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T15.0 Toetsing reinigbaarheid (overall)
maandag, oktober 08, 2012


START


EINDE


T.15.1 Vaststelling
vracht ongereinigd


(obv GSSD)


T 15.6 Toetsing
voorkeurstechniek


T.15.2 A +B
Vaststelling


kwaliteit (GSSDR +
klasse) na reiniging
(obv GSSD of MW)


T.15.4 Toetsing
Reinigbaarheid


T15.3 Vaststelling
vracht gereinigd


T 15.5 berekening
% residu


(obv de MW:
korrelverdeling+


input hoeveelheid


T 15.7 berekening
reinigingskosten


per techniek








Start


Herbruikbaar fijn puin (2-
32mm)?


Tonnage input * ((1-%Vocht)*((((1-(%puin 2-
32mm+%afval 2-32mm+%Humus))*(slib 32-
63um))+%Humus+%puin 2-32mm+%afval 2-
32mm)-(tonnage na reiniging/100+%<63um/


100)))


Nee


Tonnage input*((1-%Vocht)*((((1-(%puin 2-
32mm+%afval 2-32mm+%Humus))*(%slib 32-
63um))+%Humus+%puin 2-32mm)-(tonnage


na reiniging/100+%<63um/100))))


Uitkomst=
Tds residu


Ja


Tonnage na reiniging=
Tonnage input*((100-%vocht


input+15)/100)*((100-%humus
input+2)/100)*((100-%<63um/


100)*((100-%puin 2-32mm-
%puin 2-32mm)/100)


Input:
- Korrelgrootteverdeling (NEN 5753)


- %vocht
- Tonnage partij


Default is 'Nee”. Optie voor gebruiker
om deze op "Ja” te zetten.


EINDE


Verplichte input. Melding dat Toetsing
reinigbaarheid niet kan indien niet


aangeleverd


Tds input =
tonnage input*((100-%vocht/


100)


% residu=
tds residu/tds input


%Residu=
Output T15.5


en vormt input T15.4 & T15.6


Page 1


T 15.5 berekening % residu
dinsdag, oktober 09, 2012
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T.15.2 A Vaststelling kwaliteit na reiniging Nat zeven - Biologisch - Immobiliseren
dinsdag, oktober 09, 2012


Start


GSSDR per techniek =
(100-rendement/100) x GSSD


GSSDR: GSSD na reiniging


Berekening kent uitzonderingen:
- Biologische reiniging - PAK-10 (= invoer PAK 10- invoer Naftaleen-invoer Antraceen- invoer
Fenantreen + uitvoer naftaleen + uitvoer Antraceen + uitvoer Fenantreen
- immobilisatie (techniekafhankelijke formules en toetswaarden)


Input: tabel rendementspercentage per
parameter per reinigingstechniek (Nat


zeven, Biologisch, immobilisatie)


T.15.8
Bepaling oordeel op parameterniveau


Input: T.19 GSSD
(gestandaardiseerd gehalte) per


(som)parameter


GSSDR op parameter- en en
somparameterniveau (=na


reiniging) per techniek
= mede input voor T.15.3.


input voor T.15.4  Toetsing
reinigbaarheid mbt


vraagstelling: Overschrijding Klasse
Industrie Ja/Nee


Input voor T 15.6 Toetsing
voorkeurstechniek mbt bepaling factor


kwaliteit


EINDE


T.15.9
Bepaling oordeel op monsterniveau








D.34. Bepaling van gehalte van somparameters 
 
Basis voor de rekenregels 
• Regeling bodemkwaliteit, Bijlage N somdefinities ; 
• Rbk, Bijlage G IV, versie 01-07-2013 (zie bijlage 1) Dit betreft de regels voor het omgaan 


met waarden die als < rapportagegrens zijn gemeten; 


Uitzonderingen  en aanvullingen  
• Betreft regels voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden, bedoeld 


in artikel 3.3.3, 3.5.3, 3.6.2, 3.9.5, 3.9.8, 4.2.2 en 4.10.2 van de regeling 
bodemkwaliteit, De berekening msPAF is uitgezonderd van deze regel ( bijlage G IV )  


• Regeling bodemkwaliteit, Bijlage B, tabel 1, voetnoot 10, Regeling bodemkwaliteit, 
Bijlage B, tabel 2, voetnoot 15 en Circulaire bodemsanering 2009, tabel 1, voetnoot 
3: Asbest: Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie 
amfibool asbest) 


• Regeling bodemkwaliteit, Bijlage B, tabel 1 en 2, opmerking 3: Voor dioxine wordt de 
som TEQ berekend als de som van de producten van de concentraties van dioxines, 
dibenzofuranen en dioxine-achtige PCB's en de TEF. Som TEQ wordt berekend met 
de formule:  


 
• Regeling bodemkwaliteit, Bijlage B, tabel 1 en 2, opmerking 3: Als alleen PCB118 


als onderdeel van de som PCB’s wordt gemeten, wordt de som dioxines niet 
bepaald. Zijn niet alle deelparameters van de som aanwezig, dan wordt de melding: 
“Enkele parameters ontbreken  in de som <NAAM>” als opmerking bij de som 
opgenomen en teruggegeven in de output. 


 


Afwegingen en keuzes 


In T.21 worden somparameters die worden de aangeboden genegeerd. Uitzondering zijn 
individuele parameters die niet apart kunnen worden gemeten en als somparameter 
worden aangeboden. Meestal zijn dit stoffen die ook onderdeel uitmaken van een 
somparameter. Uitgangspunt is dat deze uitzonderingen als individuele parameter wordt 
aangeboden en nog geen somberekening heeft plaatsgevonden. 


In T.21 zijn gemeten gehalten met een < teken al vermenigvuldigd met een factor 0,7. In 
T.21 is al bepaald of de rekengehalten het ‘kleiner dan’ teken mogen behouden op basis 
van de regels in Rbk bijlage G IV. In T.34 kunnen de rekengehalten direct worden 
opgeteld en hoeft alleen nog gecontroleerd te worden of de somparameter een ‘kleiner 
dan’ teken mag behouden. 


In T.x.1 wordt gecontroleerd of de somparameter een ‘kleiner dan’ teken heeft, zo ja dan 
wordt het oordeel voor deze somparameter ‘“voldoet aan de norm”  
 
Zie verder D.0. 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd.  
 
Schemanummer Titel 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter (Rbk Bijlage G IV) 
T.24 Bepaal rekengehalte emissiewaarde (Rbk Bijlage G IV, 


Emissiewaarde) 
T.34  Bepaal rekengehalte somparameters 


 
 








START


INPUT: Tellers uit T.3.1


Teller “Parameteroordeel


> ETW” = 0


JA


Teller “Parameter- oordeel > B” = 0


JA


Nooit toepasbaar (>B)


overschrijding emissietoetswaarde


NEE


NEE


Toepasbaar in GBT


EINDE


Output T.11.2.
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T.11.2 Beoordeling kwaliteit van bagger bij GBT in oppervlaktewateren; Emissietoetswaarde - Monsteroordeel


maandag, juli 23, 2012








START


GE bevat


<-teken?


GE > RG-eis?


ja


nee


RKG = BE * 0,7


ja


EINDE


RKG = < (BE * 0,7)


nee
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T.24 Bepaal rekengehalte Emissiewaarde (App. G IV)


donderdag, oktober 04, 2012


Output T.21


Rekengehalte (RKG), 


meldingen


Bestaat RG-eis?


ja


nee


Input: MW : GE (= gemeten 


emissiewaarde  [µg/L of mg/L]), 


BE (= berekende emissiewaarde 


[µg/kg ds of mg/kg ds])


Rbk bijlage G IV 


RG eis emissiewaarden : Ap04


NB: de waarden verschillen per type matrix.


Input betreft de afzonderlijke parameters. 


Somparameters worden genegeerd; m.u.v. de 


parameters die niet afzonderlijk zijn te meten en als 


som worden aangeboden . 


GE > 0 ?


ja


nee


Melding: Gemeten 


emissie is ≤ 0


RKG = BE 


GE aanwezig ?


BE aanwezig ?


ja


ja


Melding: gemeten 


emissiewaarde  


ontbreekt  toets kan 


niet worden 


uitgevoerd 


nee


nee


Melding: berekende 
emissiewaarde  


ontbreekt  toets kan 


niet worden 


uitgevoerd 


RKG behoud < -teken 








D.16. Beoordeling kwaliteit bouwstoffen - 
Emissiewaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bouwstof voldoet aan de emissiewaarde als gemiddelde waarde voor alle 


parameters kleiner of gelijk is aan de maximale emissiewaarden zoals opgenomen 
in Rbk bijlage A (Rbk, art. 3.3.3 lid 1 en 2, Bbk art 28 lid 1 onder b).  


• Het gemiddelde wordt berekend door per parameter het gemiddelde te bepalen van 
de geanalyseerde mengmonsters De gemiddelde emissiewaarde wordt berekend uit 
ten minste twee mengmonsters (RBK art 3.3.3 lid 2 en art. 3.4.1. lid 2) 


• De maximale emissiewaarde is afhankelijk van type bouwstof en toepassingsgebied 
(vormgegeven, niet-vormgegeven, IBC bouwstoffen, groot oppervlaktewaterlichaam, 
zout oppervlaktewaterlichaam) (Rbk, Bijlage A, Tabel 1) 


• Bij het vaststellen van een overschrijding van de maximale emissiewaarden van 
bouwstoffen worden de regels in bijlage G, onder IV, toegepast. (Rbk art 3.3.3 lid 3) 


• Voor het hergebruik van bouwstoffen die voor de inwerkingtreding van het besluit 
reeds waren toegepast wordt voor maximaal twee parameters een verhoogde 
maximale samenstellings- of emissiewaarde toegestaan, mits de bouwstoffen 
zonder bewerking worden hergebruikt.(Rbk artikel 5.1.10 lid 1,2 en 3 ) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Voetnoten bij de tabellen uit de Regeling bodemkwaliteit, Bijlage A (over specifieke 


uitzonderingen  bij specifieke toepassing of bouwstoffen) zijn verwerkt in 
stroomschema door te verwijzen naar aparte normen. In D.0 is als uitgangspunt 
opgenomen dat bij de aanlevering van benodigde informatie voor de toetsing ook 
wordt aangegeven welke type bouwstof ( matrix) en waar deze wordt toegepast. Op 
basis van deze informatie, kan aan de juiste norm worden getoetst. Als voorbeeld : 


o Vormgegeven bouwstof ja/nee 
o Niet-Vormgegeven bouwstof ja/nee 
o IBC bouwstof ja/nee 
o Toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen (volgens Bijlage O, Rbk) ja/nee 
o Toepassing op plaatsen waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of 


brak water met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l 
ja/nee 


zie verder D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Toetsing van bouwstoffen vereist toetsen van emissiewaarden en/of 


samenstellingswaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de toetser om dit correct 
uit te voeren. 


• Artikel 5.1.10 (Rbk). Overgangsregel voor hergebruik van bouwstoffen is verwerkt in 
stroomdiagram T.31.2. 


• Toetsing van de emissiewaarde moet voldoen aan de regels conform bijlage G IV 
Rbk. Deze regels zijn verwerkt in D.24 en T.24  


• Het oordeel voor bouwstoffen wordt eerst bepaald voor de individuele monsters. 
Voor het gemiddelde geldt het stroomschema D.35 en T.35 


 
 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0 Globaal stroomschema 
T.24 Bepaal rekengehalte parameter (Emissiewaarden) 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameter 
T.35 Bepaling van gemiddelden 
(T.17.1) Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) - 


parameterniveau 
(T.17.2) Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) - 


monsterniveau 
T.31.2 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen bij Hergebruik  - 


monsterniveau 
 
 








START


INPUT: Teller uit T.27.1


Eindoordeel: Toepasbaar in GBT


Teller “parameter-


oordeel >EW” = 0?


JA


Eindoordeel: 


Niet toepasbaar in GBT (>EW)
NEE


EINDE


Output T.27.2
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T.27.2 Beoordeling kwaliteit van grond en baggerspecie bij GBT; Emissiewaarden – Monsteroordeel


maandag, juli 23, 2012








D.15. Beoordeling reinigbaarheid grond 
 
Basis voor de rekenregels 


- Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa, art. 1 onderdeel 24) 
- Regeling reinigbaarheid grond 2006 
- Expert judgement SCG/Bodem+ met betrekking tot verwerkingstechnieken 
- Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit 


 
Uitzonderingen en aanvullende regels  


- Bij de rekenregels voor de reiniging van asbest wordt geen rekening gehouden 
met de fractie waarin de asbest zich bevindt. Hierdoor zal de techniek nat zeven 
mogelijk vaker als voorkeurstechniek worden geadviseert dan in de prakijk 
mogelijk blijkt. Bodem+ houdt hier rekening mee bij de beoordeling van 
aanvragen om een verklaring van niet-reinigbaarheid; 


- In Bijlage 4 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 staat 
aangegeven dat de reinigingskosten voor thermische reiniging stapsgewijs 
stijgen afhankelijk van de aanwezige verontreinigingen. Deze 
verontreinigingstoeslagen worden in de praktijk niet meer toegepast en zijn 
daarom ook uit het rekenmodel weggelaten. 


- In de flowschema’s wordt input gevraagd op het vlak van het rendement van 
reinigingstechnieken per stof. Op grond van voortschrijdend inzicht over 
reinigingstechnieken en artikel 12 van de Regeling reinigbaarheid grond, is 
besloten om deze input niet vast op te nemen. Deze informatie is bij Bodem+ 
beschikbaar. 


 
Afwegingen en keuzes 
Toetsing volgens Bodem+ applicatie K-soil. 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.1.2 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op monsterniveau 
15.0 Beoordeling reinigbaarheid (overall) 
15.1 Vaststelling vracht ongereinigd 
15.2.A Vaststelling kwaliteit na reiniging nat zeven – biologisch - 


immobiliseren 
15.2.B Vaststelling kwaliteit na reiniging natte reiniging - thermisch 
15.3 Vaststelling vracht gereinigd 
15.4 Toetsing reinigbaarheid 
15.5 Berekening % residu 
15.6 Toetsing voorkeurstechniek 
15.7 Berekening reinigingskosten per techniek (geen flow) 
15.8 Beoordeling kwaliteit van grond na reiniging parameter 
15.9 Beoordeling kwaliteit van grond na reiniging monsterniveau 
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T15.3 Vaststelling vracht gereinigd
dinsdag, oktober 09, 2012


ja


START


Input: T.15.2 GSSDR
(gestandaardiseerd


gehalte) per
(som)parameter per


techniek


ja


nee


toetsgehalte met
<-teken


AW aanwezig?


Toetsgehalte
> AW


nee


Bepaal vracht per
(som)parameter


((GSSDR-AW)/AW)


Bereken VRACHT
gereinigd per techniek=
som overschrijdingen


per techniek


Output T.15.3
VRACHT


gereinigd = input
voor T15.6


EINDE


nee


Alle parameters met
relevante norm getoetst


Nee


Ja








D.20 en D.22 Toetsregels overschrijden AW en Wonen 
(Tellers A, B en C) 
 
 
Basis voor de rekenregels 
• Zie ook D.0, D.1,D.2, D.3 en D.4  
• De kwaliteit van grond of baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarden, 


bedoeld in de tabellen 1 en 2 in bijlage B (Rbk), indien ten opzichte van de 
achtergrondwaarden bij meting van n aantal stoffen x aantal stoffen verhoogd zijn 
t.o.v. de achtergrondwaarde (Regeling Bodemkwaliteit, art 4.2.2, lid 4),en; 


• Deze verhoging t.o.v. de achtergrondwaarde bedraagt per stof ten hoogste 2x de 
achtergrondwaarde en overschrijdt niet de maximale waarden voor Wonen 
(Regeling Bodemkwaliteit, art 4.2.2, lid 5), en;  


• In afwijking van het vijfde lid vinden voor de stoffen nikkel (Ni) en PCB’s (som 7) 
geen toetsingen plaats aan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 
wonen (Regeling Bodemkwaliteit, art 4.2.2, lid 8) 


• De kwaliteit van de ontvangende landbodem overschrijdt niet de maximale 
waarden voor de kwaliteitsklasse wonen, indien ten opzichte van de maximale 
waarden voor de kwaliteitsklasse wonen bij meting van n aantal stoffen een x 
aantal stoffen verhoogd zijn (Regeling bodemkwaliteit art. 4.10.2 lid 3); 


• Deze verhoging t.o.v. maximale waarde voor Wonen bedraagt per stof ten hoogste de 
maximale waarde voor de kwaliteitsklasse wonen voor die stof, vermeerderd met de 
daarvoor geldende achtergrondwaarde en overschrijdt niet de maximale waarden 
voor Industrie (Regeling bodemkwaliteit, art. 4.10.2, lid 4). 


 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
nvt  
 
Afwegingen en keuzes 
• Toegestane overschrijdingen van de AW of wonen worden als aparte normen 


tabellen opgenomen. Op deze wijze worden uitzonderingsregels, zoals som PCB’s 
en Nikkel en ontbreken van bepaalde normen, ondervangen.  


• T.20 geldt voor toepassen op de (land) bodem, T.22 voor toepassen in een 
oppervlaktewaterlichaam. Bij verspreiden van baggerspecie in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam of op aangrenzend perceel gelden andere regels en zijn 
andere stroomschema’s opgesteld voor het bepalen van het aantal overschrijdingen 
van de AW (T.18 en T.28)  


• In T.x.1 wordt het aantal overschrijdingen van de gestandaardiseerde waarden (Rbk 
bijlage G III) middels T.20 of T.22 bepaald.  


• T.20 bevat een Teller A die het aantal overschrijdingen bepaalt t.o.v  de maximale 
waarde wonen, en een Teller B die het aantal overschrijdingen bepaald t.o.v de AW.  


• T.22 bevat een Teller C voor het bepalen van de overschrijdingen van de AW. 
• Deze tellers worden gebruikt om het eindoordeel op monsterniveau te bepalen in 


stroomschema T.x..2. 
 
Overzicht van stroomschema’s waar Tellers uit T.20 of T.22 worden gebruikt 
 
Schemanummer Titel 
T.1.2.> T.20  teller 
B  


Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 
of in de (land)bodem op monsterniveau  


T.2.2 > T.20 teller 
A en B  


Beoordeling kwaliteit van ontvangende (land)bodem op 
monsterniveau  


T.3.2> T.22 teller C Beoordeling kwaliteit van bagger bij toepassing op of in de 







bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam op 
monsterniveau  


T.4.2> T.22 teller C Beoordeling kwaliteit van grond  bij toepassing op of in de 
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam op 
monsterniveau  


 
 








D.26 Bepaal % Organische stof, % Lutum op 
monsterniveau  


 
Basis voor de rekenregels 
• Regeling Bodemkwaliteit, art 4.1.1, lid 1 en 2  
• Rbk Bijlage G III 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
n.v.t. 
 
Afwegingen en keuzes 
Voor standaardisatie dient het % organische stof en het % lutum te worden aangeleverd. 
Voor zoute baggerspecie is het conform Rbk bijlage GIII toegestaan om het percentage 
organische stof te berekenen uit het  % OC  
In oudere data is echter vaak alleen het % gloeirest of % gloeiverlies gemeten. Via 
T.26.II als onderdeel van T.26.I worden deze waarden ( % GV, % GR of %OC ) 
omgerekend conform NEN 5773 naar het % organische stof. Indien alleen gloeiverlies of 
gloeirest is aangeleverd, wordt voor lutum in deze berekening uitgegaan van het 
percentage voor een standaard bodem. 
Voor de “standaardisatie “ msPAF organisch dient het % organisch stof omgerekend te 
worden naar de fractie organisch koolstof (OC). Deze berekening staat beschreven in 
T.26.III. 
 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
 
Schemanummer Titel 
T.26.I Bepaal %OS,  %Lu op monsterniveau 
T.26.II Berekening van Organische stof vanuit Gloeiverlies of 


Gloeirest 
T.26.III Bepaal OC op monsterniveau berekening PAF  


 








START


INPUT: Tellers uit T.1.1.


JA


Teller “parameter-


oordeel > ETW” = 0?


Toepasbaar in GBT


NEE


Teller “parameter-


oordeel > IW” = 0?


JA


Niet toepasbaar ( >IW) NEE


Teller “parameter-


oordeel > Industrie” = 0?


JA


Niet toepasbaar (>Ind)
NEE


EINDE


Overschrijding emissietoetswaarde


Output T.8.2.
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T.8.2 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem; Emissietoetswaarden - Monsteroordeel


woensdag, juli 25, 2012








D.18. Toetsregel (F) overschrijdingsregels AW 
verspreiden op aangrenzend perceel (Teller F) 
 
Basis voor de rekenregels 
• Zie D.5  
• Rbk bijlage B tabel 1 symbool 2: Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken 


van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparameters 
waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening). Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels 
van de Achtergrondwaarden toegepast 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
nvt  
 
Afwegingen en keuzes 
• T.18 is een toetsing aan de AW en de toetsingregels van de AW. De normentabel F 


bevat geen achtergrondwaarden voor individuele parameters en de somparameters 
voor stoffen die onderdeel uitmaken van de msPAF berekening. De toegestane 
overschrijdingen van de AW zijn als aparte normentabel F opgenomen.  


 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
 
Schemanummer Titel 
T.5.1 Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden op 


aangrenzend perceel op parameterniveau  
T.5.2  Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden op 


aangrenzend perceel op monsterniveau  
 
 








START


INPUT: Tellers uit T.4.1


Teller “Parameteroordeel


> ETW” = 0


JA


Teller “Parameteroordeel


> industrienorm” = 0


JA


Teller “Parameteroordeel 


> B” = 0


JA


Nooit toepasbaar (> B)


Niet toepasbaar (> Industrie) 


Overschrijding emissietoetswaarde


NEE


NEE


NEE


Toepasbaar in GBT


EINDE


Output T.10.2 
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T.10.2 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewaterlichamen; Emissietoetswaarde - Monsteroordeel


maandag, juli 23, 2012








START


Input
meetwaarden


EINDE
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T.0 Globaal stroomschema
donderdag, oktober 04, 2012


Output:
toetsresultaat


Bepaal matrix,
type toetsing
n monsters


Landbodem/grond/waterbodem/
bagger/GBT emissietoetswaarde


Grondwater


Initialiseer tellers +
T.26. Bepaal %OS,


%Lu,OC op
monsterniveau


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.35. Bepaal
gemiddelde


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Bouwstoffen
(Samenstellingswaarde)


T.21. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


T.19. Correctie
(standaardisatie)


rekengehalte
(App. G III)


T.21. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?


Alle monsters
 getoetst ?


ja


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?


Alle monsters
 getoetst ?


ja


ja ja


nee nee


neenee


T.17.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


T.17.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.35. Bepaal
gemiddelde


Alle monsters volledig
 getoetst ?


ja


nee


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?


ja


T.35. Bepaal
gemiddelde


T.33
Bepaling som


relatieve
interventiewaarden


GBT
(Emissiewaarde)


T.24. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.27.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?nee


ja


T.27.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


Alle monsters
 getoetst ?nee


ja


T.35. Bepaal
gemiddelde


T.21. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


Reinigbaarheid grond


T.15 Oordeel
reinigbaarheid per


techniek en
voorkeurstechniek


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst


ja


T.27.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.27.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst


ja


T.17.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.17.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst?


ja


nee nee neenee


Baggerspecie Verspreiding
 op aangrenzend perceel


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?


Alle monsters
 getoetst ?


ja


ja


nee


nee


Initialiseer tellers +
T.26. Bepaal %OS,


%Lu,OC op
monsterniveau


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.21. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


T.19. Correctie
(standaardisatie)


rekengehalte
(App. G III)


T.36. PAF metalen
bereken concentratie


poriewater


T.37. PAF metalen
correctie poriewater


Aw en DOC


T.38. PAF organisch
bereken concentratie


poriewater


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


T.35. Bepaal
gemiddelde


T.x.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.x.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst


ja


nee


ja


nee


T.21. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


Initialiseer tellers +
T.26. Bepaal %OS,


%Lu,OC op
monsterniveau


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.19. Correctie
(standaardisatie)


rekengehalte
(App. G III)


Bouwstoffen
(Emissiewaarde)


T.24. Bepaal
rekengehalte
component
(app. G IV)


T.34. Bepaal gehalten
somparameters


T.16.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?nee


ja


T.16.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


Alle monsters
 getoetst ?nee


ja


T.35. Bepaal
gemiddelde


T.16.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


T.16.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau


Alle
Parameters met
relevante norm


getoetst


nee


ja


Bouwstoffen (Hergebruik)


T.31.2
Bepaling oordeel op


monsterniveau


(hergebruik)








D.19. Standaardisatie rekengehalte ( App. G III)  
 
Basis voor de rekenregels 
• Zie D1 t/m 12 
• De minimale en maximale waarden voor % lutum en % organisch stof uit Regeling 


bodemkwaliteit, bijlage G III  
• Correctie naar standaardbodem op basis van Regeling Bodemkwaliteit bijlage G III 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Voor berekening MsPAF worden de waarden op een andere wijze 


gestandaardiseerd  zie T.36 t/m T.38 en T.5  
• Rekengehalten voor het toetsen emissiewaarden of voor het toetsen aan de 


maximale waarden voor verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam worden 
niet gecorrigeerd naar standaardbodem zie T.27 en T 7 


 
Afwegingen en keuzes 
n.v.t. 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
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T.19. Correctie (standaardisatie) rekengehalte 


vrijdag, februari 01, 2013


GSSD = RKG x (A+B x 25 + C x 10) / (A + B x %lutum + C x %organisch stof)


Output: T.19


GSSD, RKG, MW  T.26 (%OS, %lutum,,OC)


meldingen


EINDE


START


Input: output T.26, 


T.21,T34,


(MW, RKG,%OS,%Lu)


%Lu bekend ?


% OS 


bekend ?
factor C > 0  ?


factor B > 0 ?


nee


nee


nee


nee


ja


Bevat “RKG” een <-


teken, dan krijgt GSSD 


ook een <- teken 


ja


ja


ja


Melding: Lutum 


ontbreekt, toetsing 


kan niet volledig


worden uitgevoerd 


Melding  % OS 


ontbreekt, toetsing 


kan niet volledig  


worden uitgevoerd 


Rbk, Bijlage G III en G IV 


Stofafhankelijke 


constanten voor 


metalen, organische en 


overige verbindingen  


bijlage GIII Rbk 


RKG = 


parametertype 


Metalen ?


neeneenee


RKG = 


parametertype 


Overig ?


ja jaja


ja


%Lu < 2 ?%Lu = 2


%Os < 2 ?%OS = 2


ja


ja


nee


nee


%Os < 2%OS = 2 ja


nee


%Os >30 %OS = 30 ja


nee


RKG = 


parametertype 


PAK ?


