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Geachte mevrouw Heijnen,
Wij richten dit schrijven tot u om onze bezorgdheid uit te drukken over de ongegronde vertraging bij het invoeren
van de REACH-beperking op microplastics en u dringend te verzoeken alles te doen wat in uw macht ligt om ervoor
te zorgen dat het in oktober wordt aangenomen, zoals onlangs is aangekondigd1.
Er is overduidelijk bewijs dat het milieu en onze gezondheid negatief beïnvloed worden door een overvloed aan
microplastics. Een alarmerende geïdentificeerde hoeveelheid komt voort uit de opzettelijke productie en
toevoeging van microplastics aan zowel industriële producten als producten die we dagelijks gebruiken. Deze
microplastics zijn verantwoordelijk voor een ongekende vervuiling en vormen miljarden plastic deeltjes die in de
oceaan, de zee, op het land en in onze ecosystemen aanwezig zijn. Het is daarom zeer dringend dat er actie
ondernomen wordt om deze vervuiling te voorkomen, met name omdat we weten dat andere bronnen van
microplastics blijven vervuilen.
Zoals u weet, is dit waartoe de EU-instellingen zich hebben verbonden2; in 2020 zouden de bevestigde
maatregelen met betrekking tot het nieuwe plan voor de circulaire economie ingevoerd worden om zo het gebruik
van opzettelijk toegevoegde microplastics vanaf 2021 te beperken. In overeenstemming met deze toezegging is
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)3 gevraagd om een voorstel voor een beperking op te
stellen op grond van de chemische verordening REACH. Het agentschap heeft in februari 2021 4 het voorstel
ingediend, samen met de standpunten van hun wetenschappelijke commissies 5.
Hoewel effectieve oplossingen binnen ons bereik liggen en daadkrachtige maatregelen kunnen worden ingevoerd,
wordt het goedkeuringsproces geconfronteerd met ongerechtvaardigde vertragingen, waardoor een uitstoot van
ongeveer 42.630 ton microplastics in het milieu kan worden uitgestoten 6. In overeenstemming met de wettelijke
termijn die is vastgesteld in REACH (Art. 133, lid 4), had de Commissie in mei 2021 een voorstel moeten indienen.
Echter, er is nog geen voorstel ingediend ondanks de aankondiging dat de beperking voor eind 2021 7 in de REACHcommissie zou worden besproken. Volgens de meest recente tijdlijn die door de EU-autoriteiten is verstrekt, zou
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de beperking in april worden besproken met een geplande goedkeuring in oktober 2022, terwijl het voornemen
van de Commissie om deze microplastics aan banden te leggen al dateert van 2017 8.
Als Lidstaat bent u betrokken bij het besluitvormingsproces dat kan leiden tot de snelle invoering van deze
langverwachte beperking. U heeft niet alleen de bevoegdheid om dit voorstel te bevestigen en te verbeteren en
de snelle goedkeuring ervan mogelijk te maken, maar u kunt er ook bij de Commissie op aandringen om binnen
de wettelijke termijnen te handelen en de nieuwe tijdlijn te respecteren. Na de oproep van 5 leden van de Raad
in 20149 voor dringende actie om microplastics in producten uit te bannen, heeft u de collectieve
verantwoordelijkheid de belofte na te komen om microplasticvervuiling aan te pakken.
Via deze brief willen wij u dringend vragen alles wat in uw macht staat te doen zodat de EU-maatregelen onverwijld
worden goedgekeurd en ingevoerd. We dringen er tevens op aan ervoor te zorgen dat de beperking ambitieus
genoeg is, in verhouding tot het nagestreefde doel. Dat wil zeggen zonder ongerechtvaardigde ontheffingen (bijv.
voor sportvelden, nanoplastics, biologisch afbreekbare en oplosbare microplastics) en lange overgangsperioden
voor sectoren waar het bestaan van alternatieven bewezen is 10.
Een dergelijke beperking zal voor de verschillende betrokken sectoren de broodnodige rechtszekerheid bieden en
tegelijkertijd bijdragen aan de bescherming van de gezondheid van ons milieu en onze eigen gezondheid. In
navolging van het leiderschap dat is getoond bij de goedkeuring van de richtlijn voor wegwerpplastic, heeft u met
deze beperking de mogelijkheid om de positie van Europa als koploper in de strijd tegen plasticvervuiling te
versterken. Het is zaak dat u snel handelt aangezien deze vervuiling verantwoordelijk is voor meer dan 40.000 ton
microdeeltjes per jaar.
Hoogachtend,
Maria Westerbos
Directeur Plastic Soup Foundation
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