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Onderwerp: Tegels gemaakt van rubbergranulaat van gemalen banden in relatie tot Verordening EU
1272/2013

Urgentie: Hoog

Graag danken wij u voor uw bijdrage die er vooralsnog toe geleid heeft dat de Europese Commissie rubbergranulaat
van gemalen banden, toegepast als infill in kunstgrasvelden, ziet als mengsel en niet als artikel. Hierdoor valt dit
rubbergranulaat niet onder Verordening EU 1272/2013. Het verheugt ons dat geen der lidstaten tegen deze
interpretatie van de Europese Commissie bezwaren heeft geuit. Het bericht op de REACH Helpdesk met deze
strekking, waarvoor veel dank, dat na afloop van het CARACAL-overleg snel het licht zag heeft tot veel (relatieve) rust
bij direct en indirect betrokkenen geleid.

Verder hebben wij begrepen dat de Europese Commissie professioneel aangelegde rubbertegels (van

( rubbergranulaat van gemalen banden, al of niet in situ gerealiseerd) als onderdeel van een constructie ziet waardoor
deze ook buiten Verordening EU 1272/2013 vallen. Ons inziens zouden ook de rubbertegels die b.v. via de doe-het
zelfzaken verkocht worden als een onderdeel van een constructie of gebouw (daktegels, staltegels ed.) gezien
moeten worden. Ter vergelijk: ook betontegels zijn in bouwmarkten te koop waarvan voor eenieder duidelijk is dat
deze vast op de bodem worden gelegd (tuintegels, trottoirtegels) of onderdeel zijn van een gebouw (daktegels,
galerijtegels). Principieel is er geen verschil in de toepassing van een betontegel of een rubbertegel, beide zijn
onderdeel van een constructie of gebouw en dus geen voorwerp. Wij stellen het zeer op prijs indien u dit in uw
overwegingen meeneemt.

Met betrekking tot het uiteindelijke doel: het voorkomen/minimaliseren van gezondheidsrisico’s, wijzen wij u nogmaals
graag op de studies en conclusies, zoals genoemd in onze Position paper van 6 november 2015.

Graag zijn wij bereid om met u van gedachten te wisselen over de wijze waarop de milieukundige en
gezondheidskundige aspecten van (infill in) kunstgras en rubbertegels op lange termijn geborgd kunnen worden via
de Construction Product Directive en CEN. In dit kader is het relevant dat er in TC 217 van CEN reeds gewerkt wordt
aan normstelling voor sportvloeren (waaronder kunstgrassystemen).

Wij stellen het zeer op prijs de visie van de Nederlandse overheid ten aanzien van Verordening EU 1272/201 3,
gericht aan de Europese Commissie, te ontvangen.

( Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groeten,
Vereniging VACO
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