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1 Inleiding 

1.1 Voorwoord 

In zowel de NTA 9065 Meten en rekenen geur als ook de Handleiding geur (bepalen van het 

aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen)) wordt geadviseerd 

het reukvermogen van toezichthouders, die als taakpakket hebben geurklachten te onderzoe-

ken, regelmatig te testen. 

 

De DCMR heeft hiertoe in het najaar 2014 ter standaardisering twee protocollen vastgesteld. 
Het Protocol getraind reukorgaan beschrijft de criteria waaraan een medewerker van de uitruk-

dienst van de meldkamer moet voldoen. Het Protocol getest reukorgaan beschrijft de criteria 

waaraan een toezichthouder zou moeten voldoen. Dit document is een publieke versie van het 
Protocol getest reukorgaan. 

 

1.2 Aanleiding 

Volgens jurisprudentie van de Raad van State inzake invordering van verbeurde dwangsom-

men dient aan een invorderingsbesluit een deugdelijke en controleerbare vaststelling van rele-

vante feiten en omstandigheden ten grondslag te liggen. De waarneming van feiten en om-

standigheden die leiden tot het verbeuren van een dwangsom dient volgens de Raad van State 

te worden gedaan door een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag.   

 

Het uitgangspunt van het bevoegd gezag moet daarom ook zijn dat alleen toezichthouders 

geurklachten onderzoeken waarvan bekend is dat zij beschikken over een niet te ongevoelige 

neus. Immers, als een toezichthouders een slecht werkend reukorgaan heeft, kan nooit een 

geurklacht op een goede wijze geverifieerd worden. De analogie met geluid is hier snel ge-

maakt. Geluid kun je meten met een geluidmeter. Deze geluidmeter wordt periodiek gecontro-

leerd en moet voldoen aan zekere standaards. Voor geur vertrouwen we op de neuzen van 

toezichthouders. Deze geurmeters (=neuzen) moeten dan wel periodiek worden gecontroleerd 

en moeten ook voldoen aan zekere standaards.  

 

De criteria die de DCMR aan de toezichthouder stelt, zijn gelieerd aan de criteria uit de NEN-

EN 13725, maar niet dezelfde. De criteria van de NEN-EN-13725 zijn namelijk voor het zoda-

nig selecteren van geurpanelleden met een gemiddelde neus, dat zij op de geurdrempel de 

geurconcentratie, uitgedrukt in Europese geureenheden, van een onbekend geurmonster met 

een zekere nauwkeurigheid kunnen bepalen. Voor onderzoek naar geurklachten wordt deze 

nauwkeurigheid en het kunnen uitdrukken in Europese geureenheden niet nodig geacht. 
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2 Protocol getest reukorgaan (toezichthouders) 

Voor het onderzoek naar geurklachten binnen het werkgebied van de DCMR moeten de rele-
vante toezichthouders van de DCMR beschikken over een getest reukorgaan. 

 
Onder een getest reukorgaan verstaat de DCMR het volgende: 

 
1) Een bewijs van het met goed gevolg afleggen van een geurgevoeligheidstest (in een geur-

lab m.b.v. een olfactometer), om zo de geurgevoeligheid van het reukorgaan van de me-
dewerker vast te stellen. De criteria die de DCMR aan de medewerkers stelt, zijn gelieerd 
aan de criteria uit de NEN-EN 13725, maar niet dezelfde. De criteria van de NEN-EN-
13725 zijn namelijk voor het zodanig selecteren van geurpanelleden met een gemiddelde 
neus, dat zij op de geurdrempel de geurconcentratie uitgedrukt in Europese geureenheden 
van een onbekend geurmonster met een zekere nauwkeurigheid kunnen bepalen. Voor 
onderzoek naar stank(klachten) wordt deze nauwkeurigheid en het kunnen uitdrukken in 
Europese geureenheden niet nodig geacht. 

 

De criteria die de DCMR aan de medewerkers stelt zijn de volgende: 

• De geurgevoeligheid van de medewerker wordt periodiek getest (minimaal eenmaal in 
de vijf jaar). 

• Het aantal goedgekeurde geurdrempels per test bedraagt minimaal 10 (n≥10). 

• Het meetkundig gemiddelde van de individuele geurdrempel voor referentiegas n-
butanol per test is lager dan of gelijk aan 240 ppb (≤ 240 ppb). 

• De standaarddeviatie (methodiek gelijk aan NEN-EN 13725) bedraagt maximaal 2,7 

 

Nadere toelichting: 
a. De medewerker mag een betere neus hebben dan de “gemiddelde”. Dit maakt het na-

melijk makkelijker om de klachten van de bewoners te verifiëren en vervolgens de bron 
te lokaliseren. 

b. De medewerker mag niet een te ongevoelige neus hebben. Wat bewoners doorgaans 
waarnemen, moet geroken kunnen worden. Het is algemeen bekend dat hinder begint 
bij geurconcentraties vanaf circa 3 keer de geurdrempel. Het ruiken van 1 Europese 
geureenheid (criterium NEN-EN 13725) is daarom bij veldwerkzaamheden niet aan de 
orde. Vandaar het aangepaste selectiecriterium 3 x 80 = 240 ppb. 

c. In het geurlaboratorium wordt de geurconcentratie van een geurmonster bepaald met 
een zekere nauwkeurigheid. Daarvoor is vereist dat panelleden ook stabiele ruikers zijn 
(NEN-EN 13725 standaarddeviatie < 2,3). Echter in het veld en bij concentraties (ver) 
boven de geurdrempel, is het niet van belang dat men het verschil tussen 3 of 4 geur-
eenheden ruikt. De stabiliteit of nauwkeurigheid in het veld is daarom minder van be-
lang (< 2,7). 



 


