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Geachte relatie, 
 
Voor de acceptatie van herbruikbare en niet toepasbare grond geldt dat er per 8 juli 2019 GenX, 
PFAS en PFOA-analyses meegenomen dienen te worden in heel Nederland. Deze verplichting komt 
voort uit de Kamerbrief van 8 juli 2019 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond 
en baggerspecie” en is inclusief het “Tijdelijk handelingskader” als bijlage toegevoegd. Het tijdelijke 
handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en 
baggerspecie.  
 
De verplichting om op PFAS te analyseren in de situaties dat dit verplicht is volgens het tijdelijk 
handelingskader, geldt vanaf het moment dat het tijdelijk handelingskader aan de Tweede Kamer is 
aangeboden. De achtergrond van het ontbreken van een overgangstermijn voor de verplichting om te 
analyseren is dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht 
was.  
GenX en PFOA zijn in de toegevoegde brief nog niet vermeld, maar naar verwachting worden deze 
op korte termijn toegevoegd.  
 
Dit betekent dat de concentraties van deze stoffen inzichtelijk dienen te zijn. Bij verdenking van de 
aanwezigheid van een stof moet altijd de kwaliteit van een toe te passen partij grond of baggerspecie 
worden onderzocht op deze stof.  
In heel Nederland zijn de bovengrond en geroerde bodems verdacht op het (diffuus) voorkomen van 
GenX, PFAS en PFOA. 
  
Bovenstaand houdt in dat Reststoffen Centrale Alkmaar BV per direct alleen verontreinigde grond, 
baggerspecie en fundatiemateriaal kan accepteren indien de concentratie van GenX, PFAS en PFOA 
inzichtelijk is. 
  
Indien de genoemde stoffen aanwezig zijn behouden we ons het recht voor om de aangeboden 
partijen niet te accepteren. 
  
Voor de uitgevoerde bodemonderzoeken geldt geen overgangstermijn ten aanzien van onze 
acceptatie. Deze milieu hygiënische verklaringen kunnen nog worden gebruikt mits een aanvullende 
analyse op GenX, PFAS en PFOA. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Kleine partijen die door ons ongekwalificeerd ontvangen worden ten behoeve van samenvoegen en / 
of kwalificatie voor reiniging zullen aanvullend moeten worden onderzocht op PFAS. Kleine partijen  
kunnen op dit moment dan ook niet meer geaccepteerd worden op onze locaties tot dat duidelijk is 
welke extra kosten dit met zich mee brengt voor analyse en verwerking. 
  
Hopende u hiermee correct te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Reststoffen Centrale Alkmaar BV 
 

 
 
 
Vincent Pepping 
Bedrijfsleider Reststoffen 

 
 


