
 

 
 

 
Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS 

 

Op 29 november 2019 is door minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, een aanpassing 

bekend gemaakt van het tijdelijke handelingskader PFAS. Middels deze nieuwsbrief willen wij u 

informeren over de belangrijkste wijzigingen. 

 

Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid geven over hoe te handelen wanneer men te 

maken krijgt met PFAS bij het toepassen van grond en bagger. Sinds de vaststelling van de 

oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader is het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS 

voortgezet. Dit heeft nieuwe resultaten opgeleverd, die geresulteerd hebben in een geactualiseerde 

versie van het tijdelijk handelingskader PFAS.  

 

Aanpassingen voor toepassingen op landbodem 

 

Er zijn tijdelijke achtergrondwaarden vastgesteld voor grond (0,8 µg/kg ds voor alle PFAS, met 

uitzondering van PFOS waarvoor een achtergrondwaarde van 0,9 µg/kg ds geldt). Dit geeft beduidend 

meer ruimte voor grondverzet op landbodem. Grond die voldoet aan deze normen mag vrij toegepast 

worden op landbodem (ook onder grondwaterniveau) zonder aanvullend onderzoek op PFAS in de 

ontvangende bodem. Deze tijdelijke achtergrondwaarden zijn beduidend hoger dan de bepalingsgrens 

van 0,1 μg/kg ds van de oorspronkelijke versie van het tijdelijk handelingskader. Voor 

grondwaterbeschermingsgebieden geldt vooralsnog wel de toetsing aan ontvangende bodem of de 

bepalingsgrens van 0,1 μg/kg ds als maximale waarde. 

 

De maximale waarden voor bodemfunctieklassen wonen/industrie en de maximale waarde voor 

grootschalige toepassing van grond en baggerspecie (boven grondwaterstand) blijven gelijk, te weten 

3 µg/kg ds voor alle PFAS, met uitzondering van PFOA waarvoor 7 µg/kg ds geldt.  

 

Voor het verspreiden van baggerspecie uit watergangen op aangrenzende percelen of in een wei-

landdepot (artikel 35, onder f, BBK) gelden dezelfde toepassingswaarden als voor andere vormen van 

toepassen van baggerspecie op de landbodem boven het grondwaterniveau (3 µg/kg ds voor alle 

PFAS, met uitzondering van PFOA waarvoor 7 µg/kg ds geldt), met dit verschil dat de waarden ook 

gelden als de bodem waarop de baggerspecie wordt toegepast is ingedeeld in de klasse 

landbouw/natuur. Ook in het laatste geval komt het uitgangspunt van stand-still namelijk niet in het 

geding. 

 

Aanpassingen voor toepassingen op waterbodem 

 

Deze aanpassingen die in het geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS zijn opgenomen hebben 

met name betrekking op baggerspecie. Voor het toepassen van grond in oppervlaktewater wordt als 

toepassingsgrens nog steeds de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg ds gehanteerd. Vanwege het mobiele 
karakter van PFAS moet er eerst meer informatie beschikbaar komen over de uitloogrisico’s van PFAS-

houdende grond in situaties waarin de grond in contact met water komt. Bij gebreke aan deze 

informatie kan nu nog niet worden afgestapt van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het 

Besluit bodemkwaliteit en de wettelijke zorgplichten. 

 

Voor baggerspecie zijn voorlopige herverontreinigingsniveaus vastgesteld, te weten 0,8 µg/kg ds 

voor alle PFAS, met uitzondering van PFOS waarvoor een maximale waarde van 3,7 µg/kg ds geldt. 

Deze nieuwe waarden bieden vanaf nu ruimte voor de toepassing van baggerspecie in diepe plassen, 

welke in open verbinding staan met een rijkswater. Hiervoor is RWS bevoegd gezag. In totaal zijn er 

in het aangepaste tijdelijke handelingskader 16 diepe plassen opgenomen die in totaal meer dan 10 

miljoen kuub restcapaciteit bevatten. 

 

Verder blijft het mogelijk om baggerspecie benedenstrooms binnen hetzelfde watersysteem toe te 

passen zonder dat aan de kwaliteit van de bagger wordt getoetst. En blijft het mogelijk materiaal uit 

een watergang zonder metingen op de kant en aanliggend perceel af te zetten.  

