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Lijst van mutagene stoffen
Lijst met mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van
Sociale Zaken en werkgelegenheid een lijsta bij van mutagene stoffen die moeten worden geclassificeerd als categorie 1
en 2 mutageen volgens de criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbEG 196).
Deze lijst bestaat uit stoffen die door de EU ingedeeld zijn als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn
nr. 67/548/EEG.
a Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.szw.nl (‘veilig werken’-> ’kankerverwekkende
stoffen’).
2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Stofnaam

CAS-nummer

aardoliegassen en residuen*: EG nrs.1 beginnend met
( 232, ( 265- 267, 268-273, ( 274, ( 277, 283-285,
( 287, 289, 292, ( 293, 295, ( 296, ( 298, ( 302, ( 305,
307, ( 308-310
acrylamide*
ammoniumdichromaat*
benomyl/methyl-1-(butylcarbamoyl-benzimidazyl-2-carbamaat
benzeen*
benzo[a]pyreen*
2,2’-bioxiraan*
1,3-butadieen*
cadmiumchloride*
cadmiumfluoride*
cadmiumsulfaat*
chromyldichloride*
carbendazim/ethylbenzimidyl-2-carbamaat
chroomtrioxide*
( colchicine
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
diethylsulfaat*
ethyleenoxide/oxiraan*
ethyleenimine/aziridine*
hexamethylfosforzuurtriamide*
kaliumchromaat
kaliumdichromaat*
isobutylnitriet*
natriumchromaat*
natriumdichromaatanhydraat
natriumdichromaatdihydraat*
2-nitrotolueen*
4,4’-oxydianiline/p-aminofenylether en zouten*
propyleenoxide/1,2-epoxypropaan/methyloxiraan*
1,3,5-tris[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)trion
TGIC

79-06-1
7789-09-5
17804-35-2
71-43-2
50-32-8
1464-53-5
106-99-0
10108-64-2
7790-79-6
10124-36-4
14977-61-8
10605-21-7
1333-82-0
64-86-8
96-12-8
64-67-5
75-21-8
151-56-4
680-31-9
7789-00-6
7778-50-9
542-56-3
7775-11-3
10588-01-9
7789-12-0
88-72-2
101-80-4
75-56-9
59653-74-6
2451-62-9

* stoffen die ook voorkomen op de lijst met kankerverwekkende stoffen.
1 Voor deze stoffen geldt dat ze niet als mutageen worden ingedeeld indien kan worden aangetoond dat het gehalte 1,3-butadieen minder bedraagt dan 0.1 %.
Zie voor een nadere specificatie Publicatieblad L 152 van 30 april 2004: de 29ste wijziging van Richtlijn 67/548/EEG.
( Toevoegingen sedert laatste publicatie van de lijst ten gevolge het definitieve voorstel voor de 30ste wijziging van Richtlijn 67/548/EEG
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