Notitie
Auteur

John van Tol (Tauw bv)

e

2 lezer

Hans Kraayeveld (Spectrum HSE Technology B.V.), Klaas Ruigewaard
(voorzitter CROW Platform werken in en met verontreinigde bodem)

Aan

CROW Platform werken in en met verontreinigde bodem

Datum

23 juli 2019

SRC-arbo-waarden PFAS (PFOS, PFOA, GenX) en
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1 Inleiding
Ten behoeve van grondroerende werkzaamheden in PFAS1 (o.a. PFOS, PFOA en GenX)
verontreinigde bodem is het wenselijk dat er ten aanzien van deze werkzaamheden een uniforme
methodiek is voor het vaststellen van de veiligheidsklasse conform de CROW 400 (Module 3).
In deze notitie is op basis van de momenteel beschikbare gegevens over het stofgedrag van
PFAS in het milieu en de humane toxiciteit van verschillende PFAS-verbindingen een voorstel
opgenomen voor SRCarbo waarden voor PFOS, PFOA, GenX en een methode voor een aantal
overige PFAS-verbindingen waarmee op een uniforme wijze de veiligheidsklasse in het kader van
de CROW 400 kan worden afgeleid.

2 Achtergrondinformatie
2.1

Geraadpleegde documenten

Bij het opstellen van deze rapportage is met name gebruik gemaakt van de volgende
documenten:
1.

Rapport van het steunpunt beleidsrelevante onderzoeken milieu en gezondheid getiteld
‘Gezondheidseffecten van perfluor octaan sulfonaat (PFOS) en perfluor octaanzuur (PFOA),
uitgebracht in 2002.

2.

RIVM rapport ‘Milieukwaliteitswaarden voor PFOS’ met kenmerk RIVM Briefrapport 20160001
Health Effects Document for Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) uitgebracht door EPA, U.S.

3.

Environmental Protection Agency, February 2014.
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4.

Concawe rapport ‘Environmental fate and effects of poly- and perfluoralkyl substances
(PFAS), report no 8/16, June 2016

5.

Kennisdocument Handelingskader PFAS, Expertisecentrum PFAS, kenmerk: DDT219-1/18009.764, juni 2018
RIVM rapport ‘Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater’ - RIVM Briefrapport 2018-

6.
7.

8.
9.

0060.
Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and
perfluorooctanoic acid in food, EFSA (CONTAM), 22 maart 2018,
doi:10.2903/j.efsa.2018.5194
ATSDR Toxicological Profile for Perfluoralkyls (Draft for Public Comment), June 2018
RIVM rapport 2018-0070 ‘Mixture exposure to PFAS : A Relative Pontency Factor approach,

2018
10. RIVM rapport ‘Risicogrenzen GenX (HFPO-DA) voor grond en grondwater’ - RIVM
Briefrapport 2019-0027.
11. Memo RIVM ‘Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een
tijdelijk handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de
landbodem, kenmerk: 067/2019 DMG/BL/AW, d.d. 4 maart 2019
12. Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie,
Ministerie I&W, d.d. 8 juli 2019
13. Risicogrenzen voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger voor akkerbouw en
veeteelt, RIVM briefrapport 2019-0068

2.2

Relevante blootstellingsroutes bij werken in verontreinigde bodem

In onderstaande tabel 2.1 zijn de voor de blootstelling tijdens werken in verontreinigde bodem
meest relevante stofeigenschappen van PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX) samengevat
weergegeven.
Tabel 2.1: Overzicht stofeigenschappen irt blootstelling (obv RIVM rapporten2)
PFOS

HFPO-DA (GenX)

Kookpunt (Graden Celsius)

> 400

188-192

108@ -

Dampspanning zuivere stof (Pa bij 10 graden Celsius*)

1,72*10-4

26,76

1,7*10-2

Wateroplosbaarheid (mg/L bij 10 Graden Celsius*)

276

7.090

3

Henry constante (Pa-m /mol)
#

PFOA

#

#

4.34 *10

-7

6,62*105
-4

9,9*10

4,06*10-6

Bron: Kennisdocument PFAS, Expertisecentrum PFAS, kenmerk: DDT219-1/18-009.764, d.d. 20 juni 2018
Bron: REACH dossier cas 62037-80-3 (ammonium zout)

