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1 Managementsamenvatting 

Aanleiding 

Bij de verwerking van ROZA en Converterslak bij Tata Steel zijn er incidenteel stofemissies van grafiet 

houdend stof naar de omgeving. Dit stof komt neer in de omgeving van Tata Steel. In de bebouwde 

omgeving wordt dit zichtbaar als een zwart glimmend stof. 

Bewoners uit de directe omgeving, met name Wijk aan Zee, maken zich zorgen over hun gezondheid als 

gevolg van dit stof van ROZA- en Converterslak.  

Tata Steel wil laten onderzoeken of de neerslag van dit stof van ROZA- en Converterslak een effect kan 

hebben op de gezondheid.  

Onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee toxicologen, die op zoek gaan naar het antwoord op de 

onderzoeksvraag: 

a. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van stofdeeltjes van ROZA- en Converterslak? 

b. Wat is hiermee het mogelijke risico geweest voor de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel 

na een emissie van stofdeeltjes van ROZA- en Converterslak? 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van de bekende samenstelling van de individuele 

componenten van het ROZA- en Converterslak, zoals door Tata Steel aan Royal HaskoningDHV 

aangeleverd. Ook wordt gebruik gemaakt van analyses van stof dat is verzameld in Wijk aan Zee en van 

bestaande rapporten over ROZA- en Converterslak, beide aangeleverd aan Royal HaskoningDHV door 

Tata Steel. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de datarapporten luchtkwaliteit IJmond 2016 en 2017. 

Dit onderzoek kent een doorlooptijd van 2 weken. Door deze korte tijd en het werken met aangeleverde 

gegevens kan een nadere aanvulling in de toekomst noodzakelijk zijn. 

 

Dit onderzoek brengt niet het verspreidingsgebied in kaart. 

Conclusie 

In dit document worden de mogelijke gezondheidseffecten geïnventariseerd van de componenten in de 

aangeleverde samenstelling van ROZA en Converter slak door Tata Steel.  

Wanneer er bij het verwerkingsproces van ROZA- of Converterslak (fijn)stof vrijkomt, zou dit kunnen 

leiden tot inhalatie van materiaal. Afhankelijk van de deeltjesgrote kan dit mogelijk leiden tot 

gezondheidseffecten. Op dit moment kan de daadwerkelijke inhalatoire blootstelling aan individuele 

componenten, en de daaraan verbonden risico’s op basis van de beschikbare gegevens niet worden 

geschat. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gezondheidsrisico’s klein omdat de blootstellingen beperkt zullen 

zijn. Daarnaast zijn de deeltjes in de grove neerslag te groot om diep in de longen terecht te komen.  

Nauwkeurige stofmetingen (luchtsampling) van de individuele componenten, alsmede de deeltjesgrootte 

van het stof ten tijde van de uitstoot (zowel aan de bron, als meting op locatie), zijn nodig om het risico 

goed in te schatten. Daarnaast kan gezondheidsmonitoring van omwonenden een beter beeld geven van 

de effecten. 

Dermale en orale blootstelling aan Slak-componenten zou mogelijk kunnen optreden wanneer dit via 

neerslag of vervuilde oppervlakken op de huid, en vervolgens in de mond terecht komt. Verwacht wordt 

dat de hoeveelheden die via deze routes worden opgenomen minimaal zijn. Helaas kan ook de 

daadwerkelijke blootstelling aan deze componenten (in µg of mg), op basis van de beschikbare informatie, 

niet worden ingeschat. Voor een specifieke risicobeoordeling zal een verdere nauwkeurige 

blootstellingsanalyse moeten plaatsvinden. 
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2 Situatieschets 

Bij de verwerking van ROZA- en Converterslak zijn er incidenteel stofemissies van grafiet houdend stof 

naar de omgeving. De stofemissies zijn gerelateerd aan de slak verwerking die plaatsvindt bij Harsco 

Metals. Slak is een restproduct dat bij de productie van staal vrijkomt. Bij de verwerking van slak kan een 

stoomwolk vrijkomen en daar zitten onder andere grafietdeeltjes in. Dit stof komt met name neer in 

bewoonde gebieden van Wijk aan Zee als zwart stof. Bewoners van Wijk aan Zee maken zich zorgen over 

hun gezondheid. In augustus en september is er veel van dit stof vrijgekomen. 

