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Rubberkorrels als instrooimiddel voor kunstgrasvelden  -  Impact op milieu en 
gezondheid

De problematiek van het rubbergranulaat in kunstgrasvelden leidt al geruime tijd tot 
beroering. Niet verwonderlijk, ook als men weet welke hoeveelheid zorgwekkende stoffen 
er in deze rubberkorrels verwerkt zitten en hoeveel van deze korrels uiteindelijk in het 
milieu terechtkomen. Zowel in de commissie Sport als in de commissie Leefmilieu werden 
er ter zake al meerdere vragen gesteld, maar tot op heden blijven er vooral nog heel wat 
vragen onbeantwoord.

1. In Vlaanderen zouden 169 velden ingestrooid zijn met rubberkorrels waarvan de 
lokale besturen of sportclubs aangeven dat het om ‘SBR-gecertificeerd’ (Standard 
Business Reporting) rubbergranulaat gaat. Daarvan werden 96 velden door Recytyre 
onderzocht die alle aan de huidige Europese REACH-normen (Registration, Evaluation 
and Authorization of CHemicals) voldoen.

a) Is er ook een onafhankelijk onderzoek naar de rubberkorrels op deze velden 
gebeurd of heeft enkel Recytyre SBR-monsters getest? Zo neen, waarom niet? Is 
dit volgens de minister niet een beetje zoals de slager die zijn eigen vlees mag 
keuren?

b) Is er naast polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) ook gekeken naar 
de aanwezigheid van andere zeer zorgwekkende stoffen zoals BPA, chroom, 
arsenicum, …? Waarom niet? 

2. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal naar 
verwachting in april van dit jaar een advies uitbrengen aan ECHA (European 
Chemicals Agency) voor een strengere norm voor PAK’s in SBR. 

a) Heeft de minister zicht op de zeer zorgwekkende stoffen die kankerverwekkend, 
acuut toxisch, hormoonverstorend, genotoxisch of mutageen zijn? 

b) Hoe worden de vermelde risico’s voor het ecosysteem ingeschat? Is er 
bijvoorbeeld een inschatting daarvan gemaakt met een WET-test die het totale 
effect van milieublootstelling van waterorganismen aan toxische 
verontreinigende stoffen beschrijft?

3. Academische studies tonen aan dat het granuleren van autobanden de oppervlakte 
en dus ook de uitloging vergroot waardoor het vervuilende karakter ervan alleen 
maar toeneemt. 



Hoe verklaart de minister dat autobanden het afvalstatuut hebben, maar dat 
verliezen zodra ze gegranuleerd worden zonder dat er in die bewerking bijkomend 
iets wordt gedaan om de toxische stoffen te immuniseren?

a) Is de mogelijke verontreiniging grondig onderzocht en gecontroleerd door de 
overheid alvorens een grondstoffenverklaring af te leveren? Heeft de minister 
daarvan de nodige rapporten in haar bezit die zij met ons kan delen?

b) Is de minister ervan op de hoogte dat er in specifieke omstandigheden zoals 
zure regen en verhoogde temperaturen (vanaf 25 graden) PAK’s en zware 
metalen uit SBR vrijkomen? Is daar rekening mee gehouden bij de beoordeling 
van de goedkeuring voor het verlenen van de grondstoffenverklaring ?

c) Hoe staat de minister tegenover de stelling dat versnipperde autobanden 
eigenlijk een verkapte vorm van sluikstorten zijn aangezien de rubberkorrels 
ongecontroleerd in het milieu verdwijnen zonder de impact op het milieu daarvan 
correct te kunnen inschatten? Voor Recycling Netwerk Benelux was dit alvast de 
aanleiding om eind 2017 een aangifte te doen van grootschalige 
milieuverontreiniging bij het Openbaar Ministerie in Nederland.

4. Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) stelt in een rapport van mei 
2017 dat ‘good housekeeping’ of met andere woorden de verantwoordelijkheid 
volledig afschuiven op de terreinverzorgers, zoals de minister in haar antwoord op 
mijn schriftelijke vraag nr. 734 van 7 juni 2017 én op een vraag om uitleg ter zake 
van collega Caron in de commissie deed, niet voldoende is. Maar liefst 200 tot 500 
kg. SBR per kunstgrasveld verdwijnt jaarlijks in het milieu. 

Welke concrete extra maatregelen zijn er door Vlaanderen genomen om ervoor te 
zorgen dat SBR niet of zo min mogelijk in het milieu terechtkomt en Zeer 
Zorgwekkende Stoffen niet kunnen uitlogen?

