
Schriftelijke vragen van de leden Cegerek en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister van 

VWS over de giftige stoffen in rubbertegels. 

 

1. Bent u bekend met de mogelijke giftigheid van rubbertegels?1 

2. Klopt het dat rubbertegels kankerverwekkende stoffen bevatten en het niet bekend is 

hoe gevaarlijk dit voor de volksgezondheid is? Waarom is hier bij de introductie van 

deze tegels geen onderzoek naar gedaan? Bent u bereid alsnog te onderzoeken wat het 

precieze gevaar is? 

3. Welke alternatieven voor rubbertegels zijn er om kinderen die vallen van bijvoorbeeld 

klimtoestellen te beschermen tegen verwondingen? Waarom wordt, gezien de twijfel 

over de gezondheid van rubbertegels, niet voor deze alternatieven gekozen?  

4. Welke gevaren voor de volksgezondheid vormen autobanden die eveneens vaak als 

(onderdeel van) speeltoestellen worden gebruikt? Waarom worden op speelplaatsen 

voorwerpen gebruikt waarvan de veiligheid voor kinderen niet gegarandeerd kan 

worden?  

5. Wanneer zal de EU naar verwachting haar onderzoek hebben afgerond en limieten 

hebben ingesteld voor de maximale hoeveelheid giftige stoffen per kilogram rubber? 

Is het, gezien de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, naar uw mening nodig 

als Nederland om alvast een limiet te stellen tot er vanuit Europa een definitieve limiet 

komt? Zo ja, wanneer maakt u deze limiet bekend en welke gevolgen heeft dit voor 

rubber dat al in gebruik is? Zo nee, waarom niet? 

6. Welke andere producten zijn er die gemaakt zijn van vergelijkbaar rubber als 

rubbertegels en de korreltjes in kunstgras waar consumenten regelmatig mee in 

aanraking komen en daarmee eveneens een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid 

vormen? Bent u bereid onderzoek te laten uitvoeren naar deze producten en de 

mogelijke gevaren en indien nodig hierop actie te ondernemen? Zo ja, op welke 

termijn verwacht u de resultaten van dit onderzoek en kunt u de resultaten van dit 

onderzoek en uw acties met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?  

                                                 
1 http://www.bnr.nl/player/audio/10050588/10312178 