2.1 Samenstelling Slak 

Er zijn twee typen slak die bij kunnen dragen aan de stofemissies, Ruwijzer Ontzwavelings- en 

Afslakinstallatie slak (ROZA-slak) en Converterslak. Onderstaande informatie in Tabel 1 en Tabel 2 is 

beschikbaar gesteld door TATA steel, met betrekking van de compositie van beide typen slak. De slakken 

bestaan uit mineralen met een kristalstructuur. De chemische samenstelling van ROZA-slak in Tabel 1 

geeft een indicatie van de componenten in de kristalstructuur van de slakken. Dit wil niet zeggen dat de 

componenten als oxide aanwezig zijn. Voor de beoordeling van de mogelijke gezondheidseffecten wordt 

wel uitgegaan van deze vorm. 

 
Tabel 1 Chemische samenstelling ROZA-Slak 

 
 
Tabel 2 Chemische componenten in Converterslak (data afkomstig uit MSDS) 
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2.2 Samenstelling Grafietmonsters 

In september 2018 is in Wijk aan Zee een monster genomen van stof dat terecht is gekomen op een net 

gewassen auto. Om te achterhalen wat de herkomst was van dit materiaal is een XRD-analyse gedaan.  

Op de genomen monsters is een mineralogische analyse uitgevoerd om de herkomst van het stof te 

achterhalen. Deze monsters zijn verontreinigd met omgevings- en ander stof, de resultaten hiervan 

behoeven kritische beoordeling omdat niet ieder component afkomstig is van Tata Steel. 

De informatie in  

Tabel 3 en Tabel 4 met betrekking van de compositie zijn beschikbaar gesteld door Tata steel: 
 

Tabel 3 Stofmonster Wijk aan Zee, resultaten XRD-analyse 

Mineralogische fasen % Waarschijnlijke herkomst 

Brownmillerite Ca2(Al,Fe)2O5 39 Converter slak 

Larnite Ca2SiO4 

Magnetite Fe3O4 

Periclase MgO 

Wuestite FeO 

Calcite CaCO3 

Grafiet C 18 Ruwijzer ontzwavelingsslak 

Anorthiet CaAl2Si2O8 13 Zand 

Quartz SiO2 

Microcline KAlSi3O8 

Amorf materiaal 25 Organisch materiaal 

Overige  5 Niet te herleiden 

 
Tabel 4 resultaten veegmonsters resultaten van de monsters uit Wijk aan Zee 

 
N C S H Al Ca Cr Fe Mg  Mn Ni Pb Ti V Zn 

ID % % % % % % % % % % % % % % % 

18-8-18 598 Ca. 0,2 ca. 30 ca. 
0,4 

ca. 
0,3 

0,8 13.3 0,05 14.0 2.7 1.4 < 0,01 0,007 0,4 0,2 0,02 

27-9-18 635 * * * * 1.1 23.7 0,13 20,1 4.4 2.7 0,07 0,007 0,6 0,4 0,01 

5-10-18 639 7504 ca.0,2 ca. 7 ca. 
0,3 

ca. 
0,4 

1.3 19.6 0,10 15.5 3.5 2.2 < 0,01 0,011 0,5 0,3 0,02 

13-11-18 wijk aan 
zee 

Ca. 0,3 ca. 12 ca. 
0,9 

ca. 
0,5 

1.5 15.4 0,08 24.3 3.3 1.5 0,07 0,010 0,4 0,2 0,03 

* te weinig monster voor N, C, S en N-bepaling 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon


 
V e r t r o u w e l i j k  

 

28 november 2018   BG4500IBRP002F01 6  

 

3 Selectie stoffen voor nadere beoordeling m.b.t. 

gezondheidseffecten 

Op basis van de beschikbare informatie over ROZA-slak en converterslak is besloten om de daadwerkelijk 

gemeten componenten hiervan te beoordelen op de mogelijke gezondheidseffecten. Niet alle 

componenten uit slak zijn terug te vinden in de veegmonsters, de veegmonsters betreffen met name 

neergeslagen grof stof. Het is niet uit te sluiten dat andere (fijnere) materialen eventueel een bijdrage 

zouden kunnen leveren aan eventuele gezondheidseffecten. 

Om de geëmitteerde stoffen te beoordelen op mogelijke gezondheidseffecten wordt gekeken naar de 

stoffen die geclassificeerd zijn in lijn met CLP-verordening (EG) 1272/2008 (Tabel 5) of naar bestaande 

gezondheidskundige of stofgerichte normen.  

3.1 Koolstof/ Carbonium/ Grafiet 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

3,38 % (w/w) bestaan uit koolstof. Deze component wordt niet beschouwd als toxisch, maar blootstelling 

kan volgens de kennisgevingen die bedrijven aan ECHA hebben gedaan, mogelijk leiden tot stof-irritatie 

aan de ogen en slijmvliezen1. Verdere toxische effecten zijn niet beschreven. Wel kunnen elementair 

koolstof en koolstofverbindingen bijdragen aan de fijnstof concentratie in de lucht (maximaal 10 

micrometer doorsnede). 

3.2 Zwavel  

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

1,58 % (w/w) bestaan uit zwavel. Zwavel is EU-breed geclassificeerd als irriterend voor de huid. Volgens 

de kennisgevingen die bedrijven aan ECHA hebben gedaan, kan blootstelling leiden tot irritatie van 

slijmvliezen. Verdere toxische effecten zijn niet beschreven. Wel wordt zwavel meegerekend als een 

element wat bijdraagt aan de fijnstof concentratie in de lucht. 

3.3 Aluminiumoxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

4,97 % (w/w) bestaan uit aluminiumoxide. Deze stof kan leiden tot luchtwegirritatie, maar 

aluminiumverbindingen worden na inhalatie en orale toediening niet of nauwelijks in het bloed 

opgenomen. Eventueel geabsorbeerd aluminium wordt bovendien efficiënt uitgescheiden in de urine. 

 

De zogenaamde bauxietlong („Shaver’s disease”), is een vorm van longfibrose. Dit type fibrose is gezien 

bij werknemers in de bauxietmijnen en de aluminium verwerkende industrie na langdurige herhaalde 

inhalatie van hoge concentraties aluminiumoxide-bevattend stof.2  

3.4 Siliciumdioxide  

Siliciumdioxide is een veel voorkomende stof die van nature aanwezig is als het hoofdbestanddeel van de 

aardkorst, zowel amorf, als kwarts of in mineraalvorm. Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te 

leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 7,79 % (w/w) bestaan uit Siliciumdioxide. Hoewel er 

geen geharmoniseerde EU-classificatie wordt gehanteerd voor deze stof, kan blootstelling aanleiding 

geven tot huid, oog en luchtweg irritatie. Daarnaast kan de stof longschade (stoflongen) veroorzaken bij 

                                                      
1 Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. 
Hoboken, NJ. 2004., p. 704 
2 Krewski D et al; J Toxicol Environ health B Crit Rev 10 (Suppl 1): 1-269 (2007) 
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langdurige herhaalde beroepsmatige blootstelling.3 Ook wordt er door het IARC (International Agency for 

Research on Cancer) melding gemaakt van mogelijke carcinogeniteit van Siliciumdioxide (kwarts) bij 

beroepsmatige langdurige en herhaalde blootstelling.4  

3.5 Difosforpentoxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

0,2 % (w/w) bestaan uit difosforpentoxide. Deze stof is binnen de EU geclassificeerd als corrosief voor de 

huid, ogen en slijmvliezen (reageert met water tot fosforzuur). 

