraties in een 
vliegtuig zich tot elkaar verhouden. W21 licht toe dat dit niet om te reken is. De 
experimenten laten zien wat er mechanistisch gebeurt en dat de effecten 
toenemen bij hoge concentraties. In de experimenten vindt er direct 
blootstelling plaats, terwijl bij human blootstelling de stoffen eerst ingeademd 
moeten worden en vervolgens via de longen opgenomen moeten worden. 

4. Rapportage van de resultaten 
• De minister moet vanuit de NAC geïnformeerd worden over de stand van 

zaken van het FACTS onderzoek. Hiervoor moet van de publiek beschikbare 
eindreportage een leesbaar stuk gemaakt worden met duiding door de NAC 
die door de minister van IenW ook aan de Tweede Kamer kan worden 
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aangeboden. TNO/RIVM zullen uiterlijk 15 januari 2022 een eerste aanzet 
maken voor de samenvatting. De NAC leden kunnen dit aanvullen om een 
evenwichtig stuk te krijgen. Vooral ook wijzen op vervolgonderzoek dat 
gaat plaatsvinden. 

• 102e 	:A vraagt hoe het werkt als in andere lidstaten ook 
Kamervragen gesteld worden over zo'n internationaal dossier. We moeten 
voorkomen dat lidstaten onderling niet met verschillende lezingen komen 
over FACTS. Kortom verhaal moet Europees consistent zijn 102 

licht toe dat dit eventueel met lidstaten die ook blj EASA 
aangesloten zijn nagevraagd kan worden. 

5. Vervolg n.a.v. presentatie102:é 	 1  5 oktober 2021 
• 102e 	 zou graag verder (internationaal) onderzoek willen doen 

naar de genetische aanleg van bepaalde enzymen bij een groep 
proefpersonen die geen klachten hebben, maar wel blootgesteld worden, 
een groep die wel klachten heeft, en een controlegroep zonder klachten en 
blootstelling. Ook zou hij graag meer post mortem onderzoek willen doen 
bij oud-werknemers uit de luchtvaart. 

• 10 2 e 	 1 vond de uitleg van 10." 	 erg 
gedetaillèèrd. Zijn vraag was ook meer mensen aan te leveren zodat hij 
onderzoek kan doen. We kunnen niet naast ons neerleggen wat hij heeft 
gepresenteerd. Meiltje de Groot licht toe dat hij momenteel ook veel 
publieke exposure (met name in de Tweede Kamer) heeft en het dus 
belangrijk is om de minister te gaan informeren. 

• 1o2e 	= 	= is nog niet overtuigd dat dit het juiste moment is voor 
onderzoek. Moet er-  niet eerst onderzoek gedaan worden bij 
cabinepersoneel om te kijken wat er speelt qua gezondheid? De zorg van 
10.2B 	 is dat we veel onrust gaan kweken aangezien het moeilijk 
te bèWijzen is dat damp in de cabine de oorzaak van iets is. Wel is het bij 
de medische commissie van VNV op agenda gezet. Want wil de VNV haar 
leden wel adviseren deel te nemen aan onderzoek? De gemiddelde vlieger 
zit er waarschijnlijk niet op te wachten dat er iets in zijn/haar lichaam 
gevonden wordt wat einde carrière kan betekenen. 

• 0 	 : je moet inderdaad voorzichtig zijn en van te voren á:  4k 

goed se 'en en wat een onderzoek op gaat leveren en wat je met de 
resultaten gaat doen. De hele cabinelucht/aerotoxisch syndroom casus is 
ook bij collega's die over arbeidsgerelateerde ziekten en emerging risks 
bekend. Uit een eerder onderzoek naar polymorfisme van TCP kwamen 
geen duidelijk nadelige effecten naar voren. Er is dan ook een voldoende 
grote groep nodig om te meten en te bepalen of er mensen met een andere 
genetische achtergrond zijn. De vraag is hoe je voldoende grote groepen bij 
elkaar krijgt. Bij de tot nu toe gepubliceerde onderzoeken ontbreken 
meestal de controlegroepen. 

• 4.1Y2 	 vult aan met dat in veel gevallen blijkt dat mensen denken 
dat ze dezelfde klachten hebben. Er zijn publicaties beschikbaar met een 
model waarmee in kaart gebracht kan worden of er mogelijk causaal 
verband aangetoond kan worden. 

• 1o2Q 	z 	 :1• we moeten een modus zien te vinden om de minister 
te informerenYhoe dit Europees/in een breder kader verder gebracht kan 
worden. Met daarbij de wens dit verder via het RIVM te laten verlopen en in 
te laten passen in een groter programma. Dan voorkomen we ook dat 
TO- 	 gaat roepen dat de NAC zijn werk niet goed doet. 
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• vraagt zich af of dit niet bij een Europees exposoom 
programma een goede case zou kunnen zijn?rM-2.è 	gaat dat 
intern bij TNO navragen. 

• vraagt zich af of het aan de minister adviseren waar dit 
binnen een internationaal/Europees onderzoek kan worden ingepast wel 
binnen het IenW mandaat valt gezien de sterke medische component. 
Meiltje de Groot suggereert dat we in een reactie aan minister aan kunnen 
geven dat we adviseren dit ook met collega's (VWS) te bespreken. 

Er kan eventueel één gecombineerde tussenrapportage aan deminister worden 
gestuurd: de resultaten en duiding van de NAC-leden van de FACTS rapportage 
met daarbij de vervolg ideeën n.a.v. de presentatie van 119Ze -'_ 

6. Terugkoppeling Analysebureau Luchtvaartvoorvallen 
- en  10.2:e 	ns)  

In vervolg zal de terugkoppeling aan het begin van de agenda gezet worden. 
Het dashboard met veiligheidsindicatoren groeit continu. Sinds de vorige 
bijeenkomst zijn twee indicatoren toegevoegd: CO meldingen en Cockpit/cabin 
crew incapacitation. CO meldingen zijn er maximaal één per maand, allemaal 
door de kleine luchtvaart die verplicht een melder aan boord moeten hebben. 
Cockpit/cabin crew incapacitation wordt met name gemeld door de grote 
luchtvaart en is vaak voedsel-gerelateerd. Twee keer (in de periode vanaf 
2017) werden meldingen door fumes/rook gedaan. 
Nieuwe indicatoren mogen altijd nog ingediend worden. Maandelijks kan een 
overzicht gegenereerd worden. 

het is goed om een beeld te krijgen van het aantal 
meldingen van fume events, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat de 
melding juist is en juist gedaan wordt. Er is een heel scala van terminologie 
waaronder een fume event en in verschillende talen met verschillende 
regelgeving 102Re ; 	; oppert om samen een relevante query te 
ontwikkelen. 

fl oppert dat pentanoic acid (carbonzuren) interessant is om als 
indicator mee te nemen naast UFPs als sensoren 102e 	Yr antwoord 
dat dat niet past binnen de systematiek van het melden, maar dat het wel een 
goede manier zou zijn om verder te kunnen monitoren. In dit geval is de mens 
de sensor. Er worden geen automatische meldingen gedaan. Het moet allemaal 
handmatig gebeuren. 

7. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 

Er wordt een vervolgvergadering ingepland in december waarbij de overige 
agendapunten besproken zullen worden. 

b. Wvttk 
• 10' 	 wil wellicht graag 

aansluiten bij de query voor koppeling aan cabinepersoneel. tOM 
wil het in eerste instantie klein houden, uiteraard wordt hetdáarna 

teruggekoppeld of nog eens met iemand van cabinepersoneel herhaald. 
oppert het idee om als NAC een keer een kennissessie te 

organiseren waarbij we kennis samen gaan brengen, in plaats van rapport op 
rapport bespreken. Wellicht kan dit in het nieuwe jaar geagendeerd worden. 
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10.2.e 	 in het artikel in Luchtvaartnieuws staat een opmerking 
dat er medicijnen zouden zijn die de effecten ongedaan kunnen maken. Meiltje 
de Groot gaat navragen wat de bron van die opmerkingen was. 

