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PROCES OPGESTART VOOR NIEUW PFAS-NORMENKADER 

In maart van dit jaar stelde PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken een tijdelijk PFAS-handelingskader voor: 
een set waarden voor maximale concentraties in bodem en grondwater, in functie van de manier waarop 
deze werden gebruikt. Deze waarden betekenden een verstrenging van de normen zoals die tot op dat 
moment golden, op basis van het onderzoek en de kennis die sinds juni 2021 rond PFAS in Vlaanderen was 
opgebouwd. Op dat moment werd echter ook al aangekondigd dat het tijdelijk normenkader ‘eind dit jaar’ 
bijgestuurd zou worden. Dat is nu gebeurd.  

De doelstelling van een normenkader is om de blootstelling aan PFAS maximaal te beperken. Om dat zo 
correct mogelijk te doen, is een wetenschappelijke inschatting van de risico’s noodzakelijk. Tegelijk zorgt een 
normenkader voor de nodige rechtszekerheid: de normen worden juridisch verankerd. Tijdens de voorbije 
maanden gaven bedrijven en burgers steeds vaker aan hier nood te hebben. 

Tegelijk kwam er ook duidelijkheid over de metingen van achtergrondwaarden in de voeding, die door het 
FAVV werden uitgevoerd. En EFSA 2020 bepaalde een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS. 

Binnen die context wordt nu het normenkader geactualiseerd. VITO maakte hiervoor een wetenschappelijke 
analyse. De Commissie Sanering en Grondverzet, een groep academici en experten op het vlak van praktijk-
toepassing van de normen, zorgde voor een onafhankelijke peer review. Deze bijstelling, die al in maart was 
aangekondigd, geldt voor de normering van hergebruik van bodem en is aangevuld met een norm voor 
bouwkundig bodemgebruik.  

Het voorstel voor PFAS-normenkader voor hergebruik en bouwkundig gebruik van bodem werd op donderdag 
6 oktober voorgesteld aan een groep van de belangrijkste stakeholders uit de industrie, de grondverwerkende 
sector en belangengroepen. 

Het voorgestelde VITO-rapport en het expertenadvies zijn finaal. De stakeholders kunnen nog tot en met 12 
oktober hun feedback geven op dit nieuwe normenkader. Op basis hiervan is het aan de beleidsmakers, OVAM 
en de Vlaamse Regering om hier al dan niet mee aan de slag te gaan en finale beslissingen te nemen inzake de 
bepaling van het definitieve PFAS-normenkader. OVAM zal dan zorgen voor het juridisch verankeren van het 
normenkader, voor eind oktober.   



 

De verschillende documenten kan u hier raadplegen: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/pfas-
normenkader-voor-bodem-en-grondwater  
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