Het RIVM gebruikt onderstaande 1-uurs interventiewaarden5 en tijdgewogen gemiddelde grenswaarden 

voor werknemers voor difosforpentoxide in de lucht: 

 

 VRW 1 uur: 0,80 mg/m3 

 AGW 1 uur: 25 mg/m3 

 LBW 1 uur: 120 mg/m3 

 

 TGG 8 uur: 1 mg/m3 (werkplek) 

 TGG 15 min: 5 mg/m3 (werkplek) 

 

De beschreven symptomen en effecten bij blootstelling onder VRW zijn: keelpijn en hoesten. Tussen 

VRW en AGW is er kans op een branderig gevoel achter het borstbeen. Tussen AGW en LBW zijn kan 

kortademigheid optreden. Boven LBW treedt ademnood, larynx- en glottisoedeem op (met risico op 

verstikking). 

3.6 Calciumoxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

14,84 % (w/w) bestaan uit calciumoxide. Hoewel er (nog) geen geharmoniseerde EU-classificatie wordt 

gehanteerd voor deze stof, blijkt uit REACH-data dat blootstelling aanleiding kan geven tot huidirritatie, 

oogschade en luchtweg irritatie. Deze effecten worden toegeschreven aan de basische eigenschappen 

van de stof bij contact met water. Verdere toxische effecten zijn niet beschreven. 

 

Het RIVM gebruikt onderstaande tijdgewogen gemiddelde grenswaarden voor werknemers voor 

calciumoxide in de lucht: 

 TGG 8 uur: 1 mg/m3 (werkplek) 

 TGG 15 min: 4 mg/m3 (werkplek) 

3.7 Titaniumdioxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

0,6 % (w/w) bestaan uit titaniumdioxide. Titaniumdioxide is EU-breed voorgesteld voor classificatie als een 

mogelijk carcinogene stof, maar er is nog geen definitieve geharmoniseerde classificatie vastgesteld. 

                                                      
3 Vitums VC et al; Arch Environ Health 32 (2):62-8 (1977), American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Documentation 
of Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices for 2001. Cincinnati, OH. 
2001 
4 World Health Organization/International Programme on Chemical Safety; Concise International Chemical Assessment Document No. 
24, Crystalline Silica, Quartz pp.4-5 (2000) 
5 Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) - de luchtconcentratie die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk 
wordt waargenomen, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn. 
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) - de luchtconcentratie waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen 
optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen. 
Levensbedreigende waarde (LBW) - de luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen 
ontstaan. 
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Volgens de kennisgevingen die bedrijven aan ECHA hebben gedaan, kan blootstelling leiden tot kan 

irritatie van luchtwegen, en kan bij langdurige (beroepsmatige) blootstelling aan hoge stof concentraties 

mogelijk longschade geven.   

3.8 Divanadium pentaoxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

0,13 % (w/w) bestaan uit divanadium pentaoxide. Voor deze stof wordt een EU geharmoniseerde 

classificatie gehanteerd met betrekking tot schadelijkheid bij inslikken en inademing en irritatie van de 

luchtwegen, het veroorzaken van genetische schade, schade aan de vruchtbaarheid of het ongeboren 

kind, en schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

3.9 Chroom III Oxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

0,05 % (w/w) bestaan uit Chroom(III)oxide. Er is geen geharmoniseerde EU-classificatie voor deze stof, 

en informatie in het REACH-dossier geeft ook geen aanleiding tot classificatie. Wel zijn er bij ECHA-

meldingen gemaakt voor schadelijkheid bij inslikken, oogirritatie, allergische reacties, en een mogelijk 

risico voor het ongeboren kind. 

