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Onze referentie 
TRCNVWA/2019/6478 

Datum: VERZONDEN 12 NOV 2019 

Betreft: Besluit op Wob-verzoek 19-1130 

Geachte , 

In uw e-mail van 24 juli 2019, welke door de Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport op 9 september 2019 is doorgestuurd aan de NVWA, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om de chemische 
analyses van rubbertegels met PAK's, behorend bij het NVWA-advies met het 
kenmerk NVWA/BuRO/2014/3218. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen. 

Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u 
verzocht openbaar te maken. 

Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. 
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Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In het document staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze 
gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de 
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. 

Wijze van openbaarmaking 
Het document treft u bij dit besluit in kopie aan. 

Plaatsing op internet 
De openbaar gemaakte stukken worden op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze, 

 
Divisiehoofd Juridische zaken 
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Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen. 
Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 
nvwabezwaarenberoep©nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per 
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie 
Juridische zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres; 
• de datum; 
• het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 
• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien 
en een kopie van deze beschikking mee te sturen. 

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede 
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het 
bezwaarschrift te zorgen. 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.   
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indeling stof gehalte 	recovery 
(mg/kg) (%) 

PAK's 

ISI nr. 

77157166 

Monsteromschrijving 

rubbertegel 

Component 

PAK's 

Resultaat 
Getal + eenheid 

2500 mg/kg 

Type 
(KL, NK, 
A0,...)  
KL 

Fluorene 
Phenantrene 
Antracene 
Fluoranthene 
Pyrene 
Benzoa(a)antracene 
Chrysene 

130 	131 
580 	116 
112 	113 
475 	162 
350 	157 
175 	145 
185 	139 

Benzo(b)fluorantene 	180 	125 
Benzoapyrene 	120 	119 

Product 
Project code 
Klacht / RO nr.  

: Rubber tegel 
: P4NT1301 
: Klacht 277201 

Omschrijving: 
Monster 77157166, rubber tegel uit speeltuin Amersfoort. Er zijn stankklachten over 
kunststoftegels welke in een speeltuin zijn aangebracht. Een half jaar na het aanbrengen van de 
tegels stinken deze nog steeds. Bij warm weer wordt de stank heviger. 

Methode: 
Er is geen gevalideerde methode op het lab aanwezig waarmee PAK's kunnen worden bepaald. 
Na literatuur onderzoek is gebleken dat onderstaande werkwijze door verschillende laboratoria 
wordt gebruikt om PAK's in rubber (semi-kwantitatief) te bepalen. Een genormaliseerde methode 
(CEN/NEN) is voor dit onderzoek niet beschikbaar. 

Werkwijze: 
Extractie van een 0.5 gram monster (afkomstig van ongeveer 2 gram afgesneden en fijn gesneden 
monstermateriaal) met hexaan gedurende 1 uur bij 60 graden ultrasoon. 
Verdunning na extractie met een Aceton/toluene 1:2 mengsel. 

Gebruikte kolom voor de scheiding: HP5ms 30m, 0.25 mm, 0.25 um film. SIM meting. 2 ul split. 

Resultaten: 
Aangezien de methode nog niet is uitontwikkeld en nog niet gevalideerd zijn de waarden indicatief. 

niet ingedeeld 
verdacht kankerverwekkend 
niet ingedeeld (staat op kandidaatlijst PBT stof) 
schadelijk bij inslikken 
niet ingedeeld 
Kan kanker veroorzaken 
Kan kanker veroorzaken. Verdacht van het 
veroorzaken van genetische schade 
Kan kanker veroorzaken 
Kan kanker veroorzaken. Kan genetische schade 
veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid schaden. 
Kan het ongeboren kind schaden. 

Discussie: 
Er is geen data beschikbaar over meetonzekerheid. Op basis van de recovery is de schatting dat de 
gevonden indicatieve waarde maximaal een factor 2 kan afwijken. Echter is de extractie met de 
uitgevoerde methodiek nog onvolledig, aangezien het monster nog niet volledig in oplossing is 
gebracht. Daarmee is de gevonden gehalte mogelijk juist aan de lage kant. 
Ook moet rekening gehouden worden met de inhomogeniteit van het monster. Door meer 
monstermateriaal van de tegel af te snijden, fijn te maken en te homogeniseren wordt een monster 
verkregen dat mogelijk representatiever is. 
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Advies: 

Op zeer korte termijn is het NVWA-laboratorium nog niet is staat om met een gevalideerde 
methode tot een resultaat met een meetonzekerheid te komen. Vandaar dat nu nog gesproken 
wordt over een indicatieve waarde. Advies is dan ook het monster te laten onderzoeken door een 
(commercieel), bij voorkeur voor deze verrichting geaccrediteerde, laboratorium. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een asfaltlaboratorium. Eventueel kan de site van de Raad van 
Accreditatie geraadpleegd worden op geaccrediteerde laboratoria (http://www.rva.nlisearchn.  

Voor akkoord: 

Operationeel manager 
Chemisch Productveiligheid Laboratorium 

13-09-2013 
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