
 
POSTADRES 

Postbus 290 
3830 AG Leusden 

BEZOEKADRES 

Larikslaan 1 
3833 AM Leusden 

TELEFOON 

033 - 4952888 

FAX 

033 - 4962777 

INTERNET 

www.acp.nl 

E-MAIL 

ledencontact@acp.nl 
 

 

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b. 

 

 

AFDELING  PLAATS  ONS KENMERK 

Bestuur  Leusden  DB/cor.uit/17.030/EK  

DOORKIESNUMMER  DATUM  UW KENMERK 

  27 juli 2017   

E-MAIL   

bestuur@acp.nl 

   

BETREFT   

Gehoorschade bij motoragenten 

 

 

Geachte heer Den Uyl,  

 

Wij hebben kennis genomen van de resultaten van het onderzoek naar 

geluidsbelasting bij motorrijders, dat mede op ons aandringen is verricht.  

 

De conclusies zijn wat ons betreft helder: 

 De geluidsbelasting is ruimschoots hoger dan de grenswaarde van 

85 db(A) als er geen rekening wordt gehouden met 
gehoorbeschermingsmaatregelen. 

 De werkgever is daarom verplicht tot het treffen van  maatregelen 
gericht op het beheersen van die geluidsbelasting. 

 Het gebruik Wünderlich schermen kan een verlaging tot 6 dB 
opleveren. 

 Gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen met de juiste filters kan 

de belasting naar aanvaardbare niveaus terug brengen. 

 Variabelen als rijssnelheid, motortype, motorhelm, helmstand en 

het gebruik van de tweetoon hebben allemaal invloed op de 

geluidsbelasting. De meest in het oog springende variabele is de 
spraakcommunicatie via portofoon en mobilofoon. 

 De meest effectieve maatregel om de totale geluidsbelasting te 

verlagen is het terugdringen van de invloed van de 
spraakcommunicatie. 

De werkgever moet dus in actie komen om de geluidsbelasting van de 

motorrijders te beperken en op die manier te zorgen dat motorrijders hun 

werk kunnen doen zonder gezondheidsschade op te lopen.  
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Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat op korte termijn alle 

motorrijders onderzocht moeten worden op gehoorschade. Verder zullen 

ALLE motorrijders op de meest korte termijn moeten worden voorzien van 

adequate gehoorbescherming (filters F8 en F10). Dus ook de motorrijders 

die starten met de rijopleiding! 

Dit zal iets betekenen voor de afspraken omtrent bestellen en (af)leveren.   

Verder zijn wij van mening dat er ook gekeken moet worden naar het 

beschikbaar stellen van windschermen die een betere bescherming bieden 

dan de standaard- en comfortschermen van BMW.  

 

Wij zijn ook van mening dat het gehoor van alle motorrijders periodiek 

gecontroleerd moet worden om te zien of de preventieve maatregelen het 

gewenste effect hebben en om adequaat te kunnen optreden wanneer 

schade geconstateerd wordt, teneinde te voorkomen dat de schade groter 

wordt.  

Tot slot dienen de collega’s zo snel mogelijk te worden geïnformeerd over 

de risico’s en gevolgen van gehoorschade en welke maatregelen de 

werkgever gaat nemen.  

 

Graag vernemen wij binnen drie weken welke concrete stappen de 

werkgever gaat zetten en welke termijnen aan die stappen zijn verbonden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Politievakbond ACP 

 

 

Drs. H.A. (Erwin) Koenen 

Vice-voorzitter ACP  
 
 
 
 
cc. 
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