3.10 Mangaan Oxide 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

0,99 % (w/w) bestaan uit Mangaan Oxide. Deze stof komt ook voor in de natuur als het mineraal 

manganosiet en is een component in kunstmest en diervoedingsadditieven. Er is geen geharmoniseerde 

EU-classificatie voor deze stof, informatie in het REACH-dossier geeft ook geen aanleiding tot 

classificatie. Wel zijn er bij ECHA-meldingen gemaakt voor schadelijkheid bij inslikken of inhalatie, huid- 

en luchtweg irritatie en oogirritatie. 

3.11 IJzer 

Uit de samenstelling van het ROZA-Slak valt af te leiden dat de verschillende fracties voor gemiddeld 

56,03 % (w/w) bestaan uit ijzer. Bij inhalatie kan ijzer irritatie geven in de longen.  IJzer essentieel is voor 

verschillende lichaamsfuncties, en omdat dit element ook als supplement wordt gegeven zijn er 

doseringen bekend waarbij toxische effecten kunnen optreden. Symptomen (misselijkheid, braken) 

kunnen verwacht worden bij een orale dosis vanaf 20 mg/kg elementair ijzer. Orale blootstelling van meer 

dan 60 mg/kg wordt gezien als ernstige intoxicatie (shock, metabole acidose, tachycardie en mogelijk 

coma en orgaanfalen).6 

3.12 Converterslak (Slags, steelmaking, converter) 

De componenten van het converterslak (als weergegeven in Tabel 2) worden niet apart besproken, omdat 

er een toxicologisch rapport beschikbaar is van deze stof als UVCB (substances of Unknown or Variable 

Composition)7. Uit dit rapport blijkt dat in toxicologische studies geen acuut toxische effecten optreden na 

orale, inhalatoire of dermale blootstelling. Ook werd er geen genotoxiciteit of irritatie of sensibilisatie van 

huid, ogen of luchtwegen gevonden.  

 

  

                                                      
6 Monografie IJzerintoxicatie RIVM, versie 18062015 
7 Toxicological expert opinion on ferrous slags (category approach), from the REACH Ferrous slag-Consortium. 2018 

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/direct.jsp?regno=1344-43-0
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/direct.jsp?regno=1344-43-0
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4 Mogelijke blootstellingsroutes bij grafiet-overlast door slak 

4.1 Inhalatie 

Bij het vrijkomen stof afkomstig van ROZA- of Converterslak is inhalatie een belangrijke mogelijke 

blootstellingsroute. Hierbij zijn de mogelijke effecten sterk afhankelijk van de deeltjesgrootte8 (Figuur 1): 

 Deeltjes met een gemiddelde diameter groter dan 100 micrometer treden nauwelijks het lichaam 

binnen. 

 Inhaleerbare fractie: dat is het deel van het aanwezige stof dat kan worden ingeademd via mond en/of 

neus. Dit betreft deeltjes kleiner dan 0,1 mm. Dit wordt inhaleerbaar stof genoemd. Deze deeltjes 

blijven grotendeels hangen ter hoogte van de neusholten. De neus heeft een filterende functie. 

 Thoracale fractie: dat is het deel van het aanwezige stof dat verder dan het strottenhoofd kan 

doordringen. Dit betreft deeltjes kleiner dan 10 micrometer (0,01 mm). 

 Respirabele fractie: dat zijn de stofdeeltjes die zo klein zijn dat deze deeltjes kunnen doordringen tot in 

de longblaasjes. Dit wordt respirabel stof genoemd. Dit betreft deeltjes kleiner dan 5 micrometer. 

 Fijnstof: dit betreft deeltjes kleiner dan 5 micrometer. Het begrip fijnstof wordt echter heel verschillend 

gebruikt. Vaak wordt fijnstof ook als verzamelterm gebruikt, voor deeltjes kleiner dan 10 micrometer. 

 Nanodeeltjes: dit zijn deeltjes kleiner dan 100 nm. 

