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Agenda

• ESTC - introductie

• Restrictie dossier ECHA “Intentionally Added Microplastics”

• Mogelijke uitkomsten restrictie dossier

• Positie ESTC en BSNC

• Besluitvormingsproces Europese Commissie
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ESTC: EMEA Synthetic Turf Council

• De organisatie voor kunstgras in Europa, Midden-Oosten en 
Afrika.

• Gehele bedrijfskolom: polymeren - recycling en sportbonden

• Samenwerking met BSNC in Nederland

• Verenigen van de industrie

• Stimuleren van vernieuwing

• Milieu strategisch kernpunt 
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Milieu Strategisch Kernpunt van ESTC

• Kunstgras cruciaal voor voldoende speeluren. In Nederland liggen 3500+ 
kunstgrasvelden. (1 KG veld = 4 natuurgrasvelden)

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu!

• Rol van milieu in aanbestedingen?

• Milieu benoemd tot strategisch kernpunt van ESTC:

• Tegengaan van microplastic vervuiling

• EU Milieu label - PECFR - LCA voor hele industrie

• Richtlijnen einde levenscyclus kunstgras
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ECHA: Restrictie Dossier Intentioneel 
Toegevoegde Microplastics
• ECHA (European Chemical Agency) —> Advies orgaan Europese Commissie.

• 2 Commissies:

• RAC: Risk Assessment Committee —> Technische invalshoek

• SEAC: Social Economic Committee —> Sociaal economische invalshoek

• ECHA werkt aan restrictie dossier voor alle intentioneel toegevoegde
microplastics. 

• Simpel gezegd: alle plastics en rubbers producten < 5 mm 

• Naast kunstgras ook cosmetica, graszaden, meststoffen, etc.

5



Mogelijke uitkomsten Restrictie Dossier

• Optie 1: Verbod op verkoop van polymerische infills, met 
implementatie periode van 6 jaar.

• Optie 2: Derogation (uitzondering), 

• Beperking verlies infill tot maximaal 7 g/m2

• Verplichte implementatie Risico Beperkende Maatregelen 
(voorgesteld door ESTC)

• Andere opties? Niet als uitkomst ECHA. Wel als politiek besluit EC.
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Betekenis optie 1: “verbod na 6 jaar”

• Verkoop van polymerische infills verboden vanaf 2028

• Nieuwe velden met polymerische infill mogen tot 2028 verkocht worden. 

• Levensduur veld 10 - 12 jaar. Transitie periode slechts 6 jaar.

• Bestaande velden hoeven niet vervangen te worden.

• Bijvulling bestaande velden mag, mits infill reeds in bezit van veldeigenaar.

• Onderhoudsbedrijven mogen onderhoud doen, maar geen infill verkopen.
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Betekenis Optie 2: “derogation”

• Verkoop van polymerische infills blijft toegestaan. Evaluatie na 5 jaar

• Nieuwe velden moeten bij oplevering RMM’s hebben

• Bestaande velden voorzien RMM’s binnen 3 jaar (2025)

• Maximum grens van 7 g/m2 MP verlies per jaar.

• ESTC is gecommitteerd om verdere reductie te realiseren
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Positie ESTC en BSNC

• Streven naar minimalisatie verlies aan infill.

• Verbod op polymerische infills is desastreus voor sportwereld:

• Leidt tot een tekort aan speelvelden

• Veiligheid spelers in het gedrang

• Vroegtijdige veldvervanging; hoge kosten en milieubelasting.

• Verplichte maatregelen ter voorkoming van verlies van infill

• RMM’s effectief. Reductie tot 97%

• Streven naar verdere reductie
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Hoe effectief zijn deze maatregelen?

• Europese Commissie heeft ESTC gevraagd effectiviteit aan te tonen

• Onderzoek door 2 organisaties:

• TNO in Nederland

• EcoLoop in Zweden

• Conclusie: 

• Effectiviteit RMM’s: 97%

• Verlies van infill kan worden beperkt tot 2 g/m2 per jaar
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Hoe kunnen risico management maatregelen 
worden afgedwongen? 

Nederland: Zorgplicht

Europa: 

* ESTC: Guideline

* CEN TC 217 – Surfaces for Sports Areas

* Verzoek: Opname CEN Technical Report op 
te nemen in Europese regelgeving.
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Besluitvormingsproces EC

• Q2 2020: Besluit RAC: Verbod met implementatie periode van 6 jaar

• Juni 2020: Voorlopige conclusie SEAC: neutraal: politieke beslissing

• Sept 2020: Einde consultatieperiode SEAC

• Dec. 2020: Conclusie van SEAC

• Jan. 2021:  Advies van ECHA aan EC

• Q1 2021:    Europese Commissie consulteert met lidstaten; Stemming:

• 55% van de alle EU lidstaten +

• 65% van de bevolking Europese Unie 

• Q1 2022:    Implementatie beslissing Europese Commissie
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Zorg voor milieu vraagt om een gezamenlijke aanpak 13