Acties 
Datum 
5 oktober 
2021 

5 oktober 
2021  

Onderwerp 
Openstaande 
vraagstukken 

Flight safety  

Conclusie/actie 
Overzicht beschikbare literatuur 
maken en analyseren waar nog 
vragen zitten 
Vergaderpunt omtrent 
signaleren van geuren door 
cabinepersoneel voorbereiden  

erantw. 
Ilen  

Realisatie 
Najaar 2021 

Najaar 2021 

25 november 
2021 
25 november 
2021 

Samenvatting 
FACTS 
Samenvatting 
FACTS 

Voor minister leesbare 
samenvatting schrijven  
Voor minister leesbare 
samenvatting aanvullen 
Mogelijkheden navragen 
aansluiten bij lopende exposoom 
onderzoeken 

25 november Vervolgonderzoe 
2021 
	

ken 

en 15 januari 
2022 
Januari 2022 

Januari 2022 

25 november 
2021 

25 november 
2021 

Minister 
informeren 

Dashboard 
meldingen  

Samenvatting FACTS + 
vervolgonderzoek n.a.v. 
presentatie 012[7-5.£:1 naar 
minister 
Query ontwikkelen terminologie 
fume events 

Januari 2022 

Januari 2022 

25 november 
2021 

Artikel 
Luchtvaartnieuws  

Navragen bron opmerking 
effecten medicijnen  

Meiltje de Groot  Januari 2022 

Agendapunten volgende vergadering 
• Stand van zaken onderzoekstrajecten (rat7é—

(TNO)) 
o CEN 
o REACH 
o Toekomstige onderzoeksprojecten 

• Uitspraken op websites IATA en ICAO 
• Terugkoppeling parlementair (IenW) 
• Hiaten in literatuur 
• Rapportage NAC 2021 
• Signaleren van geuren door cabinepersoneel.  

FNV) 

(RIVM) e n1M1 

vartèk";,' 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 
101:e7 

646. .é 
nac@rivm.nl  

Datum 
2 december 2021 

agenda 
Bespreking 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
13 december 2021 9.30-11.00 uur 
Click here to join the meeting 
Leden NAC 

1. Opening 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering (zie onderstaand) 

(RIVM) en 10.2;1 3. Stand van zaken onderzoekstrajecten (10:2e 
(TNO)) 

a. CEN 
b. REACH 
c. Toekomstige onderzoeksprojecten 

4. Uitspraken op websites IATA en ICAO 

5. Terugkoppeling parlementair (IenW) 

6. Signaleren van geuren door cabinepersoneel (1024—, 
FNV) 

7. Hiaten in literatuur 

8. Rapportage NAC 2021 

9. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 
b. Wvttk 
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Conclusie/actie 
Overzicht beschikbare literatuur 
maken en analyseren waar nog 
vragen zitten 
Vergaderpunt omtrent 
signaleren van geuren door 
cabinepersoneel voorbereiden 

Verantw. 	Realisatie 
Allen 	Najaar 2021 

Datum Onderwerp 
5 oktober 
2021 

Openstaande 
vraagstukken 

5 oktober 
2021 

Flight safety Najaar 2021 

25 november 
2021 
25 november 
2021 

Samenvatting 
FACTS 
Samenvatting 
FACTS 

Voor minister leesbare 
samenvatting schrijven 
Voor minister leesbare 
samenvatting aanvullen 

en 15 januari 
2022 

Allen Januari 2022 

Mogelijkheden navragen 	10.2e 
aansluiten bij lopende exposoom I 
onderzoeken  
Samenvatting FACTS + 
vervolgonderzoek n.a.v. 
presentatie Frank v/d Goot naar 
minister  
Query ontwikkelen terminologie 10.2.e -  
fume events 	 en 10.2.e! 

I 

25 november Vervolgonderzoe 
2021 
	

ken 

25 november 
2021 

25 november 
2021 

Minister 
informeren 

Dashboard 
meldingen 

Januari 2022 

Januari 2022 

Januari 2022 

25 november 
2021 

Artikel 
Luchtvaartnieuws 

Navragen bron opmerking 
effecten medicijnen 

Meiltje de Groot Januari 2022 
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Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 

Secretaris 

To6;10.2.e 
nac©rivmrn1 

Datum 
20 december 2021 

verslag 
Bespreking 

Vergaderdatum 

Deelnemers 

Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
13 december 2021 
10.2.e 	(FNV) 
10.2.e 	(KLM) 
10.2.e 	 (IenW) 
10.2.e 	 (VNV) 
10.2.e 	 (Corendon) 
10.2.e 	 (RIVM, secretaris) 
10.2.e 	 (KLM) 
Meiltje de Groot (voorzitter) 
10.2.e 	 (RIVM) 
10.2.e 	 (NVLT) 
10.2.e 	(SZW) 
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1. Opening 
10.2.e (TNO), 	I 

IenW) hebben zich 
afgemeld. 
Aan de agenda wordt "samenvatting FACTS voor minister/Tweede Kamer" 
toegevoegd. 

naar 

Samenvatting FACTS + 
vervolgonderzoek n.a.v. 
presentatie WO./ ie 
minister 

10.2.e" Najaar 2021 

Onderwerp 
Openstaande 
vraagstukken 

Conclusie/actie 
Overzicht beschikbare literatuur 
maken en analyseren waar nog 
vragen zitten 

Verantw. 
Allen 

Realisatie 
Najaar 2021 

Status 
Wordt straks 
besproken. 

Datum 
5 oktober 
2021 

5 oktober 
2021 

25 november 
2021 
25 november 
2021 
25 november 
2021 

25 november 
2021 

25 november 
2021 

Flight safety 

Samenvatting 
FACTS 
Samenvatting 
FACTS 

Minister 
informeren 

Dashboard 
meldingen 

Vergaderpunt omtrent 
signaleren van geuren door 
cabinepersoneel voorbereiden 
Voor minister leesbare 
samenvatting schrijven 
Voor minister leesbare 
samenvatting aanvullen 
Mogelijkheden navragen 
aansluiten bij lopende exposoom 
onderzoeken 

Query ontwikkelen terminologie 
fume events 

15 januari 
2022 
Januari 2022 

Januari 2022 

Januari 2022 

Januari 2022 

Ilen 

Wordt straks 
besproken. 

Wordt straks 
besproken. 
Blijft staan. 

Blijft staan. 

Blijft staan. 

Op 10 januari 
2022 is 
hiervoor een 
afspraak 
ingepland.  

Vervolgonderzoe 
ken 

25 november 
2021 

Artikel 
Luchtvaartnieuws 

Navragen bron opmerking 
effecten medicijnen 

Meiltje de Groot Januari 2022 Blijft staan. 

Doc. 89 

Datum 
20 december 2021 

2. Notulen en openstaande punten vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en deze 
worden dus goedgekeurd. 

2a. Samenvatting FACTS voor minister/Tweede Kamer 
De samenvatting van het FACTS project zoals deze in de eindrapportage staat 
levert mogelijk veel vragen op. Het schrijven van een leesbare samenvatting 
ligt al als taak bij 10  e 	en W-4 	 neemt 
contact met ze op om 'te informeren naar de stand van zaken. De samenvatting 
(die in de vorm van een tussenrapportage aan de   minister zal worden 
aangeboden), zal aan de NAC-leden voorgelegd worden orden voordat deze naar de 
minister gestuurd wordt. De tussenrapportage zal begin 2022 aan de minister 
gestuurd worden. 