 

 

Figuur 1 Grootte verschillende fijnstoffracties (uit: “Advies gezondheidsraad, gezondheidswinst door schonere lucht Nr. 2018/01, Den 

Haag 23 januari 2018”) 

 

Als er bij het verwerkingsproces fijnstof van slakken vrijkomt zou dit kunnen leiden tot inhalatie van slak-

materiaal. In de beschikbare informatie over de compositie van het ROZA-slak worden details gegeven 

over grof stof (fracties 0-8 mm, 8-40 mm, 25-80 mm, 40-80 mm, 80-300 mm, 300-1500 mm). Fijnstof zou 

onderdeel uit kunnen maken van de kleinste fractie, maar over de samenstelling van de deeltjes <10 µM 

zijn geen verdere details beschikbaar. Fijnstof kan zich verplaatsen over tientallen tot enkele honderden 

meters, maar mogelijk ook over enkele kilometers. Daarnaast zouden sommige (reactieve) componenten 

onder invloed van blootstelling aan vochtige buitenlucht mogelijk worden omgezet waardoor de 

inhaleerbare fractie anders is dan de originele samenstelling van het slak (bijvoorbeeld: Zwavel, 

Difosforpentoxide, Calciumoxide, Divanadium pentaoxide).  Dit zou ook kunnen verklaren waarom deze 

componenten niet direct worden teruggevonden in de veegmonsters. 

De daadwerkelijke inhalatoire blootstelling aan individuele componenten, en de daaraan verbonden 

risico’s kunnen op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat. Voor het grovere (grafiet 

houdende) stof, welke als neerslag in de verschillende gebieden terecht komt geldt dat het stof 

waarschijnlijk te grof is om diep ingeademd te worden. Gezondheidseffecten door inhalatie van deze 

                                                      
8 https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/werken-met-stof-de-gezondheidseffecten 
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grove neerslag zijn daardoor niet waarschijnlijk, eventuele ervaren symptomen zouden samenhangen met 

tijdelijke (stof)irritatie aan de bovenste luchtwegen.  

Over de afgelopen jaren (2016-2017) is overigens geen stijging van fijnstof concentratie gerapporteerd, 

volgens de automatische metingen die rondom Tata Steel plaatsvinden (luchtkwaliteitsrapporten 2016 en 

2017)9. 

4.2 Dermaal en oraal 

Dermale en orale blootstelling aan Slak-componenten zou voornamelijk kunnen optreden wanneer dit via 

neerslag of vervuilde oppervlakken of op de huid, en vervolgens in de mond terecht komt. Hierbij gaat het 

dus over die componenten van het slak die in de genomen stofmonsters zijn gemeten ( 

Tabel 3). (Brownmillerite Ca2(Al, Fe)2O5, Larnite Ca2SiO4, Magnetite Fe3O4, Periclase MgO, Wuestite FeO, 

Calcite CaCO3, Grafiet C, Anorthiet CaAl2Si2O8). De componenten (geïdentificeerd als afkomstig uit 

converter-slak) komen niet geheel overeen met de componenten genoemd in de beschikbare ROZA en 

Converter slak composities (Tabel 1 en Tabel 2). Dit komt doordat de chemische analyse uitgevoerd op 

het materiaal resulteert in een indicatie van de aanwezige componenten, in hun geoxideerde vorm. De 

componenten zijn allemaal mineralen die ook van nature voorkomen in de aardkorst, welke mogelijk stof 

gerelateerde irritatie kunnen geven van de luchtwegen, maar waarvan geen directe toxicologische 

effecten zijn beschreven. 

Hier geldt dat de daadwerkelijke dermale en orale blootstelling aan individuele componenten, 

waarschijnlijk zeer laag is. Daarnaast zal de (systemische) opname van deze stoffen na oraal of dermaal 

contact zo mogelijk nog lager zijn. Het algemene advies, waarbij het wassen van de handen na aanraking 

wordt aanbevolen, zal eventuele blootstelling nog verder minimaliseren.  

