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Rijkswaterstaat

Doel van de workshop

• Bespreken casuïstiek  rond toezicht & 
handhaving i.r.t. PFAS

• Kennisuitwisseling & samenwerking 
(van elkaar leren)

• Geen beleidsmatige discussies voeren
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Rijkswaterstaat

Voorbeelden van veel voorkomende vragen

• Aanvullen van milieuhygienische verklaringen met PFAS
(partijkeuring, bkk, erkende kwaliteitsverklaring)

• Omgaan met toetsregels en indeling kwaliteitsklassen

• Opslaan van grond en baggerspecie

• Mogelijkheden toepassen / verspreiden grond & baggerspecie

• Moet ik op PFAS onderzoeken bij tijdelijke uitname, graven, 
uitvoering van een (BUS) sanering of aanvraag bouwvergunning?
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Rijkswaterstaat

Vraagstuk 1:  bewijsmiddelen aanvullen met PFAS

Milieuhygienische verklaring Bbk Hoe aanvullen met PFAS?

Partijkeuring (ex-situ of in-situ)

Waterbodemonderzoek

(water)bodemkwaliteitskaart

Erkende kwaliteitsverklaringen
(BRL9313, BRL9321 en BRL9335)

Fabrikant eigen verklaringen
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Rijkswaterstaat

Vraagstuk 1:  bewijsmiddelen aanvullen met PFAS

Milieuhygienische verklaring Bbk Hoe aanvullen met PFAS?

Partijkeuring (ex-situ of in-situ) - Motiveren onverdacht o.b.v. vooronderzoek
- Nieuwe partijkeuring uitvoeren
- Eerder bodemonderzoek: PFAS < 0,1

Waterbodemonderzoek - Motiveren onverdacht o.b.v. vooronderzoek
- Nieuwe partijkeuring uitvoeren
- Eerder bodemonderzoek: PFAS < 0,1

(water)bodemkwaliteitskaart - Bkk aanvullen met PFAS; maar tot die tijd:
- Zie nota bodembeheer en anders:
- Zie hierboven

Erkende kwaliteitsverklaringen
(BRL9313, BRL9321 en BRL9335)

- Eigen verantwoordelijkheid producent
- Motiveren onverdacht o.b.v. vooronderzoek
- Tussentijdse keuringen op PFAS analyseren
- Vermelden op/bij certificaat/grondbewijs

Fabrikant eigen verklaringen - Eigen verantwoordelijkheid en risico producent
- Zie hierboven
- Bij verdenking: aanvullend toelatingsonderzoek
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Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat

Vraagstuk 2: toetsen & indeling kwaliteitsklassen

• Huidige indeling bij toepassen op de landbodem:

• Welk effect heeft een analyse op PFAS hierop?

* Toepassen o.b.v. standstill in bodemfunctieklasse en/of bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur

# Toepassen onder grondwater, in GBG en in oppervlaktewater niet toegestaan
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kwaliteitsklasse PFAS 
< 0,1

PFAS 
> 0,1 en >3-7-3

PFAS 
> 3-7-3

AW2000 
(Landbouw/Natuur)

Landbouw/Natuur
(zonder beperking)

Landbouw/Natuur
(met beperking*#)

Niet generiek
toepasbaar

Wonen Wonen
(zonder beperking)

Wonen
(met beperking#)

Niet generiek
toepasbaar

Industrie Industrie
(zonder beperking)

Industrie
(met beperking#)

Niet generiek
toepasbaar



Rijkswaterstaat

Toepassen op de landbodem
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Functieklasse in de 

zin van het Besluit 

bodemkwaliteit

PFOS PFOA GenX Overige 

PFAS

landbouw/natuur 0,1 0,1 0,1 0,1

landbouw/natuur, bij 

hogere achtergrond-

waarde dan 0,1

de gemeten 

achtergrond

- waarde, 

ten hoogste 

3,0

de gemeten 

achtergrond

-waarde, 

ten hoogste 

7,0

de gemeten 

achtergrond

-waarde, 

ten hoogste 

3,0

de 

gemeten 

achtergron

d-waarde, 

ten 

hoogste 

3,0

wonen 3,0 7,0 3,0 3,0 

industrie 3,0 7,0 3,0 3,0

AW2000-waarde wordt op 0,1 ug/kg d.s. gesteld.