3. Stand van zaken onderzoekstrajecten 
en li2ek-5: (TNO)) 
a. CEN 

102e 	j verteld dat er eigenlijk geen nieuws is. De uitslag van de 
stemming was al bekend: het merendeel is voor een TR, er is geen steun voor 
een TS. Het is nog onbekend hoe het nu praktisch voortgezet gaat worden. 
1g2»1 gaat contact opnemen met secretariaat CEN hoe het er voor staat. 

b. REACH 

(RIVM) 
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Eerder deelde 	via ViaDesk al dat het hele traject van de REACH 
stofevaluatie van TCP is afgerond en dat het conclusiedocument voor publiek 
beschikbaar is. Hoewel het traject is afgerond, gaat er nog wel gekeken 
worden wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. 
10.2.e 	 : Binnen REACH is alleen naar TCP gekeken, maar uit de 
FACTS rapportage komt ook TBP naar voren. Gaat REACH wat met die FACTS 
conclusies doen? la" ' REACH en FACTS zijn twee losse projecten. Er kan wel 
bekeken worden of er hiaten in het REACH TBP dossier zitten. Dat zou dan 
besproken kunnen worden om verder te bekijken. Dan moet er eerst ook 
besproken worden of een ander land dit niet al oppakt lO2e maakt voor het 
volgende overleg een overzicht van wat er eventueel nog binnen REACH 
opgepakt kan worden. Eventueel zou de NAC een advies uit kunnen brengen er 
naar te kijken. 1".e 	vult aan: TBP is al veel onderzocht in het 
verleden dus inderdaad eerst goed uitzoeken wat er al bekend en beschikbaar 
is. 

c. Toekomstige onderzoeksprojecten 
De formaliteiten zoals het tekenen van de contracten voor nieuwe EASA studie 
zijn nog gaande, er is nog geen datum bekend wanneer het van start gaat. 

4. Uitspraken op websites IATA en ICAO 
In de vergadering van 8 april 2021 is gesproken over mogelijk onjuiste 
uitspraken op de websites van ICAO en IATA. Het secretariaat van de NAC 
heeft bij de NAC-leden deze uitspraken geïnventariseerd en ontving reacties 
van de FNV (10.2.e 	 ) en de NVLT (10.2.e 	 ,). 

Bij het bespreken van de vervolgstappen wordt onderscheid gemaakt tussen 
zaken die niet kloppen en zaken waar we het niet mee eens zijn. Verder is het 
buiten de scope van de NAC om uitspraken te doen over COVID-19 
gerelateerde zaken. 
10.2.e 	vraagt of dit wel de rol van de NAC is? Omdat dit punt tijdens de 
vergadering van 8 april naar voren kwam is besloten dit op te pakken. 
10.2.e 	licht namens de FNV toe dat de websites van ICAO en IATA een 
bron van informatie zijn waarop alles goed onderbouwd moet zijn. De door de 
FNV ingediende punten bevatten ook concrete voorstellen om de uitspraken 
aan te passen. FNV stelt voor om dit gezamenlijk te doen als NAC, als daar 
bezwaren tegen zijn dan is plan B om vanuit de FNV, eventueel samen met 
andere bonden, via eigen kanalen via internationale vertegenwoordigers de 
uitspraken waar men het niet mee eens is aankaart. Er wordt besloten om dit 
niet vanuit de NAC te doen. 
De door de NVLT aangedragen uitspraken gaat 1Q2 	 verder 
uitwerken, daarna wordt bekeken wat ermee gedaan kan worden. Het kan zijn 
dat IATA een andere opvatting over bepaalde termen heeft. 

5. Terugkoppeling parlementair (IenW) 
10.2.e 	 meldt dat er weinig nieuws is. Wel is er behoefte aan advies 
met betrekking tot de FACTS rapportage en het recente artikel in 
Luchtvaartnieuws over het aerotoxisch syndroom. Dit heeft tot aandacht geleid 
bij Tweede Kamer lid Dion Graus in de vorm van twitterberichten. Hij gaat 
mogelijk om een rondetafelgesprek vragen met experts. 
Meiltje de Groot vraagt of er nog vragen zijn gesteld naar aanleiding van 
ultrafijnstof dat vorige week in het nieuws was? 193, antwoord dat hij hier 
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geen berichten over gekregen heeft dat dit een thema was in relatie tot 
cabinelucht. 

-1926i-Z-NW:si'Z','-'1 : In de FACTS rapportage kwam blootstelling aan 
ultratijnstof haar voren en het speelt nu ook in de media. Moeten we hier een 
mening over hebben als NAC? Meiltje: er zijn nu nog geen vragen over 
geweest, we kunnen wel alvast nadenken over wat we er mee willen als er 
vragen over komen. (C1-3(,P.jW 1 vult aan dat er een eerste setje 
Kamervragen gesteld 	maar dat daar nog niks bij stond. Het is afwachten 
wat er gaat gebeuren en belangrijk om elkaar hierover te blijven informeren. 

6. Signaleren van geuren door cabinepersoneel 1° 2.e  
, FNV) 

Bij afwezigheid va ..- neemt 10-2.e 	dit 
punt op zich. Binnen het CEN project worden ook aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot het trainen van personeel voor geurincidenten. Uit eigen 
onderzoek blijkt dat er weinig bekendheid is bij cabinepersoneel over hoe ze 
meldingen moeten doen, waar ze op moeten letten, welke geuren alarmerend 
zijn en waar ze het dan moeten melden. Er moet nagedacht worden over hoe 
de flight safety trainingen verbeterd kunnen worden zodat er meer aandacht 
komt voor het onderwerp en er meer bewustzijn voor eventuele risico's wordt 
meegegeven. De trainingen worden door de luchtvaartmaatschappijen 
gegeven. :10.2.!, 	! vult aan dat er voor in de cockpit geen trainingen 
zijn en dus graag zouden aansluiten. 
10.2.e 	 -I • Een aantal jaar geleden heeft de Gezondheidsraad 
gezegd dat de neus niet als biologische sensor gebruikt mag worden, maar die 
gaat nu dus toch gebruikt worden. Hoe gaan we daar als NAC mee om? 
Voordat hier verder over gesproken gaat worden, gaat "I" de informatie 
hierover terugzoeken en delen met de NAC-leden. 
10.2.e 	 vindt het wonderlijk dat mensen niet weten hoe ze incidenten 
moeten melden. Veel mensen ruiken wel iets maar denken dat het niet erg 
genoeg is om te melden. Vliegmaatschappijen willen wel graag dat er melding 
gedaan wordt. Het probleem is wellicht meer dat het protocol voor bijvoorbeeld 
fume events er wel is, maar dat het zo weinig voorkomt dat op het moment 
dat actie ondernomen moet worden, men niet meer weet hoe. Bewustwording 
kan dus verbeterd worden. Als het via een NAC rapportage aangekaart wordt, 
kan het via verschillende kanalen bij maatschappijen binnen komen. 
De FNV gaat een concept adviesnotitie opstellen over bewust worden, 
informeren, verschillende geuren herkennen, en duidelijkheid over welke 
stappen ondernomen moeten worden. 	 vult nog aan dat er 
ook een stap verderverdergedacht kan worden: wat is de way to go als je denkt dat 
je symptomen hebt? 

 

Bij de volgende vergadering zullen de vervolgstappen besproken worden en 
beken worden via welke route het verder kan gaan. 