RKG = 


parametertype 


Organisch ?


%Os < 10%OS = 10 ja


nee


%Os >30%OS = 30 ja


nee


nee


RKG = rekengehalte


MW= gemeten gehallte 


Stofafhankelijke 


constanten voor 


metalen, organische 


en overige 


verbindingen  (Rbk 


bijlage G III)


Stofafhankelijke 


constanten voor 


metalen, organische 


en overige 


verbindingen  (Rbk 


bijlage G III)
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T1.1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem op parameterniveau


maandag, juli 23, 2012


GSSD


> IW bodem
ja


ja


nee


Hoog Teller 


“Parameter 


met


normwaarde” op


ja
Parameter heeft 


relevante normwaarde?


START


nee


Input: output T19 GSSD 


ja


Hoog teller 


parameteroordeel > IW 


op


nee


Parameter-oordeel:


Niet toepasbaar


Parameter -


oordeel:


Niet toepasbaar > 


interventiewaarde  


Parameter-


oordeel:


Wonen


Parameter-


oordeel:


≤ AW


nee


T.20.


Toetsing 


overschrijdingsregels


AW (teller B) en


Wonen (teller A)  


GSSD


> ETW
ja


Hoog teller 


parameteroordeel


> ETW op


Hoog teller 


parameteroordeel


> Industrie op


Parameter-


oordeel:


industrie


Hoog teller 


parameteroordeel


>  "woonwaarde 


ontbreekt" (W.II) op


RBK: Bijlage B, Tabel 1, 


Opmerking 2.


nee


normwaarde RBK: Bijlage B, 


Tabel 1 en tabel 


Interventiewaarde grond 


circulaire bodemsanering 2009


bijlage Rbk GIII en GIV


ja


Parameter-


oordeel:


industrie


Hoog teller 


parameteroordeel


> generieke 


woonwaarde(W.I)  op


nee


Generieke woonwaarde


aanwezig


GSSD  > generieke 


woonwaarde
ja


T.23 Toetsing 


overschrijdingsregels 


baggerspecie GBT op 


landbodem(teller D)


Melding: 


Parameter heeft 


geen 


normwaarde : 


zorgplicht van 


toepassing 


IW aanwezig ? ja


Melding IW 


ontbreekt :  


zorgplicht van 


toepassing 


nee


RBK: Bijlage B, Tabel 1, 


Opmerking 4.


GSSD heeft


<-teken


nee


GSSD


> AW


Hoog teller 


parameteroordeel


> 


achtergrondwaarde 


op


ja


melding: 


parameter  


met andere 


normwaarde   


zorgplicht 


van 


toepassing


AW aanwezig? ja


ja


nee


GSSD heeft


<-teken
neenee


parameter ID  = som 


asbest ?


nee


nee


ja


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik


GSSD


> industrie


melding: 


asbest 


voldoet


Output: T.1.1 EINDE


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.


Gestandaardiseerd gehalte 


=GSSD


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.








D.28 Toetsregel (E) overschrijdingsregels AW 
verspreiden zoet oppervlaktewaterlichaam (Teller E) 
 
Basis voor de rekenregels 
• Zie D 6 
• Rbk  bijlage B tabel 2 symbool 2 . De Maximale waarden verspreiden baggerspecie 


in een zoet oppervlaktewaterlichaam zijn gebaseerd op een bepaald 
Herverontreinigingsniveau (HVN). Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid 
gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de 
Achtergrondwaarden. 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
Nvt 
 
Zie verder D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• T.28 is een toetsing aan de AW en de toetsingregels van de AW. De normentabel E 


bevat alleen achtergrondwaarden voor individuele parameters en de somparameters 
voor stoffen waarvoor geen maximale waarde verspreiden in een zoet 
oppervlaktewater is opgenomen in Rbk bijlage B tabel 2. De toegestane 
overschrijdingen van de AW worden als aparte normen in tabel E opgenomen. De 
resultaten worden gebruikt bij de beoordeling van de kwaliteit van bagger bij 
verspreiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam (T.6) 


 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
 
Schemanummer Titel 
T.6.1. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet 


oppervlaktewaterlichaam op parameterniveau 
T.6.2 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet 


oppervlaktewaterlichaam op monsterniveau 
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T.3.1 Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem en oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam op parameterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


GSSD


> max. waarde B 
ja


EINDE


nee


Hoog Teller 


“Parameter


met


normwaarde” op


ja


ja


Parameter heeft 


relevante 


normwaarde?


START


nee


Input:output 


T19


GSSD 


ja


Hoog teller 


“parameteroordeel 


> B” op


nee


Parameteroordeel:


Nooit toepasbaar 


Parameteroordeel 


A


Parameteroordee


l:


≤ AW


nee


T.22. Toetsing 


overschrijdingsregels 


AW (Teller C)   


GSSD  > ETW


nee


ja


Hoog teller 


“parameteroordeel


> ETW” op


Parameteroordeel


: B


Hoog teller 


“parameteroordeel


> A waarde” op


RBK: Bijlage B, 


Tabel 2, Opmerking 


2.


Hoog teller 


“parameteroordeel


> 


achtergrondwaarde” 


op


ja


nee


GSSD


> AW?


nee


Max. waarde A 


Aanwezig?


GSSD


> max. waarde A
ja


Melding:


Parameter heeft 


geen 


normwaarde : 


zorgplicht van 


toepassing 


GSSD heeft <-


teken?


Max waarde B


aanwezig?


nee


Melding: Max. waarde B 


ontbreekt :  zorgplicht van 


toepassing 


ja


AW aanwezig?


Parameter ID = 


som asbest?


ja


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik


nee


ja


Melding: 


asbest 


voldoet


melding: 


parameter  


met andere 


normwaarde   


zorgplicht van 


toepassing


GSSD heeft <-


teken?
nee


ja


Output 


T.3.1


normwaarde Rbk: 


Bijlage B, Tabel 2, 


bijlage GIII en GIV


GSSD 


=gestandaardiseerde 


waarde


Rbk: Bijlage B, Tabel 2, 


Opmerking 4


Rbk: bijlage B  ,Tabel 2 


,opmerking  4








Teller


Parameteroordeel > IW


= 0
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T.12.2. Wbb grond  op monsterniveau


woensdag, juli 25, 2012


START


nee


EINDE


overschrijding  Interventiewaarde


voldoet aan 


Achtergrondwaard


e


nee


ja


Monster voldoet aan


ja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller 


parameter met 


normwaarde uit 


T1.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


Teller 


parameteroordeel" 


> achtergrond-


waarde "uit T1.1


≤


0 2 3 4 51


teller T.20  (B) = 0


Overschrijding 


Achtergondwaard


e


Teller 


Parameteroordeel > 


Achergrondwaarde = 0
nee nee


ja


Input: T.1.1. en T.20 (B)


Output T.12.2
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T.15.7 Berekening reinigingskosten per techniek  


 


Extractief 


Basis proceskosten 


=ALS %32-63um+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,091;23 


EURO; 


ALS %32-63um+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,141;27 


EURO; 


ALS %32-63um+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,201;32 


EURO; 


ALS %32-63um+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,241;36 


EURO; 


Anders: 41 EURO 


 


In woorden: afhankelijk van te storten delen te weten minerale delen, humus, puin en afval. Als 


kleiner dan 9% dan 23 euro, als kleiner dan 14% dan 27 euro enz. Vijf verschillende opties qua 


proceskosten. 


 


Puintoeslag 


=ALS(zeefmaat=32;0;11*(%puin >32mm [Grofpuin]+%afval >32mm [Grofafval])) 


 


In woorden: standaard staat de zeefmaat op 32. Als niet dan bereken je voor grofpuin en afval 


verwerkingskosten.  


 


Slibtoeslag 


=ALS(X<0;0;X*45 EURO/ hoeveelheid tonnen partij) 


 


waarbij X =ALS(herbruikbaar fijn puin (uit schema T15.5) = Nee;(Tonnen partij*(1-


%Vocht)*((((1-%puin 2-32mm [Fijnpuin]-%afval 2-32mm [Fijnafval]-%Humus)*(% 32-


63um))+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]-0,3)-


(%Humus[standaard op 2]/100+%Lutum[standaard op 2]/100)))/%ontwateringsgraad [standaard 


op 55%]; 


(Tonnen partij*(1-%Vocht)*((((1-%puin 2-32mm [Fijnpuin]-%afval 2-32mm [Fijnafval]-


%Humus)*(%32-63um))+Humus+afval 2-32mm [Fijnafval]-0,3)-(%Humus [standaard op 2] 


/100+%lutum [standaard op 2]/100)))/%ontwateringsgraad [standaard op 55%]) 


 


Thermisch 


 


Basis Proceskosten 


=34 EURO 


 


In woorden: Vaste prijs slechts één optie 


 


Vochttoeslag 


=ALS(Vocht>0,15;(100*(%Vocht-15)) / 2,20371;0) 







In woorden: Hoe meer vocht des te hoger de kosten. Voorbeeld: Als vocht 50% is dan zijn de 


kosten 15,88 euro 


 


Slibtoeslag 


=ALS(%32-63um >0,25;(%32-63um -0,25)*50 / 2,20371;0) 


 


Puintoeslag 


=ALS(zeefmaat=32;0;11*(%puin >32mm [Grofpuin]+%afval > 32mm [Grofafval])) 


In woorden: standaard staat de zeefmaat op 32. Als niet dan bereken je voor grofpuin en afval 


verwerkingskosten.  


 


In woorden: standaard staat de zeefmaat op 32. Als niet dan bereken je voor grofpuin en afval 


verwerkingskosten.  


 


 


Proces bio 


Basis Proceskosten 


=ALS (EN(%32-63um<0,2;Humus<0,05;minerale olie<5*Y);23 EURO; 


ALS(EN(minerals<0,2;Humus<0,05;minerale olie>4,9999*Y); 27 EURO; 


ALS(minerale olie<5*Y; 32 EURO; 


Anders 36 EURO 


 


Waarbij Y =  


ALS(Humus>30;3*Z; 


Anders: (Z/10)*Humus) 


 


Waarbij Z=  


=ALS Humus>30; 3*AW2000 minerale olie 


Anders: (AW2000 minerale olie/10)*Humus 


 


In woorden: proceskosten afhankelijk van minerale delen en gehalte aan humus en de gehalte aan 


minerale olie voor gereiniging vergeleken met de maximale waarde industrie voor olie na reiniging. 


Vier verschillende opties qua proceskosten. 


 


Puintoeslag 


=ALS(zeefmaat=32;0;11*(%puin >32mm [Grofpuin]+%afval > 32mm [Grofafval])) 


 


In woorden: standaard staat de zeefmaat op 32. Als niet dan bereken je voor grofpuin en afval 


verwerkingskosten.  


 







Nat zeven 


Basis Proceskosten 


=ALS(%32-63um+Humus+Lutum+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,091; 


25 EURO; 


ALS(%32-63um+Humus+Lutum+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,141;30 


EURO; 


ALS(%32-63um+Humus+Lutum+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,201;34 


EURO; 


ALS(%32-63um+Humus+Lutum+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]<0,241;39 


EURO; 


Anders: 43 EURO 


 


In woorden: gelijke opzet als extractief 


 


Slibtoeslag: 


=ALS Q<0;0 


Anders: Q*45 EURO/ hoeveelheid tonnen partij 


 


Waarbij Q =ALS(herbruikbaar fijn puin (uit schema T15.5) =Nee; (Tonnen partij*(1-


%Vocht)*((((1-%puin 2-32mm [Fijnpuin]-%afval 2-32mm [Fijnafval]-%Humus)*(% 32-


63um))+%Humus+%puin 2-32mm [Fijnpuin]+%afval 2-32mm [Fijnafval]-0,3)-


(%Humus/100+%Lutum/100)))/%ontwateringsgraad [standaard op 55%]; 


Anders: (Tonnen partij*(1-%Vocht)*((((1-%puin 2-32mm [Fijnpuin]-%afval 2-32mm [Fijnafval]-


%Humus)*(%32-62um))+Humus+afval 2-32mm [Fijnafval]-0,3)-(%Humus /100+%lutum 


/100)))/%ontwateringsgraad [standaard op 55%) 


 


 


 


Proces immo 


Basis proceskosten 


=75 EURO 


 


In woorden: vaste prijs slechts één optie qua proceskosten.  


 


Puintoeslag 


=ALS(zeefmaat=32;0;11*(%puin >32mm [Grofpuin]+%afval > 32mm [Grofafval])) 


 


In woorden: standaard staat de zeefmaat op 32. Als niet dan bereken je voor grofpuin en afval 


verwerkingskosten.  


 


 








D.17. Beoordeling kwaliteit bouwstoffen - 
Samenstellingswaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bouwstof voldoet aan de samenstellingswaarde als gemiddelde waarde voor alle 


(organische) parameters kleiner of gelijk is aan de maximale samenstellingswaarden 
zoals opgenomen in Rbk bijlage A (Rbk, art. 3.3.3 lid 1 en 2, Bbk art 28 lid 1 onder 
b).  


• Het gemiddelde wordt berekend door per parameter het gemiddelde te bepalen van 
de geanalyseerde mengmonsters. De gemiddelde samenstellingswaarde wordt 
berekend uit ten minste twee mengmonsters (RBK art 3.3.3 lid 2 en 3.4.1. lid 2) 


• De maximale samenstellingswaarde is afhankelijk van type bouwstof (vormgegeven , 
niet vormgegeven, IBC bouwstof ), samenstelling bouwstof (bitumenproducten, 
vormzand, enz) (Rbk, Bijlage A, Tabel 2, voetnoten) en toepassingsgebied ( groot 
oppervlaktewater, zout oppervlaktewater) 


• Bij het vaststellen van een overschrijding van de maximale samenstellingwaarden 
van bouwstoffen worden de regels in bijlage G, onder IV, toegepast. (Rbk art 3.3.3 
lid 3)  


• Voor het hergebruik van bouwstoffen die voor de inwerkingtreding van het besluit 
reeds waren toegepast wordt voor maximaal twee parameters een verhoogde 
maximale samenstellings- of emissiewaarde toegestaan, mits de bouwstoffen 
zonder bewerking worden hergebruikt.(Rbk artikel 5.1.10 lid 1,2 en 3 ) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Voetnoten bij de tabellen uit de Regeling bodemkwaliteit, Bijlage A (over specifieke 


uitzonderingen bij specifieke toepassing of bouwstoffen) zijn verwerkt in 
stroomschema door te verwijzen naar aparte normen. In D.0 is als uitgangspunt 
opgenomen dat bij de aanlevering van benodigde informatie voor de toetsing ook 
wordt aangegeven welk type bouwstof ( matrix) en waar deze wordt toegepast. Op 
basis van deze informatie, kan aan de juiste norm worden getoetst. Als voorbeeld: 


o Vormgegeven bouwstof ja/nee 
o Niet-Vormgegeven bouwstof ja/nee 
o IBC bouwstof ja/nee 
o Toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen (volgens Bijlage O, Rbk) ja/nee 
o Toepassing op plaatsen waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of 


brak water met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l 
ja/nee 


Voorbeelden van samenstelling: 
o Polymeerbeton ja/nee 
o Bitumenproducten ja/nee 
o Vormzand ja/nee 
o Asfaltproducten ja/nee 
o Granulaten ja/nee 
o Rubberproducten toegepast op of onder kunstgrasvelden ja/nee 


Zie verder D.0 
• Artikel 5.1.10 (Rbk). Uitzonderingsregel voor hergebruik van bouwstoffen 


(overschrijding grenswaarden voor max 2 stoffen) is verwerkt in stroomdiagram 
T.31.2. Het betreft een uitzonderingsregel die afhankelijk is van wijze van toepassing 
van de bouwstof. 


 
 
 
 







Afwegingen en keuzes 
• Toetsing van bouwstoffen vereist toetsen van emissiewaarden en/of 


samenstellingswaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de toetser om dit correct 
uit te voeren. 


• Artikel 5.1.10 (Rbk). Overgangsregel voor hergebruik van bouwstoffen is verwerkt in 
stroomdiagram T.31.2. De uitzondering voor som PAK en Asbest uit Rbk art 5.1.10 
lid 3 is opgenomen in het stroomschema als teller ‘III’. 


• Toetsing van de samenstellingswaarde moet voldoen aan de regels conform bijlage 
G IV (Rbk). Deze regels zijn verwerkt in D.21, D.34 en T.21, T.34  


• Het oordeel voor bouwstoffen wordt eerst bepaald voor de individuele monsters. 
Voor bepaling van het gemiddelde geldt het stroomschema D.35 en T.35 


 
 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0 Globaal stroomschema 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameter 
(T.16.1) Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) - 


parameterniveau 
(T.16.2) Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) - 


monsterniveau 
T.31.2 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen bij Hergebruik - 


monsterniveau 
T.35 Bepaling van gemiddelden 


 
 








D.33 Bepaal somparameter als fractie van IW 
 
Basis voor de rekenregels 
• Circulaire bodemsanering, Tabel 1, voetnoot 5: Voor grondwater zijn effecten van 


PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft 
evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule 
gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de 
interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de 
interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien ∑(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = 
gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = 
interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 


• Somdefinities bijlage N regeling bodemkwaliteit 
• Rbk bijlage G IV  
• zie verder algemeen document (D0) 
 
Uitzonderingen en aanvullingen 
• Zijn niet alle deelparameters van in de  somfractie  aanwezig, dan wordt de melding: 


“Enkele parameters ontbreken in de som <NAAM>” als opmerking bij de som 
opgenomen en teruggegeven in de output. 


 
Afwegingen en keuzes 
• In T.21 zijn gemeten gehalten met een < teken al vermenigvuldig met een factor 


0.7.In T.21 is al bepaald of de rekengehalten het kleiner dan teken mogen behouden 
op basis van de regels in bijlage GIV. In T.33 kunnen de rekengehalten direct 
worden opgeteld en hoeft alleen nog gecontroleerd te worden of de somfractie een 
kleiner dan teken mag behouden. 


• In T.x.1 wordt gecontroleerd of de somfractie een kleiner dan teken heeft, zo ja dan 
wordt het oordeel voor deze somfractie “voldoet aan de norm”  


 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.33 Bepaal somparameter als fractie van IW 


 








Start


Input = T.15.2 kwaliteit na reiniging


> Klasse industrieNiet
reinigbaar


Voldoet aan financiele en
technische randvoorwaarden


per techniek


Nee


Ja


T.15.5
bepaling % residu


Nee


Reinigbaar
met techniek


X*


Ja


Asbesttoets is niet verwerkt
in toetsing (zie document


D15)


Tabel financiele en technische
randvoorwaarden


Niet
reinigbaar


met techniek
X


EINDE


Output T.15.4:
Geschikte technieken,


deze vormen input
T.15.6. Toetsing


voorkeurstechniek


T.15.7 bepaling
Reinigingskosten per


techniek
Tabel Financiele en technische randvoorwaarden:


Thermisch:
< 30% Humus
Kosten reiniging < €75 ex. BTW


Nat:
(Lutum+<63um) > 10%
Als residu <20% dan kosten reiniging <€75 ex.BTW
Als residu>20% dan kosten reiniging <€50 ex.BTW


Biologisch:
Humus < 15%;
Lutum <20%;
<63um<50%;
kosten reiniging <€75 ex.BTW


Nat zeven:
Humus < 60%;
Lutum <60%;
<63um <99%
Als residu <20% dan kosten reiniging <€75 ex.BTW
Als residu>20% dan kosten reiniging <€50 ex.BTW


Immobiliseren:
Humus <10%
(lutum+<63um) <20%
kosten reiniging <€75 ex. BTW


* opmerking: mits toegestaan conform
vergunning bestaande inrichting (zie
ook cirteria www.bodemrichtlijn.nl )
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T 15.4 Toetsing Reinigbaarheid
dinsdag, oktober 09, 2012
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T.18 Toetsregel (F) overschrijdingsregels AW verspreiden op aangrenzend perceel


maandag, juli 23, 2012


START


EINDE


GSSD >'2x AW '


max Max wonen (F)" 


Input: Output 


T.19 (GSSD)


Hoog teller ‘F’  opja


nee


(*) Normentabel F 


Toegestane overschrijdingen van de AW voor 


verspreiden van de  op aangrenzend perceel   


wordt als aparte  normentabel F opgenomen:


In deze  normentabel F worden alleen 


parameters opgenomen die geen deel 


uitmaken van de msPAF berekening( X in 


normentabel Rbk bijlage B tabel 1) en 


waarvoor geen maximale waarde verspreiden 


perceel is . Somparameters waarvan de 


individuele stoffen onderdeel uitmaken van de 


msPAF berekening worden eveneens niet 


opgenomen in deze normentabel .
de norm F = “2*AW” tot max functieklasse 


wonen


Bij ontbreken wonen geldt “2* AW”.


(*) normentabel F :


basis Rbk bijlage B tabel 1 


symbool 2


Output T.18


Teller “F”








Teller


Parameteroordeel > B


= 0
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T.3.2. Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau


woensdag, juli 25, 2012


START


ja


nee


EINDE


Teller parameteroordeel > A 


waarde  > 0


Nooit


toepasbaar


Klasse B


Klasse A


Altijd toepasbaar


Teller parameter 


oordeel > AW = 0
nee


ja


nee


ja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller met 


normwaarde uit 


T.3.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


Teller > 


achtergrond-


waarde uit T.3.1


≤
0 2 3 4 51


teller T.22 ( C) =0


nee
monster 


voldoet aan 


ja


Input : output T.3.1 en 


T.22 (C)


Output T.3.2
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D.5. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden 
op aangrenzend perceel (landbodem) 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk, Artikel 35, lid f (alsmede 35, lid i – tijdelijke opslag: weilanddepots)  
• Rbk normentabel bijlage B tabel 1, maximale waarden voor verspreiden van 


baggerspecie over aangrenzend perceel, Achtergrondwaarden ,(kwaliteitsklasse 
wonen voor overschrijdingsregels AW), (kwaliteitsklasse industrie bij ontbreken 
interventiewaarden metalen), Interventiewaarden circulaire bodemsanering 2009 


• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde landbodems (Bbk, Art. 36, lid 2, 
onderdeel a) 


• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 60) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  4.1.1 en bijlage GIII )  
• Gemeten gehalten worden gecorrigeerd voor gehalte lutum en organisch stof op 


basis van Rbk Bijlage G III m.u.v. de berekening van de msPAF (Rbk, Art. 4.2.1., lid 
1 en circulaire bodemsanering 2009) 


• Kwaliteit van de baggerspecie voldoet indien het rekenkundig gemiddelde de 
interventiewaarde niet overschrijdt (voor enkele metalen de waarde kwaliteitsklasse 
industrie) (Rbk symbool 2, bijlage B, tabel 1), de msPAForganisch lager is dan 20% 
en/of de msPAF metalen lager is dan 50%. (Rbk, Artikel 4.2.1, lid 3, onder a en 
artikel 4.2.2, lid 3, art. 4.11.1, lid 1a) en; 


• voor stoffen, niet zijnde stoffen bedoeld in Rbk artikel 4.2.2., lid 3 onderdeel a 
(voorgaande), de kwaliteit van de baggerspecie niet de achtergrondwaarden 
overschrijdt bedoelt in Rbk, artikel 4.2.2, lid 4 en 5 (Rbk, artikel 4.2.2., lid 3, 
onderdeel c) 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk, artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
Rbk Bijlage B Tabel 2 Symbool 2: 
De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde 
wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 
0,7x bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). 
 
Zie verder algemeen document (D.0) 
 
Afwegingen en keuzes 
• “Standaardisatie” msPAF en overig rekenregels zijn afwijkend van de regels voor 


grond en bagger. Deze toets bevat twee verschillende ‘standaardisatiemethoden’ en 
is daarom apart in het globale stroomschema weergegeven. Vanwege het 
berekenen van het gemiddelde op basis van deze gestandaardiseerde waarde 
(bijlage GIII) zijn de berekeningen van de PAF in het schema (T.5.1 ) opgenomen en 
niet in aparte flowcharts 


 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte   
T.26.III Bepaal OC op monsterniveau berekening msPAF  
T.36 PAF metalen bereken concentratie poriewater  
T.37 PAF metalen correctie poriewater  voor AW en DOC 
T.38 PAF organisch bereken concentratie poriewater 
T.5.1. Beoordeling verspreidbaarheid van baggerspecie op 


aangrenzend perceel (landbodem) parameterniveau 
T.18 Toetregels ( F) overschrijding AW verspreiden aangrenzend 


perceel  
T.5.2. Beoordeling verspreidbaarheid van baggerspecie op 


aangrenzend perceel (landbodem) monsterniveau 
T.35 (optioneel) Bepaling van gemiddelden  
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T.7.1 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verpreiden in zout oppervlaktwaterlichaam  op parameterniveau


maandag, juli 23, 2012


GSSD


> IW 
ja


ja nee


relevante 


normwaarde 


aanwezig?


START


nee


Input: output T.19 GSSD, 


RKG


ja


Hoog teller 


parameteroordeel > IW 


op


nee


Parameter-oordeel:


verspreidbaar


Parameter -


oordeel:


Nooit toepasbaar   


Parameter-


oordeel:
verspreidbaar


nee


normwaarde RBK: Bijlage B, 


Tabel 2


Rbk symbool 4 bijlage B tabel 2


bijlage Rbk GIII en GIV


artikel 36 Besluit bodemkwaliteit


Melding: 


Parameter heeft 


geen 


normwaarde : 


zorgplicht van 


toepassing 


IW aanwezig ? ja


Melding IW ontbreekt  


zorgplicht van toepassing 


nee


RKG heeft


<-teken ?


melding: 


parameter  


met andere 


normwaarde   


zorgplicht 


van 


toepassing


nee


parameter ID  = som 


asbest ?


nee


nee


ja


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik


melding: 


asbest 


voldoet


Output: T.7.1 EINDE


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.


