
Reactie brancheorganisatie VACO:  

 

Uit documenten die ZEMBLA in handen heeft, blijkt dat de VACO zich actief heeft ingezet om 

het Nederlandse standpunt inzake de REACH-verordening voor rubbergranulaat te 

beïnvloeden. Mede hierdoor is er in de REACH-regeling een uitzonderingspositie geschapen 

ten aanzien van de samenstellingseisen van rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden. 

Wij zouden graag van u willen weten welke overwegingen de VACO heeft gemaakt bij deze 

activiteiten. 

  

Uit de documenten blijkt ook dat de VACO het ministerie van VWS heeft gevraagd om het 

RIVM opdracht te geven kritisch onderzoek te doen naar wetenschappelijke publicaties die 

aangeven dat er mogelijk gezondheids- en milieurisico’s kleven aan het gebruik van 

rubbergranulaat. Wij zouden van de VACO willen weten wat haar belang is om zo’n verzoek 

aan het ministerie te richten. 

  

De bandenbranche heeft in de afgelopen jaren diepgaande literatuur-, laboratorium- en 

veldonderzoeken laten uitvoeren naar de milieu- en gezondheidsaspecten van rubberinfill 

(gerecyclede banden) dat wordt toegepast in kunstgrasvelden. Dat zien wij als onze 

verantwoordelijkheid. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden in nauw overleg met andere 

partijen die betrokken zijn bij de aanleg, gebruik, onderhoud, onderzoek, goedkeuring en 

certificering van kunstgrasvelden - inclusief het RIVM, de KNVB en de ministeries van I&M 

en VWS. Uit de onderzoeken blijken geen gezondheids- of milieurisico’s, zoals onder andere 

ook is na te lezen op de website van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Mil

ieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat 

  

Het toepassen van infill van gerecyclede banden draagt positief bij aan het verminderen van 

het grondstoffengebruik door het sluiten van grondstofkringlopen en het verminderen van de 

uitstoot van broeikasgassen. Gezien deze conclusies en het evidente belang van een zo 

duurzaam mogelijk hergebruik van banden, hebben wij de Nederlandse overheid 

geïnformeerd over onze zorgen ten aanzien van een (te) ruime interpretatie van de nieuwe 

PAK-restricties zoals genoemd in de EU Verordening 1272/2013. Overigens wijzen wij erop 

dat rubbergranulaat toegepast als infill wel aan alle andere REACH-wetgeving dient te 

voldoen. 

  

Aangezien in de discussie over de interpretatie van de EU Verordening 1272/2013 een Duits 

onderzoek werd aangehaald dat niet gebaseerd was op metingen, maar op irreële aannames 

ten aanzien van frequentie en duur van huidcontact, hebben wij het ministerie van VWS 

inderdaad verzocht om het RIVM opdracht te geven om onderzoek te doen naar de werkelijke 

blootstelling aan infill/tegels. Wij zijn nu in afwachting van dat onderzoek.   
 

Op 18 november 2015 is er mailverkeer tussen een medewerker van de VACO en een 

medewerker van het RIVM. De VACO vraagt daarin aan de medewerker van het RIVM om 

een aantal teksten op de website van de REACH Helpdesk te wijzigen. Het gaat er daarbij 

onder meer om dat op de website niet langer wordt gesteld dat de REACH-normering voor 

rubbergranulaat waarschijnlijk op 1 januari 2016 zal ingaan. Uit het mailverkeer blijkt dat 

het RIVM deze wijziging ook doorvoert.Waarom heeft de VACO deze wijziging bepleit? 

  
  

 

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat


VACO hecht veel waarde aan: 

-        een zo duurzaam mogelijk hergebruik van banden, mits dit geen bedreiging vormt voor 

de gezondheid (en dat is vooralsnog niet gebleken); 

-        duidelijkheid in en objectieve informatievoorziening aan de markt en het publiek. 

Vanuit dat oogpunt onderhouden wij uitgebreid contact met overheid, marktpartijen en 

maatschappelijk middenveld. 

Aangezien medio november 2015 de interpretatie van de Europese Commissie was dat 

rubbergranulaat van gemalen banden toegepast als infill in kunstgrasvelden niet onder 

Verordening EU 1272/2013 valt, hebben wij gevraagd deze informatie op de site van de 

REACH Helpdesk te plaatsen. 
  

 

 