  

                                                      
9 Datarapport Luchtkwaliteit IJmond 2017, Document 18-1131, Projectnr. 10-1109  
   Datarapport Luchtkwaliteit IJmond 2016, Document 17-1107, Projectnr. 10-1109 
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5 Conclusies 

In dit document worden de mogelijke gezondheidseffecten geïnventariseerd van de componenten in de 

aangeleverde samenstelling van ROZA en Converter slak door TATA Steel. Dit onderzoek kent een 

doorlooptijd van 2 weken. Door deze korte tijd en het werken met aangeleverde gegevens kan een nadere 

aanvulling in de toekomst noodzakelijk zijn. 

 

Wanneer er bij het verwerkingsproces van ROZA- of Converterslak (fijn)stof vrijkomt, zou dit kunnen 

leiden tot inhalatie van materiaal. Afhankelijk van de deeltjesgrote kan dit mogelijk leiden tot 

gezondheidseffecten. Op dit moment kan de daadwerkelijke inhalatoire blootstelling aan individuele 

componenten, en de daaraan verbonden risico’s op basis van de beschikbare gegevens niet worden 

geschat. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gezondheidsrisico’s klein omdat de blootstellingen beperkt zullen 

zijn. Daarnaast zijn de deeltjes in de grove neerslag te groot om diep in de longen terecht te komen.  

Nauwkeurige stofmetingen (luchtsampling) van de individuele componenten, alsmede de deeltjesgrootte 

van het stof ten tijde van de uitstoot (zowel aan de bron, als meting op locatie), zijn nodig om het risico 

goed in te schatten. Daarnaast kan gezondheidsmonitoring van omwonenden een beter beeld geven van 

de effecten. 

Dermale en orale blootstelling aan Slak-componenten zou mogelijk kunnen optreden wanneer dit via 

neerslag of vervuilde oppervlakken op de huid, en vervolgens in de mond terecht komt. Verwacht wordt 

dat de hoeveelheden die via deze routes worden opgenomen minimaal zijn. Helaas kan ook de 

daadwerkelijke blootstelling aan deze componenten (in µg of mg), op basis van de beschikbare informatie, 

niet worden ingeschat. Voor een specifieke risicobeoordeling zal een verdere nauwkeurige 

blootstellingsanalyse moeten plaatsvinden. 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 

1. Classificatie en Labelling van de 

gerapporteerde componenten in 

ROZA-slak 

 

 

 

 



 
V e r t r o u w e l i j k  

 

28 november 2018 BIJLAGE BG4500IBRP002F01 A1  

 

Tabel 5 Classificatie en Labelling van de gerapporteerde componenten in ROZA-slak 

Com-
ponent 

Naam CAS# EC# C&L inventory  
(>50 registrants) 

Hazard GHS 
classificatie in 
REACH 
dossier 

Harmonized 

C Koolstof/ 
Carbonium/ 
Grafiet 

7440-
44-0 

231-
153-3 

Eye Irrit. 2, H319 
 
STOT SE 3, H335 
(lungs, 
cardiovascular) 

Causes serious 
eye irritation.
   
May cause 
respiratory 
irritation. 

n/a No 

S Zwavel/  7704-
34-9 

231-
722-6 

Skin Irrit. 2, H315 
 

Causes skin 
irritation. 

Skin Irrit. 2, 
H315 
 

Skin Irrit. 2, 
H315 
 

MgO Magnesiumoxide/ 
magnesiet/periklaas 

1309-
48-4  

215-
171-9 

Not Classified  n/a No 

Al2O3 Aluminium oxide/ 
1344-
28-1 

 

215-
691-6 

Not Classified 
 
STOT SE 3 H335 
(lungs) 

May cause 
respiratory 
irritation. 

