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Toelichting Besluit bodemkwaliteit 

 





 

 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
Onderstaande teksten hebben uitsluitend betrekking op het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Doel Besluit bodemkwaliteit 

Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is: ‘milieuhygiënische voorwaarden stellen aan de 

toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ter bescherming van de bodem en het 

oppervlaktewater. De regels verschaffen tevens duidelijkheid over de mogelijkheden van 

hergebruik van afvalstoffen als bouwstof of als bodem’ (verwezen wordt naar hoofdstuk 1.2 van de 

Nota van toelichting, behorende bij het Besluit bodemkwaliteit). 

 

Reikwijdte 

Expliciet wordt gesteld dat het Besluit bodemkwaliteit bestemd is voor toepassingen van 

bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het Besluit bodemkwaliteit is een Algemene maatregel van 

Bestuur waarin het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger onder algemene regels kan 

worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen vergunningplicht is vanuit bijvoorbeeld de Wet 

milieubeheer (Wm) of de Waterwet (Wtw). Verder wordt binnen het Besluit bodemkwaliteit de 

mogelijkheid geboden grond en baggerspecie tijdelijk op te slaan onder algemene regels (zonder 

vergunning).  

 

Binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt geen (nauwelijks) onderscheid gemaakt tussen grond en 

baggerspecie, zoals voorheen wel het geval was. Voor grond en baggerspecie is een integraal 

hoofdstuk opgenomen in het Besluit. Grond kan binnen het Besluit bodemkwaliteit niet als 

bouwstof worden toegepast. 

 

Naast de onderdelen bouwstoffen, grond en baggerspecie speelt de kwaliteitsborging in de gehele 

keten van het bodembeheer, KWALIBO, een belangrijke rol. Belangrijk hierbij is dat gedurende de 

stappen die materialen doorlopen in de bouwstofketen, de kwaliteit geborgd wordt en dat de 

stappen, en daarmee gegevens, achteraf achterhaald kunnen worden. 

 

In het Besluit bodemkwaliteit zijn voor de verschillende toepassingen van bouwstoffen, grond en 

baggerspecie generieke normen opgenomen. Voor een aantal toepassingen wordt onder een 

aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden om door middel van een gebiedsspecifiek beleid af 

te wijken van de generieke normering. In paragraaf 4.6 wordt hierop verder ingegaan. 

 

Wanneer de algemene voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing zijn, is er geen 

Wm- of Wvo-vergunningplicht. Ook wanneer een tijdelijke opslag volgens het Besluit 

bodemkwaliteit wordt ingericht, geldt geen Wm- of Wvo-vergunningsplicht (ook niet voor het lozen 

van ontwateringswater). Overige wetgeving voor het uitvoeren van handelingen blijven onverkort 

van toepassing (Flora- en Faunawet, et cetera). 

 

Wanneer er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast of opgeslagen op of in sterk 

verontreinigde bodem, waarbij sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is het 

Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing. Dit valt onder de Wet bodembescherming (Wbb) en de 

daarbijbehorende Circulaire Bodemsanering 2009. De toepassing of opslag dient te worden 

uitgevoerd binnen de reikwijdte of regels uit (de beschikking op) het saneringsplan.  

 

Opgemerkt wordt dat toepassingen van grond en baggerspecie dienen te worden uitgevoerd 

binnen een saneringsplan Wbb indien de toepassing plaatsvindt binnen een ernstig (en 

spoedeisende) deel van een saneringsgeval. 



 

 

Randvoorwaarden gebruik Besluit bodemkwaliteit 

Om toepassingen binnen het Besluit bodemkwaliteit uit te kunnen voeren, zijn een aantal 

algemene voorwaarden van toepassing. Hieraan dient voorafgaande aan toepassing, verspreiding 

en/of opslag te worden getoetst. Dit zijn: 

 Functionaliteit. Er moet sprake zijn van een functionele toepassing - dit geldt zowel voor grond 

en baggerspecie als voor bouwstoffen (zie art. 5) 

 Nuttigheid. De toepassing moet nuttig zijn. Dit geldt voor grond en baggerspecie (zie art. 35) 

 Zorgplicht. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing - dit geldt zowel voor grond en 

baggerspecie als voor bouwstoffen (zie art. 7) 

 

Het functionaliteitbeginsel houdt, volgens artikel 5, in dat een toepassing op de locatie van 

toepassing functioneel moet zijn en dat geen grotere hoeveelheid wordt toegepast dan volgens 

gangbare maatstaven nodig is. Bovendien moet de toepassing een duidelijk noodzaak hebben. 

Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een geluidswal aan te leggen in een gebied waar dit niet 

nodig is, of die hoger is dan nodig om het geluid te weren. 

 

Als een toepassing voldoet aan één van de negen toepassingen als benoemd in artikel 35 van het 

Besluit, kan de toepassing als nuttig worden beschouwd. In hoofdstuk 2, onder ‘nuttige 

toepassing’, is een overzicht opgenomen van de toepassingen die volgens het Besluit 

bodemkwaliteit als nuttig worden aangemerkt.  

 

De zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 7, dient te voorkomen dat een toepassing van 

bouwstoffen, grond of baggerspecie nadelige gevolgen heeft voor het oppervlaktewater. Op basis 

van deze zorgplicht is het mogelijk aanvullende eisen te stellen aan een toepassing - bijvoorbeeld 

monitoring waterkwaliteit - die niet direct in het Besluit geregeld zijn. Voorbeelden zijn stoffen die 

niet genormeerd zijn in het Besluit bodemkwaliteit, zoals nutriënten, pH, doorzicht et cetera). 

Wanneer een toepassing hieraan niet voldoet kan dit leiden tot aanpassing van de 

toepassingseisen. De zorgplicht kan geen andere of aanvullende eisen stellen aan normen die wel 

in het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgelegd. 

 

Baggerspecie 

Het Besluit bodemkwaliteit hanteert de volgende definitie van baggerspecie: 

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het 

oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en bestaat uit 

minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof 

in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature 

worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende 

schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm. 

 

Het Besluit stelt aanvullend op deze definitie dat een baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent 

bodemvreemd materiaal mag bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van 

bodemvreemd materiaal in baggerspecie nadat het materiaal is afgegraven. Voor specifieke 

toepassingen kan het bevoegd gezag de toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal 

verlagen of nadere regels stellen over soorten bodemvreemd materiaal, bijvoorbeeld voor 

gebieden met een bijzonder beschermingsniveau. Wanneer niet aan de definitie van baggerspecie 

wordt voldaan of wanneer het maximaal toegestane percentage bodemvreemd materiaal wordt 

overschreden, dan kan de baggerspecie niet worden toegepast in het kader van het Besluit. Door 

bijvoorbeeld te zeven kan het percentage bodemvreemd materiaal onder de 20 gewichtsprocent 

worden gebracht, zodat alsnog sprake is van grond of baggerspecie. 



 

 

De normstelling is te verdelen in vijf toetsingskaders, drie voor het toepassen en twee voor het 

verspreiden van baggerspecie. Voor vier van de zes toepassings- en verspreidingsmogelijkheden 

is het mogelijk om locatiespecifiek beleid vast te stellen, op basis waarvan lokale bevoegde 

gezagen de toepassings- of verspreidingsmogelijkheden kan verruimen of juist op een hoger 

beschermingsniveau kan brengen. 

 

De vijf toetsingskaders van het Besluit bodemkwaliteit zijn weergegeven in tabel b3.1.  