GSSD=Gestandaardiseerd 


gehalte


RKG=Rekengehalte


RBK: Bijlage B, 


Tabel 2, 


Opmerking 4.


nee


JA


Parameter-


oordeel:


niet 
verspreidbaar


Hoog teller parameter 


oordeel niet 


verspreidbaar op


ja


RKG > max waarde 


verspreiden 
max verspreiden 


aanwezig ?


RKG heeft


<-teken?


JA


% overschrijding = (RKG - max waarde  verspreiden) / 


max waarde  verspreiden  *100% 


RBK: Bijlage B, 


Tabel 2, 


symbool 13, 14.


% 


overschrijding 


(som) 


parameter


RBK: art 


4.11.1lid 2 en 3 








D.1. Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 
toepassen op of in de landbodem 
 
Basis voor de rekenregels 
 
• Bbk artikel 35 a t/m e  
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1, achtergrondwaarden, bodemkwaliteitsklasse 


wonen, bodemkwaliteitsklasse industrie, circulaire bodemsanering 
interventiewaarden; 


• Somdefinities Rbk bijlage N (landbodem); 
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde landbodem (Bbk, Art. 36, lid 2, 


onderdeel a) en; 
• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 59  lid 1) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk art. 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid 1 en art. 4.10.2 lid 1.) 
• De kwaliteit van de grond of baggerspecie overschrijdt de waarden, bedoeld in 


Rbk artikel 4.2.1, lid 1 onder b, indien voor een of meer van de gemeten stoffen 
het rekenkundig gemiddelde gehalte hoger is dan deze waarden en;   


• De kwaliteit van de grond of baggerspecie overschrijdt niet de waarden als wordt 
voldaan aan Rbk art. 4.2.2, lid 4, 5 en 8  


• De kwaliteit van de grond of baggerspecie die op of in de bodem wordt 
toegepast en de achtergrondwaarde overschrijdt wordt uitgedrukt in de 
kwaliteitsklassen wonen of industrie (artikel 4.4.1 lid 1 en 2). Grond of 
baggerspecie die de interventiewaarden overschrijdt, wordt niet in een 
kwaliteitsklasse ingedeeld (Rbk artikel 4.4.1. lid 6 ). 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels 
Rbk Bijlage B Tabel 1 Opmerking 2:  
Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen’ of in de kolom 
‘Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, 
baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in 
de bodemfunctieklasse industrie. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden 
kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, dient rekening te worden gehouden 
met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, bedoeld in de 
Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012  
 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
n.v.t. 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.20 Toetsregels (AB) overschrijden AW en Wonen 
T.1.2 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op monsterniveau 
T35 ( optioneel) Bepaling van gemiddelden 
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T.23 Toetsregels (D) overschrijding baggerspecie GBT op landbodem


donderdag, juli 26, 2012


START


EINDE


GSSD > industrie 


Input: Output van 


T.19 (GSSD)


Hoog teller ‘D’  opja


nee


(*) Normentabel D


Toegestane overschrijding van de 


industriewaarde van minerale olie bij GBT van


baggerspecie op landbodem wordt in aparte 


normentabel D opgenomen. 


norm D = 2000 mg/kg ds voor Minerale Olie.


Voor overige parameters geldt: norm D = 
industriewaarde.normentabel D (*) :


basis Rbk bijlage B tabel 


1 symbool 13 


Output T.23


Teller “D”








Teller


"Parameteroordeel > 


Interventiewaarde"


= 0
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T.5.2. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel  op  monsterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


START


ja


nee
Nooit


toepasbaar


niet verspreidbaar 


Teller 


"parameteroordeel > 


achtergrondwaarde"= 


0


nee


ja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde
Waarde die niet 


mag worden 


overschreden


N= "Teller met 


normwaarde uit 


T.5.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


0 2 3 4 51


teller T.18  (F) =0


Teller


"Parameteroordeel > maximale 


waarde verspreiden”


= 0


nee


Teller “parameter


oordeel > 


achtergrond


waarde" uit T.5.1 ≤


Output T.5.2. EINDE


PAFimetalen


HUi


nee


nee


ja


ja


 Bi jlage: m sPA F  


 Vergel ijking XI 


 TM oA table V  


)1(1 ∏ −−=
TMoA


TMoAMetalen msPAFmsPAF 100*% enmsPAFmetalenmsPAFmetal =


















= ∑ ,1,0,HUlog TMoA σNormDistmsPAFTMoA


 Bi jlage: msPAF  


 Vergel ijking ( (formule Ms excel)XIII 


 µ, σ, TMoA ,tabel V  


)1(1 ∏ −−=
TMoA


TMoAorganisch msPAFmsPAF 100*% ischmsPAForganischmsPAForgan =
 Bi jlage: m sPA F  


 Vergel ijking XI 


 TM oA table V  


msPAFmetalen ≥ 50 %?


msPAForganisch ≥ 20 %?


nee


ja


ja


ja niet 


verspreidbaar 


niet 


verspreidbaar 


niet 


verspreidbaar 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


verspreidbaar ja


rapporteer:


%msPAF metalen


%msPAF organisch 


ja


monster 


voldoet aan 
nee


Input: output uit 


T.5.1 en T.18 (F)


nee
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START


NEE
RKG >  maximale 


samenstellingswaarde?


Parameter heeft 


relevante 


normwaarde?


Melding: Parameter heeft geen 


normwaarde, zorgplicht van toepassing
NEE


JA


RKG


met <-teken?


NEE


INPUT: Output uit T.21 (RKG), 


T.34 (RKG somparameter)
Voetnoten Rbk Bijlage A, tabel 2: Polymeerbeton, 


Bitumenproducten, Vormzand, Asfaltproducten, 


Granulaten, Rubberproducten toegepast op of 


onder kunstgrasvelden, Asbest (*)


JA
Parameteroordeel:


Toepasbaar (≤ SW)


Hoog teller parameteroordeel 


> SW op


EINDE


RKG > 2x maximale 


samenstellingswaarde?


NEE


JA


Parameteroordeel: 


Niet toepasbaar (> SW)


Hoog teller ‘parameteroordeel 


> 2 SW’ op


Output T.17.1 
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T.17.1 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarden) - parameterniveau


vrijdag, oktober 05, 2012


Selecteer relevante 


normentabel (*)


(*) normentabellen


Er gelden op basis van specifieke bouwstof 


en/of type toepassing afwijkende waarden 


voor de SW (zie voetnoten bij tabel 2 RBK 


bijlage A).


JA


Som Asbest > maximale 


samenstellingswaarde?
Hoog teller ‘III’ op


Som PAK (in 


asfaltproducten) > maximale 


samenstellingswaarde?


Hoog teller ‘III’ opJA


JA


JA


JA


Rbk art 5.1.10


Rbk art 5.1.10








D.35. Bepaling van gemiddelde  
 
 
Basis voor de rekenregels 
• Rbk art 3.3.3, art. 3.4.2, art.4.2.2, art. 4.3.2., art. 4.3.3, art 4.10.2, art 4.10.3, art 


4.12.1  
• Rbk Bijlage G III:  
• Rbk Bijlage G IV:  


 


Uitzonderingen  en aanvullingen 
Op basis van Rbk bijlage G III wordt het gemiddelde berekend na standaardisatie (T.19) 
van de rekengehalten (Rbk bijlage GIV: zie T.21 en/of T.34). Deze gemiddelde waarden 
kunnen direct worden vergeleken met de norm op basis van standaard bodem. 
Uitzonderingen zijn de emissiewaarde (T.27), grondwater (T.13) en de maximale waarde 
verspreiden in zout (zie T.7). In deze toetsen is alleen het (niet-gestandaardiseerde) 
rekengehalte nodig (zie T.21, T.33, T.34). Dit daar de norm niet is gebaseerd op 
standaardbodem maar op de gemeten waarden. Het rekengehalte van de individuele 
(som)waarden wordt in deze toetsen vergeleken met de norm. Het gemiddelde wordt 
berekend op basis van het rekengehalte van de individuele (som)waarden. Bij de 
berekening van de msPAF (zie T.5) wordt het rekenkundig gemiddelde na de z.g.n. PAF 
standaardisatie berekend. De gemiddelde waarden worden gebaseerd op de individuele 
concentraties poriewater na correctie(zie T.37 en T.38) 


 


Afwegingen en keuzes 
• Uitgangspunt is dat voor de toetsing geen gemiddelde wordt aangeleverd, maar de 


monsters vóór het middelen eerst apart worden getoetst. De toetsing vindt dus altijd 
plaats op monsterniveau. Voor de berekening van het gemiddelde vindt een controle 
plaats of het oordeel op monsterniveau gelijk is (vergelijking resultaat T.x.2 van de 
individuele monsters) 


• De waarden uit T.x.1 van de individuele monsters worden gebruikt voor het middelen 
(gestandaardiseerde waarden, rekengehalten of concentraties poriewater).   


• Na het berekenen van de gemiddelde waarden wordt dit gemiddelde monster 
opnieuw beoordeeld direct via T.x.1 en T.x.2  


• In T.21 en T.34 (bepaling rekengehalte) of T.19 (standaardisatie) is al bepaald of 
de ’kleiner dan’ tekens behouden mogen worden op basis van de regels in Rbk 
bijlage G IV. De msPAF is van deze regel uitgezonderd. In T.35 kunnen de 
gemiddelde waarden direct worden berekend en hoeft alleen nog gecontroleerd te 
worden of het gemiddelde een ‘kleiner dan’ teken mag behouden. In T.x.1 wordt 
gecontroleerd of de gemiddelde waarde van de (som)parameter een ‘kleiner dan 
teken’ heeft, zo ja dan wordt het oordeel voor dit gemiddelde ‘“voldoet aan de norm”  


 
Zie verder algemeen document (D.0)  
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd.  
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.x.1  Boordeling kwaliteit op parameterniveau  
T.x.2  Beoordelen kwaliteit op monsterniveau  
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T5.1 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verpreiden op aangrenzend perceel op parameterniveau


maandag, juli 23, 2012


GSSD


> IW bodem
ja


ja


ja
RKG relevante 


normwaarde 


START


nee


Input: output T.19 GSSD, 


RKG, T 37 Ci metalen, 


T.38 Ci organisch


ja


Hoog teller 


parameteroordeel > IW 


op


nee
Parameter-oordeel:


Niet verspreidbaar


Parameter -


oordeel:


Nooit toepasbaar   


Parameter-


oordeel:


verspreidbaar


nee


T.18.


Toetsing 


overschrijdingsregels


AW (teller F)   


Hoog teller parameter 


oordeel niet 


verspreidbaar op


normwaarde RBK: Bijlage B, Tabel 1


Rbk symbool 2 bijlage B tabel 1 


Interventiewaarde grond circulaire 


bodemsanering 2009


bijlage Rbk GIII en GIV


Melding: 


Parameter heeft 


geen 


normwaarde : 


zorgplicht van 


toepassing 


IW aanwezig ? ja


Melding IW ontbreekt  


zorgplicht van toepassing 


nee


RBK: Bijlage B, Tabel 1, 


opmerking 4 


symbool 2 ( voor metalen waar 


geen interventiewaarde is geldt 


hier waarde industrie 


GSSD heeft


<-teken


GSSD


> AW


Hoog teller 


parameteroordeel


> 


achtergrondwaarde 


op


ja


melding: 


parameter  


met andere 


normwaarde   


zorgplicht 


van 


toepassing


AW aanwezig? 


ja
nee


GSSD heeft


<-teken
nee


nee


parameter ID  = som 


asbest ?


nee


nee


ja


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik


normwaarde 


verspreiden perceel 


aanwezig ?


melding: 


asbest 


voldoet


Output: T.5.1 EINDE


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.


RKG= Rekengehlate gemetengehalte


GSSD=Gestandaardiseerd gehalte


Ci =gecorrigeerd gehalte poriewater


nee


relevante normwaarde: stoffen die onderdeel 


uitmaken van de msPAF berekening + andere 


relevante normwaarden  muv de 


somparameters waarvan de individuele 


waarden onderdeel uitmaken van de msPAF 


berekening 


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.


Ci,metalen , Ci, 


organisch ?


GSSD> max waarde 


verspreiden perceel 
ja


nee


Parameter-


oordeel:


verspreidbaar


RKG somparameter met 


indiv.parameters voor 


MsPAF ?
nee


ja


nee


ja Ci,metalen 


Ci,organisch 


ja


nee


 Bi jlage: msPAF  


 Vergel ijking ( (form ule Ms  excel) IX 


 µ, σ, tabel V  


( )1,,,log σµmetalenCNormDistPAF ii =


ja


 Bijlage: msPAF  


 Vergelijking ( (formule Ms excel) IX 


 µ, σ, tabel V 


( )1,,,log σµorganischCNormDistPAF ii = 100*% ii PAFPAF =


% PAFi 


organisch


i


i


u


organisch
i


C
HU


,


,


10
=


 Bijlage: msPAF  


 Vergelijking XII 


 µ tabel V 


HUi 


parameter of 


somparameter onderdeel 


MSPAF berekening ?


ja


Parameter-


oordeel:


niet verspreidbaar


nee


Bereken 


individuele PAF 


100*% ii PAFPAF =


fractie PAFi 


metalen 


% PAFi 


metalen 


Bereken Hazard 


Unit individueel 


Bereken PAF  


individueel 


Hoog Teller 


“Parameter 


met


normwaarde” op


nee
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T.20. Toetsregels (A,B) overschrijden AW en Wonen 


woensdag, juli 25, 2012


START


EINDE


GSSD > “  Wonen + AW” 


max industrie


output T.20 


(Tellers A en B)


Input: Output van 


T.19 (GSSD)


nee


Hoog teller ‘A’  opja


nee


(*) Toegestane overschrijdingen  op 


monsterniveau van de AW of wonen wordt 


als aparte normentabel opgenomen


norm A = Wonen +AW  tot maximale waarde  


industrie


Bij ontbreken van Industrie  is de norm  A  


Wonen + AW 


norm B = 2 x AW tot maximale waarde wonen  


voor  PCB, Ni en parameters waar  de 


maximale waarde wonen ontbreekt  is  de 


norm  B   2 X AW 


normentabel B (*):


basis  Rbk bijlage B tabel 1 


normentabel A (*):


basis Rbk bijlage B tabel 1 


Hoog teller ‘B' op


GSSD


> “ 2 x AW"


Max wonen
ja








Start


Input:MW en 


output T.26.I. 
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T.36. PAF metalen berekening concentratie poriewater 


vrijdag, juli 27, 2012


nee


einde


normwaarde X Rbk 


Bijlage B  tabel 1 bijlage 


GIII  standaardisatie 


msPAF 


%OS en % Lu waarde 


aanwezig ?


Melding 


% lutum en/of % OS 


ontbreekt toetsing kan 


niet worden uitgevoerd 


ja symbool 2 Rbk  Bijlage B 


tabel 1 en bijlage L  


bijlage msPAF tabel Vinitialiseer basiswaarde en 


overschrijf basiswaarde met 


MW


< -teken ?


nee


id


i
i


K


Q
C


,
=


parameter Cd,Cu, Ni, 


Pb, Zn ?


ja


nee nee


Bijlage msPAF  


Vergelijking I  


output T.36


Bijlage:msPAF  


Vergelijking II  


 ei, fi  . tabel II 


n


id


reactiefi
i


K


Q
C


/1


,


,
















=


Bijlage: msPAF  


Vergelijking III  


ai, bi, c i, di .  tabel III 


Bijlage msPAF  


Vergelijking IV 


ei, fi, gi,  hi . tabel  II 


Bijlage msPAF  


Vergelijking V 


 n . tabel II 


Bijlage: msPAF  


molmassa tabel II 


molmassaCi *


nee


MW = 


gemeten gehalte 


Bijlage: msPAF  


molmassa tabel II 


( ) ( ) ( ),,, Qlog*log*log*Qlog totaaliiiiireactiefi dlutumcOSba +++=


idK ,10


)1000*/(.10 ,Q
molmassareactiefi


( ) ( ) ( ))log(*)log(*5,5*log , lutumhOSgfeK iiiiid +++=


MW >0?


ja


nee


Melding 


waarde nul of negatief 


toets kan niet worden 


uitgevoerd


nee


vermenigvuldig met  


*0,7 


ja


parameter As, Ba, 


Co, Hg, Mo, Sb, Sn, 


V ?


parameter Cr?


 Bijlage msPAF  
  Vaste Kd i,tabel I 


ja


5,5*log , iiid feK +=


idK ,10


K,d,i


ja
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T15.8 Beoordeling kwaliteit van grond na reiniging op parameterniveau
dinsdag, oktober 09, 2012


GSSDR
 > IW bodem ja


ja


nee


Hoog Teller
“Parameter


met
normwaarde” op


jaParameter heeft
relevante normwaarde?


START


nee


Input: output T19
GSSDR


ja


Hoog teller
parameteroordeel > IW


op


nee


Parameter-oordeel:
Niet toepasbaar


Parameter -
oordeel:


Niet toepasbaar >
interventiewaarde


Parameter-
oordeel:
Wonen


Parameter-
oordeel:
≤ AW


nee


T.20.
Toetsing


overschrijdingsregels
AW (teller B) en
Wonen (teller A)


GSSDR
 > ETW ja


Hoog teller
parameteroordeel


> ETW op


Hoog teller
parameteroordeel


> Industrie op


Parameter-
oordeel:
industrie


Hoog teller
parameteroordeel
> "woonwaarde


ontbreekt" (W.II) op


RBK: Bijlage B, Tabel 1,
Opmerking 2.


nee


normwaarde RBK: Bijlage B,
Tabel 1 en tabel
Interventiewaarde grond
circulaire bodemsanering 2009
bijlage Rbk GIII en GIV


ja


Parameter-
oordeel:
industrie


Hoog teller
parameteroordeel


> generieke
woonwaarde(W.I) op


nee


Generieke woonwaarde
aanwezig


GSSDR  > generieke
woonwaardeja


T.23 Toetsing
overschrijdingsregels
baggerspecie GBT op
landbodem(teller D)


Melding:
Parameter heeft


geen
normwaarde :
zorgplicht van


toepassing


IW aanwezig ? ja


Melding IW
ontbreekt :


zorgplicht van
toepassing


nee


RBK: Bijlage B, Tabel 1,
Opmerking 4.


GSSDR heeft
<-teken


nee


GSSDR
> AW


Hoog teller
parameteroordeel


>
achtergrondwaarde


op


ja


melding:
parameter
met andere
normwaarde


zorgplicht
van


toepassing


AW aanwezig? ja


ja


nee


GSSDR heeft
<-teken neenee


parameter ID  = som
asbest ?


nee


nee


ja


Asbest geen
AW: waarde
hergebruik


GSSDR
 > industrie


melding:
asbest
voldoet


Output: T.15.8 EINDE


RBK: Bijlage B,
Tabel 1,
Opmerking 4.


Gestandaardiseerd gehalte Gereinigd=GSSDR


RBK: Bijlage B,
Tabel 1,
Opmerking 4.
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T.15.2.B. Vaststelling kwaliteit na reiniging Natte Reiniging - Thermisch
dinsdag, oktober 09, 2012


Start


MWR per techniek =
(100-rendement/100) x MWMWR=Meetwaarde na


reinigingscorrectie


Berekening kent uitzonderingen:
- Thermische reiniging (serie stofafhankelijke formules)


Input: tabel rendementspercentage per
parameter per reinigingstechniek (Nat
reinigen, Thermisch)


T.21 -
parameter


T.34 - Som


T.19
Berekening


GSSDR


GSSDR op parameter- en en
somparameterniveau (=na


reiniging) per techniek
= input voor T.15.3.


T.15.8


input voor T.15.4  Toetsing
reinigbaarheid mbt


vraagstelling: Overschrijding
Klasse Industrie Ja/Nee


Input voor T 15.6 Toetsing
voorkeurstechniek mbt bepaling


factor kwaliteit


EINDE


Input: MW
Vaste L+H waarden


Voor natte reiniging:
L=2 en H=2
Voor Thermisch:
H = 2
L<5 = MW
L5<>10 = 5
L>15 = 10


T.15.9








D.12. Toetsing Wbb Grond 
 
Basis voor de rekenregels 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1, achtergrondwaarden, Normentabel circulaire 


bodemsanering 2009, bijlage 1, tabel 1 interventiewaarden grond; 
• Somdefinities Rbk bijlage N (landbodem) (Circulaire bodemsanering 2009, Bijlage 1, 


tabel 1, voetnoot 1); 
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde grond (Circulaire 


bodemsanering 2009); 
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Circulaire bodemsanering 2009, met verwijzing 
naar Rbk.) 


• De kwaliteit van de grond overschrijdt niet de achtergrondwaarden als wordt voldaan 
aan Rbk art. 4.2.2, lid 1 en aan Rbk artikel 4.2.2, lid 4 en 5 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Circulaire bodemsanering 2009) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
n.v.t 
 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Oordeel op parameter niveau wordt in T.1.1 uitgevoerd. Er is voor deze toetsing 


daarom alleen een stroomschema T.12.2 op monsterniveau opgenomen. 
 
• In deze toets zijn alleen de interventiewaarden en de toetsing aan de 


Achtergrondwaarden opgenomen. Indien op basis van functiekaarten 
bodemfunctieklassen zijn vastgesteld kan in plaats van deze toets gebruik worden 
gemaakt van de T.2 toets waarin naast interventiewaarden en AW ook de 
bodemfunctieklassen worden getoetst 


Circulaire bodemsanering paragraaf  4.1.2  
Bij immobiele verontreinigingen wordt de saneringsdoelstelling primair bepaald door de geschiktheid 
van de bodem voor de aanwezige of voorgenomen functie, c.q. het gebruik van de bodem. Bij voorkeur 
wordt daarbij door het bevoegd gezag Wbb aangesloten bij het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De 
bodemfunctieklasse is dan leidend voor het bepalen van de terugsaneerwaarde in geval van  
verwijderen, herschikken en/of bewerken (zoals zeven) op de saneringslocatie. Als er lokale maximale 
waarden zijn vastgesteld voor het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen, dan gelden deze 
als terugsaneerwaarde. Zo niet, dan geldt hiervoor de normwaarde (Achtergrond- waarde, Maximale 
Waarde Wonen of Maximale Waarde Industrie) die hoort bij de bodemfunctie- klasse. De 
bodemfunctieklasse wordt bepaald op basis van de functiekaart en als deze er niet is of als het gebied 
niet is ingedeeld wordt teruggevallen op de Achtergrondwaarde  
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 







T.20 Toetsregels (AB) overschrijden AW en Wonen 
T.12.2 Toetsing Wbb grond op monsterniveau 
T35 (optioneel) Bepaling gemiddelden  


 
 
 








START


INPUT: Tellers  uit 


T.16.1 en T.17.1


SOM Teller 


‘parameteroordeel > 2 


EW’ + Teller 


‘parameteroordeel > 2 


SW’ = 0


Monsteroordeel: niet 


toepasbaar (voldoet niet aan 


eisen hergebruik)


Monsteroordeel: 


Toepasbaar (voldoet aan eisen 


hergebruik)


NEE


JA


SOM Teller 


‘parameteroordeel > EW’ 


+ Teller ‘parameteroordeel 


> SW’ ≤ 2


JA


NEE


Regeling Bodemkwaliteit art 5.1.10;


voor maximaal twee parameters is 


een verhoogde maximale 


samenstellings- of emissiewaarde 


toegestaan, mits de bouwstoffen 


zonder bewerking worden 


hergebruikt


EINDE


Output T.31.2
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T.31.2 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen - Hergebruik – monsterniveau


vrijdag, oktober 05, 2012


Alle relevante 


Tellers aanwezig?


JA


NEE
Stel: ontbrekende 


tellers gelijk aan 0


Teller ‘III’ = 0 ? NEE


JA
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T.13.1 Beoordeling kwaliteit  grondwater volgens Wbb - op parameterniveau
vrijdag, juli 27, 2012


START


INPUT: output van T.21, T.33, T.34, RKG


Parameter oordeel:  ≤ S


RKG ≤ Streefwaarde ?


Parameteroordeel: > S


RKG ≤ Interventiewaarde Parameteroordeel: > IWnee


EINDE


Hoog teller 


parameteroordeel >S op


Hoog teller 


parameteroordeel  > IW op


RKG met <-teken?


Output T.13.1


Relevante norm aanwezig?


ja


nee


nee


ja


IW aanwezig ?


nee


ja


Indicatieve 


Interventiewaarde 


aanwezig ?


RKG> Indicatieve 


interventiewaarde ?
ja


nee


Streefwaarde aanwezig ?


nee


ja RKG met <-teken ?


ja


neenee


nee


Melding: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht 


van toepassing 


Melding: Indicatieve Interventiewaarde 


<parameter> wordt overschreden 
ja


Melding: Parameter heeft geen normwaarde : 


zorgplicht van toepassing 


SomfractieIW >1? ja
Melding: interventiewaarde wordt 


overschreden voor  <Stofgroep>


nee


ja


hoog teller  


parameteroordeel > IW op 


Normwaarden Circulaire bodemsanering, Tabel 1 en 2;


Matrix Grondwatermonster Ondiep of Diep


ja


Circulaire bodemsanering  2009 , Tabel 1 


voetnoot 5: som als fractie van de IW  voor 


som PAK, som chloorbenzenen en/of som 


chloorfenolen 








START


INPUT: Output T.16.1


Teller ‘parameteroordeel 


> EW’ = 0 ?


Niet toepasbaar (> EW)Toepasbaar (≤ EW)


NEE


JA


EINDE


Output T.16.2
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T.16.2 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarde) - monsterniveau


donderdag, oktober 04, 2012








D.27 Beoordeling kwaliteit van grond en baggerspecie 
bij GBT; Emissiewaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk art 35, onderdeel a, c t/m e 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1 en 2, emissiewaarden 
• Somdefinities Rbk bijlage N; 
• de kwaliteit van de grond of baggerspecie voldoet aan de maximale emissiewaarden 


(Bbk artikel 63 lid 1 sub a onder i) 
• De maximale emissiewaarden in tabel  1 en 2 van bijlage B worden niet 


overschreden (Rbk artikel 4.12.1 lid 1  a en b) 
• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 


toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 
 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Toetsingskader niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in 


de Nederlandse territoriale zee. 
• Voor toepassing in diepe plassen geldt een afwijkend toetsingskader conform de 


circulaire diepe plassen 
• Voor grond en baggerspecie die in bermen en taluds van Rijkswegen, Provinciale 


wegen en Spoorwegen als onderdeel van een aangelegde of nieuw aan te leggen 
Grootschalige bodemtoepassing wordt toegepast, geldt dat alleen getoetst hoeft te 
worden aan Max waarde Industrie (Besluit bodemkwaliteit, art. 63, lid 5 en 6).. NB: 
hiervoor kan worden volstaan met toetsing T.1.1, T.27 is niet van toepassing.. 