@

* Dit betreft de door het RIVM gehanteerde bodemtemperatuur

2.2.1

Vluchtigheid

PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX) en het overgrote deel van de overige PFAS verbindingen
worden op basis van de beschikbare literatuur3, in de gedissocieerde vorm (anion) waarin ze in de
bodem voorkomen, als niet vluchtig beschouwd (op basis zeer lage Henry-constante). Dit

2
3

PFOS (RIVM rapport 601714013/2010), PFOA (RIVM rapport 2018-0060), GenX (RIVM rapport 2019-0027)
Zie samenvatting in kennisdocument PFAS Expertisecentrum PFAS, kenmerk: DDT219-1/18-009.764, juni 2018
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betekent dat bij grondroerende activiteiten men geen rekening hoeft te houden met blootstelling
aan PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX) als gevolg van het inademen van dampen.

Voor polyfluorverbindingen (precursors) wordt verdamping en verspreiding via de lucht wel
relevant geacht. Precursors met een hoge vluchtigheid betreffen FTOH’s, gefluoreerde
sulfonamides (FOSAs) en sulfonamido ethanolen (FOSEs). Bij incidenten waarbij nog puur
product (bijvoorbeeld blusschuim) op of in de bodem aanwezig is kan dan ook sprake zijn van
vluchtige PFAS verbindingen. Afhankelijk van de exacte samenstelling van het gebruikte
blusschuim kunnen er immers vluchtige PFAS componenten aanwezig zijn in het blusschuim. Ook
kunnen sommige precursors (zoals veel in recente blusschuimen gebruikte FTS verbindingen als
8:2 FTS en 6:2 FTS) in de bodem als tussenstap worden omgezet in vluchtige FTOH
verbindingen. Geadviseerd wordt om bij de aanwezigheid van puur blusschuim op locatie na te
gaan bij de leverancier of het schuim vluchtige PFAS verbindingen zoals FTOH verbindingen kan
bevatten of wanneer dit niet uit te sluiten is aanvullende bodemanalyses en/of luchtmetingen te
verrichten.
2.2.2

Overige blootstellingsroutes

Men dient bij werken in verontreinigde bodem rekening te houden met de inname
(ingestie/inhalatie) van en huidcontact met grond/bagger, stof, vloeistof of aërosolen. Kort gesteld
dient men de grond/bagger niet ‘op te eten’, het grondwater niet ‘te drinken’ en aërosolen (fijne
waterdruppels) en stof niet ‘in te ademen’ en daarnaast dient huidcontact te worden voorkomen.

2.3

Humane toxiciteit

2.3.1
Carcinogeniteit & mutageniteit (CM)
Of PFOS, PFOA, HFPO-DA (GenX) en overige PFAS kankerverwekkend zijn is nog niet met
zekerheid vastgesteld. PFOS en PFOA worden door meerdere instanties (o.a. ATSDR, US EPA
en IARC) aangeduid als mogelijk carcinogeen (categorie 2b). Het RIVM (Briefrapport 2016-0174)
duidt HFPO-DA (GenX) ook aan als mogelijk carcinogeen (categorie 2)
In Nederland zijn PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX) echter niet opgenomen op de vigerende
SZW lijst van stoffen met carcinogene (kankerverwekkende) en/of mutagene eigenschappen4
welke elk halfjaar wordt geactualiseerd.

4

CM-lijst Ministerie van SZW, juli 2019, gepubliceerd in de Staatcourant 2019, 37266. Deze lijst bevat geen

aanpassingen ten opzichte van januari 2019
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PFOS5, PFOS zouten6, PFOA7, PFOA zouten8, PFNA9, PFNA zouten10 en PFDA zouten11 zijn wel
opgenomen op de vigerende SZW lijst met reprotoxische (Niet limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige) stoffen12.
Resumé
In het kader van de CROW 400 worden PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX) en overige PFAS
momenteel niet beschouwd als CM stoffen.