7. Hiaten in literatuur 
In de vergadering van 5 juli 2021 is gesproken over het maken van een 
literatuuroverzicht om te bekijken waar nog vragen 
(FNV) heeft hiermee een start gemaakt maar het is veel we -komalfes bij te 
houden. Eerder is ook al besproken een kennissessie te organiseren met de 
NAC-leden om te bekijken wat er is aan kennis en waar nog hiaten in 
onderzoeken en literatuur zitten.l.,-ReirkjMn: het recente artikel van 
Hayes et al.  is een mooi overzicht van de stand van zaken en zou eens 
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gezamenlijk doorlopen kunnen worden om te kijken waar we consensus 
hebben en waar niet. Bij een twee uur durende sessie zouden eventueel ook 
experts uitgenodigd kunnen worden 102e_1 en 1P"1 zullen dit samen 
voorbereiden. De sessie wordt los van deNAdvergaderingen ingepland in 
2022. 

vult nog aan dat het goed is om helder te hebben wat het 
doel van zo'n sessie is. Het artikel van Hayes et al. is een review en bevat een 
selectie van literatuur. We moeten dan goed bedenken wat we willen, 
bijvoorbeeld alleen richten op TCPs of ook andere stoffen betrekken? 

8. Rapportage NAC 2021 
Tijdens de vergadering van 8 april 2021 is afgesproken dat de definitieve 
jaarrapportage eerst nog aan de leden voor wordt gelegd voordat deze 
openbaar wordt gemaakt. De jaarrapportage 2021 wordt vanuit het 
secretariaat opgesteld en zal uitgebreider zijn dan de tussenrapportage waar 
nu ook aan gewerkt wordt. 

9. Afsluiting 
a. Volgende vergadering 

De volgende vergadering zal in februari/maart 2022 plaatsvinden. 

b. Wvttk 
Er zijn geen punten meer. 

Acties 
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Met vriendelijke groet / Kind regards, 
GRONINGEN AIRPORT EELDE NV 
Meiltje de Groot 
Directeur 

Machlaan 14a 1 9761 TK Eelde 1 Nederland / The Netherlands 
-049 

Postbus 50 1 9765 ZH Paterswolde 1 Nederland / The Netherlands 

Op 25 jan. 2022, om 09:34 heeft 
	

@rivm.nl> 
het volgende geschreven: 

Hoi Meiltje, 

Zou jij je opmerkingen/aanvullingen aan die van 102.1 toe kunnen voegen? 
Dan verwerk ik het daarna in een keer. 

Dank alvast, 
Gr, 

From: 	 Prninienw.nl> 
Sent: woensdag 19 januari 2022 19:20 

10.2 e MMO 

Subject: RE: NAC Rapportage 2021 

Hoi 
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Zie bijgaand mijn input op de jaarrapportage NAC als tracks retour. Met daarin 
o.a suggestie hoofdstuk 3 en 4 te integreren en het verslag van de toelichting van 

in de NAC wat in te korten. Het stukje over ABL/ILT is m.i. goed 
separaat nog even aan ABL/ILT ter instemming voor te leggen. Verder nog enkele 
vragen/opmerkingen ter verduidelijking toegevoegd (o.a. bij de update over CEN). 

Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. 

Groet, 
lak 

Van: 10.2•~W~Rrivm.nl>  

Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 15:01 

Aan• 	-   
IMMIII111111111111111111111> 

Onderwerp: RE: NAC Rapportage 2021 

Ja deze reminder was voor de jaarrapportage. De tussenrapportage over 
FACTS ligt idd nog bij 10.2.710.2.e 10.2.e zou er vandaag nog achteraan gaan. 
Als daar een definitiev'e versie van is zal ik het naar de NAC leden sturen. 

Gr, 
10.2.e 

From: 	 (minienw.nl>  
Sent: vrijdag 14 januari 2022 14:03 
To:10.2.e 	 :@rivm.n1>;  10.2.e  

Subject: RE: NAC Rapportage 2021 

Hoi 102.e 

Dank voor de reminder en jij natuurlijk ook de beste wensen! Je doelt op de 
algemene NAC jaarrapportage toch? Niet de tussenrapportage van het FACTS 
onderzoek. Daarop heb ik voor de kerst nog gereageerd richting 2. 

Groet, 

Van:1° 2.11~~0111._ 	@rivm.nl>  
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 13:36 

Aan: .1112,e 	10111MMOMME 
@minienw.nl>  

Onderwerp: RE: NAC Rapportage 2021 

Hoi Meiltje en P041  1 

Allereerst nog de beste wensen voor 2022! 

Hebben jullie tijd uiterlijk dinsdag naar de NAC jaarrapportage te kijken? 

Groet, 



From: Hester Hendriks 
Sent: dinsdag 21 december 2021 16:19 
To:  

Doc. 90 

10,1e 

@minienw.ni> 
Subject: NAC Rapportage 2021 

Hoi Meiltje en 

Bijgaand een eerste versie van de NAC rapportage 2021 geschreven vanuit 
het secretariaat. 

Zijn jullie in de gelegenheid hier uiterlijk 12 januari naar te kijken? 

Ivm de gesloten scholen heb ik vanaf morgen vakantie, ik zal de komende 
dagen nog wel m'n mail in de gaten houden voor als 102.el nog voor de 
kerstdagen reageert op de FACTS tussenrapportage. Dan stuur ik die nog 
naar de leden uit. 

Fijne feestdagen en tot in 2022! 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nl  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or 
if this message was sent to you by- mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This"message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts 
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nt  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or 
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the. risks inherent in the 
electronic transmission of messages. 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
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Voorwoord 

Voor u ligt de de Nationale Adviesgroep Cabinelucht over 2021. 

Deze rapportage beschrijft de voortgang en activiteiten van de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht (NAC) voor het jaar 2021. De NAC heeft dit 
jaar XXX keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is Frank van der 
Goot als gastspreker uitgenodigd. In 2021 is het Analysebureau 
luchtvaartvoorvallen (ILT/ABL) een aantal keer aanwezig geweest bij 
vergaderingen van de NAC. 

In deze rapportage wordt een update gegeven van stand van zaken van 
de belangrijkste Europese onderzoekstrajecten CEN, FACTS en REACH. 
Daarnaast is gesproken over de zorgen van enkele NAC -leden met 
betrekking tot het signaleren van geuren door cabinepersoneel en is 
gestart met een inventarisatie naar de hiaten in literatuur/onderzoeken. 

De volgende rapportage zal begin 2023 verschijnen. Indien er 
tussentijds vanuit de onderzoekstrajecten belangrijke resultaten zijn te 
melden zullen we daarover tussentijds rapporteren. 

XXXXX 2021 
Meiltje de Groot 
Onafhankelijk voorzitter Nationale Adviesgroep Cabinelucht 
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Introductie 

Deze rapportage beschrijft de voortgang en activiteiten van de Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht (NAC) voor het jaar 2021. 

De adviesgroep heeft tot taak om de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) te adviseren over de vermeende relatie tussen 
gezondheidsklachten van vliegend personeel en de blootstelling aan 
chemische stoffen via de cabinelucht, in het bijzonder over relevante 
ontwikkelingen, waaronder nieuw onderzoek, de wenselijkheid van 
additioneel (internationaal) onderzoek, en de Nederlandse inbreng in de 
Europese onderzoekstrajecten. Verschillende Nederlandse stakeholders 
dragen bij aan (internationale) onderzoeken naar de kwaliteit van 
cabinelucht in vliegtuigen. Om alle stakeholders in Nederland volledig te 
kunnen informeren over de voortgang van lopende onderzoeken en 
stakeholders de mogelijkheid te geven nieuwe ontwikkelingen te 
agenderen, is in 2015 de NAC ingesteld. Per september 2020 is de 
grondslag van de NAC en haar (nieuwe) voorzitter geborgd in het besluit 
van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 september 
2020, nr. IENW/BSK-2020/168657, tot instelling van een Nationale 
Adviesgroep Cabinelucht (Instellingsbesluit NAC). Dit besluit is 21 
september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. 