• Er wordt aan de emissiewaarden voldaan indien, conform Rbk artikel 4.12.1 lid 3 
onderdeel b, de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is gelegen 
binnen het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder waarvan de 
baggerspecie afkomstig is. De T.27 is in dit geval niet van toepassing  
 


 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
 
Afwegingen en keuzes 
• Deze toetsing (T.27) richt zich op beoordeling op basis van de emissiewaarden, 


deze toetsing wordt pas uitgevoerd indien de emissietoetswaarden zijn 
overschreden. De toetsing aan emissietoetswaarden is beschreven in T.8 t/m T.11. 


 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T..0  Globaal stroomschema   
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.27.1 GBT Emissiewaarden – parameteroordeel 
T.27.2 GBT Emissiewaarden - monsteroordeel 
T.35 ( optioneel ) Bepaling gemiddelden  


 








Teller


Parameteroordeel > B 


= 0
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T.4.2. Beoordeling kwaliteit van  grond bij toepassing in een oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


START


ja


nee


EINDE


Teller 


parameteroordeel > 


waarde  A


> 0


Nooit Toepasbaar 


Klasse B


Klasse A


Altijd toepasbaar


nee


ja


Monster voldoet aan


nee


ja


neeja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller met 


normwaarde uit 


T.4.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


Teller > 


achtergrond-


waarde uit T.4.1 ≤
0 2 3 4 51


teller T.22 (C) =0


Teller
Parameteroordeel > 


industrie  = 0


nee
Niet Toepasbaar 


Teller parameter > 


Achtergrondwaarde 


= 0


nee


ja


Input T.4.1 en T.22 (C)


Output T.4.2.
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D.7. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden 
in een zout oppervlaktewaterlichaam 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk Artikel 35, lid g 
• Rbk Normentabel Bijlage B tabel 2, maximale waarden voor verspreiden 


baggerspecie in een in zout oppervlaktewaterlichaam, Interventiewaarden voor 
bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 


• Rbk bijlage N somdefinities waterbodem 
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde waterbodems (Bbk, Art. 36, lid 


2, onderdeel a); 
• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 60) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G III 


uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1, lid 2 onderdeel, c) 
• Kwaliteit baggerspecie voldoet indien rekenkundig gemiddelde van de gehalten voor 


een of meer stoffen, waarvoor maximale waarden gelden, voldoen aan de maximale 
waarden voor het verspreiden van baggerspecie in een zout 
oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in tabel 2 van bijlage B Rbk (art. 4.2.2, lid 1 
( interventiewaarden) en lid 2) 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in bijlage G IV 
toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 


• Bij toetsing aan de maximale waarden mogen de gehalten van de gemeten stoffen 
voor ten hoogste twee niet-prioritaire stoffen hoger zijn dan de maximale waarden, 
waarbij per stof ten hoogste 50% ten opzichte van de maximale waarde voor 
verspreiden in zout water bedraagt. Dit met uitzondering van de groep van de PCB’s 
(Art. 4.11.1, lid 1 c lid 2 en 3) 
 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels 
Rbk  bijlage B  tabel 2  
Symbool 4: Bij de toetsing aan de maximale waarden voor verspreiden in zout 
oppervlaktewaterlichaam wordt geen bodemtype correctie toegepast 
Symbool 13: Normwaarde Tributyltin van 0,25 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van 
baggerspecie in de Waddenzee en de Zeeuwse Delta. 
Symbool 14: Normwaarde Tributyltin van 0,115 mg Sn/kg ds geldt voor verspreiden van 
baggerspecie in de Noordzee langs de Noordzeekust. 
 
Zie verder algemeen document (D.0) 
 
Afwegingen en keuzes 
- Er is één stroomschema gemaakt voor verspreiden in een zout 


oppervlaktewaterlichaam. In principe zijn door verschil in normen voor tributyltin  
twee verschillende toetsen noodzakelijk één voor Noordzee en één voor 
Waddenzee/ Zeeuwse Delta.  


- Voor zoute wateren mag, conform Rbk bijlage G III, in plaats van het gemeten 
percentage organisch stof, het percentage ook berekend worden uit het percentage 
organisch koolstof. In stroomschema T26.I is hiermee rekening gehouden.   


 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte   
T.7.1 Beoordeling  kwaliteit van bagger  bij  verspreiden in zoute 


oppervlaktewaterlichamen op parameterniveau 
T.7.2 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden van in zoute 


oppervlaktewaterlichamen op monsterniveau 
T.35 (optioneel) Bepaling van gemiddelden  


 
 
 








START


Input: MW 


:%GV, %GR, 


%Lu, %Fe2O3


%Lu is bekend? nee %Lu = 25%


EINDE
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T.26.II. Berekening van Organische stof vanuit Gloeiverlies of Gloeirest


woensdag, juli 25, 2012


Uitgangspunt is dat alleen wordt gewerkt met 


gemeten percentage lutum.


Bij onbekende % Lutum corrigeert het lab conform 


SIKB3010 par 2.2.7 de GV met Lu = 5,4%.


Indien het lab geen gecorrigeerd %OS voor lutum 


aanlevert en % lutum is onbekend dan wordt 


volgens een afspraak dd 18-06-2008 tussen 


Fenelab, Senternovem, Min VenW, Min VROM, 


25% gehanteerd. Dit is hier overgenomen


%Fe2O3 > 5 %


%OS = GV - 0,07 * %Lu


ja


Output T.26.II


%OS


% GV = GloeiVerlies


% GR = GloeiRest


%Lu = Lutum (optioneel)


%Fe2O3 in m/m (optioneel)


Nee


%Fe2O3  is 


bekend?
ja


Nee


%OS < 0 ja


nee


%OS = “< 0,6”*0,7


%GR is bekend? %GV is bekend?


%OS = (100–GR) - 0,07 * 


%Lu


nee ja


ja


nee


ja


%GV is bekend?


ja


nee


%OS = GV - 0,07 * %Lu -0,12 


* %Fe2O3


%OS = (100 - GR) - 0,07 * %Lu -


0,12 * %Fe2O3


%GR is bekend?


ja


nee


nee


Melding % OS 


kan niet worden 


berekend  uit % 


GV


Melding % OS 


kan niet worden 


berekend  uit % 


GR
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START


INPUT: Output T.24 (RKG)  en T.34 


(RKG somparameter)


Parameteroordeel: Niet toepasbaar 


in GBT (> EW)


RKG > EW ? Parameteroordeel: Toepasbaar in GBTNEE


JA


Hoog “teller parameteroordeel 


> EW” op 


EINDE


RBK: Bijlage B, Tabel 1 en 2 (EW)


Parameter heeft relevante 


normwaarde?


JA


NEE
Melding: Parameter heeft geen normwaarde : zorgplicht van 


toepassing (opmerking 4, RBK, bijlage B, tabel 1 en 2)


RKG met <-teken?


NEE


JA


Output T.27.1


Page 1


T.27.1 Beoordeling kwaliteit van grond en baggerspecie bij GBT; Emissiewaarde - parameteroordeel


maandag, juli 23, 2012
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T.28 Toetsregel (E) overschrijding achtergrondwaarde baggerspecie verspreiding in zoet oppervlaktewaterlichaam


maandag, juli 23, 2012


START


EINDE


GSSD


> “ 2 x AW"


Max wonen


Input: output 


T.19 (GSSD)


Hoog teller ‘E’  opja


nee


(*)normentabel E :


basis Rbk, bijlage B, 


tabel 2, symbool 2 


Output T.28


Teller “E”


(*) Normentabel E 


Toegestane overschrijdingen van de AW voor 


verspreiden in een zoet oppervlakte 


waterlichaam  


wordt als aparte  normentabel E opgenomen:


In deze  normentabel E worden alleen 


parameters opgenomen waarvoor geen 


maximale waarde is opgenomen in  


normentabel Rbk bijlage B tabel 2. 


de norm E = “2*AW” tot max functieklasse 


wonen


Bij ontbreken wonen geldt “2* AW”.
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T.22. Toetsregel (C) overschrijden AW bij toepassing in oppervlaktewater


woensdag, juli 25, 2012


START


EINDE


Output T.22 


(Teller C)


Input: Output van 


T.19 (GSSD)


GSSD


> “ 2 x AW"


Max wonen


nee


ja Hoog teller 'C'  op


normentabel C (*): 


basis  Rbk bijlage B tabel 2 (AW) en 


tabel 1 (Wonen)


(*) normentabel C


Toegestane overschrijdingen  op 


monsterniveau van de AW  wordt als aparte 


normentabel opgenomen


norm C = 2 x AW tot maximale waarde 


wonen  


voor  PCB, Ni en parameters waar  de 


maximale waarde wonen ontbreekt  is  de 


norm  C  2 X AW 








Start


Input: output T.21 


RKGi 


Page 1


T.34. Bepaal rekengehalte  somparameters


vrijdag, juli 27, 2012


ja


nee


normen Rbk, Bijlage B  tabel 1 en 2 en 


Bijlage N definities somparameters


ja


nee


output:T.34


somparameters. 


somgehalte


krijgt 


<-teken


Bevatten alle 


deelparameters van de 


som een 


<-teken?


somgehalte


krijgt geen


<-teken


Melding: 


“Enkele parameters ontbreken  


in de som <NAAM>”


Rbk Bijlage B, tabel 1, symb 10, 


tabel 2, symb 15. Circulaire 


bodemsanering 2009, tabel 1, 


voetnoot 3:


Rbk, Bijlage B, tabel 1 en 2, 


opmerking 3: dioxines en 


dioxineachtige PCB 's en 


dibenzofuranen :TEF factoren 


deelparameters : 


Controleer of de individuele 


parameter tot een 


somparameter met relevante 


norm behoort 


Initialiseer somparameter met 


bijbehorende deelparameters 


nee


ja


nee


nee


Somparameter  


dioxines(TEQ) ?


Somparameter  


gewogen asbest ?


ja


Alle deelparameters   


input voor relevante 


somparameters opgeteld?


nee


Controleer of de berekende 


som alle deelparameters 


bevat die tot de som behoren


ja


ja


Zijn alle relevante 


somparameters 


bepaald?


einde


ja


nee


∑∑ += )1i)asbest  er(somparamet (*10RKGRKG amfiboolserpentijn
RKG


( )∑= ii)(ersomparamet TEF*RKGRKG
TEQ


ja


overige relevante  


Somparameters 
∑= i)(ersomparamet RKGRKG


naam


nee


nee


Bijlage N definities 


somparameters


RKGi= rekengehalte inidviduele 


parameters ( T21)








D.2 Bepaling kwaliteit van ontvangende landbodem  
 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk  artikel 35  a t/m e 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1, achtergrondwaarden, bodemkwaliteitsklasse 


wonen, bodemkwaliteitsklasse industrie, circulaire bodemsanering 
interventiewaarden; 


• Somdefinities bijlage N (landbodem); 
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde (Bbk, Art. 36, lid 2, onderdeel 


a) en; 
• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 59 lid 1) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid 1 en 4.10.2 lid 1.) 
• De kwaliteit van de bodem  overschrijdt de waarden, bedoeld in Rbk artikel 


4.2.1, lid onder b, indien voor een of meer van de gemeten stoffen het 
rekenkundig gemiddelde gehalte hoger is dan deze waarden   en  


• De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de achtergrondwaarden als wordt 
voldaan aan Rbk artikel 4.2.2, lid 4 en 5 en 8  en artikel 4.10.2 lid 2 en  


• De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse wonen als wordt voldaan aan Rbk art. 4.10.2, lid 3, 4  


• De kwaliteit wordt ingedeeld in klasse industrie als niet wordt voldaan aan Rbk art 
4.10.2 lid 2, 3 en 4 en de gehalten niet de maximale waarde industrie overschrijden 
(Rbk artikel 4.10..2 lid 5 )  


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels 
Rbk, Bijlage B, Tabel 1, Opmerking 2:  
Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen’ of in de kolom 
‘Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, 
baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in 
de bodemfunctieklasse industrie. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden 
kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, dient rekening te worden gehouden 
met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, bedoeld in de 
Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012  
 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Omdat een deel van de toetsing overlapt met de toetsing van toepassing van grond 


op landbodem (T.1.1), is er geen T.2.1 gemaakt. De beoordeling op 
parameterniveau is al gemaakt in T.1.1. De output van T.1.1. (tellers) wordt gebruikt 
als input voor T.2.2 en de beoordeling op monsterniveau. De benodigde tellers uit 
T.1.1. zijn benoemd in het stroomschema van T.2.2. 


 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.20 Toetsregels (AB) overschrijden AW en Wonen 
T.2.2 Beoordeling kwaliteit van ontvangende (land)bodem op 


monsterniveau 
T35 (optioneel) Bepaling van gemiddelden 


 
 








D.13. Toetsing Wbb Grondwater 
 
Basis voor de rekenregels 
• Normentabel circulaire bodemsanering 2009, bijlage 1, tabel 1 streefwaarden (voor 


metalen onderscheid tussen diep en ondiep), interventiewaarden grondwater ; 
• Somdefinities Rbk bijlage N (Circulaire bodemsanering 2009, Bijlage 1, tabel 1, 


voetnoot 1); 
• gehalte voldoet aan de Interventiewaarde grondwater (Circulaire bodemsanering 


2009); 
• gehalte voldoet aan de streefwaarde grondwater (Circulaire bodemsanering 2009); 
• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 


toegepast (Circulaire bodemsanering 2009) 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Circulaire bodemsanering 2009, bijlage 1, tabel 1, Voetnoot 5: Voor grondwater zijn 


effecten van de som PAKs, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie 
van de individuele interventiewaarde, optelbaar. Dit betekent dat een somformule 
gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de 
interventiewaarde sprake is.  De berekening is uitgewerkt in flowschema T.33; 


 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
Voor grondwater zijn in T.13.1  ook de indicatieve Interventiewaarde uit tabel 2 circulaire 
bodemsanering 2009 opgenomen .Deze indicatieve interventiewaarden geven bij het 
ontbreken van een Interventiewaarde een indicatie van de ernst van verontreiniging. 
 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T..0  Globaal stroomschema   
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.33 Bepaal somparameters als fractie van IW 
T.13.1 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb  


(parameterniveau) 
T.13.2 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb  


(monsterniveau) 
T.35 (Optioneel ) Bepaling van gemiddelden  


 
 








D.4. Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassing in 
bodem of oever van oppervlaktewater 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk Artikel 35, a, c t/m e en h  
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 2 ;kwaliteitsklasse A , B , achtergrondwaarden , 


bodemkwaliteitsklasse industrie en Tabel 1 bodemkwaliteitsklasse wonen ivm 
overschrijdingsregels AW,  


• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde (water)bodems (Bbk, art. 36, 
lid 2 onder a); 


• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde (Bbk, art. 36, lid 2 onder 
a); 


• Gemiddeld gehalte voldoet aan de maximale waarden voor de 
bodemfunctieklasse industrie.(Bbk art 59 lid 3 ) 


• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 59,)  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor gehalte lutum en organisch stof op basis van 


Bijlage G III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid 1 en 2 en Rbk Art. 
4.10.3, lid 1 en 3) 


• De kwaliteit van de grond overschrijdt de waarden, bedoeld in Rbk artikel 4.2.2. 
lid 1 en bedoeld in Rbk art. 4.2.1 lid 1 onder b ( klasse industrie ) en  art.4.2.1, lid 
2 onder b en c, indien voor een of meer van de gemeten stoffen het rekenkundig 
gemiddelde gehalte hoger is dan deze waarden en;  


• De kwaliteit van grond overschrijdt niet de achtergrondwaarden als wordt voldaan 
aan Rbk art. 4.2.2, lid 4, 5 en 8  


• Kwaliteit van de grond  wordt bij overschrijden van de Achtergrondwaarden  
uitgedrukt in klasse A of B (Rbk, Art. 4.4.1, lid  3 en 4, en Rbk art. 4.10.3 ). Grond 
die de interventiewaarden overschrijdt, wordt niet in een kwaliteitsklasse 
ingedeeld (Rbk artikel 4.4.1. lid 6 ). 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk, art. 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullingen  
Rbk Bijlage B  Tabel 2 Opmerking 2: 
 Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse A’ of in de kolom ‘Maximale 
waarden kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, baggerspecie, 
bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in de 
kwaliteitsklasse B. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse B’ geen 
waarde is vermeld, dient rekening te worden gehouden met mogelijke overschrijdingen 
van de indicatieve interventiewaarden, zoals opgenomen in het normenzoeksysteem  
 
Zie verder algemeen document (D.0) 
 
 
Afwegingen en keuzes 
• Aparte toets vanwege de begrenzing toepassing in oppervlaktewater voor grond 


met de maximale waarde industrie  
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte   
T.4.1. Beoordeling kwaliteit van grond  bij toepassen in  


oppervlaktewaterlichamen op parameterniveau 
T.22 Toetregels AW bagger ( C)  
T.4.2. Beoordeling kwaliteit van  bagger bij toepassen in in een 


oppervlaktewaterlichamen op  monsterniveau 
T.35 (optioneel)  Bepaling van gemiddelden  


 
 








D.3. Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende 
bodem en oever bij toepassen in een 
oppervlaktewaterlichaam 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk Artikel 35, a, c tm e en h  
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 2 ;kwaliteitsklasse B en A , achtergrondwaarden, 


(Rbk, bijlage B, tabel 1 bodemkwaliteitsklasse wonen i.v.m. overschrijdingsregels 
AW) 


• Bijlage N somdefinities( waterbodem)  
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde waterbodems (Bbk, art. 36, en 


Rbk, art. 4.4.1, lid 6);  
• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 59, lid 2 


en lid 1 onder b ) ) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk art. 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor gehalte lutum en organisch stof op basis van 


Bijlage G III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid 2, Art. 4.10.3, lid 1) 
• De kwaliteit van de bodem of baggerspecie overschrijdt de waarden, bedoeld in 


Rbk artikel 4.2.2. lid 1 en in Rbk art.4.2.1, lid 2 onder b enc,  indien voor een of 
meer van de gemeten stoffen het rekenkundig gemiddelde gehalte hoger is dan 
deze waarden en;  


• De kwaliteit van de bodem of baggerspecie overschrijdt niet de achtergrondwaarden 
als wordt voldaan aan Rbk art. 4.2.2, lid 4, 5 en 8  


• Kwaliteit van de ontvangende bodem en baggerspecie wordt bij overschrijden van 
de Achtergrondwaarden uitgedrukt in klasse A of B (Rbk, Art. 4.4.1, lid  3 en 4, en 
Rbk art. 4.10.3 ). Baggerspecie die de interventiewaarden overschrijdt, wordt niet 
in een kwaliteitsklasse ingedeeld (Rbk artikel 4.4.1. lid 6 ). 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk, art. 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullingen 
Rbk Bijlage B Tabel 2 Opmerking 2: 
Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse A’ of in de kolom ‘Maximale 
waarden kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, baggerspecie, 
bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam ingedeeld in de 
kwaliteitsklasse B. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse B’ geen 
waarde is vermeld, dient rekening te worden gehouden met mogelijke overschrijdingen 
van de indicatieve interventiewaarden, zoals opgenomen in het normenzoeksysteem  
 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte   







T.3.1. Beoordeling kwaliteit van bagger bij toepassen in  
oppervlaktewaterlichamen op parameterniveau 


T.22 Toetregels AW bagger ( C)  
T.3.2. Beoordeling kwaliteit van  bagger bij toepassen in 


oppervlaktewaterlichamen op  monsterniveau 
T.35 (optioneel)  Bepaling van gemiddelden  
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T.6.1 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verpreiden in zoet oppervlaktwaterlichaam  op parameterniveau


maandag, juli 23, 2012


GSSD


> IW 
ja


ja


Hoog Teller 


“Parameter 


met


normwaarde” op


ja


relevante 


normwaarde 


aanwezig?


START


nee


Input: output T.19 GSSD,


ja


Hoog teller 


parameteroordeel > IW 


op


nee


Parameter-oordeel:


Niet verspreidbaar


Parameter -


oordeel:


Nooit toepasbaar   


Parameter-


oordeel:
verspreidbaar


nee


T.28.


Toetsing 


overschrijdingsregels


AW (teller E)   


Hoog teller parameter 


oordeel niet 


verspreidbaar op


normwaarde RBK: Bijlage B, 


Tabel 2


Rbk symbool 2 bijlage B tabel 2


bijlage Rbk GIII en GIV


Melding: 


Parameter heeft 


geen 


normwaarde : 


zorgplicht van 


toepassing 


IW aanwezig ? ja


Melding IW ontbreekt  


zorgplicht van toepassing 


nee


GSSD heeft


<-teken


GSSD


> AW


Hoog teller 


parameteroordeel


> 


achtergrondwaarde 


op


ja


melding: 


parameter  


met andere 


normwaarde   


zorgplicht 


van 


toepassing


AW aanwezig? 


nee


GSSD heeft


<-teken


nee


parameter ID  = som 


asbest ?


nee


nee


ja


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik


max verspreiden 


aanwezig ?


melding: 


asbest 


voldoet


Output: T.6.1 EINDE


RBK: Bijlage B, 


Tabel 1, 


Opmerking 4.


GSSD=Gestandaardiseerd 


gehalte


nee


RBK: Bijlage B, 


Tabel 2, 


Opmerking 4.


GSSD> max waarde 


verspreiden perceel 
ja


nee
Parameter-oordeel:


verspreidbaar


ja


Parameter-


oordeel:


niet verspreidbaar


ja


nee
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Bijlage (bij D.05) : msPAF vergelijkingen en tabellen 


Uitgangsdocumenten:  


Osté, L.A., A. Wintersen, E.V. ten Kate en L. Posthuma, 2007. Nieuwe normen waterbodems.RWS-
Waterdienst rapport 2008.002; RIVM-rapport 711701064.  


Osté, L.A., Wintersen, A, Zwart, D. de, 2011. Uitbreiding msPAF voor verspreiden op aangrenzende 
perceel - Effect van het toevoegen van Ba, Co, Mo, Sb, Sn en V in de msPAF. Deltares rapport 1203510-
000-ZWS-0017). 


 
a) De msPAF wordt berekend over alle in tabel 1 bijlage B Rbk opgenomen X waarden. 


Voor parameters die ontbreken in de aangeleverde dataset wordt de waarde van de in 
Bijlage L Rbk vermelde bepalingsgrens (intralaboratoriumreproduceerbaarheid, zie tabel 
V in dit document) opgenomen en vermenigvuldigd met 0,7  


b) Gemeten gehalten met een detectieteken “<” worden vermenigvuldigd met 0,7  
c) Gemeten gehalten PAK verbindingen worden (i.v.m. afbraak) vermenigvuldigd met een 


factor 0,8  
 
 
 
 
1.Berekening poriewater concentraties  
 
A: metalen: 
Voor sommige metalen is Kd,i behalve van het gehalte organisch koolstof, ook afhankelijk van 
de pH-waarde en het lutum gehalte. Bovendien is de relatie tussen totaal- en opgeloste 
concentraties niet voor alle metalen lineair. 
 
Vergelijking I 


  
id


i
i K


Q
C


,
=   


 
waarin: 
Ci   = de concentratie van stof i in de bodemoplossing (mg/l). 
Qi  = het totale, beschikbare gehalte van stof i in de vaste fase (mg/kg). 
Kd,i   = de (operationele) verdelingscoëfficiënt van stof i (l/kg). 
 
De metalen antimoon ,arseen, barium, kobalt, kwik, molybdeen, tin en vanadium hebben 
een vaste Kd,i (tabel I) 
 
Chroom: 
Kd,i  (voor  vergelijking I) wordt  berekend uit: 
 
Vergelijking II 
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5,5*log , iiid feK +=  


ei-fi = constante voor stof i (tabel II) 
 
Cadmium, koper, lood, nikkel en zink : 
Berekening poriewater concentratie: 
Vergelijking V 
 


n


id


reactiefi
i K


Q
C


/1


,


,


⎥
⎥
⎦


⎤


⎢
⎢
⎣


⎡
=  


 
 
Ci   = de concentratie van stof i in de bodemoplossing (mmol/l) 
Qi, reactief  = het reactieve gehalte van stof i in de vaste fase (mol/kg) 
n  = Freundlich coëfficiënt (-) (tabel II) 
Kd,i   = de (operationele) verdelingscoëfficiënt van stof i ([mol*ln]/[mmoln*kg]). 
 
Voor vervolg berekeningen Ci : vermenigvuldigen met de molmassa voor omrekenen naar 
eenheid  mg/l (molmassa  tabel II):  
 
Berekening Qi,, reactief: 


Vergelijking III 
 


( ) ( ) ( ),,, Qlog*log*log*Qlog totaaliiiiireactiefi dlutumcOSba +++=  


waarin: 
Qi, reactief  = de reactieve concentratie van stof i in de vaste fase (mg/kg) 
Qi,totaal  = totaalconcentratie van stof i in de vaste fase (mg/kg) 
ai-di   = constante (-) (tabel III) 
 
Voor vergelijking V  Qi, reactief: eenheid omrekenen naar mol/kg, (molmassa , tabel II) 


⎥
⎦


⎤
⎢
⎣


⎡
=


1000*


/
/


molmassa


kgmg
kgmol  


Berekening Kd,i  : 
Vergelijking IV 
 


( ) ( ) ( ))log(*)log(*5,5*log , lutumhOSgfeK iiiiid +++=  


ei-hi = constante voor stof i (-) (tabel II) 
lutum = lutum ( %) 
OS = OS  (%) 


 
Eenheid Kd,i in vergelijking IV  is [mol * ln]/[mmoln * kg]. 
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B: Organische verbindingen: 
Voor organische verontreinigingen is Kd,i gerelateerd aan het organische koolstofgehalte: 
Vergelijking I 


  
id


i
i K


Q
C


,
=   


 
waarin: 
Ci   = de concentratie van stof i in de bodemoplossing (mg/l). 
Qi  = het totale, beschikbare gehalte van stof i in de vaste fase (mg/kg). 
Kd,i   = de (operationele) verdelingscoëfficiënt van stof i (l/kg). 
 