 



 

 
 

PFAS-houdende bagger die dermate vervuild is dat het toepassen in een diepe plas geen optie is, 

dient een andere bestemming te krijgen. Waterschappen en gemeenten kunnen kiezen om bagger 

tijdelijk op te slaan in een zogenaamd doorgangsdepot om de bagger te ontwateren en eventueel te 

behandelen, zodat de bagger vervolgens elders kan worden hergebruikt. Ook het toepassen van 

bagger in een weilanddepot op het aangrenzende perceel is een mogelijkheid. Daarvoor gelden de 

waarden uit het tijdelijk handelingskader. Zulke mogelijkheden zijn echter niet in alle gevallen 

praktisch haalbaar en zullen wellicht niet in voldoende mate uitkomst bieden voor de afzet van PFAS-

houdende bagger. Zodra geen nuttige toepassing kan worden gevonden voor baggerspecie, kan deze 

worden gestort. Daarnaast kunnen de rijksbaggerdepots de Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep 

sterk vervuilde bagger ontvangen die PFAS bevat. De rijksbaggerdepots bevatten momenteel een 

gezamenlijke restcapaciteit van ruim 41 miljoen kuub. 

 

Het vernieuwde toetsingskader 

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingswaarden die in de 

onderscheiden situaties waarin grond en baggerspecie worden toegepast, kunnen worden gehanteerd. 

Dit zijn voorlopige toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie, waarmee 

invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplichten. Voor een definitieve normstelling moeten ook 

de resultaten bekend zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, bio-accumulatie en 

het gedrag van PFAS in grondwater. 

 
Toepassingssituatie Toepassingswaarde 

(µg/kg ds)  Op de landbodem 

Grond en baggerspecie toepassen bovengrondwaterniveau   

bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse  

Wonen of industrie Wonen of industrie PFOS = 3 
PFOA =7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

Landbouw/natuur 
 

Landbouw/natuur PFAS = 0,8 
PFOS = 0,9 

Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau, als bedoelt in artikel 35, onder f, 
BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) 

PFOS = 3 
PFOA =7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau PFOS = 3 
PFOA =7 
GenX = 3 
Andere PFAS = 3 

Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebied Bepalingsgrens = 0,1 

Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau, met inbegrip van 

grootschalige toepassing 

PFAS = 0,8 

PFOS = 0,9 

Op de waterbodem Toepassingswaarde 
(µg/kg ds) 

Grond toepassen Bepalingsgrens = 0,1 

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktelichaam of aansluitende (sediment 

delende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktelichamen als bedoelt in artikel 35, 
onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater) 

toepasbaar, wel meten 

en toetsen op 
uitschieters 

Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktelichaam in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas als bedoelt in artikel 35, 
onder d, BBK 

toepasbaar, wel meten 
en toetsen op 
uitschieters 

Baggerspecie toepassen in een ander oppervlaktelichaam in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas als bedoelt in artikel 35, 
onder d, BBK 

Bepalingsgrens = 0,1 

Baggerspecie toepassen in niet-vrij liggende diepe plassen die in open verbinding 
staan met een rijkswater, voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarde: in de 
nabijheid van de diepe plas is geen kwetsbaar object gelegen, als bedoelt op pagina 
26 van de ‘Handreiking voor herinrichting van diepe plassen’  

PFAS = 0,8 
PFOS = 3,7 

Baggerspecie toepassen in andere diepe plassen  Bepalingsgrens = 0,1 

 



 

 
 

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden op de volgende websites: 

 

Kamerbrief over aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/aanpassing-tijdelijk-

handelingskader-pfas  

 

Antwoorden vragen ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit Bodemkwaliteit 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/beantwoording-vragen-

voorgehangen-ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-bodemkwaliteit 

 

Persbericht: PFAS: vanaf vandaag meer ruimte voor bouwers en baggeraars 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/29/pfas-vanaf-vandaag-meer-ruimte-voor-

bouwers-en-baggeraars 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Thom Slaats (thom@milon.nl), Rob Engelen 

(rob@milon.nl) of Bregje van Lieshout (bregje@milon.nl) via email of telefoonnummer 073- 

5477253. Of kom langs op ons kantoor aan de Rembrandtlaan 4 in Veghel.  

 

Wij helpen u graag! 
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