In de NAC zitten vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en 
onderzoeksinstituten. De vertegenwoordigers vanuit de ministeries van 
Infrastructuur & Waterstaat (IenW) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) zijn waarnemend lid. De voorzitter van de NAC 
is onafhankelijk. In 2021 is de NAC vijf keer bijeen gekomen. 
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NAC gerelateerde processen 

1.1 	Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) 
In 2021 heeft het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL)1 zich een 
aantal keer aangesloten bij vergaderingen van de NAC. Het ABL is 
onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het 
ministerie van IenW en registreert en analyseert de verplichte 
meldingen in de Nederlandse burgerluchtvaart. 

Meldingen van luchtvaartvoorvallen worden door personeel aan de eigen 
luchtvaartmaatschappij gedaan welke vervolgens relevante meldingen 
doorgeeft aan de ILT. Hiermee kunnen vroegtijdige trends gesignaleerd 
worden zodat actie kan worden ondernomen om de vliegveiligheid te 
verbeteren. De analyse heeft een signaalfunctie, en zegt niets over de 
veiligheid van een situatie. Het dashboard2 is openbaar beschikbaar en 
geeft een overzicht van alle meldingen die gedaan worden. Zo zijn onder 
andere de 'coronadip' (meer vracht, minder passagiers) en seizoens-
effecten terug te vinden. Zodra een uitschieter wordt waargenomen 
d.m.v. risicotrend analyse, wordt dit aangekaart bij organisaties zodat 
indien nodig vervolgstappen kunnen worden genomen. Het dashboard 
wordt ieder kwartaal gepdatet. 

In april 2021 is de Factsheet Kwaliteit Cabinelucht 20153 betreffende 
meldingen over geurincidenten met de leden van de NAC gedeeld. 
Opvallend zijn de tientallen meldingen die 2013 binnenkwamen. Doordat 
meldingen vaak niet compleet zijn is het vaak onbekend wat erachter 
zit. Meldingen van geurincidenten kunnen ook gedaan zijn na aanvaring 
met vogels wat resulteert in de geur van verbrand vlees. De meldingen 
hoeven dus niet iets te doen te hebben met de kwaliteit van cabinelucht. 

Na overleg tussen het ABL en leden van de NAC kwam naar voren dat 
de gemelde voorvallen beter in categorieën geclassificeerd zouden 
moeten worden. Ook zou bekeken moeten worden wat de effecten van 
de geurwaarneming op het personeel is. Voor het uitbrengen van een 
nieuwe factsheet heeft de NAC suggesties ingediend. Naar aanleiding 
hiervan zijn twee nieuwe risico indicatoren bekeken: koolmonoxide 
meldingen en incapacitation4 van vliegend personeel. Voor beide zijn een 
handvol meldingen gedaan wat voor nu geen reden is om verder actie te 
ondernemen. Het is echter wel belangrijk deze meldingen te blijven 
monitoren en aan de bel te trekken als er uitschieters zijn. Dit zal vanaf 
2022 gedaan gaan worden door elk kwartaal cijfers te rapporteren aan 
de NAC. In 2022 zal ook gekeken worden naar het uitbreiden van de 
zoekvragen aangezien er een scala aan terminologie is waaronder 
bijvoorbeeld een fume event5  genoemd kan worden. 

1  https://www.ilent.nl/onderwerpen/voorvallen-luchtvaart/analysebureau-luchtvaartvoorvallen   
2  httos://dashboards.ilt.riikscloud.n1/luchtvaartvoorvallen/  
3 

 

https://www.ilent. nl/documenten/publicaties/201  5/01/07/factsheet-kwaliteit-cabinelucht  
4  Verlies van het vermogen om hun taken uit te voeren. 
5  Het vrijkomen van gassen, dampen en/of rook door een chemisch proces zoals verbranding, verhitting of 
explosies. 
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1.2 	Gastspreker Frank van de Goot 
Tijdens de vergadering van de NAC op 5 oktober 2021 heeft de heer Van 
de Goot op uitnodiging van de NAC verteld over zijn werk en wensen 
voor (internationaal) onderzoek naar onder andere genetische 
verschillen in de cytochroom P450 enzymen die een belangrijke rol 
spelen bij het afbreken (metaboliseren) van chemische stoffen in het 
lichaam en post modem onderzoek bij oud-werknemers uit de 
luchtvaart 

De NAC adviseert de minister van IenW, eventueel samen met de 
minister van VWS, via de netwerken van RIVM en TNO te bekijken of en 
hoe deze voorstellen passen binnen bestaande onderzoekskaders en 
trajecten rondom het thema. 	Hierbij adviseert de NAC dat van vooraf 
goed bedacht moet worden wat een onderzoek op gaat leveren en wat 
er met de resultaten gedaan gaat worden. Er zijn met name zorgen over 
de hoeveelheid proefpersonen die nodig is voor voldoende 
zeggingskracht. Omdat er veel variatie in de cytochroom P450 enzymen 
is, is dit lastig te onderzoeken. De kans is groot dat wanneer een grote 
groep mensen onderzocht wordt, er in die groep maar een paar zijn die 
chemische stoffen moeilijk kunnen afbreken. 

1.3 	Signaleren van geuren door cabinepersoneel 
CEN (Comité Européen de Normalisation) heeft in april 2015 de 
werkgroep CEN/TC 436 gestart die als doel heeft een Europese 
standaard te ontwikkelen voor de kwaliteit van cabinelucht. Bij de 
ontwikkeling van deze standaard werd ook gewerkt aan stukken tekst 
met betrekking tot het trainen van personeel voor geurincidenten. 

Voor een aantal leden van de NAC was dit aanleiding om het signaleren 
van geuren door cabinepersoneel op de agenda te zetten omdat zij 
zorgen hebben over de bekendheid bij cabinepersoneel over hoe ze 
meldingen moeten doen, waar ze op moeten letten, welke geuren 
alarmerend zijn en waar ze het dan moeten melden. Protocollen voor 
bijvoorbeeld het melden van een fume event zijn er wel, maar omdat 
het zo weinig voor komt weet men wellicht op het moment dat actie 
ondernomen moet worden niet meer hoe. Bij flight safety training zou 
meer aandacht besteed kunnen worden aan het onderwerp zodat er ook 
meer bewustzijn voor eventuele risico's is. 

In 2022 zal door leden van de NAC een adviesnotitie opgesteld worden 
over het informeren van cabinepersoneel, bewustwording bij 
cabinepersoneel, het herkennen van verschillende geuren en 
duidelijkheid over welke stappen ondernomen moeten worden. Vanuit 
de NAC en de leden van de NAC kan de aandacht voor het onderwerp 
vervolgens aangekaart worden bij vliegtuigmaatschappijen. 

1.4 	Hiaten in literatuur 
Tijdens de NAC vergadering van 5 juli 2021 werd gesproken over de 
aanbesteding voor vervolgonderzoek die door EASA (European Union 
Aviation Safety Agency) was uitgezet. Hierbij kwam ter sprake wie er 
over de onderzoeksvragen gaat en op basis van welke voorgaande 

7  httos://www.easa.europa.eu/the-aciencv/orocurement/calls-for-tender/easa2020hvol7  
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studies en literatuur de aanbesteding gebaseerd is. Om naast de 
lopende onderzoeken te bekijken waar nog vragen zitten, is men binnen 
de NAC begonnen met het maken van een literatuuroverzicht en is 
besloten in 2022 een kennissessie te organiseren met de leden van de 
NAC. Tijdens deze sessie, waarbij eventueel ook experts uitgenodigd 
kunnen worden, kan bekeken worden wat er al aan kennis is en waar 
nog hiaten in onderzoeken en literatuur zitten. Het recente review van 
Hayes et al. (2021)8 kan hierbij een uitgangspunt zijn. Hierbij wordt wel 
opgemerkt dat reviews altijd een selectie van literatuur bevatten. 

