
Reactie ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
 
  
Heeft het ministerie van VWS in het verleden gekeken naar mogelijke gezondheidsrisico’s 
bij het voetballen op kunstgrasvelden waarin rubbergranulaat wordt gebruikt dat 
afkomstig is van oude autobanden? 
  
Onderzoek naar mogelijke risico’s van rubbergranulaat is in het verleden uitgezet door 
de branche zelf. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was bij dat onderzoek 
betrokken via de begeleidingscommissie, in afstemming met VWS.  
  
Producenten van dit rubbergranulaat en hun brancheorganisatie wijzen bij vragen over 
mogelijke gezondheidsrisico’s naar een onderzoeksrapport van het bureau Industox uit 
september 2006. Het RIVM zat in de begeleidingscommissie van dit onderzoek en heeft de 
resultaten onderschreven. Het is bekend dat er ook kritiek is op dit Industox-onderzoek. Is 
dat voor VWS reden geweest nader onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s? 
  
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dit 
onderzoek begeleid en de resultaten onderschreven. Aangezien er begin 2016  
wetenschappelijke commentaren op het  Industox-onderzoek aan VWS zijn gezonden, 
heeft VWS het RIVM verzocht de kritiek beoordelen. Het RIVM heeft toen opnieuw 
geconstateerd dat het onderzoek beter had gekund in de opzet maar dat het niet tot een 
andere conclusie leidt met betrekking tot de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 
PAK’s uit rubbergranulaat. 
  
Reactie ministerie Infrastructuur en Milieu: 
 
Eind 2015 heeft op Europees niveau in de zogenaamde CARACAL-commissie een discussie 
plaats gevonden over de vraag of rubbergranulaat van oude autobanden wel of niet onder 
de REACH-regeling 1272/2013 zou moeten vallen, waarin strenge maxima voor de 
aanwezigheid van PAK’s zijn opgenomen. Nederland heeft in deze discussie het standpunt 
ingenomen dat het rubbergranulaat niet onder de REACH-regeling moet vallen. Wat zijn 
de overwegingen voor dit standpunt? 
  
De Commissie heeft eind vorig jaar aan een adviescomité voorgesteld om 
rubbergranulaat als ‘mengsel’ te beschouwen. In eerste instantie had de Nederlandse 
vertegenwoordig in dit comité de opvatting dat het als ‘voorwerp’ gezien moet worden. 
Achterliggende argumentatie toen was dat er eisen gesteld worden aan de grootte en de 
vorm van de korrels. 
De opvatting van Nederland is veranderd en heeft zich uiteindelijk in januari 2016 
aangesloten bij de interpretatie van de Commissie om het als mengsel aan te merken. 
Dat deze de opvatting veranderde was omdat bijna alle andere Europese landen het 
rubbergranulaat als mengsel zien. Bovendien bleek rubbergranulaat niet te passen bij de 
voorbeelden van voorwerpen zoals deze in de restrictie worden omschreven. De 
pragmatische reden is dat Nederland in heel Europa dezelfde aanpak wil. Als wij het in 
Nederland anders aanmerken, dan zorgt dat voor ongelijke behandeling van betrokken 
bedrijven en problemen bij de grens als het rubbergranulaat moeten worden 
geïmporteerd of geëxporteerd. 



Er is geen sprake van uitstel van de inwerkingtreding, want juridisch gezien is het 
aanmerken van rubbergranulaat als mengel geen besluit, maar een interpretatie van een 
genomen besluit. Ook al is de restrictie nu niet van toepassing op het gebruik van 
rubbergranulaat op sportvelden, dat betekent niet dat REACH niet van toepassing zou 
zijn. Zo gelden voor dit granulaat gewoon alle verplichtingen voor het importeren of op 
de markt brengen van mengsels en geldt ook de algemene restrictie voor het op de 
markt brengen van voor de gezondheid gevaarlijk stoffen. In 2017 wordt al een 
evaluatie van de Commissie voorzien van deze restrictie en of daarin bijvoorbeeld 
uitbreiding naar mengsels mogelijk is. 
 
Hoe kan het dat een standpuntbepaling van Nederland in de CARACAL-besprekingen zou 

kunnen zorgen voor een ongelijke behandeling van Nederlandse bedrijven? En hoe kan het 

dat er dan problemen zouden kunnen ontstaan aan de grens bij het importeren of exporteren 

van rubbergranulaat? Europese regels gelden toch voor alle betrokken EU-landen, ongeacht 

welk standpunt een bepaald land heeft ingenomen tijdens de besluitvorming? 

 
Het is gebruikelijk dat een lidstaat de Commissie volgt, maar landen kunnen ervan 
afwijken. Als Nederland het eigenstandig als voorwerp zou bestempelen, dan zou dit 
afwijken van onze buurlanden (en het standpunt van de Commissie) die het als mengsel 
zien. Dat zou betekenen dat er andere normen voor toepassing van het granulaat gelden 
in Nederland dan in andere landen. Dit zou voor toeleveranciers en afnemers aan beide 
kanten van de grens een blokkade opwerpen voor import en export. Een bedrijf uit 
Duitsland zou dan bijvoorbeeld niet zomaar meer granulaat naar Nederland kunnen 
exporteren. De Europese regels gelden inderdaad voor alle landen, alleen zouden in dit 
voorbeeld in Duitsland de regels voor een mengsel gelden en in Nederland die van een 
voorwerp. 
 
 