 
Berekening Kd,i  : 
 
Vergelijking X 
 


  OCKK iocd,i *,=  


waarin: 
Koc,i  = distributiecoëfficiënt die de verdeling beschrijft van stof i tussen organisch koolstof  
     en water voor het proces van absorptie (l/kg) (tabel I) 
OC = de fractie organisch koolstof  
 
2. Correctie achtergrondwaarde (AW) en DOC-correctie metalen 
AW correctie: 
De correctie voor achtergrondwaarden wordt alleen uitgevoerd voor metalen. 
 
Vergelijking VI 


)/Q(*, iiAWi CAWC =  


Ci   = de concentratie berekend volgens vergelijkingen I t/m V  
Qi   = het totale, beschikbare gehalte van stof i in de vaste fase (mg/kg).  
AW  = achtergrondwaarden bijlage B tabel 1 Rbk 
 
Vergelijking VII 


AWiiAWcorri CCC ,(, ) −=  


 
Ci,AW-corr    = de voor AW gecorrigeerde opgeloste concentratie voor stof i 
Ci,AW   = AW * (Ci / Qi) 
Ci   = de concentratie berekend volgens vergelijkingen I t/m V  
 
AW&DOC correctie: 
Vergelijking VIII 
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cfAWcorrCC iDOCcorrAWi *)()&( =  


 
cf is de correctiefactor (tabel IV) 
 
Indien Ci (AW&DOCcorr) ≤ 0 wordt een waarde van 10-10 mg/l ingevuld i.v.m.de log waarde 
van Ci(AW&DOCcorr) in de PAF berekening. Vergelijking IX 
 
3: berekening individuele PAF-curves 
A:Metalen  
Vergelijking IX 


( )1,,,log σμmetalenCNormDistPAF ii =   


μ  = de log (geometrisch gemiddelde van de toxiciteitsgegevens)  in mg/l 
σ  = standaarddeviatie van de log-getransformeerde toxiciteitsgegevens 
logCi  = de log (concentratie) van stof i in mg/l.  
 
μ, σ constanten (tabel V) 
 


100*% ii PAFPAF =  
 
B:Organisch 
Vergelijking IX 


( )1,,,log σμorganischCNormDistPAF ii =  


μ  = de log (geometrisch gemiddelde van de toxiciteitsgegevens)  in mg/l 
σ  = standaarddeviatie van de log-getransformeerde toxiciteitsgegevens 
logCi  = de log (concentratie) van stof i in mg/l.  
 
μ, σ constanten (tabel V) 
 


100*% ii PAFPAF =  
 
Opmerking : voor de berekening msPAF organisch wordt deze PAF waarde  niet gebruikt, de 
berekende individuele PAF kunnen worden vermeld  op het toetsrapport 
 
 
4: msPAF-berekening 
 
A:Metalen 
Vergelijking XI 
 


)1(1 ∏ −−=
TMoA


TMoAMetalen msPAFmsPAF  


 


∏
TMoA staat voor het product van de verschillende (1 - msPAFTMoA)-termen. 
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TMoAmsPAF  msPAF voor werkingsmechanisme TMoA; (tabel V) 
 


100*% enmsPAFmetalenmsPAFmetal =  
 
 
 
 
 
B:Organisch  
Vergelijking XIII 


( )( ),1,0,HUlog TMoA σ∑= NormDistmsPAFTMoA  


 
σ  is het gemiddelde van alle sigma’s van de stoffen met gelijke TMoA 


TMoAmsPAF  msPAF voor werkingsmechanisme TMoA; (tabel V) 
 
Vergelijking XII 


i


i


u
organisch


TMoA


C
HU ,


,


10
=  


 
μ,i (tabel V) 
Ci   = de concentratie berekend volgens vergelijkingen I en X  
 
 
Vergelijking XI 
 


)1(1 ∏ −−=
TMoA


TMoAorganisch msPAFmsPAF  


∏
TMoA staat voor het product van de verschillende (1 - msPAFTMoA)-termen. 


TMoAmsPAF  msPAF voor werkingsmechanisme TMoA; (Tabel V) 
 
 


100*% ischmsPAForganischmsPAForgan =  
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Tabel I
Metalen Kd (l/kg)
Arseen 316
Kwik 3162,27766
Barium 2500
Cobalt 120
Molybdeen 40
Antimoon 85
Tin 1905
Vanandium 309
Organisch Koc (l/kg)
alfa-HCH 2159
beta-HCH 2344
delta-HCH 1827
gamma-HCH (lindaan) 977
a-endosulfan 5922
a-endosulfansulfaat 3226
Chloordaan(som cis en trans) 85114
Pentachloorbenzeen 8318
Hexachloorbenzeen 9462
Aldrin 419276
Dieldrin 12162
Endrin 13910
Isodrin 105633
Telodrin 4715
Heptachloor 15136
Heptachloorepoxide(som cis en trans) 9120
o,p'-DDD 870964
o,p'-DDE 171396
o,p'-DDT 389045
p,p'-DDD 870964
p,p'-DDE 171396
p,p'-DDT 389045
Anthraceen 19953
Benzo(a)anthraceen 610942
Benzo(a)pyreen 666807
Benzo(ghi)peryleen 2691535
Benzo(k)fluorantheen 1753881
Chryseen 519996
Fenanthreen 16982
Fluorantheen 151356
Indeno(123cd)pyreen 1047129
Naftaleen 2239
Pentachloorfenol 2399
PCB28 41687
PCB52 51286
PCB101 380189
PCB118 56234
PCB138 512861
PCB153 457088
PCB180 977237
Hexachloor-1,3-butadieen 2300  
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Tabel II
metaal ei fi gi hi n molmassa 


(g/mol)
Cadmium -4,85 0,27 0,58 0,28 0,54 112,4
Chroom 1,73 0,36 0 0 1
Koper -3,55 0,16 0,48 0,18 0,47 63,5
Nikkel -5,05 0,31 0,65 0,39 0,51 58,7
Lood -2,96 0,25 0,83 0,02 0,68 207,2
Zink -4,51 0,45 0,39 0,35 0,74 65,4  
 
 
 
Tabel lII
Metaal ai bi ci di
Cd -0,089 0,022 -0,062 1,075
Cu -0,331 0,023 -0,171 1,152
Ni -1,006 0,606 0,091 0,742
Pb -0,263 0,031 -0,112 1,089
Zn -0,703 0,183 -0,298 1,235  
 
 
 
Tabel IV
Metaal Correctie  


factor 
(cf) 


As 1
Cd 0,26
Cr 1
Cu 0,25
Hg 1
Ni 1
Pb 1
Zn 0,44
Ba 1
Co 1
Mo 1
Sb 1
Sn 1
V 1  
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Tabel V      
Parameter   Bepalinsgrens   


( bijlage L Rbk)
Log(gemidd. 


Chron. NOEC 
in mg/l ) 


StDev TMoA 


Metalen  (mg/kg ds) μ (σ)  
Arseen < 5,9 0,230899271 0,7 AS 
Cadmium < 0,45 -0,927230549 0,98 CD 
Chroom < 23 -0,159826216 0,9 CR 
Koper < 7,7 -1,539190374 0,71 CU 
Kwik < 0,05 -1,799529781 0,7 HG 
Nikkel < 4,5 0,001431337 0,79 NI 
Lood < 19,4 -0,102054716 0,88 PB 
Zink < 32 -0,463439945 0,72 ZN 
Barium < 59 1,409757012 0,41 Ba 
Kobalt < 3,2 0,229440929 1,07 Co 
Molybdeen < 1,5 1,839451714 0,93 Mo 
Antimoon < 3,9 0,79 0,94 Sb 
Tin < 4,5 -0,701717843 1,16 Sn 
Vanadium < 9 -0,189301662 0,42 V 
Organisch      
alfa-HCH < 0,0009 -0,548762442 1,11 CYCLO 
beta-HCH < 0,0003 -0,784176359 1.11 CYCLO 
delta-HCH < 0,0007 -0,535531793 1.11 CYCLO 
gamma-HCH (lindaan) < 0,0001 -1,727320673 1.11 CYCLO 
a-endosulfan < 0,00014 -2,607358774 1.11 CYCLO 
a-endosulfansulfaat < 0,0009 -1,121478204 1.11 CYCLO 
Chloordaan(som cis en trans) < 0,0006 -2,053892096 1.11 CYCLO 
Pentachloorbenzeen < 0,00045 -1,471754873 1.11 CYCLO 
Hexachloorbenzeen < 0,00045 -0,818322177 1.11 CYCLO 
Aldrin < 0,0003 -2,049660155 1.11 CYCLO 
Dieldrin < 0,0003 -2,483492459 1.11 CYCLO 
Endrin < 0,0003 -2,973180055 1.11 CYCLO 
Isodrin < 0,0009 -3,071333752 1.11 CYCLO 
Telodrin < 0,0003 0,522264220 1.11 CYCLO 
Heptachloor < 0,0005 -2,230651870 1.11 CYCLO 
Heptachloorepoxide(som cis en 
trans) 


< 0,0003 -1,832648520 1.11 CYCLO 


o,p'-DDD < 0,0014 -2,413767923 0.91 DDT 
o,p'-DDE < 0,0014 -2,413767923 0.91 DDT 
o,p'-DDT < 0,0014 -2,413767923 0.91 DDT 
p,p'-DDD < 0,0014 -2,313858615 0.91 DDT 
p,p'-DDE < 0,0014 -2,558982640 0.91 DDT 
p,p'-DDT < 0,0014 -2,368462515 0.91 DDT 
Anthraceen < 0,014 -1,518758904 0.71 NPN 
Benzo(a)anthraceen < 0,014 -2,452344556 0.71 NPN 
Benzo(a)pyreen < 0,014 -2,784585239 0.71 NPN 
Benzo(ghi)peryleen < 0,014 -3,305774538 0.71 NPN 
Benzo(k)fluorantheen < 0,014 -2,784585239 0.71 NPN 
Chryseen < 0,014 -2,452344556 0.71 NPN 
Fenanthreen < 0,014 -1,518758904 0.71 NPN 
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Fluorantheen < 0,014 -2,029136515 0.71 NPN 
Indeno(123cd)pyreen < 0,014 -3,129683279 0.71 NPN 
Naftaleen < 0,009 -0,716137516 0.71 NPN 
Pentachloorfenol < 0,0027 -1,231593435 0.69 OXPHO 
PCB28 < 0,0009 -0,332412607 0.64 PCB 
PCB52 < 0,00045 -0,367897862 0.64 PCB 
PCB101 < 0,0009 -1,149469210 0.64 PCB 
PCB118 < 0,0009 -1,969469210 0.64 PCB 
PCB138 < 0,0009 -1,285903183 0.64 PCB 
PCB153 < 0,0009 -1,445903183 0.64 PCB 
PCB180 < 0,0009 -1,526311775 0.64 PCB 
Hexachloor-1,3-butadieen < 0,003 -1,529816597 0.3 ALKAR 
 








Reinigingsrendement
X factor kwaliteit na


reiniging


Reinigingsrendement
per techniek=


effectiviteit / kosten


Hergebruik=100%-
%residu


Input T15.4 Geschikte
technieken uit toetsing


reinigbaarheid die
meedoen als


deelnemers van deze
toets


Voorkeurstechniek=
Techniek met hoogste


waarde


Start


Input T.15.1 vracht
ongereinigd (IN)


Input T.15.3 vracht gereinigd
(UIT) per techniek


Input T.15.5 berekening
% residu


(alleen voor natte
geschikte technieken


(T.15.4)


Effectiviteit per techniek=
(Vracht IN - Vracht UIT) /


(Vracht IN X % hergebruik


Input T.15.7
berekening


reinigingskosten per
techniek


Kosten per techniek=
Reinigingskosten+
Transport+Afzet


Transport (afstand*kosten) niet onderscheidend,
behalve als gebruiker dit wil aanpassen


Afzetkosten: jaarlijks marktprijs Bodem+?; schone
grond=0


Ophalen kwaliteit na
reiniging (T.15.2)


voor uit T.15.4
geschikte technieken Factor kwaliteit obv kwaliteit na


reiniging:
Altijd toepasbaar = 1
Klasse wonen = 0,01


EINDE


Reeds bepaald in T.15.4
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T 15.6 Toetsing voorkeurstechniek
maandag, oktober 08, 2012
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ouput T.26.III. 


Page 1


T.38. PAF organisch  berekening  concentratie poriewater 


vrijdag, juli 27, 2012


nee


einde


normwaarde X Rbk 


Bijlage B  tabel 1 bijlage 


GIII  aparte 


standaardistatie msPAF 


fractie OC aanwezig ?


Melding 


OC ontbreekt toetsing 


kan niet worden 


uitgevoerd 


ja


symbool 2 Rbk Bijlage   B 


tabel 1 en bijlage L  Bijlge 


msPAF table V


< -teken ?


Rbk :symbool 2  bijlage L  


en bijlage GIV


id


i


K
Ci


,


Q
, =


parameter type organisch 


(TMoA:cyclo, DDT, 


oxpho, pcb, alkar) met 


normwaarde X?


parameter type PAK 


(TMoA:NPN) met 


normwaarde X?


ja
ja


nee


Bijlage msPAF  


Vergelijking I  


output T.38:


Ciorganisch


Bijlage msPAF     


vergelijking X  
Koc i ,tabel I 


nee


MW = 


gemeten gehalte 


bijlage MSPAF:  TMoA  


tabel V


Qi=MW * 0,8


bijlage MSPAF:  TMoA  


tabel V


initialiseer basiswaarde en 


overschrijf basiswaarde met 


MW


MW >0?nee


Melding 


waarde nul of negatief 


toets kan niet worden 


uitgevoerd


nee


ja


OCKK iocd,i *,=


waarde 


* 0,7 
ja


somgehalte =


Sommatie van het numerieke 


deel van de MW


Rbk bijlage tabel 1: X waarden  ( 


heptachloorepoxide (som)  en 


chloordaan ( som)
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Inleiding  


De toetsing aan bodemnormen vormt één van de meest essentiële schakels in de 
beoordeling van de (water)bodem en de toe te passen grond, bagger en 
bouwstoffen. Over het resultaat van toetsing behoort geen discussie te zijn.  
 
In een werkveld waar veel aandacht is voor kwaliteitsborging blijkt dat een grote 
hoeveelheid aan applicaties die standaard worden gebruikt om toetsing aan 
normen snel en goedkoop te kunnen uitvoeren, niet tot een eenduidig 
toetsresultaat leiden. Toetsregels blijken interpretabel of erg complex en hiermee 
niet eenduidig door alle applicaties geïmplementeerd, waardoor verschillen in 
toetsresultaten tussen applicaties kunnen ontstaan. Gevolg is dat er toepassingen 
kunnen plaatsvinden op basis van toetsingen die niet in lijn met de door de 
wetgever beoogde regelgeving zijn uitgevoerd, met alle milieuhygiënische en 
financiële gevolgen van dien.  
 
De zorgen met betrekking tot een correcte toetsing en het verzoek tot verbetering 
wordt in de evaluatie en verbeterplan Besluit bodemkwaliteit genoemd. In de brief 
van 29 juni 2011 aan de Tweede Kamer over de evaluatie besluit bodemkwaliteit 
belooft Staatssecretaris Atsma dat er vanuit het Rijk wordt gezorgd voor een 
toegankelijk en eenvoudig toetsprogramma voor bodemkwaliteit. 
 
Bij de totstandkoming van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is destijds gekozen 
voor het verwoorden van het normen- en toetsingskader in wetgeving zelf. 
Uitzondering hierop vormt het toetsprogramma ToWaBo dat door het toenmalige 
ministerie van V&W is ontwikkeld en in de regeling Bodemkwaliteit wordt genoemd 
als hulpmiddel voor het beoordelen van de verspreiding- en 
toepassingsmogelijkheden van baggerspecie. In de praktijk blijkt dat de wetgeving 
niet voldoende transparant is over de toetsingsregels en met name het samenspel 
tussen de verschillende toetsregels die leiden tot een gewenste en eenduidige 
kwaliteitsbeoordeling.  
 
Het voorliggende document geeft de spelregels om tot een goede 
kwaliteitsbeoordeling te komen door de regels uit de bodemwetgeving die 
noodzakelijk zijn om aan de normen te kunnen toetsen, in onderling verband te 
presenteren en voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het is met de 
grootste zorgvuldigheid vanuit het Rijk tot stand gekomen en mag hiermee gezien 
worden als uitwerking dan wel nadere toelichting van de toetsingsregels uit het 
Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals deze beoogd 
zijn om op 01-07-2013 van kracht te worden na voorziene wijziging van de 
Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering.  
 
Daarnaast bevat dit document de spelregels op basis waarvan Bodem+ namens de 
minister de beoordeling van reinigbaarheid uitvoert in lijn met de Regeling 
Reinigbaarheid grond 2006. 
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Leeswijzer 


In dit document wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de wetgeving die heeft gediend 
als basis voor de rekenregels.  In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen in de 
Regeling bodemkwaliteit per 01-07-2013 toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft  per toets 
de stroomschema’s en bijbehorende uitgangsdocumenten. 
 
De bijlage bevatten een overzicht van gebruikte afkortingen (bijlage 1). Voor de 
normen waaraan met behulp van deze rekenregels wordt getoetst, wordt 
verwezen naar de normtabellen in de bijlagen van de wetgeving zelf. 
 
Ad Hfd.2.:  De rekenregels gaan uit van generiek kader en de wetgeving zoals 


deze per 01-07-2013 van kracht is. In dit document worden de 
aanpassingen van de wetgeving gepresenteerd. De actuele teksten 
van wet- en regelgeving kunt u vinden via 
http://wetten.overheid.nl/zoeken/ 


Ad Hfd 3.:  Per in dit document uitgewerkte rekenregels is een uitgangsdocument 
en een stroomschema opgenomen. Het uitgangsdocument bevat 
verwijzingen naar de wetgeving, zoals geldend per 01-07-2013, en 
uitleg hoe de toetsing dient plaats te vinden   
Document  D.0 en T.0 geven een overzicht van de verschillende 
toetsen en de aannames en uitgangspunten die zijn gebruikt bij het 
opstellen van de stroomschema’s. De overige documenten en flows 
beschrijven steeds een specifieke toets of een onderdeel van  deze 
toets. 


 
 
Versie 1.5 bevat ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie 1.4, d.d. oktober 
2012, een nieuw stroomschema van T.19. Door onbekende reden was een oudere 
versie in de samenstelling van versie 1.4. opgenomen. 
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Hoofdstuk 1. Uitgangspunten en kader 


Uitgangsdocumentatie  
Als basis voor de stroomschema’s hebben de volgende documenten gediend: 
• Regeling Bodemkwaliteit (Rbk)  
• Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
• Circulaire bodemsanering 2009 
• Regeling Reinigbaarheid grond 2006 en applicatie Bodem+ (K-soil) 
 
De uitgangsdocumenten en stroomschema’s zijn gebaseerd op deze documenten 
zoals beoogd van kracht per 01-07-2013.. 
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Hoofdstuk 2. Aanpassing toetsingsregels per 01-07-2013 


Besluit 
De vereenvoudigingen van de toetsingsregels zoals in dit hoofdstuk zijn 
beschreven, zijn binnen het proces van implementatieteam BBK, met taskforces, 
besproken en akkoord bevonden. 
 
Gevolgen voor de beoogde vereenvoudiging 
 
Minder ingewikkeld: 


• Toetsing van grond (landbodem) en bagger (waterbodem) en bouwstoffen 
wordt geharmoniseerd. De nu bestaande historisch gegroeide kleine 
verschillen die de toetsing ingewikkeld maken worden hiermee ongedaan 
gemaakt. De huidige verschillen leiden tevens tot introductie van fouten in 
toetsprogramma’s 


• Sneller inzicht in consequenties veranderingen in normstelling en beleid. 
• Eenduidigere keuze haalbaarheidsgrenzen laboratoria die invloed hebben 


op toetsingsresultaat 
• Zorgt voor deregulering. Bepaalde bijlagen uit de Rbk kunnen worden 


geschrapt. 
 
Ongewijzigd resultaat 


• De deregulering leidt voor grond / landbodem niet tot een ander 
toetsresultaat. Voor baggerspecie / waterbodem kunnen minimale 
verschillen voorkomen bij laag organisch stofgehalte ten gunste van het 
hergebruik. (zie bijlage) 


 
Verbetering vergelijkbaarheid (Toezicht, handhaving, advies) 


• Eenduidige presentatie van gegevens  
• Makkelijke vergelijkbaarheid, met name ook door betere vergelijkbaarheid 


en presentatie bodemkwaliteitskaarten 
• Verbetering uitwisseling van gegevens 
• Presentatie van onderzoeksresultaten door adviesbureaus zal in aantal 


gevallen anders worden. Voordeel hierbij is wel dat er geen bijlages met 
meest recente normentabellen nodig zijn. 
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In procedure gebrachte aanpassing regeling bodemkwaliteit, inwerking 
01-07-2013 
[NB: Beoogde aanpassing Circulaire Bodemsanering 2009 n.a.v. deze 
aanpassing tevens voorzien; tekstueel kunnen artikelen en toelichting in 
te publiceren versie Rbk afwijken] 
 
A 
 
Artikel 3.3.3, derde lid, komt te luiden: 
3. Bij het vaststellen van een overschrijding van de maximale 
samenstellingswaarden en emissiewaarden van bouwstoffen, bedoeld in het 
tweede lid, worden de regels in bijlage G, onder IV, toegepast.  
 
D 
 
Aan artikel 3.9.5 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
3. Indien getoetst wordt aan normwaarden worden de regels in bijlage G, onder 
III en IV, toegepast. 
 
E 
 
Aan artikel 3.9.8, eerste lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
d. indien getoetst wordt aan normwaarden worden de regels in bijlage G, onder 
IV, toegepast. 
 
G 
 
Artikel 4.2.1 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 
a. De aanhef komt te luiden: 
De gemeten gehalten worden voor lutum en organisch stof gecorrigeerd volgens 
de rekenregels in bijlage G, onder III, om te bepalen of de kwaliteit van de grond 
of baggerspecie, die op of in de bodem wordt toegepast, een van de volgende 
waarden overschrijdt: 
b. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, wordt een 
onderdeel toegevoegd, luidende: 
d. de lokale maximale waarden, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van het besluit. 
2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot het tweede en derde lid, 
vervalt het tweede lid. 
3. In het derde lid wordt ‘derde’ vervangen door: tweede. 
 
H 
 
Artikel 4.2.2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid wordt ‘artikel 4.2.1, eerste lid, onder b, tweede lid, derde lid, 
onder b, c en d en vierde lid, onder b’ vervangen door: artikel 4.2.1, eerste lid, 
onder b, tweede lid, onder b, c en d en derde lid, onder b 
2. In het derde lid wordt ‘vierde’ vervangen door: derde.  
3. Het vierde lid, komt te luiden: 
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4. De kwaliteit van grond of baggerspecie overschrijdt niet de 
achtergrondwaarden, bedoeld in bijlage B, indien ten opzichte van de 
achtergrondwaarden: 


a. bij meting van ten minste 2 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de 
tabellen 1 en 2 van bijlage B, het rekenkundig gemiddelde gehalte van 
maximaal 1 stof verhoogd is; 
b. bij meting van ten minste 7 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in 


de tabellen 1 en 2 van bijlage B, de rekenkundig gemiddelde gehalten van 
maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 


c. bij meting van ten minste 16 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in 
de tabellen 1 en 2 van bijlage B, de rekenkundig gemiddelde gehalten van 
maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 


d. bij meting van ten minste 27 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in 
de tabellen 1 en 2 van bijlage B, de rekenkundig gemiddelde gehalten van 
maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 


e. bij meting van ten minste 37 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in 
de tabellen 1 en 2 van bijlage B, de rekenkundig gemiddelde gehalten van 
maximaal 5 stoffen verhoogd zijn. 


 
I 
 
Artikel 4.2.3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het derde lid wordt ‘artikel 4.2.1, tweede lid’ vervangen door: artikel 4.2.1, 
eerste lid, onder d. 
2. In het vierde lid wordt ‘derde’ vervangen door: tweede. 
 
N 
 
Artikel 4.10.2 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, wordt ‘onderdeel I’ vervangen door: onderdeel III. 
2. Het derde lid komt te luiden: 
3. De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse wonen, indien ten opzichte van de maximale waarden voor de 
kwaliteitsklasse wonen: 
a. bij meting van ten minste 7 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de 
tabellen 1 en 2 van bijlage B, maximaal 2 stoffen verhoogd zijn; 
b. bij meting van ten minste 16 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de 
tabellen 1 en 2 van bijlage B, maximaal 3 stoffen verhoogd zijn; 
c. bij meting van ten minste 27 stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de 
tabellen 1 en 2 van bijlage B, maximaal 4 stoffen verhoogd zijn; 
d. bij meting van ten minste 37 stoffen maximaal waarvoor een waarde is 
opgenomen in de tabellen 1 en 2 van bijlage B, 5 stoffen verhoogd zijn. 
 