 

 

Tabel b3.1Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

 

Nr. Toetsingskader Mogelijkheden toepassen/verspreiden Toetsingswaarden# 

1 Toepassen op de landbodem* 

Vrij toepasbaar 

Toepasbaar als bodemkwaliteitsklasse Wonen 

Toepasbaar als bodemkwaliteitsklasse Industrie 

Niet toepasbaar 

AW 2000 

MW Wonen 

MW Industrie 

 

2 
Toepassen op de bodem in 

oppervlaktewater 

Vrij toepasbaar 

Toepasbaar als waterbodemkwaliteitsklasse A 

Toepasbaar als waterbodemkwaliteitsklasse B 

Niet toepasbaar 

AW 2000 

MW klasse A 

MW klasse B / 

      I-waarde (nat) 

3 
Toepassen in een grootschalige 

bodemtoepassing 

Vrij toepasbaar 

Toepasbaar 

Toepasbaar na uitloogonderzoek 

Niet toepasbaar 

AW 2000 

ETW en EMW en  

MW Industrie /  

      I-waarde (nat) 

4 Verspreiden in oppervlaktewater 

Vrij verspreidbaar 

Verspreidbaar in zelfde watersysteem 

Niet verspreidbaar 

AW 2000 

MW zoet/zout 

I-waarde (nat) 

5 
Verspreiden op het aangrenzende 

perceel 

Vrij verspreidbaar 

Verspreidbaar op aangrenzend perceel 

Niet verspreidbaar 

Nooit verspreidbaar 

AW2000 

MW verspreiden en 

       msPAF 

I-waarde (droog) 
Toelichting: 
* :  Tevens toetsing aan bodemfunctieklasse noodzakelijk (dubbele toets) 
AW2000 :  Achtergrondwaarde 2000, een vastgestelde normstelling voor gehalten aan stoffen zoals die 

voorkomen in 
   de bodem van natuur- en landbouwgronden 
MW Wonen : Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse behorende bij de bodemfunctie wonen 
MW Industrie : Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse behorende bij de bodemfunctie industrie 
I-waarde (nat) : Interventiewaarde die geldt voor bodems onder oppervlaktewater of de voor oppervlaktewater 
bestemde 
  ruimte 
I-waarde (droog) : Interventiewaarde die geldt voor landbodems 
MW klasse A : Maximale waarde voor de waterbodemkwaliteitsklasse A (95-percentiel van het 
herverontreinigingsniveau 
  van de Rijntakken; HVN) 
MW klasse B : Maximale waarde voor de waterbodemkwaliteitsklasse B (interventiewaarde nat) 
ETW : Emissietoetswaarde (toets samenstellingswaarde voor emissie) 
EMW : Emissiewaarde (op basis van uitloging) 
ms-PAF : Meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen 
MW zoet : Maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater (HVN) 
MW zout : Maximale waarde voor het verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater (ZBT) 

 

Op de volgende pagina’s worden de vijf toetsingskaders puntsgewijs nader toegelicht. In de 

figuren op deze pagina’s is het toetsingskader schematisch samengevat. Hierin zijn tevens de 

mogelijkheden binnen gebiedsspecifiek beleid samengevat.  



 

 

1. Toepassen op de landbodem 

 

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie 

 Algemeen: 

 Voor de bodemfunctieklassen Wonen en Industrie zijn maximale waarden vastgesteld (zie 

Bijlage B, tabel 1 van de Regeling) 

 Gemeente heeft op bodemfunctiekaart vastgelegd waar de functies Wonen en Industrie 

van toepassing zijn 

 Voor de overige gebieden (of indien geen kaart is vastgesteld) geldt als maximale waarde 

de AW2000 

 Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen 

materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G 

(formules I, generiek kader, of II, gebiedsspecifiek kader) van de Regeling Bodemkwaliteit. 

 Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen 

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het 

rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 

voor die stof) 

 

Altijd
toepasbaar

Klasse wonen Klasse Industrie Niet

AW2000 Max. waarde
Functie wonen

Max. waarde
Functie Industrie

Ruimte voor lokale max. waarde

AW2000 I-waarde
landbodem

Sanerings-
criterium

Gen

GSB

Nooit
toepasbaar

Altijd
toepasbaar

Klasse wonen Klasse Industrie Niet

AW2000 Max. waarde
Functie wonen

Max. waarde
Functie Industrie

Ruimte voor lokale max. waarde

AW2000 I-waarde
landbodem

Sanerings-
criterium

Gen

GSB

Nooit
toepasbaar

 
 