5. Meetgegevens van benzothiazol door bandenslijpsel en rondom sportvelden door SBR 
moeten door de industrie aangeleverd worden aan de Europese Commissie. 

Zijn deze meetgegevens de minister bekend? Zo ja, kan zij die bezorgen?

6. Bij de meeste velden die gesaneerd moeten worden, wordt een verontreiniging door 
minerale olie en zink vastgesteld, vaak in combinatie met kobalt en barium. Verder 
zitten zorgelijke zware metalen zoals lood, chroom, arsenicum, … in SBR. Ook van 
belang: PCB's en POP's. Deze zijn persistent en de Europese Commissie hanteert 
strenge restricties aangaande deze stoffen omdat ze zeer schadelijk zijn voor 
organismen en biocumulatief zijn (omdat ze niet afbreken) en daardoor in de 
voedselketen blijven. 

Kan de minister bodemonderzoeken voorleggen van sportvelden met SBR infill, 
uitgesplitst per onderlaag, waarbij het aanwezige SBR aan uitloogproeven is 
onderworpen zodat er een referentie is aan mogelijk aan te treffen schadelijke 
stoffen?

7. Het Verdrag van Aarhus is bindend voor alle lidstaten van de Europese economische 
commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en gebiedt dat informatie over 
milieuaangelegenheden, zoals zeer zorgwekkende en milieugevaarlijke stoffen, 
eenvoudig toegankelijk dienen te zijn voor burgers en niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) Op de websites van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Recytyre ontbreekt echter - plots - alle 
informatie over rubbergranulaat, infill, kunstgrasvelden enzovoort.

Hoe verklaart de minister het ontbreken van deze verplichte informatie, hetgeen in 
strijd is met het Verdrag van Aarhus?
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1. a) Recytyre heeft aan alle eigenaars of beheerders van kunstgrasvelden die dit 
wensen, een bemonstering en analyse van het ingestrooide granulaat aangeboden. 
SGS voerde als onafhankelijk labo de bemonsteringen en labo-analyses uit. Het 
protocol (methodologie en object van het onderzoek) werd voorgelegd en 
goedgekeurd door prof. dr. Jan Tytgat (KULeuven). Het onderzoek van de 96 
velden betreft dus wel degelijk een onafhankelijk onderzoek. Ook de federale 
milieu-inspectie heeft eind 2016 analyses laten uitvoeren op 5 stalen 
rubbergranulaat bij Belgische ”terreinplaatsers”. Daarbij werden ook geen 
overschrijdingen van de mengsellimiet voor PAKs vastgesteld.

b) De scope van het onderzoek was beperkt tot de analyse van de PAK’s in het 
rubbergranulaat met toetsing aan de REACH-normen en de VLAREMA-normen.

2. a) De impact op de gezondheid door de aanwezigheid van deze stoffen kwam reeds 
uitvoerig aan bod in recente onderzoeken door zowel Europese, nationale als 
Vlaamse instanties. Ik verwijs naar de analyses door het ECHA, door het RIVM en 
door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uit de diverse onderzoeken bleek dat er 
veilig gebruik kon gemaakt worden van de aangelegde kunstgrasvelden.

b) De milieu-impact van dergelijk gebruik van rubbergranulaat werd reeds uitvoerig 
onderzocht. De mogelijkheden van de WET-test m.b.t. deze case zijn mijn diensten 
bekend. Dergelijke testen worden momenteel nog niet uitgevoerd op deze 
sportvelden. Er wordt uitgekeken naar de resultaten van de bijkomende 
onderzoeken die lopen bij het RIVM voor wat de milieu-impact betreft. Dit zal 
toelaten om uit te maken welke bijkomende Vlaamse onderzoeken op dit punt 
eventueel aangewezen lijken.

 
3. a) Er wordt geen grondstoffenverklaring afgeleverd voor het gebruik van 

rubbergranulaat als instrooimateriaal in kunstgrasvelden. Het gebruik ervan is 
toegelaten onder de voorwaarden die vermeld worden in onderafdeling 5.3.6 van 
het VLAREMA. Vooraleer dit gebruik werd gereguleerd in het VLAREMA, werd 
onderzocht of de bodem en het grond- en oppervlaktewater niet worden aangetast 
door de uitloging van milieugevaarlijke stoffen. Uit Nederlandse studies (Intron 
2007, 2008 en 2009, onder meer beschikbaar via 
https://www.recybem.nl/nl/kunstgrasinfill) bleek dat alleen de uitloging van zink 
mogelijk problematisch is bij het gebruik van rubbergranulaat van gerecycleerde 
afvalbanden. Om nadelige effecten op het milieu uit te sluiten legt het VLAREMA 
voorwaarden op die gelden voor het gebruik van rubbergranulaat van gerecycleerde 
afvalbanden als instrooimateriaal in kunstgrasvelden. Er wordt onder andere 
bepaald dat het kunstgrasveld moet worden aangelegd op een onderlaag zodanig 
dat de uitloging van schadelijke stoffen in de bodem maximaal wordt voorkomen. 