O 
 
Artikel 4.12.1, vierde lid, komt te luiden: 
4. Artikel 4.2.1, eerste en tweede lid, en artikel 4.2.2, zevende lid, zijn van 
toepassing. 
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Q 
 
Bijlage B wordt als volgt gewijzigd: 
1. Opmerking 2, behorende bij tabel 1, komt te luiden: 
2) Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen’ of in de kolom 
‘Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, wordt de 
grond, baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 
ingedeeld in de bodemfunctieklasse industrie. Wanneer in de kolom ‘Maximale 
waarden kwaliteitsklasse industrie’ geen waarde is vermeld, dient rekening te 
worden gehouden met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve 
interventiewaarden, bedoeld in de Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd 
op 3 april 2012. 
2. Aan opmerking 3, behorende bij tabel 1, wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Als alleen PCB118 als onderdeel van de som PCB’s wordt gemeten, wordt de som 
dioxines niet bepaald. 
3. Na opmerking 3, behorende bij tabel 1, wordt een opmerking toegevoegd, 
luidende: 
4) Voor het omgaan met stoffen die niet genormeerd zijn, wordt verwezen naar 
paragraaf 2 van bijlage 6 ‘Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde 
stoffen’ van de Circulaire bodemsanering 2009. Deze informatieve richtlijn betreft 
een nadere invulling van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen 
achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld.  
4. Opmerking 2, behorende bij tabel 2, komt te luiden: 
2) Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden kwaliteitsklasse A’ of in de kolom 
‘Maximale waarden kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, wordt de grond, 
baggerspecie, bodem of bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 
ingedeeld in de kwaliteitsklasse B. Wanneer in de kolom ‘Maximale waarden 
kwaliteitsklasse B’ geen waarde is vermeld, dient rekening te worden gehouden 
met mogelijke overschrijdingen van de indicatieve interventiewaarden, zoals 
opgenomen in het normenzoeksysteem 
www.helpdeskwater.nl/normen_zoeksysteem 
5. Aan opmerking 3, behorende bij tabel 2, wordt een zin toegevoegd, luidende: 
Als alleen PCB118 als onderdeel van de som PCB’s wordt gemeten, wordt de som 
dioxines niet bepaald. 
6. Na opmerking 3, behorende bij tabel 2, wordt een opmerking toegevoegd, 
luidende: 
4) Voor het omgaan met stoffen die niet genormeerd zijn en voor stoffen waar een 
achtergrondwaarde of interventiewaarde ontbreekt, wordt voor een nadere 
invulling van de zorgplicht verwezen naar de meest recente risiconormen voor 
water, bodem of sediment. Zie www.helpdeskwater.nl/normenzoeksysteem of 
www.rivm.nl/RVS/Normen.  


 
T 
 
Bijlage G wordt als volgt gewijzigd: 
1. De onderdelen I en II vervallen. 
2. De onderdelen III en IV komen te luiden: 
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III behorende bij de artikelen 4.2.1, 4.2.2 en 3.9.5: Formules bodemtypecorrectie 
bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, bij toepassing en 
verspreiden van grond of baggerspecie volgens de toetsingskaders in paragraaf 2 
en 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Besluit  
 
Interventiewaarden en normwaarden in tabel 1 en 2 van bijlage B en Lokale 
maximale waarden zijn gebaseerd op een standaardbodem met een lutum 
percentage van 25 % en een organische stof percentage van 10 % met 
uitzondering van de maximale waarden voor verspreiden in zout in de tabel 2 van 
bijlage B en de emissiewaarden in tabel 1 en 2 van bijlage B. 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, bodem of oever van een 
oppervlaktewaterlichaam of toe te passen grond of baggerspecie op of in de 
bodem of in een oppervlaktewaterlichaam worden de gemeten gehalten middels 
een bodemtypecorrectie omgerekend naar standaardbodem. Voor beoordeling aan 
de maximale waarde verspreiden in zoute oppervlaktewaterlichamen wordt geen 
bodemtypecorrectie toegepast. 
 
De omrekening naar standaardbodem vindt plaats op basis van individuele 
meetwaarden, alvorens andere berekeningen (bepalen gemiddelden of P95) 
worden uitgevoerd. Bij het standaardiseren wordt gebruik gemaakt van de 
gemeten percentages organische stof en lutum. De gestandaardiseerde waarden 
worden, met inachtneming van de toetsingsregels, getoetst aan de normwaarden 
voor toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater, zoals die zijn 
opgenomen in tabel 1 van bijlage B en tabel 2 van bijlage B. Hierbij is het 
percentage aan organisch stof bepaald volgens NEN 5754. Hierbij is het 
percentage lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het drooggewicht.  
 
De omrekening van gemeten gehalten in bodem, bodem of oever van een 
oppervlaktewaterlichaam waterbodem, grond of baggerspecie naar een 
standaardbodem verloopt via de volgende formule: 
 


G standaard ).%*%*(
)10*25*(*


stoforgClutumBA
CBAG gemeten ++


++
=
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Hierin is: 


G standaard = Gestandaardiseerd gehalte 


G gemeten = Gemeten gehalte 


A,B,C = Stofafhankelijke constanten  


% lutum = 


percentage lutum:het gewichtspercentage minerale bestanddelen 
met een diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale 
drooggewicht van de bodem, oever grond of baggerspecie. 
Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de 
volgende uitzondering: indien het lutumpercentage lager is dan 
10%, wordt bij de omrekening van de gemeten gehalten aan 
Barium met een lutumpercentage van 10% gerekend. 


% 
organische 
stof 


= 


Gemeten percentage organisch stof betrokken op het 
drooggewicht. Het percentage organisch stof kan voor zoute 
baggerspecie ook berekend worden uit het percentage organisch 
koolstof x 1,724.  


Voor het percentage organisch stof is een minimum en maximumwaarde 
gedefinieerd. Voor het percentage lutum een minimumwaarde. (tabel 4). 


Tabel 3 Stofafhankelijke constanten voor metalen en organische 
verbindingen 


Stof A B C 


Antimoon1 1 0 0 


Arseen 15 0,4 0,4 


Barium 30 5 0 


Berylium 8 0,9 0 


Cadmium 0,4 0,007 0,021 


Chroom 50 2 0 


Kobalt 2 0,28 0 


Koper 15 0,6 0,6 


Kwik 0,2 0,0034 0,0017 


Lood 50 1 1 


Molybdeen1 1 0 0 


Nikkel 10 1 0 


Thallium1 1 0 0 


Tin 4 0,6 0 


Vanadium 12 1,2 0 


Zink 50 3 1,5 


Organische verbindingen 0 0 1 


Overige verbindingen  1 0 0 


 
noot 
1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie 
gehanteerd. 
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Tabel 4 minimum en maximum waarde    
stofgroep Min  Max Min  Max 
Anorganische 
parameters  


2 - 2 -


Organische 
parameters 


2 30 - -


PAK's 10 30   -
 
De berekening van de meersoorten Potentieel Aangetast Fractie (msPAF) als 
aparte normwaarde bij het beoordelen van de kwaliteit van baggerspecie die 
conform artikel 35, onderdeel f, van het Besluit wordt verspreid op het 
aangrenzend perceel heeft een aparte vorm van standaardisatie. De minimum en 
maximumwaarden zoals opgenomen in tabel 4 worden niet gehanteerd bij het 
berekenen van de msPAF, met uitzondering van de minimumwaarde voor de 
organische parameters genoemd in tabel 4. 
 
IV. Regels voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden, 
bedoeld in artikel 3.3.3  3.5.3 3.6.2, 3.9.5, 3.9.8, 4.2.2 en 4.10.2 
 
De normwaarden voor grond, grondwater baggerspecie, bodem of bodem of oever 
van een oppervlaktewaterlichaam opgenomen in de tabellen bijlage B tabel 1 en 2, 
de circulaire bodemsanering 2009 en voor bouwstoffen in bijlage A kunnen lager 
zijn dan met de huidige technieken betrouwbaar (routinematig) kan worden 
gemeten.  
 
A: grond, grondwater baggerspecie, bodem of bodem of oever van een 
oppervlaktewaterlichaam  
De door het laboratoria aangeleverde gehalten zijn gemeten conform de 
afgestemde meetmethoden in AS3000 dan wel AP04.  
 
Bij een resultaat < rapportagegrens, in tabel 1 van deze bijlage opgenomen 
minimale rapportagegrenzen, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit 
van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een 
oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarden.  
 
Indien de door het laboratorium aangeleverde < rapportagegrens hoger ligt dan 
de in tabel 1 vermelde rapportagegrenzen dan dient de desbetreffende < 
rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde 
wordt getoetst aan de van toepassing zijnde waarden.  
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), wordt 
dit gehalte aan de van toepassing zijnde waarde getoetst, ook als dit gehalte lager 
is dan de vereiste rapportagegrens. Indien geen rapportagegrens is opgenomen in 
tabel 1 dient het gemeten gehalte (met < teken) vermenigvuldigd te worden met 
0,7.  
 
Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een 
percentielwaarde worden voor de individuele componenten de gemeten gehalten < 
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rapportagegrens vermenigvuldigd met 0,7. Indien er voor een of meer individuele 
componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn of geen 
rapportagegrens in tabel 1 is opgenomen, dan dient de berekende waarde te 
worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook 
als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. 
Indien alle individuele waarden als onderdeel van deze berekende waarde <  
minimale rapportagegrens uit tabel 1 zijn , mag de beoordelaar ervan uit gaan dat 
de kwaliteit voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarden.  
Deze regel geldt niet voor de berekening van de msPAF metalen en msPAF 
organische stoffen.  
 
Voor grondwater heeft de onderzoeker de vrijheid onderbouwd te concluderen dat 
het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat 
aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater 
alleen naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de overige 
PAK een waarde < rapportagegrens hebben. Voor die overige PAK worden dan 
relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan 
kan worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen 
zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen. 
 
B: Bouwstoffen 
Voor toetsen aan de emissie en samenstellingwaarden gelden dezelfde regels als 
onder A. 
Voor de rapportageeisen wordt verwezen naar de hiervoor geldende AP04 
documenten. Bij enkele type bouwstoffen kan het voorkomen dat door bepaalde 
toevoegingen in de bouwstof de rapportage-eisen voor de samenstellingswaarden 
niet gehaald kunnen worden. Door het laboratorium wordt aangegeven wat de 
oorzaak is van matrixstoring en of deze matrixstoring middels een extra of andere 
voorbewerking of middels andere meetmethode kan worden voorkomen. Is dit niet 
het geval en de matrixstoring leidt tot een overschrijding van de maximale 
samenstellingswaarden van bijlage A van de regeling, dan heeft de onderzoeker 
de vrijheid om onderbouwd aan te tonen dat de bouwstof bij toepassing geen 
milieuschade veroorzaakt.  
 
Tabel 1 minimale rapportagegrenzen behorende bij bijlage GIV   


  


bodem en bodem of oever van 
een oppervlaktewaterlichaam, 
grond en baggerspecie 


  grondwater 


Stof eenheid  rapportagegrens   eenheid  
rapportageg
rens 


1.Metalen  


mg/kg ds( 
tenzij anders 
aangegeven)     


µg/l(tenzij 
anders 
aangegeven
)   


antimoon   1,5    3 
Arseen   4     5 
barium   20     20 
beryllium   1     1 
cadmium   0,2     0,2 
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chroom   10     1 
kobalt    3     2 
koper   5     2 
kwik   0,05     0,05 
lood   10     2 
molybdeen   1,5     2 
nikkel   4     3 
seleen   1,5       
tellurium   2     15 
thallium   1     5 
tin   1,5     2,5 
vanadium    10     2 
zilver   1     5 
zink   20     10 
2. Overige 
anorganische stoffen           
chloride    150   mg/l 50 
CN vrij   2     3 
CN totaal   3     5 
nitraat        mg N/l 3 
ortho-fosfaat        mg P/l 1 
sulfaat       mg N/l 30 
3. Aromatische 
stoffen           
benzeen   0,05     0,2 
ethylbenzeen   0,05     0,2 
tolueen   0,05     0,2 
o-xyleen   0,05     0,1 
m-xyleen       
p-xyleen   


som 0,1 
    


som 0,2 


styreen   0,05     0,2 
1,2,3-
trimethylbenzeen   0,1       
1,2,4-
trimethylbenzeen   0,1       
1,3,5-
trimethylbenzeen   0,1       
2-ethyltolueen   0,1       
3-ethyltolueen   0,1       
4-ethyltolueen   0,1       
isopropylbenzeen   0,1       
propylbenzeen   0,1       
4. Polycyclische 
aromatische 
koolwaterstoffen( 
PAK's)           
naftaleen   0,05     0,02 
fenantreen   0,05     0,01 
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antraceen     0,05     0,01 
fluoranteen   0,05     0,01 
chryseen   0,05     0,01 
benz(a)antraceen   0,05     0,01 
benz(a)pyreen   0,05     0,01 
benz(k)fluoranteen   0,05     0,01 
indeno(123cd)pyreen   0,05     0,01 
benz(ghi)peryleen   0,05     0,01 
5. Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
a.(vluchtige) 
chloorkoolwaterstoffe
n           
monochlooretheen( 
vinylchloride )   0,05     0,2 
dichloormethaan   0,05     0,2 
1,1-dichloorethaan   0,1     0,2 
1,2-dichloorethaan   0,1     0,2 
1,1-dichlooretheen   0,1     0,1 
cis 1,2-dichlooretheen   0,1     0,1 
trans 1,2-
dichlooretheen   0,1     0,1 
1,1-dichloorpropaan   0,05     0,2 
1,2-dichloorpropaan   0,05     0,2 
1,3-dichloorpropaan   0,05     0,2 
trichloormethaan( 
chloroform)   0,05     0,2 
1,1,1-trichloorethaan   0,05     0,1 
1,1,2-trichloorethaan   0,05     0,1 
trichlooretheen(Tri)   0,05     0,2 
tetrachloormethaan(T
etra)   0,05     0,1 
tetrachlooretheen 
(Per)   0,05     0,1 
b. chloorbenzenen           
monochloorbenzeen   0,04     0,2 
1,2-dichloorbenzeen   0,1     0,2 
1,3-dichloorbenzeen   0,1     0,2 
1,4-dichloorbenzeen   0,1     0,2 
1,2,3-
trichloorbenzeen µg/kg ds  1     0,01 
1,2,4-
trichloorbenzeen µg/kg ds  1     0,01 
1,3,5-
trichloorbenzeen µg/kg ds  1     0,01 
1,2,3,4-
tetrachloorbenzeen µg/kg ds  1     0,01 


1,2,3,5- µg/kg ds  
 som 2 


  
   som 0,02 
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tetrachloorbenzeen 
1,2,4,5-
tetrachloorbenzeen µg/kg ds  


  
  


pentachloorbenzeen µg/kg ds  1   ng/l 5 
hexachloorbenzeen µg/kg ds  1   ng/l 5 
c. chloorfenolen           
pentachloorfenol µg/kg ds  3       
d. polychloorbifenylen 
(PCB's)           
PCB 28 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB 52 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB101 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB 118 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB138 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB153 µg/kg ds  1   ng/l 6 
PCB 180 µg/kg ds  1   ng/l 6 
6. 
Bestrijdingsmiddelen 
a. 
oranochloorbestrijding
smiddelen           
cis-chloordaan µg/kg ds  1     0,01 
trans-chloordaan µg/kg ds  1     0,01 
opDDT µg/kg ds  1     0,01 
ppDDT µg/kg ds  1     0,01 
opDDE µg/kg ds  1     0,01 
ppDDE µg/kg ds  1     0,01 
opDDD µg/kg ds  1     0,01 
ppDDD µg/kg ds  1     0,01 
aldrin µg/kg ds  1     0,01 
dieldrin µg/kg ds  1     0,01 
endrin µg/kg ds  1     0,01 
isodrin µg/kg ds  1       
telodrin µg/kg ds  1       
endosulfansulfaat µg/kg ds  2       
α-endosulfan µg/kg ds  1     0,01 
α-HCH µg/kg ds  1     0,01 
β-HCH µg/kg ds  1   ng/l 8 
γ-HCH µg/kg ds  1   ng/l 9 
δ-HCH µg/kg ds  1   ng/l 8 
heptachloor µg/kg ds  1    0,01 
cis-
heptachloorepoxide µg/kg ds  1    0,01 
trans-
heptachloorepoxide µg/kg ds  1    0,01 
hexachloorbutadieen µg/kg ds  1       
c. organotin 
bestrijdingsmiddelen           
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tributyltin µg Sn/kg ds  4       
trifenyltin µg Sn/kg ds  4       
7. Overige stoffen           
ETBE   0,3    1 
min olie   35    50 
MTBE   0,1    1 
tribroommethaan   0,1    0,2 
 


 
Toelichting 
 
De toetsing aan bodemnormen vormt één van de meest essentiële schakels in de 
beoordeling van de (water)bodem en de toe te passen grond, baggerspecie en 
bouwstoffen. Over het resultaat van toetsing behoort geen discussie te zijn. In een 
werkveld waar veel aandacht is voor kwaliteitsborging is gebleken dat een grote 
hoeveelheid aan applicaties die standaard worden gebruikt om toetsing snel en 
goedkoop uit te kunnen voeren niet tot een eenduidig toetsresultaat leiden. Door 
de keuzes die in de bodemnormering zijn gemaakt vanuit de balans tussen 
maatschappelijke ontwikkelingen en risico’s is de regelgeving complex geworden. 
De ingewikkelde toetsregels blijken niet altijd eenduidig en/of volledig 
geïmplementeerd waardoor verschillen in deze toetsresultaten ontstaan. Gevolg is 
dat toepassingen plaatsvinden op basis van onjuiste toetsingen met alle 
milieuhygiënische en financiële gevolgen van dien. Het beheer en onderhoud van 
toetsregels, zeker bij aanpassingen in deze regels en/of normen, is complex en 
vraagt telkens om hernieuwde investeringen en introductie van nieuwe fouten. 
 
De diverse aanpassingen in de Regeling zorgen op verzoek van overheden en 
marktpartijen voor minder ingewikkelde toetsregels door meer helderheid en 
eenduidigheid. Ze zorgen voor harmonisatie van de toetsing van grond 
(landbodem) en baggerspecie (waterbodem), sneller inzicht in consequenties van 
veranderingen in normstelling en beleid en eenduidige keuze van de 
haalbaarheidsgrenzen van laboratoria die invloed kunnen hebben op het 
toetsingsresultaat. De vereenvoudiging leidt ook tot deregulering. De 
aanpassingen leiden overigens niet tot een ander toetsresultaat. Meest opvallende 
wijziging voor de bodemsector is het feit dat voortaan de waarden (normen) zoals 
opgenomen in bijlage B van de regeling niet meer worden gecorrigeerd. Voor 
baggerspecie (waterbodem) al jarenlange praktijk, voor grond (landbodem) een 
nieuwe aanpak. Deze aanpak zorgt voor een eenduidige presentatie van en 
vergelijkbaarheid van gegevens tussen baggerspecie (waterbodem) en grond 
(landbodem), zoals bijvoorbeeld op bodemkwaliteitskaarten en betekent een 
verbetering in de uitwisseling van gegevens. In het algemene deel van deze 
toelichting is reeds uiteen gezet dat deze aanpassingen tot een betere uitvoering 
en handhaving leiden.  
 
Om nog meer eenduidigheid te bewerkstelligen zal het Rijk faciliteren in een 
landelijke Bodem Toets- en Validatieservice. Deze service is in samenwerking 
tussen overheid en markt tot stand gebracht. Het is een op de praktijk afgestemde 
uitwerking van de toezegging van Staatssecretaris Atsma in de brief van 29 juni 
2011 aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit met 
betrekking tot een toegankelijk en eenvoudig toetsprogramma voor 
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bodemkwaliteit, De service is een instrument dat de toetsingsregels op digitale 
wijze toegankelijk maakt voor applicaties die voor gebruikers de toetsing aan 
bodemnormen uitvoeren. De berekening van de msPAF zal hiertoe vanuit Towabo 
in deze service worden ingebouwd. 


 
Wijziging Q betreft tevens een verduidelijking voor het omgaan met stoffen die 
niet genormeerd zijn. De wijziging bestaat uit een verwijzing naar een onderdeel 
van bijlage 6 uit de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3 april 
2012. Bij deze wijziging van de Circulaire is bijlage 6 toegevoegd over het omgaan 
met stoffen die niet genormeerd zijn. Deze bijlage betreft een richtlijn, die zowel 
betrekking heeft op het oordeel of er wel of geen sprake is van 
bodemverontreiniging, op de beschikking ernst en spoed in het kader van de Wbb, 
maar ook op de hergebruiksmogelijkheden van grond en baggerspecie in het 
kader van het Besluit bodemkwaliteit. In de toelichting van het Besluit 
bodemkwaliteit is aangegeven dat voor niet-genormeerde stoffen de zorgplicht in 
acht moet worden genomen. Dit betekent dat iedereen die weet of redelijkerwijs 
had kunnen weten dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een 
oppervlaktewaterlichaam (kunnen) ontstaan als gevolg van het toepassen van 
grond of baggerspecie die gevolgen moet zien te voorkomen dan wel te beperken. 
Voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevergd. Deze bijlage 6 uit de Circulaire 
is feitelijk een nadere invulling van de zorgplicht en gaat specifiek over het 
omgaan met stoffen waarvoor geen Achtergrondwaarden of Interventiewaarden 
zijn vastgesteld. De bodem onder oppervlaktewater is niet opgenomen in deze 
Circulaire. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is de Circulaire sanering 
waterbodem komen te vervallen. Voor nadere invulling van de zorgplicht bij het 
ontbreken van Achtergrondwaarden of Interventiewaarden wordt verwezen naar 
de meest recente normen op de normenzoeksystemen van de overheid. 
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Hoofdstuk 3. Uitgangsdocumenten en toetsschema’s 


Index: 
Nummer Versie Status Beschrijving 
D.0 2.1 definitief Globaal stroomschema 
T.0. 2.7 definitief Globaal stroomschema 
D.1 1.3 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 


toepassing op of in de landbodem 
T.1.1 2.9 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 


toepassing op of in de bodem op 
parameterniveau 


T.1.2.  1.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 
toepassing op of in de bodem op 
monsterniveau 


D.2 1.1 definitief Beoordeling kwaliteit ontvangende 
landbodem 


T.2.2 1.5 definitief Beoordeling kwaliteit ontvangende 
landbodem monsterniveau 


D.3. 0.9 definitief Beoordeling kwaliteit van Baggerspecie bij 
toepassing in oppervlaktewaterlichamen 


T.3.1. 0.8 definitief Beoordeling kwaliteit van bagger en 
ontvangende bodem en oever bij toepassen 
in een oppervlaktewaterlichaam op 
parameterniveau 


T.3.2. 1.2 definitief Beoordeling kwaliteit van  bagger en 
ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau 


D.4 0.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij 
toepassing in bodem of oever van 
oppervlaktewater 


T.4.1 0.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij 
toepassing in bodem of oever van 
oppervlaktewater parameterniveau 


T.4.2. 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij 
toepassing in bodem of oever van 
oppervlaktewater monsterniveau 


D.5. 0.6 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie op aangrenzend perceel 
(landbodem) 


T.5.1 0.3 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie op aangrenzend perceel 
(landbodem) parameterniveau 


T.5.2 0.7 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie op aangrenzend perceel 
(landbodem) monsterniveau 


Bijlage MsPAF- 1.2 definitief Bijlage msPAF vergelijkingen en tabellen 
D.6. 0.8 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 


baggerspecie in zoete 
oppervlaktewaterlichamen 
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T.6.1. 0.8 definitief Beoordeling kwaliteit van bagger  bij 
verspreiden en in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam op parameterniveau 


T.6.2. 1.1 definitief Beoordeling kwaliteit van  bagger bij 
verspreiden in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau 


D.7. 0.7 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie in zoute 
oppervlaktewaterlichamen 


T.7.1 0.6 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie in zoute 
oppervlaktewaterlichamen op 
parameterniveau 


T.7.2 0.4 definitief Beoordeling verspreidbaarheid van 
baggerspecie in zoute 
oppervlaktewaterlichamen op monsterniveau 


D.8. 0.8 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op 
landbodem (emissietoetswaarde) 


T.8.2 1.5 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op 
landbodem (emissietoetswaarde) 
monsterniveau 


D.9. 0.6 definitief Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij 
GBT op landbodem (emissietoetswaarde) 


T.9.2 1.4 definitief Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij 
GBT op landbodem (emissietoetswaarde) 
monsterniveau 


D.10. 0.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in 
oppervlaktewateren (emissietoetswaarde) 


T.10.2 1.4 definitief Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in 
oppervlaktewateren (emissietoetswaarde) 
monsterniveau 


D.11 0.6 definitief Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij 
GBT in oppervlaktewateren 
(Emissietoetswaarde) 


T.11.2 1.4 definitief Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij 
GBT in oppervlaktewateren 
(Emissietoetswaarde) monsterniveau 


D.12. 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
T.12.2 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 


(monsterniveau) 
D.13. 0.5 definitief Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens 


Wbb 
T.13.1 1.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens 


Wbb (parameterniveau) 
T.13.2 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens 


Wbb (monsterniveau) 
D.15. 1.0 definitief Toetsing Reinigbaarheid 
T.15.0 0.2 definitief Toetsing Reinigbaarheid (Overall) 
T.15.1 1.5 definitief Vaststelling vracht ongereinigd 
T.15.2 .a 1.5 definitief Vaststelling kwaliteit na reiniging 
T.15.2 .b 1.5 definitief Vaststelling kwaliteit na reiniging  
T.15.3   1.5 definitief Vaststelling vracht gereinigd 
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T.15.4  1.5 definitief Toetsing reinigbaarheid 
T.15.5 1.5 definitief berekening % residu 
T.15.6 1.5 definitief Toetsing voorkeurstechniek 
T.15.7 1.5 definitief Toetsing reinigingskosten per techniek 
D.16 0.5 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Emissiewaarden) 
T.16.1 1.1 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Emissiewaarden) - parameterniveau 
T.16.2 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Emissiewaarden) - monsterniveau 
D.17 0.5 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Samenstellingswaarden) 
T.17.1 1.3 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Samenstellingswaarde) - parameterniveau 
T.17.2 1.0 definitief Beoordeling kwaliteit bouwstoffen 


(Samenstellingswaarde) - monsterniveau 
D.18 0.5 definitief Toetsregel (F) overschrijdingsregels AW 


verspreiden op aangrenzend perceel 
T.18 0.8 definitief Toetsregel (F) overschrijdingsregels AW 


verspreiden op aangrenzend perceel 
D.19 0.9 definitief Correctie standaardisatie rekengehalte 


(bijlage G III uit Rbk) 
T.19. 2.1 definitief Correctie standaardisatie rekengehalte 


(bijlage G III uit Rbk) 
D.20 + D.22 0.7 definitief Toetsregels overschrijding AW en Wonen 


(teller A en B) 
T.20. 1.8 definitief Toetsregels overschrijding AW en Wonen 


(teller A en B) 
T.22. 0.4 definitief Toetsregels overschrijding AW en Wonen 


Baggerspecie (Teller C) 
D.21 + D.24 1.3 definitief Bepaal rekengehalte parameter (Rbk Bijlage 


G IV) 
T.21. 1.5 definitief Bepaal rekengehalte parameter (App. G IV) 
T.24. 0.5 definitief Bepaal rekengehalte emissiewaarde (Bijlage 