Toepassingseisen 

 Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt 

 Bij toepassing wordt naast aan de kwaliteit van het toe te passen materiaal zowel getoetst op 

de functie als op de actuele bodemkwaliteit (Uitzondering geldt voor toepassingen in bermen 

van spoorwegen en van provinciale en rijkswegen: daar geldt altijd de max. waarde Industrie 

en geen toets ontvangende grond) 

 Bij toetsing aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem aan de AW2000 en aan de 

bodemfunctie Wonen mogen één of meer stoffen (afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht 

verhoogd zijn ten opzichte van de maximale waarde van die klasse (het rekenkundig 

gemiddelde van deze stoffen mag ten hoogste gelijk zijn aan de AW2000 danwel de maximale 

waarde van de klasse Wonen plus de AW2000 voor die stof) 



 

 

2. Toepassen in oppervlaktewater 

 

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie 

 Algemeen: 

 Klassen A en B toepasbaar 

 Maximale waarde klasse A is afgeleid van herverontreinigingsgraad Rijntakken (P95 HVN 

Rijntakken) 

 Maximale waarde klasse B: 

 Voor baggerspecie: I-waarde waterbodem 

 Voor grond: per stof de strengste waarde van hetzij de I-waarde waterbodem hetzij de 

maximale waarde voor de functie Industrie (zie toepassen op landbodem) 

 Voor toetsing aan de maximale waarden worden de gehalten gemeten in het toe te passen 

materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform bijlage G 

(formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit 

 Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen 

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het 

rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 

voor die stof) 

 

Vrij toepasbaar
Klasse A Klasse B Niet toepasbaar

Nooit
toepasbaar

Ruimte voor lokale max. waarden

AW2000 I-waarde
waterbodem

Sanerings-
criterium

Gen.

GSB

HVN
Rijntakken

Grond:  < Industrie
Bagger < I waterbodem

Vrij toepasbaar
Klasse A Klasse B Niet toepasbaar

Nooit
toepasbaar

Ruimte voor lokale max. waarden

AW2000 I-waarde
waterbodem

Sanerings-
criterium

Gen.

GSB

HVN
Rijntakken

Grond:  < Industrie
Bagger < I waterbodem

 
 

Toepassingseisen 

 Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt 

 Bij toepassing wordt getoetst op zowel de kwaliteit van de ontvangende waterbodem als op de 

kwaliteit van het toe te passen materiaal 

 Bij toetsing van de ontvangende waterbodem aan de AW2000 mogen één of meer stoffen 

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de AW2000 (het 

rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn aan tweemaal de AW2000 

voor die stof) 

 



 

 

3. Toepassen in een Grootschalige bodemtoepassing 

 

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie 

 Materiaal in de Grootschalige bodemtoepassing moet zowel voldoen aan samenstellings- als 

aan emissie-eisen 

 Samenstellingseisen materiaal in Grootschalige bodemtoepassing: 

 Voor landbodem (grond): maximaal MW Industrie 

 In oppervlaktewater (bagger): maximaal I-waarden voor waterbodems 

 Voor toetsing aan de samenstellingseisen worden de gehalten gemeten in het toe te 

passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform 

bijlage G (formules I, landbodem, of III, oppervlaktewater) van de Regeling Bodemkwaliteit 

 Emissie-eisen materiaal in Grootschalige bodemtoepassing (alleen voor anorganische 

parameters): 

 Eerst snelle en eenvoudige toets aan emissietoetsingswaarden 

 Daarna zonodig kolomproef en toetsing aan emissiewaarden 

 Er gelden geen emissie-eisen bij een Grootschalige bodemtoepassing die onder het 

waterniveau is gelegen in combinatie met de toepassing baggerspecie uit beheersgebied 

(in dat geval gelden alleen de samenstellingseisen) 

 Geen gebiedspecifiek kader mogelijk voor materiaal in Grootschalige bodemtoepassing 

 Leeflaag: bovenste 0,5 meter moet voldoen aan generiek of gebiedspecifieke normstelling 

voor gebied waar toepassing ligt 

 