In 2013 gaf de OVAM aan Vito de opdracht om bijkomend onderzoek te doen naar 
de uitloging van kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Uit dit 
onderzoek blijkt dat er met betrekking tot zink en andere metalen geen schadelijke 
milieueffecten te verwachten zijn als gevolg van het instrooien van rubbergranulaat 
van gerecycleerde afvalbanden in kunstgrasvelden. De onderlaag onder het 



kunstgrasveld zorgt voor adsorptie van het uitgeloogde zink en beschermt op die 
manier de onderliggende bodem.

b) De zuurtegraad (pH) heeft effectief een invloed op de uitloging en op de binding 
van de uitgeloogde componenten aan de onderlagen van het kunstgrassysteem. 
Het effect van zure regen werd niet meegenomen in de hierboven vermelde Vito-
studie. Het VLAREMA bevat wel volgende voorwaarde: “De kunstgrasvelden, 
ingestrooid met rubbergranulaat van gerecycleerde afvalbanden, moeten altijd vrij 
van rottend plantenafval worden gehouden.” Deze voorwaarde is opgenomen om te 
vermijden dat de pH in het kunstgrassysteem daalt.
De bestaande studies verwachten geen gezondheidsrisico door het inademen van 
stoffen die uit het granulaat verdampen bij hogere temperaturen. Dit wordt ook 
bevestigd in de uitgebreide Nederlandse studie van het RIVM.

c) Het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal in kunstgrasvelden is alleen 
toegelaten onder de voorwaarden die zijn opgenomen in onderafdeling 5.3.6 van 
het VLAREMA. Hier wordt onder andere bepaald dat het rubbergranulaat dat 
verspreid raakt in de omgeving rond het kunstgrasveld, regelmatig moet worden 
opgeveegd en opgeruimd. De VLAREMA-voorwaarden voorkomen dat de 
rubberkorrels ongecontroleerd in het milieu zouden verdwijnen. Ik ben het dus niet 
eens met de geponeerde stelling.

4. In Vlaanderen is specifieke reglementering in het VLAREMA voorzien. Naleving van de 
wettelijke voorwaarden zorgt ervoor dat SBR-granulaat zo min mogelijk in het milieu 
terechtkomt en dat er geen schadelijke stoffen uitlogen naar de bodem en/of het 
grond- en oppervlaktewater.    

5. Deze meetgegevens zijn mij niet bekend.

6. Bij de OVAM zijn geen gegevens bekend over verontreinigingen van de bodem en/of 
het grondwater ten gevolge van het gebruik van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden. 
Het aanleggen van een kunstgrasveld met rubbergranulaat wordt namelijk niet 
beschouwd als een zogenaamde risico-inrichting. Een risico-inrichting is een activiteit 
die conform de definitie van het Bodemdecreet een verhoogd risico inhoudt op 
bodemverontreiniging en die voorkomt op een lijst die de Vlaamse Regering vaststelt. 
De terreinen met kunstgrasvelden zijn geen risicogronden. Op kunstgrasvelden is dan 
ook geen periodiek bodemonderzoek of een bodemonderzoek bij overdracht vereist. 
De voorwaarden van het VLAREMA voorzien namelijk dat de kunstgrasvelden en de 
onderlaag zo worden ontworpen dat de uitloging van schadelijke stoffen in de bodem 
maximaal wordt voorkomen. Er zijn dus geen bodemonderzoeken bij kunstgrasvelden 
beschikbaar die zouden duiden op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de 
bodem. Nederlands onderzoek bevestigde dat de uitloging van o.m. zink uit 
rubbergranulaat geen risico vormt voor de bodem, het grondwater en het 
oppervlaktewater. Binnen de gebruikelijke technische levensduur van 
kunstgrasvelden, ingestrooid met rubbergranulaat, blijkt dat de uitloging naar de 
bodem onder de grenswaarden blijft van het Besluit Bodemkwaliteit. De criteria in dit 
besluit zijn gelijkaardig aan de waarden en de normen die worden gehanteerd in 
Vlaanderen.

7. Ik verwijs naar mijn antwoord op de vraag om uitleg nr. 728 van 3 januari 2018.
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