G IV, Emissiewaarde) 
D.23 0.3 definitief Toetsregels overschrijding GBT baggerspecie 


op landbodem (Teller D) 
T.23 0.8 definitief Toetsregels overschrijding GBT baggerspecie 


op landbodem (Teller D) 
D.26 0.9 definitief Bepaal % OS, % Lu op monsterniveau  
T.26.I 1.1 definitief Bepaal % OS, % Lu op monsterniveau 
T.26.II 0.9 definitief Berekening van %Organische stof vanuit % 


Gloeiverlies, %Gloeirest, %OC 
T.26.III 0.7 definitief Bepaal %OC op monsterniveau berekening 


PAF 
D.27 0.4 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij 


GBT (Emissiewaarden) 
T.27.1 1.6 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en 


baggerspecie bij GBT (Emissiewaarden) 
parameterniveau 
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T.27.2 1.4 definitief Beoordeling kwaliteit van grond en 
baggerspecie bij GBT (Emissiewaarden) 
monsterniveau 


D.28 0.6 definitief Toetsregels overschrijding AW verspreiding in 
zoet oppervlaktewater (Teller E) 


T.28. 0.4 definitief Toetsregels overschrijding AW verspreiding in 
zoet (Teller E) 


D.31 0.5 definitief Beoordeling Bouwstoffen hergebruik op 
monsterniveau 


T.31.2 0.6 definitief Beoordeling Bouwstoffen hergebruik op 
monsterniveau 


D.33 0.9 definitief Bepaal somparameters als fractie van IW 
T.33. 0.6 definitief Bepaal rekengehalte somparameters als 


fractie van IW 
D.34 0.7 definitief Bepaling van rekengehalten van 


somparameters 
T.34. 1.8 definitief Bepaling van rekengehalten van 


somparameters 
D.35 0.7 definitief Bepaling van gemiddelden  
T.35 1.2 definitief Bepaling van gemiddelden 
D.36, D.37, D.38 0.8 definitief Bereken concentratie poriewater PAF  
T.36. 0.2 definitief PAF metalen bereken concentratie poriewater 
T.37. 0.3 definitief PAF metalen correctie poriewater Aw en DOC 
T.38. 0.3 definitief PAF organisch bereken concentratie 


poriewater 
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Bijlage 1: afkortingen 
 
%GR = gloeirest 
%GV = gloeiverlies 
%Lu = Lutum 
%OC =  organisch koolstof 
%OS = organisch stof 
A = Kwaliteitsklasse A 
App. = Appendix, bijlage 
AW = Achtergrondwaarde 
B = Kwaliteitsklasse B 
BE = Berekende emissie (uitloogproef) 
EW = Emissiewaarde 
ETW = Emissietoetswaarde 
Factor A, B, C = correctiefactor , die worden gebruikt bij 


omrekening naar standaard bodem 
GBT = Grootschalige bodemtoepassing 
GE = Gemetene emissie (uitloogproef) 
GSSD  =  Gestandaardiseerd gehalte (omgerekend naar 


standaard bodem) 
GSSDR  =  Gestandaardiseerd gehalte (omgerekend naar 


standaard bodem) na reiniging 
Ind = Maximale waarde kwaliteitsklasse Industrie 
IW = Interventiewaarde 
Max (waarde) verspreiden = Maximale waarden verspreiden  
msPAF = meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie  
MW  =  Meetwaarde , gemeten gehalte zoals 


aangeleverd voor de toets 
MWR = Meetwaarde, gecorrigeerd na reiniging 
n = wiskundige term, gebruikt als indicatie voor een 


aantal 
PAF = Potentieel Aangetaste Fractie  
RKG  = Rekengehalte, meetwaardegecorrigeerd voor 


eisen aan rapportagegrens  
S = Streefwaarde 
SW = Samenstellingswaarde 
T.x.1 = Aanduiding voor beoordeling toesen  op 


parameterniveau (T.x.1)  
T.x.2 = Aanduiding voor beoordeling op monsterniveau 


(T.x.2). De x refereert naar een toetsnummer. 
Verspreiden in zoet  = Maximale waarden verspreiden baggerspecie in 


een zoet oppervlaktewaterlichaam 
Verspreiden perceel  = Maximale waarden voor verspreiden van 


baggerspecie over aangrenzend perceel 
W = Maximale waarde kwaliteitsklasse Wonen 
 








D.6. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden 
in een zoet oppervlaktewaterlichaam 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk, Artikel 35, lid g 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 2, Achtergrondwaarden, maximale waarden 


verspreiden baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam, 
Interventiewaarden bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam  


• Somdefinities Rbk bijlage N (waterbodem) 
• Gemiddeld gehalte voldoet aan de Interventiewaarde waterbodems (Bbk, Art. 36, 


lid 2, onderdeel a); 
• Kwaliteit voldoet aan de in Rbk vastgestelde maximale waarden (Bbk, Art. 60, lid 


1 ) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk art. 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1 lid 2 onderdeel c, en lid 3, 
onderdeel b.) 


• De kwaliteit van de baggerspecie overschrijdt de waarden, bedoeld in artikel 
Rbk art. 4.2.2.lid 1 als bedoeld in Rbk art 4.2.1, lid 2, onder a en c, en lid, 3 
onder b, indien voor een of meer van de gemeten stoffen het rekenkundig 
gemiddelde gehalte hoger is dan deze waarden en;  


• Voor stoffen waarvoor geen maximale waarde is opgenomen niet wordt 
voldaan aan de achtergrondwaarden (Rbk artikel 4.2.2, vierde en vijfde lid) 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk, artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels 
Zie aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T..0  Globaal stroomschema  
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte  
T.6.1. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden en in een 


zoet oppervlaktewaterlichaam op parameterniveau 
T.28 Toetregel ( E) overschrijding AW baggerspecie verspreiden 


in een zoet oppervlaktewaterlichaam  
T.6.2. Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden in een zoet 


oppervlaktewaterlichaam op monsterniveau 
T.35 (optioneel) Bepaling van gemiddelden  


 








START


INPUT: Output  T.13.1


teller “Parameter-


oordeel > S” = 0 
Overschrijding Streefwaarde NEE


Voldoet aan Streefwaarde


teller “Parameter-


oordeel > IW’ = 0
Overschrijding InterventiewaardeNEE


JA


JA


EINDE


Output T.13.2


Page 1


T.13.2 Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb – eindoordeel
donderdag, juli 26, 2012








Teller


Parameteroordeel > IW


= 0


Page 1


T.1.2. Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem op monsterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


Teller Parameteroordeel


> industrienorm = 0


nee


START


ja


nee


EINDE


Niet Toepasbaar > Interventiewaarde


Niet Toepasbaar > industrie


Altijd toepasbaar


nee


ja


Monster voldoet aan


ja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller 


parameter met 


normwaarde uit 


T1.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


Teller 


parameteroordeel" 


> achtergrond-


waarde "uit T1.1


≤


0 2 3 4 51


teller T.20  (B) = 0


Klasse 


industrie 


Klasse wonen


ja


Teller 


Parameteroordeel > 


Achergrondwaarde = 0
nee Teller parameteroordeel 


"generieke


Woonwaarde”


W. I + W.II = 0


nee


nee


ja


Input: T.1.1. en T.20 (B)


Output T.1.2







Page 1








Teller


Parameteroordeel > IW


= 0


Page 1


T.6.2. Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspeiden in een zoet oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau


vrijdag, juli 27, 2012


START


nee


ja


EINDE


Nooit


verspreidbaar


Verspreidbaar


ja


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller met 


normwaarde uit 


T.6.1 


N<2 N ≥ 7 N ≥ 16 N ≥ 27 N ≥ 37N ≥ 2


Teller > 


achtergrond-


waarde uit T.6.1 ≤
0 2 3 4 51


teller T.28 ( E) = 0


Teller


Parameteroordeel 


>verspreiden in zoet 


= 0


nee
Niet


verspreidbaar


ja


ja


nee


output 


T.6.2


input: output  


T.6.1


T.28 teller (E)


Niet


verspreidbaar


Teller 


parameteroordeel > 


Achtergrondwaarde


= 0


monster 


voldoet aan 
nee







Page 1








D.10 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in 
oppervlaktewaterlichamen; Emissietoetswaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk art.35 a, c t/m e 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1 en 2, emissietoetswaarden, klasse B (tabel 2), 


maximale waarden industrie (tabel 1),  
• Somdefinities Rbk bijlage N (waterbodem); 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan de Interventiewaarde waterbodem (klasse B) 


(Besluit bodemkwaliteit, Art. 36, lid 2 onderdeel a), en; 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan de maximale waarden voor de klasse industrie  


(Besluit bodemkwaliteit, art, 63, lid 1 onder a. iii.), en; 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 2 van 


bijlage B, (Regeling Bodemkwaliteit, art. 4.12.1  lid 3 onderdeel a)  
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  art 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1.,lid 1 onderdeel b onderdeel c en lid 
2  onderdeel c en e ). 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (Rbk, artikel 4.2.2, lid 7) 


 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Toetsingskader niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in 


de Nederlandse territoriale zee. 
• Voor toepassing in diepe plassen geldt een afwijkend toetsingskader conform de 


circulaire diepe plassen 
• Indien gemiddeld gehalte grond niet voldoet aan emissietoetswaarden, moet aan de 


emissiewaarden worden getoetst (zie T.27); uitzondering is Rbk artikel 4.12.1. lid 3 
onderdeel b: indien de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is 
gelegen binnen het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder waarvan de 
baggerspecie afkomstig is. T.10 en T.27 zijn dan niet van toepassing 


 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Omdat een deel van de toetsing overlapt met de toetsing van toepassing van grond 


in oppervlaktewaterlichamen (T.4.1), is er geen T.10.1 gemaakt. De beoordeling op 
parameterniveau is al gemaakt in T.4.1. De output van deze toetsen (tellers) wordt 
gebruikt als input voor T.10.2 en de beoordeling op monsterniveau. De benodigde 
tellers uit T.4.1. zijn benoemd in het stroomschema van T.10.2.; 


• Deze toetsing (T.10) richt zich op beoordeling op basis van de emissietoetswaarden,  
de toetsing aan emissiewaarden is beschreven in T.27. 


 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.4.1 Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassen in 


oppervlaktewaterlichamen op parameterniveau 
T.10.2 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT in 


oppervlaktewaterlichamen; Emissietoetswaarden - 
monsterniveau 


T35 ( optioneel ) Bepaling gemiddelden  
 
 
 








D.8. Beoordeling kwaliteit grond bij GBT op 
landbodem (Emissietoetswaarden) 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk art 35 a c t/m e 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1, emissietoetswaarden, maximale waarden 


industrie, Circulaire bodemsanering interventiewaarden; 
• Somdefinities Rbk bijlage N (landbodem); 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan de Interventiewaarde landbodems (Besluit 


bodemkwaliteit, Art. 36, lid 2 onder a), en; 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan de maximale waarden voor de klasse industrie 


(Besluit bodemkwaliteit, art, 63, lid 1 onder a. ii.), en; 
• Gemiddeld gehalte grond voldoet aan emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 1 van 


bijlage B, (Regeling Bodemkwaliteit, art. 4.12.1  lid 2 ) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  art 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid 1  onderdeel b en c.) 
• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 


toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Indien gemiddeld gehalte grond niet voldoet aan emissietoetswaarden, moet aan de 


emissiewaarden worden getoetst (zie T.27); 
• Voor grond en baggerspecie die in bermen en taluds van Rijkswegen, Provinciale 


wegen en Spoorwegen als onderdeel van een aangelegde of nieuw aan te leggen 
Grootschalige bodemtoepassing wordt toegepast, geldt dat alleen getoetst hoeft te 
worden aan Max waarde Industrie (Besluit bodemkwaliteit, art. 63, lid 5 en 6). NB: 
hiervoor kan worden volstaan met toetsing T.1.1, T.8.2 is niet van toepassing.. 


 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Omdat een deel van de toetsing overlapt met de toetsing van toepassing van grond 


op landbodem (T.1.1), is er geen T.8.1 gemaakt. De beoordeling op 
parameterniveau is al gemaakt in T.1.1. De output van T.1.1. (tellers) wordt gebruikt 
als input voor T.8.2 en de beoordeling op monsterniveau. De benodigde tellers uit 
T.1.1. zijn benoemd in het stroomschema van T.8.2.; 


• Deze toetsing (T.8) richt zich op beoordeling op basis van de emissietoetswaarden, 
de toetsing aan emissiewaarden is beschreven in T.27. 


 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.8.2 Beoordeling kwaliteit van grond bij GBT op landbodem; 







Emissietoetswaarden - monsterniveau 
T.35 (optioneel)  Bepalen gemiddelden  


 
 
 
 








D.9. Beoordeling kwaliteit baggerspecie bij GBT op 
landbodem; Emissietoetswaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk art 35 a c t/m e   
• Normentabel Rbk bijlage B tabel 1, emissietoetswaarden, maximale waarden 


industrie, circulaire bodemsanering interventiewaarden landbodem; 
• Somdefinities Rbk bijlage N (landbodem); 
• Gemiddeld gehalte baggerspecie voldoet aan de Interventiewaarde landbodems 


(Besluit bodemkwaliteit, Art. 36, lid 2 onderdeel a), en; 
• Gemiddeld gehalte baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor de klasse 


industrie (Besluit bodemkwaliteit, art, 63, lid 1 onder a. ii.), en; 
• Gemiddeld gehalte baggerspecie voldoet aan emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 


1 van bijlage B, (Regeling Bodemkwaliteit, art. 4.12.1  lid 2 ) 
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  art 4.1.1 )  


- Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 
III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1., lid  1 onderdeel b en c) 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor 


minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds  (Voetnoot 13 bij tabel 1, 
bijlage B, Regeling Bodemkwaliteit).; 


• Indien gemiddeld gehalte baggerspecie niet voldoet aan emissietoetswaarden, moet 
aan de emissiewaarden worden getoetst; 


• Voor grond en baggerspecie die in bermen en taluds van Rijkswegen, Provinciale 
wegen en Spoorwegen als onderdeel van een aangelegde of nieuw aan te leggen 
Grootschalige bodemtoepassing wordt toegepast, geldt dat alleen getoetst hoeft te 
worden aan Max waarde Industrie (Besluit bodemkwaliteit, art. 63, lid 5 en 6). NB: 
hiervoor kan worden volstaan met toetsing T.1.1, T.9.2 is niet van toepassing. Dit is 
niet apart beschreven in T.9, maar kan door de toetser zelf worden geconstateerd. 


 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
 
Afwegingen en keuzes 
• Omdat een deel van de toetsing overlapt met de toetsing van toepassing van grond 


op landbodem (T.1.1), is er geen T.9.1 gemaakt. De beoordeling op 
parameterniveau is al gemaakt in T.1.1 en T.23. De uitzondering minerale olie 
verwerkt in T.23 als aparte teller D, en als zodanig opgenomen in T.1.1. De output 
van deze toetsen (tellers) wordt gebruikt als input voor T.9.2 en de beoordeling op 
monsterniveau. De benodigde tellers uit T.1.1. en T.23 zijn benoemd in het 
stroomschema van T.9.2.; 


• Deze toetsing (T.9) richt zich op beoordeling op basis van de emissietoetswaarden,  
de toetsing aan emissiewaarden is beschreven in T.27. 


 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.23 Toetsregels (D) overschrijding baggerspecie GBT op 


landbodem 
T.9.2 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op 


landbodem; Emissietoetswaarden - monsterniveau 
T35 (optioneel) Bepaling gemiddelden 


 
 
 








START


Input: %Lu,


%OS, %GV, %GR, 


%OC


%OS bekend? ja


EINDE


nee
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T.26.I. Bepaal %OS, %Lu op monsterniveau


donderdag, juli 26, 2012


%OS volgens Rbk art.4.1.1.1 verplicht,  


maar kan evt worden berekend uit 


aangeleverde %GV, %GR of %OC


%GV bekend? %OS = T.26.II.(%GV)


%GR bekend?


%OC bekend?


De beschreven volgorde van testen van 


aanwezigheid van %OS, %GV, %GR, %OC 


is verplicht


ja


ja


ja


nee


nee


nee


%OS = T.26.II.(% GR)


output T26.I:


% Lutum en/of % OS


Berekening van %OS uit %GV via T.26.II


Berekening van %OS uit %GR via T.26.II


%OS = %OS input


%OS = %OC * 1,724


meetwaarde met <-


teken ?
meetwaarde * 0,7 ja


nee








START


Input T.26.I (% OS)


%OS bekend?


nee


EINDE


nee
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T.26.III. Bepaal rekengehalte OC


maandag, juli 23, 2012


output T.26.III


OC


%OS  < 2 % OS =2 ja


OC= %OS/100 *1/1,724


ja


fractie OC  wordt bepaald 


uit % OS voor berekening 


PAF organisch 








D.21 en D.24. Bepaal rekengehalte parameter of 
emissiewaarde 
 
Basis voor de rekenregels 
• Rbk, Bijlage G IV, versie 01-07-2013 (zie bijlage 1) Dit betreft de regels voor het 


omgaan met waarden die als < rapportagegrens zijn gemeten; 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
Betreft regels voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden, bedoeld in 
artikel 3.3.3, 3.5.3, 3.6.2, 3.9.5, 3.9.8, 4.2.2 en 4.10.2 van de regeling bodemkwaliteit, . 
De berekening msPAF is uitgezonderd van deze regel (bijlage G IV )  
 
Afwegingen en keuzes 
De gemeten gehalten van de individuele parameters worden vergeleken met de 
rapportagegrenzen. Somparameters worden genegeerd m.u.v. van parameters die niet 
individueel apart kunnen worden gemeten. Uitgangspunt is dat deze uitzonderingen als 
individuele parameter worden aangeboden en nog geen somberekening met 
vermenigvuldiging van een factor 0,7 heeft plaatsgevonden  bij waarden beneden de 
rapportagegrens  
Alle waarden met een ‘kleiner dan’ teken worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 
Indien het gehalte voldoet aan de rapportagegrenzen behoudt de meetwaarde het kleiner 
dan teken.  
Reden om ook waarden die voldoen aan de rapportagegrenzen te vermenigvuldigen met 
een factor 0,7 zijn het direct kunnen uitvoeren van vervolg berekeningen voor 
somparameters of het gemiddelde van een individuele parameter.  
In T.x.1 wordt bekeken of de waarden een ‘kleiner dan’ teken hebben behouden en wordt 
het oordeel ‘voldoet aan de norm’,   
 
Gekozen is na deze toets de gemeten gehalten rekengehalten te noemen om het 
onderscheid te kunnen maken tussen verschillende waarden (gemeten waarden , 
rekengehalten en gestandaardiseerde waarden) die voor het uitvoeren van de 
rekenregels bij de diverse toetsen nodig zijn.  
Om het rekengehalte voor eluaat te kunnen bepalen is een apart stroomschema T.24 
opgesteld. De vereiste rapportagegrenzen zijn gebaseerd op het eluaat (bijv met de 
eenheid µg/l of mg/l). De gemeten gehalten in eluaat worden vervolgens omgerekend 
naar de emissiewaarde in grond of bagger (bijv met eenheid µg/kg of mg/kg) om te 
kunnen toetsen aan de normen die eveneens uitgedrukt zijn als bodemnormen. 
Om deze regels te kunnen toetsen en het rekengehalte te kunnen bepalen zullen beide 
waarden moeten worden aangeleverd.  
 
zie verder D.0 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd.  
 
Schemanummer Titel 
T.0 Globaal stroomschema 


 
 








D.0. Hoofdproces van toetsen 
 


1 Afweging en keuzes voor de stroomschema’s 
 
De regels voor toetsing op basis van de wetgeving (Wbb, Bbk) zijn grotendeels te 
onderscheiden op basis van de herkomst en type materiaal, de handeling met het materiaal, 
het toepassingsgebied en de verschillende normenstelsels. 
Dit heeft geleid tot het opstellen van aparte stroomschema’s per type toetsing. Elk 
stroomschema houdt rekening met dit onderscheid in de wetgeving.  
De vertaling van de regels naar stroomschema’s is uitgevoerd door zoveel mogelijk gelijke 
onderdelen van regels in aparte schema’s op te nemen. Hierdoor zijn deze voor meerdere 
type toetsingen bruikbaar. Daarnaast is getracht de schema’s onderling zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen, zodat deze meerdere toetsen kunnen ondersteunen. 
De basis en uitgangspunten voor de rekenregels staan beschreven in de documenten 
behorende bij de schema’s met bijbehorende stroomschema’s per type toetsing.  
 
De volgorde waarin deze subschema’s in het hoofdschema per type toets moeten worden 
doorlopen om correct te toetsen, is aangegeven in het hoofdschema T.0. Op hoofdlijnen 
kunnen de volgende type toetsingen worden onderscheiden: 


o Toetsing generieke kader voor grond, bodem, baggerspecie, bodem of oever 
van een oppervlaktewaterlichaam (Bbk en Wbb) 


o Toetsing grondwater (Wbb) 


o Toetsing emissiewaarden (Bbk: bouwstoffen, grond en bagger) 


o Toetsing bouwstoffen (Bbk: samenstellingswaarden) 


o Toetsing reinigbaarheid grond (Wet belasting op milieu grondslag) 
 
In schema T.0 is op basis van type matrix (materiaal) en/of type toetsing in hoofdlijn 
aangegeven hoe het toetsproces moet worden doorlopen. Hierbij wordt verwezen naar 
specifieke stroomschema’s per type toetsing. In deze schema’s en bijbehorende 
documenten zijn de toetsregels in detail uitgewerkt. Het hoofdschema T.0 is de basis van 
het toetsproces en wordt altijd helemaal doorlopen, van boven naar beneden, om tot een 
correcte toetsing te komen. Alle stroomschema’s per type toets zijn opgenomen in het 
hoofddocument (zie index bij Hoofdstuk 3). 
 
De hoofdfuncties van de toetsen zijn in grote lijnen voor alle type toetsingen gelijk  
Zie onderstaand figuur; 
 







 
 
Figuur 0-1 hoofdfuncties type toetsingen  
 
In onderstaande paragrafen worden de uitgangspunten toegelicht, die bij deze onderdelen 
gebruikt zijn voor het opstellen van de toetsschema’s. 


1.1.1 Verzamel informatie: 
Bij het opstellen van de stroomschema’s is uitgegaan van een basis set aan informatie die 
nodig is voor het correct uitvoeren van een toets. De volgende informatie is voor vrijwel alle 
type toetsingen nodig  
 
Monsterniveau  


• type matrix (grond, grondwater, bagger, type bouwstof) 
• unieke identificatie van het monster (code, omschrijving, datum, tijd)  


 
Parameterniveau  


• unieke identificatie van de stof, 
• stofnaam (parameter, somparameter) 
• gehalte, 
• eenheid, 
• %lutum, 
• %OS (%Gloeiverlies, %Gloeirest, %Fe2O3, %OC) 


 
Toetsinformatie 


• welke type toetsing moet worden uitgevoerd 
• welke monsters moeten gemiddeld worden  


 
M.b.t. bouwstoffen: 


• Vormgegeven bouwstof ja/nee 
• Niet-Vormgegeven bouwstof ja/nee 
• IBC bouwstof ja/nee 
• Toepassing in grote oppervlaktewaterlichamen (volgens Bijlage O, Regeling 


bodemkwaliteit) ja/nee 
• Toepassing op plaatsen waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater of brak 


water met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l ja/nee 
• Hergebruik bouwstof zonder bewerking én bouwstof voor inwerkingtreding Besluit 


Bodemkwaliteit al eens toegepast ja/nee 
• Bitumenproduct ja/nee 
• Asfalt ja/nee 







• Asfaltbeton ja/nee 
• Asfaltgranulaat ja/nee 
• Vormzand ja/nee 
• Asfaltproduct ja/ nee 
• Granulaat ja/nee 
• Kunstgrasinstrooisel ja/nee  
• overig/onbekend 
 


M.b.t. reinigbaarheid grond: 
De informatie die als basis minimaal gevraagd wordt als onderdeel van het aanvragen van 
een niet-reinigbaarheidsverklaring bij Bodem+ (zie ook formulier aanvraag verklaring 
Bodem+ website): 


• Hoeveelheid (Tonnage) 
• Vochtgehalte (%) 
• Humusgehalte (% van d.s.) 
• Puin 2-32mm; 32-80mm; > 80mm 
• Afval 2-32mm; 32-80mm; >80mm 
• Minerale delen (0-2000 µm) conform korrelgrootteverdeling 


1.1.2 Rekengehalte parameter en/of somparameter  
 
Voor de meeste toetsingen dient voorafgaand aan de toetsing, voor gemeten gehalten die 
lager dan de rapportagegrenzen zijn, een zogenoemd rekengehalte te worden bepaald. 
Omdat deze regels voor meerdere toetsingen of onderdelen van toetsing gelden, zijn hier 
aparte schema’s voor opgesteld.  


1.1.3 Standaardisatie 
Standaardisatie op basis van het rekengehalte is alleen noodzakelijk voor de toetsing 
wanneer de norm op standaardbodem is gebaseerd. De berekende waarde kan 
rechtstreeks vergeleken worden met de relevante norm. Ook hier is een apart schema voor 
opgesteld. De bewerking van gegevens (percentages organische stof en lutum) die voor 
deze standaardisatie nodig zijn, is eveneens in een apart schema verwerkt. Voor het 
berekenen van de msPAF geldt een aparte standaardisatie, ook deze is in een apart 
schema verwerkt. Er zijn dus twee standaardisatiemethoden, die beide zijn opgenomen in 
T.0. 
Voor verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam gelden zowel normen op basis van 
standaardbodem als normen op basis van het zogenoemd rekengehalte. Dit stroomschema 
bevat in feite ook twee methoden om te vergelijken met de norm. 
Voor welke toets een standaardisatie nodig is kan afgeleid worden uit T.0 en de 
stroomschema’s per type toetsing.  


1.1.4 Toets op parameterniveau en monsterniveau  
Nadat alle schema’s voor omrekenen van gemeten gehalten zijn doorlopen vindt in aparte 
schema’s het daadwerkelijk toetsen aan de normen plaats. 
 