Toepassingseisen 

 Melding vijf dagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt 

 Toepassing moet herkenbaar en beheersbaar zijn 

 Toepassing moet blijvend geregistreerd en beheerd worden, er geldt echter geen 

verwijderingsplicht 

 Alleen de volgende handelingen (art. 35) mogen als Grootschalige Toepassing worden 

uitgevoerd: 

 Bouw- en wegconstructies waaronder wegen, spoorwegen, dijken, kades, geluidswallen 

 Afdekken van een saneringslocatie of een stortplaats met het oog op het voorkomen van 

nadelige gevolgen voor de omgeving 

 Ophogingen in waterbouwkundige constructies en voor het verondiepen en dempen van 

oppervlaktewater met het oog op de hoogwaterbescherming, de doelstellingen van artikel 

14 van de Kaderrichtlijn water, de bevordering van de natuurwaarden en de vlotte en 

veilige afwikkeling van de scheepvaart 

 Aanvullingen, waaronder mede wordt verstaan de herinrichting en stabilisering van 

voormalige winplaatsen voor delfstoffen, of met het oog op onderhoud en herstel van de 

hierboven beschreven toepassingen 

 Volume minimaal 5.000 m3 

 Laagdikte toepassing tenminste 2 meter, met uitzondering van goed zichtbare objecten met 

aanwijsbare beheerder als wegen en spoorwegen, dan geldt minimaal 0,5 m1  

 Toepassing afdekken met leeflaag van tenminste 0,5 m1 

 Geen toets op kwaliteit ontvangende bodem 

 

 



 

 

4 Verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater 

 

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie 

 Generiek kader voor wel of niet verspreidbaar: 

 Voor zoet oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van 

herverontreinigingsniveau in Rijntakken (P95 HVN Rijntakken) 

 Voor zout oppervlaktewater gelden maximale waarden afgeleid van de Zoute Bagger 

Toets (ZBT) 

 Waterbeheerder kan verspreidingsvakken aanwijzen waaraan de toepasser zich moet 

houden (grip houden op morfologische situatie) 

 Bij verspreiding in zoet oppervlaktewater worden voor de toetsing de gehalten gemeten in het 

toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform 

bijlage G (formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit 

 Bij verspreiding in zout oppervlaktewater vindt geen bodemtype correctie plaats 

 Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen één of meer stoffen 

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale 

waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn 

aan tweemaal de AW2000 voor die stof) 

 Bij toetsing aan de maximale waarde bij verspreiding in zout oppervlaktewater mogen de 

gehalten van maximaal twee niet-prioritaire stoffen, per stof ten hoogste 50 % hoger zijn dan 

de maximale waarde voor die stof 

 

Vrij verspreid-
baar

Verspreidbaar in opp. Niet verspreidbaar
Nooit

verspreidbaar
Ruimte voor lokale max. waarden

AW2000 I-waarde
waterbodem

Gen.

GSB

Zoet: HVN Rijntakken
Zout: ZBT

Vrij verspreid-
baar

Verspreidbaar in opp. Niet verspreidbaar
Nooit

verspreidbaar
Ruimte voor lokale max. waarden

AW2000 I-waarde
waterbodem

Gen.

GSB

Zoet: HVN Rijntakken
Zout: ZBT

 
 

Toepassingseisen 

 Melding vijf werkdagen vooraf verplicht via centraal, digitaal meldpunt 

 Verspreiden in oppervlaktewater betekent het terugbrengen van onderhoudsbagger in het 

dynamische deel van hetzelfde watersysteem 

 Verspreiding is niet toegestaan op uiterwaarden, gorzen, slikken et cetera (relatief kleine 

hoeveelheden uitgezonderd) 

 Kwaliteit ontvangende waterbodem speelt geen rol 

 



 

 

5. Verspreiding van baggerspecie op het aangrenzende perceel 

 

Toetsingscriteria toe te passen baggerspecie 

 Normstelling wel of niet verspreidbaar gebaseerd op ms-PAF (meer stoffen Potentieel 

Aangetaste Fractie van lagere organismen) 