Not Classified 
 

No 

SiO2 Sillicumdioxide 
amourphous 

14808-
60-7 
 
 

231-
545-4 
 
238-
878-4 

Not Classified 
 
Skin Irrit. 2, H315 
 
Eye Irrit. 2, H319 
 
STOT SE 3, H335 
(Respiratory tract) 

Causes Skin 
irritation 
 
Causes serious 
eye irritation 
 
May cause 
respiratory 
irritation. 
 

Not classified No 

SiO2 Sillicumdioxide 
christalline/Quarz 

14808-
60-7 

238-
878-4 

STOT RE 1, H372 
(lung/inhalation) 
 
Carc. 1A, H350 
inhalation 
 
Acute tox 4,  
H332 
 
 

Causes damage 
to lungs through 
prolonged or 
repeated 
exposure via 
inhalation 
 
May cause 
cancer 
 
Harmful if 
inhaled. 

Not classified 
(no information 
in dossier) 

No 

P2O5 Difosforpentoxide 1314-
56-3   

215-
236-1 

Skin Corr. 1A, 
H314 
 
Eye Dam. 1, H318 
 
Acute Tox. 2 

Causes severe 
skin burns and 
eye damage. 
 
 
Fatal if inhaled. 

Skin Corr. 1A, 
H314 
 
Eye Dam. 1, 
H318 
 

Skin Corr. 1A, 
H314 

CaO Calciumoxide 1305-
78-8 

215-
138-9 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
(Respiratory tra...) 
(Inhalation) 

Causes skin 
irritation. 
 
Causes serious 
eye damage. 
  
May cause 
respiratory 
irritation. 

Skin Irrit. 2, 
H315 
Eye Dam. 1, 
H318 
STOT SE 3, 
H335 
(Respiratory 
tra...) 
(Inhalation) 

No 

TiO2 Titanium dioxide 13463-
67-7 
 

236-
675-5 

Acute tox 4, H332 
Carc. 2, H351 

Harmful if 
inhaled.   
 
Suspected of 
causing cancer . 

Not classified Proposed 
Carc. 1B, 
H350i 
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Com-
ponent 

Naam CAS# EC# C&L inventory  
(>50 registrants) 

Hazard GHS 
classificatie in 
REACH 
dossier 

Harmonized 

V2O5 Divanadium 
pentaoxide 

1314-
62-1 

215-
239-8 

Acute Tox. 4, 
H302, H332 
 
STOT SE 3, H335 
 
Muta.2, H341 
 
STOT RE 1, H372 
 
Repr. 2 

Harmful if 
swallowed. 
  
Harmful if inhaled 
  
May cause 
respiratory 
irritation. 
 
Suspected of 
causing genetic 
defects . 
Suspected of 
damaging fertility 
or the unborn 
child. 
 
Causes damage 
to organs through 
prolonged or 
repeated 
exposure. 
 

Repr. 2 H361d 
 
STOT SE 3, 
H335 
 
STOT RE 1, 
H372 
 
Acute Tox. 4, 
H332, H302 
 
Muta. 2, H341  
 
Eye Dam. 1, 
H318 

Acute Tox. 4, 
H302, H332 
 
STOT SE 3, 
H335 
 
Muta.2, H341 
 
STOT RE 1, 
H372 
 
Repr. 2 

Cr2O3 Chromium (III) 
oxide 

1308-
38-9 

215-
160-9 

Acute Tox. 4, 
H302 
 
Skin Sens. 1, 
H317 
 
Eye Irrit. 2, H319 
 
Repr. 1B, H360 

Harmful if 
swallowed. 
 
Causes serious 
eye irritation. 
 
May cause an 
allergic skin 
reaction. 
 
May damage 
fertility or the 
unborn child. 

Not classified  No 

MnO Magnesiumoxide 1309-
48-4 

215-
171-9 

n/a n/a n/a No 

Fe Iron   Acute Tox. 4, 
H302 
Skin irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2, H319 

Harmful if 
swallowed. 

Causes skin 
irritation. 
Causes serious 
eye irritation. 

n/a No 
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