Naast het toetsen op parameterniveau (aangeduid met T.x.1) gelden voor de meeste 
toetsingen (extra) toetsregels op monsterniveau (of partijniveau) (aangeduid met T.x.2). 
Deze toetsregels op monsterniveau zijn gebaseerd op het oordeel op parameterniveau 
welke dus eerst, geheel van boven tot beneden, dient te worden doorlopen.  
In de stroomschema’s op parameterniveau wordt middels tellers, rekening gehouden met 
de resultaten op parameterniveau, zodat deze gelijk kunnen worden toegepast in het 
schema op monsterniveau. In sommige stroomschema ’s op parameterniveau zijn voor 
deze tellers verwijzingen naar subschema’s verwerkt. 
 
De extra toetsregels op monsterniveau kunnen verschillen afhankelijk van het type toetsing 
terwijl op parameterniveau dit gelijk is. Voor sommige type toetsingen kan daarom gebruik 
worden gemaakt van hetzelfde stroomschema op parameterniveau.  







De toetsing op monsterniveau gaat eveneens van boven naar beneden, maar hoeft indien 
het eindoordeel duidelijk is niet volledig te worden doorlopen  
 


1.1.5 Bepaal gemiddelden  
Voor het bepalen van het gemiddelde is eveneens een apart schema opgenomen. De regel 
is dat het middelen van gehalten pas na standaardisatie plaatsvindt. Voor het gemiddelde 
wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit het stroomschema op parameterniveau voor de 
betreffende toets. Alle subschema’s voor de stroomschema's per type toets hoeven niet 
opnieuw te worden doorlopen. 
De regels schrijven voor dat voor het middelen de monsters van gelijke kwaliteit moeten 
zijn. Dit wordt in het schema beoordeeld middels vergelijking van de eindoordelen op 
monsterniveau.  







2 Algemene uitgangspunten bij de 
stroomschema’s 


2.1.1 Meetgegevens  
Per monster worden de gemeten waarden compleet aangeleverd conform de eenheid in 
Rbk bijlage G IV.  
Meetwaarden met waarde 0 worden niet geaccepteerd.  
Somparameters en gemiddelden worden niet aangeleverd. Individuele parameters die niet 
afzonderlijk gemeten en gerapporteerd kunnen worden, worden aangeleverd als een totaal 
gemeten somgehalte, waarbij een vermenigvuldiging met 0,7 bij waarden beneden de 
rapportagegrens nog niet heeft plaatsgevonden.. 
De aangeleverde gegevens bij de start van het toetsproces gaan mee in het gehele 
toetsproces. Meetgegevens worden aan het eind van de toets afgerond op minimaal drie 
cijfers achter de komma (i.v.m. eenheden). Berekende waarden en toetsresultaten gaan 
eveneens mee in het gehele toetsproces. 
Afronding op significantie vindt niet plaats in het toetsproces, daar de laboratoria de 
meetgegevens al, conform geldende richtlijnen, voorafgaande aan de nog te verrichten 
berekeningen de gemeten waarden afgerond op significantie aanleveren. In het toetsproces 
wordt daarom voor middelen of berekenen van somparameters niet nogmaals afgerond. 
Alle meetwaarden van individuele parameters doen op deze wijze mee in het bepalen van 
een som of het gemiddelde. Het risico dat gemeten gehalten voor parameters als onderdeel 
van een som of voor bepalen van gemiddelden door nogmaals afronden niet als niet 
relevant worden beschouwd wordt hiermee voorkomen.  
 


2.1.2 Eenheden 
Indien de meetgegevens in een andere eenheid worden aangeleverd dan die van de 
normwaarden, moeten deze worden omgerekend. Voorkeurseenheid voor de normwaarden 
in de tabellen is de voorkeurseenheid van aangeleverde gegevens. Indien de eenheden van 
individuele parameters, somparameters en gemiddelden onderling verschillen, moeten deze 
worden omgerekend. 
 
Bij de sommige normen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende eenheden. Dit is 
onder andere het geval voor parameters tributyltin en trifenyltin en de som organotin-
verbindingen  
De parameters tributyltin en trifenyltin kunnen worden omgerekend naar betreffende 
eenheid waarin de norm is gedefinieerd. Voor omrekening tributyltin geldt een factor 2,44 en 
voor trifenyltin is deze factor 2,95. Voor de omrekening naar eenheid Sn/kg ds wordt het 
gemeten gehalte gedeeld door de betreffende factor. Voor de berekening naar eenheid  
/kg ds wordt vermenigvuldigd met deze factor  De som organotinverbindingen wordt 
berekend als de som van de tibutyltin en tifenyltin in de gewenste eenheid in relatie tot de 
norm. Zie Rbk bijlage B tabel 1 symbool 8 en 9 , tabel 2 symbool 11 en 12.  
 


2.1.3 Bijzondere normen  


Rbk Symbool 3 bijlage B tabel 1 of 5 tabel 2: Chloride  
Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van 
zeezand op plaatsen waar een direct contact is (of mogelijk is) met brak water of zeewater 
met van nature een chloridegehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen 
maximale waarde (Bbk artikel 7). In de hiertoe relevante stroomschema’s is rekening 
gehouden met stoffen waarvoor wel een norm is zoals chloride maar geen generieke 
norm Bbk. Dit is in de stroomschema’s opgenomen als stoffen waarvoor geen AW is 
maar wel vanuit zorgplicht een relevante norm is opgenomen. Voor andere parameters 







zoals nutriënten wordt momenteel ook een norm afgeleid. Het gemeten rekengehalte 
dient te worden gerapporteerd.  


 
Rbk bijlage B tabel 1 symbool 6 en tabel 2 symbool 7: Aromatische oplosmiddelen  
De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van 
meerdere van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie Rbk 
bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de 
bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel 
genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel 
genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale 
waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel 
zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor 
de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.  
Deze bijzondere normen zijn niet bij de individuele stroomschema’s aangegeven, maar 
moet wel worden meegenomen bij de toetsing. 
 


2.1.4 Zorgplicht  
In de stroomschema’s is rekening gehouden met zorgplicht, indien een normwaarde 
voor een stof ontbreekt en/of een interventiewaarde of Achtergrondwaarde ontbreekt. 
Dit wordt middels een melding gerapporteerd.  
Rbk bijlage B  tabel 1  Opmerking 4: Voor het omgaan met stoffen die niet genormeerd 
zijn, wordt verwezen naar bijlage 6 ‘Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde 
stoffen’ van de Circulaire bodemsanering 2009. Deze informatieve richtlijn betreft een 
nadere invulling van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of 
interventiewaarde is vastgesteld.  
Rbk bijlage B  tabel 2  Opmerking 4: Voor het omgaan met stoffen die niet genormeerd 
zijn en voor stoffen waar een Achtergrondwaarde of Interventiewaarde ontbreekt, wordt 
voor een nadere invulling van de zorgplicht verwezen naar de meest recente risiconormen 
voor water, bodem of sediment. Zie www.helpdeskwater.nl/normen_zoeksysteem of 
www.rivm.rvs.nl.  
 


2.1.5 Meldingen  


Alle meldingen die in de stroomschema's worden vermeld worden meegenomen naar het 
eindoordeel. 








START


Input: output   T.x.1 


(RKG,GSSD, MW, Ci 


organisch, Ci metalen, 


somfractie IW) en output 


van  T.x.2 (eindoordeel per 


monster). 


EINDE Page 1


T.35. Bepaling van gemiddelden


vrijdag, juli 27, 2012


Output T.35 monster  


rekenkundig


gemiddelde ,  input T.x.1


ja


Eindoordeel van alle 


monsters van gelijke 


kwaliteit?


Melding: “Monsters 


waarmee gemiddelde is 


berekend zijn van 


ongelijke kwaliteit.”


nee


Alle  (som)parameters 


voor berekenen  


gemiddelde  


een <-teken?


ja


nee


ja


Gemiddelde 


<(som)parameter> krijgt  


<-teken


Gemiddelde 


<(som)parameter> krijgt 


geen <-teken


Gemiddelde van alle 


(som)parameters   


aangeboden monsters 


bepaald?


Ja


nee


Melding: “Het 


gemiddelde is bepaald uit 


<AANTAL> monsters.”


Tel aantal aangeboden 


monsters voor 


berekenen gemiddelde  


Tel aantal per type 


(som)parameter = Teller P 


∑= parametersomgemiddelde eelnumeriekedom )(S


TellerPSomGemiddelde gemiddeldeparametersom /)( =


type 


(som)parameter van 


alle monsters   


opgeteld ?


nee


Rbk 


Bijlage GIII 


middelen vind plaats na 


standaardisatie


voor sommige toetsen is geen 


standaardisatie nodig  en wordt 


het gemiddelde over  MW of  


RKG berekend  








START


INPUT: Output T.17.1 


Teller ‘parameteroordeel 


> SW’ = 0 ?


Monsteroordeel: 


Niet toepasbaar (> SW)


Monsteroordeel: 


Toepasbaar (≤ SW)


NEE


JA


EINDE


Output T.17.2
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T.17.2 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) - monsterniveau


donderdag, oktober 04, 2012








D.11. Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT 
in oppervlaktewaterlichamen; Emissietoetswaarden 
 
Basis voor de rekenregels 
• Bbk art 35 a c t/m e 
• Normentabel Rbk bijlage B tabel  2, emissietoetswaarden,  klasse B; 
• Somdefinities Rbk bijlage N (waterbodem); 
• Gemiddeld gehalte baggerspecie voldoet aan de klasse B  (Besluit bodemkwaliteit, 


Art. 60 lid 2 onderdeel a en 63, lid 1 onder a.iii), en; 
• Gemiddeld gehalte baggerspecie voldoet aan emissietoetswaarden, bedoeld in tabel 


2 van bijlage B, (Regeling Bodemkwaliteit, art. 4.12.1  
• Bepalen lutum en organische stof (Rbk  art 4.1.1 )  
• Gehalten worden gecorrigeerd voor lutum en organisch stof op basis van Bijlage G 


III uit de regeling bodemkwaliteit (Rbk, Art. 4.2.1. lid 2 onderdeel  c en e 
(interventiewaarden en emissietoetswaarden).) 


• Bij vaststelling overschrijding van de waarden worden regels in Rbk bijlage G IV 
toegepast (artikel 4.2.2, lid 7) 


 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• Toetsingskader niet van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie in 


de Nederlandse territoriale zee. 
• Voor toepassing in diepe plassen geldt een afwijkend toetsingskader conform de 


circulaire diepe plassen 
• Indien gemiddeld gehalte baggerspecie niet voldoet aan emissietoetswaarden, moet 


aan de emissiewaarden worden getoetst (zie T.27); 
 
Zie verder aanvullingen document D.0 
 
Afwegingen en keuzes 
• Omdat een deel van de toetsing overlapt met de toetsing van toepassing van 


baggerspecie in oppervlaktewaterlichamen (T.3.1), is er geen T.11.1 gemaakt. De 
beoordeling op parameterniveau is al gemaakt in T.3.1. De output van deze toetsen 
(tellers) wordt gebruikt als input voor T.11.2 en de beoordeling op monsterniveau. 
De benodigde tellers uit T.3.1. zijn benoemd in het stroomschema van T.11.2.; 


• Deze toetsing (T.11) richt zich op beoordeling op basis van de 
emissietoetswaarden, de toetsing aan emissiewaarden is beschreven in T.27.  


• Indien gemiddeld gehalte grond niet voldoet aan emissietoetswaarden, moet aan de 
emissiewaarden worden getoetst (zie T.27); uitzondering is Rbk artikel 4.12.1. lid 3 
onderdeel b: indien de toepassing zich onder het waterniveau bevindt en is 
gelegen binnen het beheergebied van de waterkwaliteitsbeheerder waarvan de 
baggerspecie afkomstig is. T 11 en T.27 zijn dan niet van toepassing 


 
 
 







Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0  Globaal stroomschema   
T.26.I Bepaal % OS en % lutum op monsterniveau 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameters  
T.19 Standaardisatie rekengehalte 
T.3.1 Beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem en 


oever bij toepassen in opp.waterlichamen op 
parameterniveau 


T.11.2 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT in 
oppervlaktewaterlichamen Emissietoetswaarden – 
monsterniveau 


T35 (optioneel) Bepaling van gemiddelden  
 
 








START


INPUT: Tellers uit T.1.1 en 


T.23 (D)


Teller “Parameteroordeel


> ETW” = 0


JA


Teller T.23 (D) = 0


JA


Teller “Parameter- oordeel > IW” = 0


JA


Niet toepasbaar ( >IW)


Niet toepasbaar (> Ind)


overschrijding 


emissietoetswaarde


NEE


NEE


NEE


Toepasbaar in GBT


EINDE


Output T.9.2
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T.9.2. Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op landbodem; Emissietoetswaarden - Monsteroordeel


maandag, juli 23, 2012








START


JA


RKG > maximale 
emissiewaarde?


NEE


Parameter heeft 


relevante 


normwaarde?


Melding: Parameter heeft geen 


normwaarde, zorgplicht van toepassing
NEE


JA


RKG met <-teken?


NEE


INPUT: Output uit T.24 (RKG 


Emissie), T.34 (RKG somparameter)


Voetnoten Rbk Bijlage A, tabel 1: Vormgegeven, 


niet-vormgegeven, IBC, toepassing zout/brak 


water, toepassing grote 


oppervlaktewaterlichamen (*)


JA
Parameteroordeel:


Toepasbaar (≤ EW)


Hoog teller ‘parameteroordeel 


> EW’ op
RKG > 2x maximale 


emissiewaarde?


Hoog teller 


‘parameteroordeel > 2 EW’ 


op


JA


Parameteroordeel: 


Niet toepasbaar (> EW)


EINDE


Output T.16.1
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T.16.1 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) - parameterniveau


donderdag, oktober 04, 2012


(*) normentabellen


Er gelden op basis van specifieke bouwstof 


en/of type toepassing afwijkende waarden 


voor de EW  (zie voetnoten bij tabel 1 RBK 


bijlage A).


Selecteer relevante 


normentabel (*)


NEE








Start


MW bevat


<-teken?


MW > RG-eis?


ja


RKG = MW * 0,7


EINDE


RKG = < (MW * 0,7)
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T.21 Bepaal rekengehalte parameter (App. G IV)


donderdag, juli 26, 2012


Nee


Ja


Nee


Output T.21


MW, Rekengehalte 


(RKG), Meldingen


Bestaat RG-eis?


ja


nee


Input: MW


Rbk  bijlage G IV


Input betreft de afzonderlijke parameters. 


Somparameters worden genegeerd; m.u.v. de 


parameters die niet afzonderlijk zijn te meten en als 


som worden aangeboden ( zie  tabel 1 bijlage G IV).


%Os, %Gv,%Gr en %OC en  % Lutum worden 


worden berekend via T.26


MW > 0 ?


ja


nee


Melding: gemeten 


gehalte is ≤ 0


RKG = MW 


MW = gemeten gehalte 


Rbk  bijlage G IV


rapportagegrenzen bodem, grond, bagger en 


grondwater (zie tabel I bijlage G IV) en Bouwstoffen 


(AP04) 


RKG behoud <-


teken








D.23. Toetsregels (D)overschrijding GBT baggerspecie 
op landbodem 
 
Basis voor de rekenregels 
• Rbk, Bijlage B, tabel 1, symbool 13: “Voor het toepassen van baggerspecie in 


grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 
mg/kg ds” 


 
 
Uitzonderingen  
n.v.t. 
 
Afwegingen en keuzes 
• Voor deze toetsing geldt een aparte normentabel D met daarin de waarde industrie 


Minerale Olie 500 vervangen door waarde 2.000 mg/kg ds.  
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.1.1 Beoordeling kwaliteit van grond of bagger bij toepassing op 


of in de bodem op parameterniveau 
T.9.2 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie bij GBT op 


landbodem; Emissietoetswaarden - monsterniveau 
 








Teller


Parameteroordeel > IW


= 0
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T.7.2. Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zout oppervlaktewaterlichaam op  monsterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


START


nee


ja


EINDE


Nooit


verspreidbaar


Verspreidbaar


Beslisregels overschrijding 


parametergroep


Aantal toegestane 


overschrijdingen 


maximale waarde 


verspreiden


% wat niet mag worden 


overschreden


Teller


Parameteroordeel niet 


verspreidbaar 


= 0


ja


ja


nee


output 


T.7.2


input: output  


T.7.1


Niet


verspreidbaarPCB 0 0


niet-prioritair 2 50%


prioritair 0 0


monster voldoet 


aan 
nee
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Start


Input: output T.21 


RKGi 
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T.33. Bepaal rekengehalte somparameters als fractie van IW


vrijdag, juli 27, 2012


ja


nee


ja


nee


output:T.33


somfracties


somfractie 


krijgt 


<-teken


Bevatten alle 


deelparameters van de 


somfractie een 


<-teken?


somfractie


krijgt geen


<-teken


Melding: 


“Enkele parameters ontbreken  


in de berekening van de 


somfractie <NAAM>”


Controleer of de individuele 


parameter tot een 


somparameter met relevante 


norm behoort 


Initialiseer somparameter met 


bijbehorende deelparameters 


ja


nee


nee


Alle deelparameters   


input voor somfractie  


berekenend ?


Controleer of de berekende 


somfractie alle 


deelparameters bevat die tot 


de somfractie  behoren


ja


ja


Zijn alle relevante 


somfracties  bepaald?


einde


ja


nee


inaam
IW/RKGSom i)(IW fractie ∑=


nee


RKGi= rekengehalte inidviduele 


parameters ( T21)


Circulaire bodemsanering, Tabel 1 voetnoot 5: PAK, 


chloorbenzenen en chloorfenol in grondwater. 


SomfractieIW = ∑(Ci/Ii) waarbij Ci = gemeten concentratie 


van een stof uit een betreffende groep en Ii = 


interventiewaarde voor de betreffende stof uit de 


betreffende groep


PAK, chloorbenzenen en 


chloorfenolen 


IWi= interventiewaarde behorende bij de 


individuele parameter of de 


interventiewaarde van de somparameter 


waartoe de parameter behoort 


Rbk Bijlage N definities 


somparameters


Circulaire bodemsanering 


tabel 1
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T.4.1 Beoordeling kwaliteit van grond bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam op parameterniveau


woensdag, juli 25, 2012


GSSD


> maximale waarde B? 
ja


ja


Hoog teller “Parameter 


met normwaarde” op
ja


ja


Parameter heeft 


relevante normwaarde?


START


nee


Input: output T19,


GSSD


ja


Hoog teller 


“parameteroordeel > B” 


op


nee


Parameteroordeel:


Nooit toepasbaar


Parameteroordeel:


A


Parameteroordeel:


<= AW


nee


T.22. Toetsing 


overschrijdingsregels AW 


(Teller C) 


Industrie aanwezig?


nee


ja


Parameteroordeel:


B


Hoog teller 


“parameteroordeel


> A waarde” op


RBK: Bijlage B, Tabel 2, 


Opmerking 2.


Hoog teller 


“parameteroordeel


> achtergrondwaarde” 


op


ja


nee


GSSD


>  AW ?


nee


Parameteroordeel:


Niet toepasbaar   


GSSD > max. waarde A ?


Max waarde A 


Aanwezig?


ja


Hoog teller 


“parameteroordeel


> Industrie” op


Melding:


Parameter heeft 


geen 


normwaarde: 


zorgplicht van 


toepassing 


GSSD heeft <-teken?


nee


Max. waarde B


aanwezig ?


RBK: Bijlage B, Tabel 2, 


Opmerking 4.


ja


Melding: Max. waarde 


B ontbreekt :  


zorgplicht van 


toepassing 


nee


AW aanwezig ? ja


Melding:


Parameter 


met andere 


normwaarde: 


zorgplicht van 


toepassing 


Asbest geen 


AW: waarde 


hergebruik ja


nee


GSSD > Industrie ? ja


parameterID = 


som asbest?


Melding:


Asbest 


voldoet


EINDEOutput T.4.1 


GSSD heeft <-teken nee


nee


nee


RBK: Bijlage B, Tabel 2, 


Opmerking 4.


normwaarde Rbk: Bijlage 


B, Tabel 2, Bijlage GIII en 


GIV.


GSSD =gestandaardiseerde waarde 








Start


Input : 


output T36
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T.37. PAF metalen correctie poriewater AW en DOC 


vrijdag, juli 27, 2012


nee


einde


Rbk :AW bijlage B 


tabel 1


output T.37 


Ci metalen


ja


Bijlage: msPAF 


Vergelijking VIII


cf tabel IV


Bijlage: msPAF 


Vergelijking VII


Bijlage: msPAF 


Vergelijking VI


Ci (AW & DOCcorr ) = 10-10
Ci (AW & DOCcorr) 


Ci (AW & DOCcorr ) = Ci (AWcorr ) * cf


Ci (AWcorr ) = Ci - Ci,AW


Ci,AW = AW *(Ci / Qi)








Ja
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T15.1 Vaststelling vracht ongereinigd
dinsdag, oktober 09, 2012


ja


START


Input: T.19 GSSD
(gestandaardiseerd


gehalte) per
(som)parameter


ja


nee


toetsgehalte met
<-teken


AW aanwezig?


Toetsgehalte
> AW


nee


Bepaal vracht per
(som)parameter


((GSSD-AW)/AW)


Bereken VRACHT
ongereinigd =


som overschrijdingen


Output T.15.1
VRACHT


ongereinigd =
input voor T15.6


EINDE


nee


Alle parameters met
relevante norm


getoetst?


Nee


T.1.1
Bepaling oordeel op


parameterniveau








D.36, D.37 en D.38. Bereken concentratie poriewater  
 
Basis voor de rekenregels 
• Zie D.5 
 
 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
Zie D.5 en bijlage msPAF vergelijking en tabellen  
 
Afwegingen en keuzes 
De msPAF wordt berekend via een aantal stappen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.36.Voor de berekening concentratie poriewater van metalen, stap 1,wordt gebruikt 
gemaakt van het %OS en % Lutum. (uit T26.I)  
T.37. Correctie achtergrondwaarden geldt alleen voor metalen. In T.37 wordt de 
concentratie poriewater metalen gecorrigeerd voor AW en DOC = stap 2 
T.38. omvat stap 1 en 2 voor organische verbindingen. Voor correctie poriewater is de 
fractie organisch koolstof benodigd (uit T.26.III)  
Met deze stappen is de zgn. PAF standaardisatie uitgevoerd  
Vervolgstappen 3 en 4 worden uitgevoerd in T5 
 
Zie verder algemeen document D.0 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd.  
 
Schemanummer Titel 
T.0 globaal stroomschema  
T.26.I  Bepaal % OS, %Lutum op monsterniveau  
T.26.III Bepaal OC op monsterniveau berekening PAF organisch 


 


Gemeten 
gehalte 


Concentratie 
in poriewater


PAF- 
berekening


msPAF voor metalen 
en organisch 


1


3 4 Conc. na correctie 
voor DOC. 


2 


 


Conc. na correctie 
achtergrondwaarden








D.31. Beoordeling kwaliteit bouwstoffen - Hergebruik 
 
Basis voor de rekenregels 


• Zie D.16 en D.17 voor de toetsing bouwstoffen. 
• Voor het hergebruik van bouwstoffen die voor de inwerkingtreding van het besluit 


reeds waren toegepast, geldt voor maximaal twee parameters een verhoogde 
maximale samenstellings- of emissiewaarde, mits de bouwstoffen zonder 
bewerking worden hergebruikt (Rbk, art. 5.1.10, lid 1). 


• Deze verhoging bedraagt ten hoogste tweemaal de gestelde maximale waarde, 
zoals opgenomen in Rbk bijlage A (Rbk, art 5.1.10, lid 2. 


• De toegestane overschrijding uit Rbk art.5.1.10 lid 1 en lid 2 is niet van 
toepassing op de maximale samenstellingswaarde voor PAKs (som) in 
asfaltproducten en voor asbest (Rbk, art 5.1.10, lid 3). 


 
Uitzonderingen en aanvullende regels  
• n.v.t. 


 
 
Afwegingen en keuzes 
• Toetsing van bouwstoffen vereist toetsen van emissiewaarden en/of 


samenstellingswaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de toetser dit correct uit 
te voeren. 


• De uitzondering voor som PAK en Asbest uit Rbk art 5.1.10 lid 3 is opgenomen in 
stroomschema T.17.1 als teller ‘III’. 


 
 
Overzicht stroomschema’s behorend bij deze toets 
Onderstaand worden alle schema’s behorend bij deze toets opgesomd. 
 
Schemanummer Titel 
T.0 Globaal stroomschema 
T.21 Bepaal rekengehalte parameter 
T.24 Bepaal rekengehalte parameter (Emissiewaarden) 
T.34 Bepaal rekengehalte somparameter 
T.35 Bepaling van gemiddelden 
T.16.1 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) - 


parameterniveau 
T.17.1 Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Samenstellingswaarde) - 


parameterniveau 
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T.2.2 Beoordeling kwaliteit van ontvangende (land)bodem  monsterniveau


dinsdag, juli 24, 2012


nee


ja


START


nee


ja


Monster voldoet 


aan


Niet toepasbaar > Interventie waarde


Niet toepasbaar > industrie


EINDE


Altijd toepasbaar


Teller


Parameteroordeel > IW


= 0


Teller Parameteroordeel


> industrienorm = 0


Beslisregels overschrijding achtergrondwaarde


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen achtergrondwaarde Waarde die niet mag worden 


overschreden


N= "Teller 


parameter met 


normwaarde uit 


T.1.1 


N<2 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37N>=2


Teller 


parameteroordeel" 


> achtergrond-


waarde" uit T.1.1 ≤
0 2 3 4 51


teller T.20  (B) =0


Monster voldoet aan


Beslisregels overschrijding ontvangende bodem 


Toegestane 


overschrijding 


Aantal toegestane overschrijdingen wonen Waarde die niet mag worden 


overschreden


N = "Teller  


parameter met 


normwaarde uit 


T.1.1 


N<7 N>=7 N>=16 N>=27 N>=37


Teller 


parameteroordeel> 


"generieke 


woonwaarde" uit 


T.1.1 (W.I) ≤


0 2 3 4 5


teller T.20  (A) =0


nee
Klasse 


industrie


Klasse wonenja


ja


nee


Klasse 


industrie


nee


ja


Teller 


parameteroordeel 


> AW = 0
nee


Teller WII 


parameteroordeel 


">woonwaarde 


ontbreekt  "


uit T.1.1 = 0


ja


Input: T.1.1. en T.20


Output T.2.2.