 Bij toetsing van het toe te passen materiaal aan de AW2000 mogen 1 of meer stoffen 

(afhankelijk van aantal gemeten stoffen) licht verhoogd zijn ten opzichte van de maximale 

waarde van die klasse (het rekenkundig gemiddelde van een stof mag ten hoogste gelijk zijn 

aan tweemaal de AW2000 voor die stof) 

 Bij verspreiding op aangrenzende percelen worden voor de toetsing de gehalten gemeten in 

het toe te passen materiaal gecorrigeerd naar standaardbodem (bodemtype correctie) conform 

bijlage G (formules III) van de Regeling Bodemkwaliteit 

 

Altijd verspreidbaar
Verspreiden op

aangrenzend perceel
Niet verspreidbaar op
aangrenzend perceel

AW2000 msPAF metalen <50%
msPAF organisch <20%
Min.olie < 3.000 mg/kg d.s.
Cd <   7,5 mg/kg d.s.

Ontvangstplicht

Altijd verspreidbaar
Verspreiden op

aangrenzend perceel
Niet verspreidbaar op
aangrenzend perceel

AW2000 msPAF metalen <50%
msPAF organisch <20%
Min.olie < 3.000 mg/kg d.s.
Cd <   7,5 mg/kg d.s.

Ontvangstplicht

 
 

Toepassingseisen 

 Geen meldingsplicht vooraf 

 Te verspreiden op het gehele aan de watergang grenzende percelen (erven en gronden die 

door een weg, pad of ander werk of door een te smalle grondstrook om baggerspecie te 

ontvangen van de watergang worden gescheiden, worden als aan de watergang grenzend 

aangemerkt) 

 Kwaliteit ontvangende bodem speelt geen rol 

 

Vrijstellingen en uitzonderingen 

 In de regeling Vaststelling klasse-indeling baggerspecie is op dit moment uitgewerkt hoe 

onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte waterbodems. Bij op de kant 

zetten van onverdachte bagger hoeft vooraf geen onderzoek naar de kwaliteit uitgevoerd te 

worden 

 



 

 

Toelichting ms-PAF toetsing 

Voor metalen moet de ms-PAF lager zijn dan 50 % en voor organische stoffen lager dan 20 %. 

Daarnaast geldt voor minerale olie en voor een aantal metalen een samenstellingeis in plaats van 

de ms-PAF. In tabel 1 van bijlage B in de Regeling is aangegeven voor welke parameters de  

ms-PAF toets moet worden uitgevoerd en voor welke stoffen samenstelling eisen gelden. 

 

Voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden de volgende 

voorwaarden: 

 Voor onderhoudsspecie waarvan de kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor 

verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel geldt de ontvangstplicht7 

 De baggerspecie mag tot aan de perceelgrens worden verspreid 

 Er hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem 

 De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld 

 

De spreadsheet geeft de mogelijkheid om per stof de PAF, de ms-PAF-metalen en de ms-PAF-

organisch te berekenen conform de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij dient te 

worden opgemerkt dat: 

 Gerapporteerde waarden beneden de detectiegrens zijn vermenigvuldigd met een factor 0,7 

 Niet gemeten stoffen die wel in de ms-PAF zitten worden ingevoerd als: 0,7 keer de 

bepalingsgrens van de AW2000 

 

Voor de berekening of verspreiden op het aangrenzend perceel is toegestaan, zijn vier normen 

plus een algemene regel van toepassing: 

 Norm 1 ms-PAF-organisch <20% 

 Norm 2 ms-PAF-metalen <50% 

 Norm 3 Minerale olie <3000 mg/kg d.s. (gestandaardiseerd) 

 Norm 4 Cadmium <7,5 mg/kg d.s. (gestandaardiseerd) 

 

Als algemene regel voor het verspreiden van grond en bagger geldt dat de interventiewaarden 

voor de landbodem mogen niet worden overschreden.  

 

 
7 De ontvangstplicht wordt niet geregeld door het Besluit bodemkwaliteit, maar is gebaseerd op de Wet op de 
waterhuishouding (1901) 
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