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Wie zijn wij? 
● RIVM afdeling Milieurisico’s van Stoffen en Producten 

 
● Methodiekontwikkeling op gebied milieurisicobeoordeling 

– emissies, gedrag, verspreiding, ecologische risico’s 
– stoffen, microplastic, nanodeeltjes 
 

● Advisering beleid en waterbeheerders 
– toelating biociden, gewasbeschermingsmiddelen, EU en nationaal 
– toelating (dier)geneesmiddelen 
– industriële chemicaliën: REACH 
– Kaderrichtlijn water 
– nationaal stoffenbeleid 
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Toelatingsbeoordeling biociden 
● identiteit en fysisch-chemische eigenschappen 
● werkzaamheid 

 
● risicobeoordeling voor mens en ecosysteem: 

– geen onacceptabel risico voor mens en ecosysteem 
– concentraties in milieu lager dan veilige concentratie 

› milieuconcentratie: modellen en metingen 
› veilige concentratie: ecotoxicologisch onderzoek 

 
● afweging: gewenst effect op doelorganismen, geen onacceptabel 

effect op niet-doelorganismen 
– ruimtelijke verdeling: effect op scheepshuid, geen onacceptabel effect in 

omgeving 
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Toegelaten biocide: koper 
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Brooks & Waldock, in Ecotoxicology of antifouling biocides, Arai et al (Eds), 2009 



Toelatingen voor recreatievaart: databank Ctgb 
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● werkzame stof, type schip, toepasser, verf 
Copperthiocyanate 12.5% Recreational crafts Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 7.7% Recreational crafts Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 10.1% Recreational crafts and marine ships Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional hard 
Copperthiocyanate 12.6% Recreational crafts Professional and non-professional hard 
Copper(I)oxide 7.7% Recreational crafts Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional self-polishing 
Copperthiocyanate 12.5% Recreational crafts Professional self-polishing 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional self-polishing 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional self-polishing, hard scrub 
Copper(I)oxide 12.1% Marine and freshwater ships Professional and non-professional self-polishing 



Koper een probleem? 
● ja, 9% waterlichamen voldoet niet aan 

Krw-norm 
 

● zoutwaterprobleem zal kleiner worden bij 
invoeren DOC-afhankelijke norm 
 

● maar:  
– stijgende concentraties in de tijd 
– geen metingen in/bij jachthavens 
– toelating lokaal, kijkt alleen naar effect 

specifiek gebruik, niet naar optelsom 
 

● bijdrage emissies scheepvaart? 
● beroeps / recreatie ? 
 cijfers over aandeel koperhoudende 
verven nodig!! 

 
Milieueffecten van antifouling | 24 oktober 2017 7 

kaart: Deltares 



Internet: onduidelijke informatie over toelating 
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website fabrikant 

webwinkel 1 

webwinkel 2 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK3qGz5P7WAhWBnRQKHeB4C7cQjRwIBw&url=https://www.lowes.com/pd/Valspar-1-Gallon-Residential-Paint-Bucket/3172549&psig=AOvVaw3DWPBfNyPhXcz9mBRHCBfO&ust=1508574577822189


Onduidelijkheden in praktijkonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 

● producten getest die in Nederland niet zijn toegelaten 
(product met 34% koper, product met zinkpyrithion) 

● goed presterend product ten onrechte bestempeld als kopervrij, 
ander product ten onrechte als koperhoudend 

● aantal producten niet meer op de markt 
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https://www.schuttevaer.nl/nieuws/scheepsbouw-en-reparatie/nid21186-de-ene-antifouling-is-
de-andere-niet.html 



Verwarring in communicatie 
● antifoulingsystemen niet beperkt tot biocidenhoudende verf 
● koper is een biocide, onderscheid tussen ‘koperhoudend’ en 

‘biocidenhoudend’ klopt niet 
– biocidenvrij = kopervrij, maar kopervrij ≠ biocidenvrij 

● ‘natuurlijk’ is niet hetzelfde als ‘niet giftig’ 
– natuurlijke stoffen kunnen ook biociden zijn 
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vrij naar Klijnstra et al., 2007; http://schonescheepvaart.nl/downloads/seminars/doc2_1457348868.pdf 



Op zoek naar alternatieven 
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www.engineeringnet.be 

http://emcsindustries.com/marelco-noxx-antifouling/ 

Qian et al., 2015 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekvPe5vfWAhUFLlAKHeydA8YQjRwIBw&url=http://emcsindustries.com/environmental-impact/&psig=AOvVaw3ewaxOnx6ZNV4Y3wtZsdlO&ust=1508334679289225
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG79XX6PfWAhWSaFAKHemJCtQQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/Healthegy/sharklet-technologies-inc&psig=AOvVaw3fMq3dO4nQLjgutFS_ALLw&ust=1508335192764602


