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Rubberkorrels op kunstgrasvelden  -  Milieu- en gezondheidsrisico’s

In totaal zijn er in Vlaanderen zo'n 300 kunstgrasvelden. 63 daarvan zijn gesubsidieerd 
met geld van de Vlaamse overheid. In oktober 2016 brak er commotie uit over het 
gebruik op die velden van rubberkorrels, afkomstig van versnipperde autobanden. 

Aanleiding was een uitzending van Zembla over de gezondheidseffecten van 
rubberkorrels op kunstgrasvelden. In de uitzending werd duidelijk dat de rubberkorrels 
die afkomstig zijn van autobanden, zink, lood, benzeen en verschillende polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten: stoffen waarvan bewezen is dat ze 
kankerverwekkend en/of milieuschadelijk zijn. Het Nederlandse Rijksinstituut 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in dezelfde uitzending geen gezondheidsrisico’s 
te verwachten van het spelen op kunstgrasvelden met de rubberkorrels en herbevestigde 
dat standpunt in december 2016. In een tweede uitzending van Zembla trok professor 
Jacob de Boer na eigen onderzoek de conclusies van het RIVM in twijfel.
 
Alle 63 kunstgrasvelden die zijn aangelegd met Vlaamse subsidies hebben momenteel 
'sbr gecertificeerd rubberkorrels' en voldoen aan de huidige Europese normen (REACH), 
stelde de minister in oktober 2016. De Vlaamse Regering zou tegelijkertijd de Europese 
Commissie aanspreken over een eventuele aanpassing van de REACH-normen.
 
De Vlaamse Regering zou ook vragen aan het bedrijf Recytyre, Belgisch afvalbeheerder 
van autobanden, om staaltjes te nemen van rubberkorrels op de voetbalvelden van 
lokale sportclubs en besturen die grasvelden hebben die niet door de overheid zijn 
gesubsidieerd. Een onafhankelijk bureau en toxicoloog zouden die stalen onderzoeken.
 
De discussie over de kunstgrasvelden draait momenteel enkel om de 
gezondheidseffecten van de korrels op de (vooral jonge) spelers. Een deel van de 
gevaarlijke stoffen in de korrels komt echter ook in het milieu terecht. De nadelige 
gevolgen zijn evident:
- Het gaat hier om zinkhoudend (1 à 2%) rubber dat is vermalen tot kleine en/of zeer 

kleine deeltjes die daardoor een zeer groot contactoppervlak hebben, waardoor de 
uitloging van zink sterk wordt bevorderd.

- Gebruik als infill op sportvelden leidt tot een zinkemissie waarvan met 
laboratoriumproeven is aangetoond dat deze de uitloognorm voor bouwstoffen bij alle 
onderzochte monsters overschrijdt.

- De in laboratoriumproeven gemeten overschrijding van de uitloognorm voor 
bouwstoffen is bovendien zeer fors: gemiddeld een factor 5 (en soms een factor 29).



- In de praktijk kan de mate van uitloging van zink zelfs nog groter zijn, bijvoorbeeld 
bij veel doorspoeling en/of hoge zuurgraad.

- Het gaat hierbij om uitspoeling naar zowel de bodem als naar grond- en/of 
oppervlaktewater.

 
1. Heeft de Vlaamse Regering inmiddels overlegd met de Europese Commissie om de 

REACH-normen aan te passen?

2. Is de studie van het bedrijf Recytyre inmiddels bekend?

3. Gebruikte autobanden worden beschouwd als afval maar nadat ze zijn versnipperd 
worden ze uitgestrooid over kunstgrasvelden. 

Op welke basis wordt besloten dat het rubbergranulaat in tegenstelling tot de 
autobanden geen afval zou zijn? 

Zijn aan dit gebruik expliciete voorwaarden verbonden? Zo ja, welke en hoe wordt er 
gecontroleerd? 

4. Klopt het dat het rubbergranulaat van autobanden grotere risico’s voor de 
gezondheid en het milieu met zich meebrengt dan niet-versnipperde autobanden? 
(Dit omdat het oppervlak van het materiaal wordt vergroot, waardoor de gevaarlijke 
stoffen in grotere hoeveelheden kunnen uitlogen en dit ook omdat de snippers zelf 
gemakkelijker in het milieu terecht kunnen komen).

5. Zou naar volgens de minister de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals PAK’s en 
zink in rubber waarop gespeeld wordt door kinderen tot een minimum moeten 
worden beperkt? Zouden daarbij voor rubbersnippers van autobanden die gebruikt 
worden op een sportveld minder strenge, dezelfde of juist strengere normen moeten 
gelden dan voor rubbertegels voor speeltuinen, gezien de risico’s voor gezondheid en 
milieu?

6. Hoeveel van het rubbergranulaat en de verschillende schadelijke stoffen daarin komt 
jaarlijks in respectievelijk de bodem, de riolering en het oppervlaktewater terecht? 
Kan de minister aangeven hoeveel dat gemiddeld en maximaal is per voetbalveld of 
ander sportveld?

7. Worden bij alle toepassingen van rubbergranulaat op kunstgras voldoende 
maatregelen getroffen om te voorkomen dat de rubberkorrels en de schadelijke 
stoffen daarin, denk aan zink en PAK’s, niet in het milieu, de riolering of het 
oppervlaktewater terecht komen?
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1. Ik wacht nog op een antwoord van de Europese Commissie of men de normen al dan 
niet zal verstrengen, zodat we – indien nodig – ook zo snel mogelijk maatregelen 
kunnen ondernemen, uiteraard in overleg met de sector. Het eventueel aanpassen 
van de REACH-norm gebeurt op voorstel van de Europese Commissie in een comité 
dat bestaat uit de lidstaten. Daarom heb ik, zoals u weet, reeds een vraag gericht aan 
de commissie om haar positie in dit dossier te verduidelijken en aan te geven of ze ja 
dan nee een wijziging zou voorstellen. Deze brief werd ook overgemaakt aan de 
andere gemeenschappen en aan het federale niveau.

2. De aanvragers zijn allen via mail door Recytyre verwittigd dat men kortelings 
telefonisch contact zal opnemen ter verifiëring van de opgegeven informatie en 
gegevens. Vervolgens zal er in samenspraak met het aangeduide labo een planning 
gemaakt worden voor monsterafname en bijhorende analyse. 

3-7.Als minister van Sport kan ik geen uitspraken doen over de risico’s van het gebruik 
van rubbergranulaat voor het milieu en het oppervlaktewater. Hiervoor verwijs ik u 
door naar Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tot 
wiens bevoegdheidsdomein het antwoord op deze vragen behoort. Ik neem als 
minister van Sport pro-actief een rol op om de sportsector en vooral de kant van de 
gebruikers zo goed mogelijk op de hoogte te houden op een begrijpelijke manier in 
een zeer technisch dossier. Eveneens tracht ik de bezorgdheden vanuit de 
sportsector te vertalen naar de betrokken stakeholders om zo goed mogelijk 
geïnformeerd te blijven.