8  Kevin Hayes, David Megson, Aidan Doyle, Gwen O'Sullivan, Occupational risk of organophosphates and other 
chemical and radiative exposure in the aircraft cabin: A systematic review, Science of The Total Environment, 
Volume 796, 2021, 148742, ISSN 0048-9697, httos://doi.oro/10.1016nscitotenv.2021.148742. 
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2 	Stand van zaken onderzoekstrajecten 

2.1 	Introductie 
Sinds de oprichting van de NAC zijn er meerdere onderzoekstrajecten 
aan de orde geweest. In dit hoofdstuk wordt een update gegeven van de 
verschillende lopende trajecten. Voor verdere achtergrond van de 
trajecten CEN, FACTS en REACH wordt verwezen naar de NAC 
rapportages uit 20179  en 202010. 

2.2 	CEN 
CEN (Comité Européen de Normalisation) heeft in april 2015 de 
werkgroep CEN/TC 436 gestart die als doel heeft een Europese 
standaard te ontwikkelen voor de kwaliteit van cabinelucht. RIVM is 
middels de NEN betrokken bij de ontwikkeling van deze standaard. In 
september 2019 is een conceptversie (draft prEN 17436 "Cabin air 
quality on civil aircraft - Chemical compounds") voor publieke 
consultatie uitgegeven. In 2020 zijn de vele commentaren verwerkt. In 
december 2020 is met de Technische Commissie de voortgang 
besproken, wat vervolgens doorgezet is naar de CEN Technical Board. 
De CEN Technical Board concludeerde dat er niet voldoende consensus 
was om door te gaan voor een gewogen stemming over de standaard. 
Daarom vond er een tweede publieke consultatieronde plaats. Uit deze 
ronde is gebleken dat het merendeel van de stemgerechtigden wil dat 
document wordt voortgezet als een Technisch rapport waarbij de 
commentaren uit de 2e  consultatieronde niet verwerkt hoeven worden. 
Dit betekent dat 	 (toevoegen hoe de norm dan toegepast wordt). 
In december 2021 is een stemming uitgezet voor het starten van een 
`new work item' voor het ontwikkelen van een TR gebaseerd op de tekst 
van de prEN17436 2nd Enquiry. De stemming zal in februari 2022 
plaatsvinden. 

In december 2021 is een stemming uitgezet voor het starten van een 
'new work item' voor het ontwikkelen van een TR gebaseerd op de tekst 
van de prEN17436 2nd Enquiry. De stemming zal in februari 2022 
plaatsvinden. 

2.3 	FACTS 
In 2016 is door de Europese Commissie (DG MOVE), samen met EASA, 
een meerjarig onderzoek uitgezet naar de invloed van chemische stoffen 
op de kwaliteit van cabinelucht. Dit onderzoek (FACTS; FreshAircraft) is 
uitgevoerd door een internationaal consortium, waar TNO en RIVM 
onderdeel van zijn. In het onderzoek is onder andere gekeken naar het 
simuleren van een fume event, karakterisering van de samenstelling van 
de cabinelucht door middel van veegproeven en toxicologische 
risicobeoordeling. Het onderzoek is eind 2019 beëindigd en in 2020 
werden de conceptrapporten voorgelegd aan de opdrachtgever en is het 

9  https://zoek.officielebekendmakincien.nl/bio-830181.pdf  
lo https://www.rivm.nlibibliotheek/rapporten/2020-0218.pdf  
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commentaar verwerkt. Het eindrapport en de onderliggende 
onderzoeksrapportages zijn sinds oktober 2021 online beschikbaar op de 
FACTS websiteu. 

Op 25 juni 2021 werd de publicatie getiteld 'In vitro hazard 
characterization of simulated aircraft cabin bleed-air contamination in 
lung models using an air-liquid interface (ALI) exposure system' van He 
et al.12 gepubliceerd. Dit onderzoek van RIVM en TNO is uitgevoerd met 
in het FACTS project ontwikkelde methoden. 

Middels een tussenrapportage is de minister van IenW begin 2022 
geïnformeerd over de belangrijkste conclusies en opvolgende acties van 
het FACTS project (zie bijlage) 

2.4 	REACH 
In 2014 is Nederland gestart met een stofevaluatie van tricresylfosfaat 
(TCP) onder de Europese stoffenwetgeving REACH. Dit heeft in 2016 tot 
een wettelijk bindend besluit van ECHA (Europees Chemicaliën 
Agentschap) geleid waarbij de fabrikanten en importeurs van de stof 
additionele informatie moeten aanleveren. Deze informatie omvat onder 
andere een nieuwe toxiciteitsstudie waarbij specifiek naar neurologische 
afwijkingen wordt gekeken en naar blootstellingsschattingen voor 
werknemers. Dit om een zorg voor mogelijke nadelige 
gezondheidseffecten te verhelderen. In 2019 zijn de gevraagde studies 
en gegevens geleverd aan ECHA. Tijdens de evaluatie van deze 
gegevens heeft Nederland, als evaluerend lidstaat, om een aanvullende 
analyse van de uitgevoerde histopathologie gevraagd. De resultaten 
hiervan zijn in januari 2021 aangeleverd. 

Als evaluerend lidstaat heeft Nederland in 2021 een conclusiedocument 
geschreven. Hierin is geconcludeerd dat de uitgevoerde toxiciteitsstudie 
geen aanleiding geeft om de huidige blootstellingslimiet voor TCP te 
verlagen of TCP te classificeren voor neurotoxiciteit. Wel wordt er een 
potentieel gezondheidsrisico geïdentificeerd bij enkele andere gebruiken 
dan blootstelling aan TCP via de cabinelucht. Bij verschillende industriële 
en professionele toepassingen van TCP wordt de blootstelling namelijk 
mogelijk te laag ingeschat. Hieruit volgt de conclusie dat verdere actie 
nodig is, in de vorm van het uitvoeren van een 'regulatory management 
option analysis' (RMOA) waarbij de mogelijke risicobeheersmaatregelen 
bekeken worden. 
In november 2021 werd het conclusiedocument gepubliceerd op de 
REACH website13 waarmee het traject van de stofevaluatie TCP is 
afgerond. 

Hoewel het traject is afgerond, gaat in 2022 nog wel gekeken worden 
wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. 

11  https://facts.aero/index.php/work-proqramme/status   
12  Rui-Wen He, Marc M.G. Houtzager, W.P. Jongeneel, Remco H.S. Westerink, Flemming R. Cassee, In vitro 
hazard characterization of simulated aircraft cabin bleed-air contamination in lung models using an air-liquid 
interface (ALI) exposure system, Environment International, Volume 156, 2021, 106718, ISSN 0160-4120, 
httos://doi.orq/10.1016/i.envint.2021.106718. 
13  https://echa.eurooa.eu/n1/information-on-chemicals/evaluation/community-rollinq-action-plan/corao-table/-
/dislist/details/Ob0236e180694747  
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2.5 	Toekomstige projecten 
In december 2020 heeft EASA een nieuwe aanbesteding14 uitgeschreven 
voor onderzoek naar de mogelijke schadelijke effecten van 
verontreiniging vliegtuigcabinélucht met motorolie (EASA.2020.HVP.17). 
De deadline voor indiening was 31 maart 2021. 
In het najaar van 2021 is de tender gegund aan een consortium waar 
RIVM deel van uit maakt. Het onderzoek zal deels verder gaan waar 
FACTS gestopt is. Zo zal er verder geëxperimenteerd worden met de 
BACS (Bleed Air Contamination Simulator). Net als bij het FACTS 
onderzoek kan informatie over het proces gedeeld worden, maar kunnen 
resultaten pas gedeeld worden wanneer deze publiekelijk bekend zijn. 
De startdatum van dit nieuwe project is nog onbekend. 

