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De Commissie analyseert momenteel het verslag "An evaluation of the possible health risks of
recycled rubber granules used as infill in synthetic turf sports fields" dat het Europees Agentschap
voor chemische stoffen (ECHA) op 28 februari 2017 heeft gepubliceerd[1].
In dit verslag komt ECHA tot de conclusie dat de blootstelling aan gerecycleerd rubbergranulaat in de
vorm van instrooimateriaal op sportvelden hooguit tot zeer geringe zorg aanleiding geeft. Toch
erkent ECHA in het verslag ook enkele onzekerheden, zoals de representativiteit van de onderzoeken
waarop de beoordeling is gebaseerd en de hoeveelheid en identiteit van de in het gerecycleerd
rubbergranulaat aanwezige stoffen. ECHA heeft deze onzekerheden aangepakt door middel van
voorzichtige aannames in zijn berekeningen voor de risicobeoordeling alsook via specifieke
aanbevelingen aan exploitanten en gebruikers.
De Commissie is niet op de hoogte van enig onderzoek door de Universiteit Hasselt op dit gebied en
zou het onderzoek daarom graag ontvangen voor nadere analyse.
De Commissie neemt nota van de voorstellen in het ECHA-verslag tot wijziging van de REACHverordening om ervoor te zorgen dat enkel rubbergranulaat met zeer lage concentraties van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en andere gevaarlijke stoffen op de markt mogen
worden gebracht. Zij bespreekt momenteel samen met de bevoegde instanties van de lidstaten voor
REACH en CLP[2] hoe een beperkingsvoorstel in het kader van REACH het best kan worden aangepakt.
De Commissie is het ermee eens dat de verantwoordelijke producenten het PAK-gehalte van het op
de markt gebrachte rubbergranulaat moeten controleren om de naleving van de reeds geldende
beperkingen te waarborgen[3].
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https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-infill-causes-a-very-low-level-of-concern
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
De beperking voor kankerverwekkende stoffen in mengsels, die reeds in punt 28 van bijlage XVII bij REACH
is vervat, geldt voor rubbergranulaat dat wordt geproduceerd of ingevoerd voor levering aan het grote
publiek.