Commercieel beschikbaar voor recreatievaart 
● biocidenvrije coatings 

– foul release / non-stick 
› siliconen, fluorpolymeren 
› hydrofiel / hydrofoob 

– biocidenvrije zelfslijpende verf 
– harde coating 

› epoxy / vinyl + schoonmaken 
● folie 
● ultrageluid 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja483vh__WAhWDGRQKHb-VCsEQjRwIBw&url=http://www.profcars.nl/auto-wrappen/&psig=AOvVaw3a1AZ3IOdSPiuJ5hNbC7Jt&ust=1508584093967744
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimx9iUiP_WAhUEshQKHeWVA7sQjRwIBw&url=https://www.tuinadvies.be/tuinwinkel/product/2397/ongediertebestrijder-ultrasoon-45-m&psig=AOvVaw1_LXIymjmTNptpLnOFyR3W&ust=1508584150010573


Coatings: wat zit er in, wat komt er uit 
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Watermann et al., 2005 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYmb6o7_7WAhXCRhQKHdCPC60QjRwIBw&url=http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/material-science-products.html?TablePage%3D106098596&psig=AOvVaw051GUHVfowTLRREqxmgbr3&ust=1508577512757330
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj12qms8P7WAhXJbhQKHUSrC7gQjRwIBw&url=http://yarethquimicos.com/FLOCULADOR%20-%20TEST%20DE%20JARRAS%20YQ-%20YARETH%20QUIMICOS%20LTDA.html&psig=AOvVaw2i9VhOqLqWo4A0--6tupAM&ust=1508577759825197
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs28Pq8f7WAhUHVRQKHWsmAbwQjRwIBw&url=http://biotoxicity.com/index.php/ebpi-toxicity-tests/sediment-toxicity-tests/seditox-biotox-lumoplate-ultimate-matrix-kit-2&psig=AOvVaw156rU1SsGfnmGVwdZziw7Q&ust=1508578175048043
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Watermann et al., 2005 



Biocidenvrije coatings 
● informatie over ingrediënten niet / slecht vindbaar 
● literatuur: aanwijzingen voor uitlogen van stoffen en/of toxiciteit 

– siliconen olie?  
– nonylfenol?  
– bisfenol A?  
– organotin (toegestaan als hulpstof)?  
– metalen? 

● fluorpolymeer productie: PFOA emissies 
● zelfslijpende coatings gemaakt om te verdwijnen, bevatten zink 
● goed voor de werkzaamheid, maar ook voor ‘het milieu’ ?  
● geen toelating nodig, dus geen beoordeling effecten 
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Zink een probleem? 
● ja, 42% voldoet niet in 2015 
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kaart: Deltares 



Niet-coatings: alternatieven 

● folie, wrap 
– zelfklevende folie 
– geen chemische werking, werkt op basis van bewegende ‘haren’ 
– geen informatie over verlies van (lijm)stoffen / deeltjes 

 
 
 
 
 

● ultrageluid 
– vrijwel geen onafhankelijke informatie over effectiviteit op schepen 
– geen informatie over draagwijdte geluid 
– aanwijzingen voor effecten op watervlooien 
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● alternatieven voor koper 
– biocidencoatings 
– niet-biociden coatings 
– alternatieve technieken 

● alle* ingrediënten langs maatlat 
– gevaarseigenschappen 

› mens: CMR, neuro, ED (ZZS !) 
› milieu: PBT, ecotoxiciteit 

– lokale regels 
– kosten 
– prestaties 
* veiligheidsinfoblad levert vaak weinig 
info: tot 90% van de ingrediënten 
onbekend 

 
● geen top 10 maar keuzehulp 
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https://www.northwestgreenchemistry.org/ 



● aangroei is afhankelijk van vaargedrag, zoet/zout,  
type boot, temperatuur, .... 

● hetzelfde geldt voor geschiktheid alternatieven 
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Klijnstra et al., 2007 



● 2: let op humane risico’s 
● 3: meest milieuvriendelijk zijn 

producten zonder biociden en 
producten die geen verf 
verliezen; let op VOC 

● 4: behoefte aan 
gestandaardiseerde 
dynamische testen, inclusief 
praktijktesten naar 
brandstofverbruik en snelheid 
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Hoofdpunten 
● communicatie moet veel beter 

– onderscheid biociden / niet-biociden 
– toelatingsstatus: welk water, niet-professioneel gebruik  
– ingrediënten 
– type werking 
 

● geen recente schatting van bijdrage antifouling aan koperprobleem 
 

● milieueffecten van niet-biocidenhoudende verven buiten beeld 
– zink, deeltjes, siliconen, ..... 
 

● bij geschiktheid alternatieven gaat het om meer dan alleen milieurisico’s 
– prestaties 
– levensduur: elk jaar nieuwe laag of eens per drie jaar 
– kosten: terugverdientijd, omloopsnelheid boten, zelf doen / laten doen 
– milieurisicobeoordeling ≠ duurzaamheidsbeoordeling 
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