Er zijn op dit moment geen andere onderzoeksprojecten gaande of in 
zicht. 

2.6 	Aircraft Cabin Air Conference 
In maart 2021 heeft het International Conference 2021 Aircraft Cabin 
Airls plaatsgevonden waarbij presentaties vanuit de industrie en 
wetenschap met betrekking tot cabinelucht gegeven werden. 

la https://www.easa.europa.eu/theragencv/procurement/calls-for-tender/easa2020hvp17   
15  https://www.aircraftcabinair.com/orevious-conferences  
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3 	Parlementair en Media 
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4.1 Parlementair 

3.1 	Parlementair 
De Tweede Kamer is in 2021 meermalen geïnformeerd over 
onderwerpen in relatie tot de activiteiten van de NAC. Hieronder volgt 
een overzicht van de brieven met daarin aandacht voor het thema 
cabinelucht in relatie tot chemische stoffen die door de minister van 
IenW het afgelopen jaar aan de TK zijn aangeboden: 
• Aanbiedingsbrief bij Rapportage 2020 van de Nationale Adviesgroep 

Cabinelucht (NAC) van 17 februari 202125  
• Brief over diverse onderwerpen met betrekking tot luchthavens van 

16 juni 202126 
• Verzamelbrief vliegveiligheid van 7 september 202127 

3.2 	Media 
In juni 2021 publiceerden zowel het Algemeen Dagblad als het NRC 
Handelsblad artikelen over de uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep (zaaknummer 19/5376 WIA)28  betreffende de weigering van het 
toekennen van een WIA-uitkering door het UWV aan een stewardess 
met klachten die verband houden met het aerotoxisch syndroom. 
• NRC 20 juni 2021 "Ex-stewardess won rechtszaak over giftige lucht 

in de cabine en haar strijd is nog niet voorbij"29 
• NRC 20 juni 2021 "Ontslagen stewardess wint uitkeringszaak over 

vieze lucht in cabine"39  
• AD 22 juni 2021 "Ex-stewardess strijdt tegen giftige lucht in cabine: 

'Ik ben een wrakw31 

Op 13 november 2021 publiceerde Luchtvaartnieuws.nl het artikel 
"Doorbraak levensgevaarlijk 'aerotoxic syndrome' dichterbij"32. Gevolgd 
door een artikel op 17 november 2021 "Ook in Kamer zorgen over 
cabinelucht; EASA gelast weer onderzoek"33. 

25  Aanbiedinasbrief bij Rapportage 2020 Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC) I Kamerstuk I  
Rijksoverheid.nl  
26  https://www.riiksoverheid.nlibinaries/riiksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/16/brief-over-
diverse-onderwerpen-met-betrekkina-tot-luchthavens/brief-over-diverse-onderwerpen-met-betrekkinq-tot-
luchthavens.pdf  
27  https://www.riiksoverheid.nlibinaries/riiksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/07/verzamelbrief-
vlieqveiliqheid/verzamelbrief-vlieciveiliqheid.pdf  
28  https://uitspraken. rechtspraak. nl/inziendocument?id  = ECU: NL:CRVB: 2021: 1015  
29  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/20/ex-stewardess-ging-de-strijd-aan-met-klm-om-giftige-lucht-in-de-
cabine-en-die-is-noq-niet-voorbii-a4048082   
38  https://www.nrc.nlinieuws/2021/06/20/ontslagen-stewardess-wint-uitkeringszaak-over-vieze-lucht-in-
cabine-a4048097   
31  https://www.ad.nl/binnenland/ex-stewardess-strildt-tegen-cliftige-lucht-in-cabine-ik-ben-een-
wrak—af6e3cef/ 
32  https://www.luchtvaartnieuws.nlinieuws/categorie/2/airlines/doorbraak-levensgevaarlijk-aerotoxic-
syndrome-dichterbii  
33  httos://www.luchtvaartnieuws.nlinieuws/cateaorie/72/alqemeen/ook-in-kamer-zomen-over-cabinelucht-
easa-aelast-weer-onderzoek 
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Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici 

T 

31-01-2022 

NVLT Notitie: "de neus mag niet gebruikt worden als biologische sensor voor het detecteren 
van (schadelijke) stoffen aan boord van een luchtvaartuig"! 

In 2014 heb ik de gezondheidsraad de vraag gesteld of de neus gebruikt mag worden voor 
het detecteren van (schadelijke) stoffen tijdens specifieke vliegtuigonderhoudhandelingen 
aan boord van een luchtvaartuig"! De toenmalige Dr. 1°.2.e  10.2.e 

had mij aangegeven dat deze handelwijze niet mag en bovgiiirén ethisch 
gezien oo nie juist is en had mij verder doorverwezen naar mevrouw iale 	van de 
Inspectie SZW. 

10.2.e 	 had te kennen gegeven dat m.b.t. de Arbowet en Arbeidsbesluit: "Uit al deze 
artikelen blijkt dat de werkgever een werknemer niet mag gebruiken als 'neus' als daarmee 
de werknemer zijn gezondheid in gevaar wordt gebracht". Zie verderop voor de uitleg van 
10.2.e 

De conclusie dat de neus niet als biologische sensor gebruikt mag worden heeft direct effect 
op allerlei opleiding-trajecten en of andere procedures in de luchtvaart, waar de werkgever 
verwacht dat werknemers hun neus gebruiken om reuk en of stoffen te kunnen detecteren. 

Het verzoek is aan de NAC om na overeenstemming deze constatering uit de notitie over te 
nemen. 

Correspondentie: 

Onderstaande mail m.b.t. de vraag of de "neus" gebruikt mag worden als biologische sensor 
heb ik aan de gezondheidsraad gestuurd. 

Onderwerp: medische vraag over inzet van werknemers als 'biologische sensor' om na 
onderhoud te ruiken of er wel of geen schadelijke stoffen in de lucht aanwezig zijn. 

Geachte heer, mevrouw 

De NVLT is een erkende vakorganisatie en zij behartigd de belangen van ruim 750 van de 
ca. 1500 luchtvaart technici ook wel certifying staff genoemd in Nederland. De certifying staff 
zijn werkzaam bij verschillende vliegtuigonderhoud organisaties in Nederland zoals KLM, 
CHC,Transavia en Martinair. Wij willen U graag onder de aandacht brengen dat de luchtvaart 
technici tijdens hun werkzaamheden op de Nederlandse luchthavens dagelijks worden 
blootgesteld aan eventuele schadelijke dampen van vliegtuigmotoren. De voor de technici 
bekende turbo-oliën BP 2197 en Mobiljet oil-II bevatten de anti 'wear' additieve 
Tricresylfosfaat TCP, deze stof zou eventueel bij blootstelling gezondheidsrisico's kunnen 
opleveren. 
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Toelichting nieuwe testprocedures 
Binnen de vliegtuigonderhoud organisatie zijn nieuwe testprocedures ingevoerd om al 
tijdens het proefdraaien ( testrun van vliegtuigmotoren aan het vliegtuig) vast te 
stellen of bleed air (motor-aftaplucht) , afkomstig uit de APU( hulpmotor in vliegtuig) of 
de vliegtuigmotoren, verontreinigingen bevat. Deze verontreinigingen in bleed air 
kunnen via het airconditioning-systeem (ECS) terecht komen in de cabines voor 
personeel en passagiers. 

