
VEILIG VOETBALLEN
OP KUNSTGRAS



In juni 2016 roept de KNVB op tot ander en aanvullend onderzoek naar 
rubbergranulaat in kunstgras. Na de uitzending van Zembla op 5 oktober 
benadrukt de KNVB nogmaals behoefte te hebben aan aanvullend onder-
zoek. Op 6 oktober informeren wij alle verenigingen over de uitzending en 
de reactie van de KNVB hierop. In lijn met de wens van de KNVB kondigt 
minister Schippers (VWS) op 7 oktober  aan aanvullend onderzoek te 
laten uitvoeren door het RIVM. Op 20 december presenteert het RIVM de 
resultaten met als belangrijkste conclusie: Het is veilig en verantwoord om 
te sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. 

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport van het RIVM 
zijn:

Het is veilig en verantwoord om te sporten op kunstgrasvelden die 
zijn ingestrooid met rubbergranulaat.
Het gezondheidsrisico is praktisch verwaarloosbaar omdat de stoffen 
in rubbergranulaat aanwezig zijn slechts in zeer beperkte mate 
vrijkomen en de blootstelling aan PAK’s door rubbergranulaat klein is 
ten opzichte van de normale blootstelling via voeding.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de relatie tussen leukemie 
en het sport op kunstgras.
Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te 
stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor 
consumentenproducten. Hier wordt in Europa al aan gewerkt. 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die 
zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte 
duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven. De onzekerheid die er 
was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. 
Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op 
veilig.

De KNVB vindt het belangrijk dat iedereen veilig en gezond kan voetballen 
op kunstgrasvelden. De KNVB heeft vertrouwen in de deskundigheid van 
het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het recent 
gepubliceerde overheidsonderzoek.

In lijn met het advies van het RIVM adviseren wij onze clubs om gewoon te 
voetballen/trainen. De KNVB neemt uiteraard zijn verantwoordelijkheid 
en blijft alert op de eventuele zorgen die leven rond het spelen op kunst-
gras. We vinden het dan ook belangrijk om op lokaal niveau het gesprek 
aan te gaan met onze verenigingen en partners. 

Bij eventuele vraagstukken omtrent kunstgras zullen we de samenwerking 
met clubs blijven zoeken, zodat iedereen gewoon kan blijven voetballen. 
We gaan in gesprek met onze verenigingen over de betekenis van de 
(positieve) onderzoeksresultaten. De KNVB organiseert in januari 2017 
verschillende kennisavonden en -bijeenkomsten om in gesprek te gaan 
met verenigingen over de competities. Hierbij wordt ook het onderzoek 
naar kunstgrasvelden meegenomen.

In de toekomst blijft de KNVB kennis verzamelen op het gebied van 
kunstgrasvelden. Ook gaan we clubs informeren en voorlichten over de 
aanleg, onderhoud en het beheer van kunstgrasvelden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Minister Schippers is eindverantwoordelijk voor de beleidsterreinen 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 7 oktober 2016 heeft minister 
Schippers in deze hoedanigheid het RIVM opdracht gegeven tot nader 
onderzoek naar rubbergranulaat. 

Rijksinstituut Instituut Volksgezondheid & Milieu (RIVM)
Het RIVM is het instituut dat namens de overheid de aangewezen onder-
zoeksinstantie is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezond-
heid. De centrale plaats waar de Rijksoverheid informatie beschikbaar stelt 
over dit onderwerp is de website van het Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM): RIVM.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat. 
Hier kan informatie worden gevonden over de lopende onderzoeken en 
antwoorden op veel gestelde vragen.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD voert een aantal taken uit op het gebied van de volksgezondheid. 
Mocht je vragen hebben aangaande gezondheidsvoorlichting, dan kan je 
terecht bij een GGD in je gemeente. Ga naar de website GGD.nl voor een 
GGD locatie bij jou in de regio.

Wat gebeurde er tot nu toe?

Reactie op onderzoeksresultaten RIVM

Belangrijkste conclusies onderzoek RIVM

Wat gaat de KNVB doen?

Met wie werken we samen?
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Contact KNVB
Op de website van de KNVB is in het dossier ‘Rubbergranulaat Kunstgras’ 
specifieke informatie beschikbaar over de mogelijke effecten op de 
voetbalcompetitie. Deze informatie is te vinden via: KNVB.nl/assist/
accommodatie/kunstgras/dossier-rubbergranulaat-kunstgras. 

Voor vragen over eventuele gevolgen voor de competities neem contact 
op met jouw lokale KNVB-steunpunt. Contactgegevens zijn te vinden op: 
KNVB.nl/assist/ondersteuning.