Rijkswaterstaat

Meten van de bodemkwaliteit bij toepassen
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Bodemkwaliteitsklasse 

(o.b.v. andere 

parameters)

Bodemfunctieklassekaart

Landbouw/natuur Wonen Industrie

Landbouw/natuur ja Ja ja

Wonen ja Nee nee

Industrie ja Nee nee



Rijkswaterstaat

Vraagstuk 3: voorwaarden voor opslaan grond

• Hanteer de reguliere regels uit het Bbk en Activiteitenbesluit

• Opslaan bij tijdelijke uitname / graven / saneren

– toegestaan op locatie gedurende looptijd van het werk

• Opslaan elders & buiten een inrichting:

 < 6 maanden (en evt. kwaliteit nog niet bekend):

 melding Bbk / opslaan o.b.v. zorgplicht

 > 6 maanden en < 3 jaar (kwaliteit bepaald en voldoet aan Bbk):

 melding toepassingslocatie + toetsing ontvangende bodem

 Weilanddepot baggerspecie (kwaliteit geschikt verspreiden aangr. perceel)

 Melding tijdelijke opslag / zorgplicht

 Opslaan elders & binnen een inrichting:

 Opslag in overeenstemming met regels Activiteitenbesluit en/of 
omgevingsvergunning

 Indien niet toepasbaar: vergunning aanpassen?
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Rijkswaterstaat

Omgaan met acceptatie van partijen

• THP: geen verbod op opslaan van grond en baggerspecie

• THP: opslaan tot 3-7-3 op de landbodem mogelijk

• In de praktijk weigeren grondbanken, milieustraten, verwerkers toch 
partijen zonder en met analyses op PFAS want:

– Paniekvoetbal of risicomijdend 

– Beperkingen en stagnatie afzetmogelijkheden (econ. afweging)

• Regelgeving en protocollen geven mogelijkheden voor acceptatie en 
samenvoegen partijen met beperkte voorinformatie

– Samenvoegen tot 25 m3 zonder erkenning

– Accepteren en samenvoegen tot 100 ton onder protocollen 
9335-1, 7510 en 7511 met beperkte voorinformatie
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Rijkswaterstaat
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Vraagstuk 4: mogelijkheden toepassen 
grond & baggerspecie



Rijkswaterstaat
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*Categorie Toepassingssituatie Toepassingsnorm 

Op de landbodem 

 4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven 

grondwaterniveau(1) 

 

 

Afhankelijk van de 

bodemfunctieklasse, zie tabel 2 

Behoudens voor 

bodemfunctieklasse 

landbouw/natuur: 

PFOS = 3 

PFOA = 7 

GenX = 3 

andere PFAS = 3 

 4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1) 

als bedoeld in art. 35, onder f (verspreiden op de 

kant) 
 

 

PFOS = 3 

PFOA = 7,  

GenX = 3 

andere PFAS = 3 

 4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven 

grondwaterniveau(1) 

PFOS = 3 

PFOA = 7,  

GenX = 3 

andere PFAS = 3 

 4.4  Grond en baggerspecie toepassen boven 

grondwaterniveau(1) in 

grondwaterbeschermingsgebieden 

Bepalingsgrens = 0,1(3) 

 4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder 

grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalig 

toepassen 

Bepalingsgrens = 0,1  

In oppervlaktewater 

 4.6 Grond toepassen  Bepalingsgrens = 0,1  

 4.7 Baggerspecie toepassen - benedenstrooms in 

hetzelfde oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van 

grootschalig toepassen 

Geen toets aan kwaliteit, wel 

meten en toetsen op uitschieters 

 4.8 Baggerspecie toepassen bovenstrooms in hetzelfde 

oppervlaktewaterlichaam of in een ander 

oppervlaktewaterlichaam, met inbegrip van 

grootschalig toepassen 

Bepalingsgrens = 0,1(4)  

 4.9 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen in 

diepe plassen 

Bepalingsgrens = 0,1(5) 

 



Rijkswaterstaat

Vraagstuk 5: 

• Noodzaak op analyses op PFAS bij:

– Tijdelijke uitname (art 36 3e lid Bbk)

– Tijdelijks uitname > IW (BUS)

– Graven in de bodem

– Uitvoeren van een bodemsanering

– Aanvraag van een bouwvergunning

• Zie FAQ’s op website Bodem+: 
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-
regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-overige-situaties/
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Rijkswaterstaat

Meer informatie
• Helpdesk Bodem+: www.bodemplus.nl/helpdesk/

• Vraagbaak expertteam PFAS: https://www.expertisecentrumpfas.nl/27-
expertteam-pfas-i-w.html

• Kennisplein tijdelijk handelingskader PFAS:
www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-
bagger/handelingskader-pfas/

• Kamerbrief 13 november over stikstof en PFAS: 
https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/kabinet-neemt-
maatregelen-natuur-bouw/

• Kamerbrief en ontwerp wijziging Bbk voor PFAS:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/13/aanbied
ingsbrief-ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-bodemkwaliteit-voor-
het-vaststellen-van-gebiedsspecifiek-beleid-voor-pfas

• Expertisecentrum PFAS: www.expertisecentrumpfas.nl

• Normen en risicobeoordeling: www.rivm.nl/pfas/bodem

• Aanleveren data PFAS in de bodem bij RIVM: pfas@rivm.nl
Richtlijn aanleveren data: www.rivm.nl/pfas/bodem
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Rijkswaterstaat

Tot slot

• Verlies de huidige regelgeving (Bbk) niet uit het oog

• Benut de ruimte die het tijdelijk handelingskader wel geeft

• Benader PFAS zo veel mogelijk als een andere stof

• Zoek de samenwerking

• Leg bij toezicht en handhaving geen overbodige eisen op
(en voorkom verdere stagnatie)
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