Tijdens de testprocedure ruiken de proefdraaiers ( gespecialiseerde technici) na het 
schoondraaien van de motor en het toevoeren van bleed air naar de ECS of de lucht 
in de cockpit verontreinigd is ("sniff test"). Hier wordt op dit moment geen 
meetinstrument voor gebruikt. De "sniff test" met de neus signaleert grote afwijkingen, 
maar kan geen uitsluitsel geven of de kwaliteit van de cabinelucht goed is, omdat een 
duidelijke relatie tussen de reukgrens en een veilig niveau van blootstelling voor 
bepaalde stoffen ontbreekt. Ook is de gevoeligheid van het reukorgaan erg variabel 
als gevolg van persoonlijke eigenschappen en omstandigheden, bijvoorbeeld een 
verkoudheid. 

De testprocedures inclusief de eenvoudige "sniff test" maken deel uit van een uitgebreid 
pakket aan maatregelen binnen het vliegtuigonderhoud proces om "smoke, fume- or odor 
incidenten" tijdens de vlucht te voorkomen. 

De verontreinigingen die in bleed air terecht zouden kunnen komen als gevolg van 
vliegtuigonderhoud zijn; 

vervuild water na het uitvoeren van een engine-waterwash; 
motorolie als gevolg van lekkage; 
motorconserveringsmiddel; 
smeermiddel als gevolg van fan lubricatie. 

Jet-engine Oil 
De motoroliën zijn BP Turbo Oil 2197 in de vliegtuigmotor en BP Turbo Oil 2380 in de APU. 
https://www.msn.com/nl-nl/feedWanneer  er sprake is van een olielekkage in de 
vliegtuigmotor of APU dan kan er TCP-houdende olie in de motor of de APU terecht komen. 
Deze oliën bevatten 1-5% TCP. 
Ik hoop dat de U de volgende ethische medische vraag over de nieuwe test procedure bij 
een van de vliegtuigonderhoud organisatie waar onze leden werkzaam zijn kunt 
beantwoorden. Wij vragen ons af of het ethisch medisch verantwoord is dat een bedrijf 
werknemers in dit geval proefdraaiers inzet als een zgn. 'biologische sensor' om na 
onderhoud te ruiken of er wel of geen schadelijke stoffen in cabine of cockpit-lucht aanwezig 
is? 

Met vriendelijke groet 

102:è 

Verzonden: woensdag 28 mei 2014 09:50 
Aan -1P 2 tij,:- V)-WAg-f2. @n vit. o rg' • _ - 
Onderwerp: biologische sensoren 

Geachte heer 10 

In vervolg op onze eerdere mailwisseling hebben we nog wat informatie nagetrokken bij het 
ministerie van SZW. Volgens die informatie mag die handelwijze niet en is het ethisch gezien 
ook niet juist. Daar is gesuggereerd om uw signaal te bespreken met : Inspectie SZW -M25'N 

( 	( inspectieszw.n1  
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Ik hoop dat u hier wat verder mee komt. 	 Doc. 92 
Met vriendelijke groet, 
Cees Postema 

Dr C.A.Postema, arts 
Secretaris 
Gezondheidsraad/Health Council of the Netherlands 

Van: NVLT 	 anvIt.orcl 
Verzonden: • on • ers a 	i 1 14 11:11 
Aan: 
Onderwerp: me• isc e vraag over inzet van werknemers als 'biologische sensor' om na 
onderhoud te ruiken of er wel of geen schadelijke stoffen in de lucht aanwezig zijn. 

Geachte mevrouw1°." 

Ik ben naar U doorverwezen door de hr. 1°." 	van de Gezondheidsraad zie 
onderstaande mail. Het betrof mijn vraag aan hem over de inzet van werknemers als 
'biologische sensor' om na onderhoud te ruiken of er wel of geen schadelijke stoffen in de 
lucht aanwezig zijn. Uk kunt mijn vraag verder lezen in de onderste mail. 
Kunt U aangeven of er juridische en of andere soorten richtlijnen zijn waaruit blijkt dat 
werknemers niet als 'biologische sensor' gebruikt mogen worden. 

Met vriendelijke groet 

O ,. 
iéser an•se vereniging van Luchtvaart Technici NVLT 

Van: 
Verzonnen: maan 	21 'uli 2014 15:28 
Aan: 'NVLT' <10 	@nvlt.orq> 
Onderwerp: R_ me• isc e vraag over inzet van werknemers als 'biologische sensor' om na 
onderhoud te ruiken of er wel of geen schadelijke stoffen in de lucht aanwezig zijn. 

Geachte heer1°2' 
	

beste dor 

De arbowet, het arbobesluit en de arboregeling regelt in Nederland de wijze waarop 
werkzaamheden verricht mogen worden. 
Artikel 3 van de arbowet is van belang. Daar staat aangegeven dat de werkgever voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers zorgt inzake alle met de arbeid verbonden 
aspecten. De werkgever voert een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden. In lid 1 staat dan een opsomming waar a en b van belang zijn. Daar 
staat aangegeven dat de werkgever (tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd) de 
arbeid zo organiseert dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemer. Onder b staat dan aangegeven dat hierbij de 
arbeidshygiënische strategie het uitgangspunt is. Dat betekent bron aanpak en als dat niet 
kan dan worden andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op 
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collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele 
bescherming. Pas als dat niet mogelijk is dan mogen maatregelen worden getrofferPzij2  
gericht op individuele bescherming. 
In dit artikel is dan ook duidelijk aangegeven dat de veiligheid en gezondheid van de 
werknemer voorop staat en dat de werkgever maatregelen dient te nemen om dat te 
organiseren. 

In het arbobesluit staat vervolgens in hoofdstuk 4 (Gevaarlijke stoffen en biologische 
agentia), Afdeling 1 (Gevaarlijke stoffen) in artikel 4.1 b (zorgplicht van de werkgever) 
duidelijk aangegeven dat als werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen, de werkgever zorgt voor een doeltreffende bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de werknemer. In jullie casus (menselijke neus) kan een 
werknemer worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en dus dient de werkgever 
maatregelen te nemen. 
Artikel 4.1 is ook van belang omdat daar duidelijk staat aangegeven dat in alle gevallen 
waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen, wordt de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen voorkomen 
of geminimaliseerd. In het artikel is een opsomming opgenomen van de maatregelen die 
genomen dienen te worden. In dat rijtje is artikel 4.2, 4.3 lid 3 en 4, en artikel 4.4 van belang. 
In artikel 4.13 is helder beschreven hoe men dient te handelen mbt kankerverwekkende 
stoffen. In dat verband is ook artikel 4.16, 4.17, 4.18 en 4.19 van belang. 

• Uit al deze artikelen blijkt dat de werkgever een werknemer niet mag gebruiken als "neus" als 
daarmee de werknemer zijn gezondheid in gevaar wordt gebracht. Mocht het niet lukken de 
werkgever te verleiden zijn beleid aan te passen dan behoort een melding (kan ook 
anoniem) bij de Inspectie SZW (0800-5151) tot de mogelijkheden. De Inspecteur zal de 
klacht onderzoeken zonder melding te maken dat er sprake is geweest van een klacht en bij 
overtreding van de Arbowet handhavend optreden. 

Met vriendelijke groeten, 

o 

4 
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