2.4

Humane grenswaarden voor chronische blootstelling (TDI) voor PFOS
PFOA en HFPO-DA (GenX)

Op basis van humane toxiciteitsonderzoeken zijn door het RIVM waarden voor een toelaatbare
dagelijkse inname (TDI13) afgeleid. Deze TDI-waarden vormen het humaantoxicologische
uitgangspunt voor de humane risicogrenswaarden voor grond en grondwater die in Nederland
door het RIVM worden afgeleid en de basis vormen voor de milieunormering. Door het CROW
worden voor de SRCarbo-waarden voor niet-vluchtige stoffen de meest recente door het RIVM
gehanteerde TDI-waarden gehanteerd.
In tabel 2.2 zijn de momenteel door het RIVM14 gehanteerde TDI’s weergegeven voor PFOS,
PFOA en GenX. Voor overige PFAS verbindingen zijn momenteel geen TDI-waarden van het
RIVM beschikbaar.
Tabel 2.2: Overzicht actuele TDI waarden van RIVM voor PFAS
Bron

RIVM maart 2019

14

TDI PFOS

TDI PFOA

TDI HFPO-DA (GenX)

(ng/kg lg/dag)

(ng/kg lg/dag)

(ng/kg lg/dag)

6,25

12,5

21

5

PFOS (CAS 1763-23-1)
ammoniumperfluoroctaansulfonaat; ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat (CAS 29081-56-9),
kaliumperfluoroctaansulfonaat; kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat (CAS: 2795-39-3),
lithiumoperfluoroctaansulfonaat; lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat (CAS 29457-72-5)
7
PFOA (CAS 335-67-1)
8
ammoniumpentadeca-fluoroctanoaat (APFO) (CAS 3825-26-1)
9
perfluorononaan-1 zuur (CAS 375-95-1)
10
perfluorononaan-1 zuur, natriumzouten (CAS 21049-39-8), perfluorononaan-1 zuur, ammoniumzouten (CAS 41460-4)
11
ammonium nonadecafluordecanoaat (CAS 3108-42-7), natrium nonadecafluordecanoaat (CAS 3830-45-3)
6

12

R-lijst Ministerie van SZW, juli 2019, gepubliceerd in de Staatcourant 2019, 37266).
In Nederland wordt deze waarde door het RIVM ook wel aangeduid als het MTRhumaan. In de Verenigde Staten
wordt deze waarde ook wel aangeduid als de Oral Reference Dose (Oral RfD).
14
Memo RIVM ‘Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk
handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem, kenmerk: 067/2019
DMG/BL/AW, d.d. 4 maart 2019
13
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Methodiek SRCarbo-waarden CROW 400

De methodiek en uitgangspunten voor de SRCarbo-waarden is in detail beschreven in de CROW
notitie 2e tranche SRCarbo-waarden15. Voor PFAS wordt aangesloten bij deze methode met als
uitzondering dat geen gebruik is gemaakt van het blootstellingsmodel CSOIL omdat hierin de
stofspecifieke eigenschappen van PFAS niet goed meegenomen konden worden. De SRCarbowaarden zijn dan ook berekend met handmatige blootstellingsberekeningen.

2.6

Noodzaak bodemtypecorrectie

Opgemerkt wordt dat het RIVM16 adviseert om geen bodemtypecorrectie toe te passen voor PFAS
omdat uit publicaties over het gedrag van PFOA blijkt dat de mobiliteit en biobeschikbaarheid
naast het organisch stofgehalte ook afhankelijk is van pH en (type) lutum. Van HFPO-DA (GenX)
is bekend dat deze stof nog minder binding dan PFOA vertoont aan matrixcomponenten, zoals
organische stof en actieve kool. Bovendien is HFPO-DA (GenX) mobiel door de hoge
wateroplosbaarheid. Bij een gemiddelde bodem pH is het anion veruit de meest dominante
verschijningsvorm.

3 SRCarbo-waarden PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX)
3.1

Afleiding SRCarbo-waarden PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX)

De volgende blootstellingsroutes zijn meegenomen in de berekeningen:
• Ingestie van verontreinigde grond/grondwater (ca. 85% van de totale blootstelling)
• Inhalatie van verontreinigd stof/aerosolen (ca. 10-15% van de totale blootstelling
De blootstellingsroute dermaal huidcontact is in de berekeningen niet meegenomen omdat de
dermale absorptiecoefficient voor de PFAS verbindingen niet bekend was. Uit de berekeningen
van de SRCarbo-waarden voor de overige niet vluchtige stoffen (zie rapportage15) volgt dat deze
route circa 1-2% van de totale dosis betreft. Op basis hiervan heeft een correctie plaatsgevonden
waarbij uitgegaan is van een dermale blootstelling van 2% ten opzichte van de totale blootstelling.

In navolgende tabel zijn de uitgangspunten voor de afleiding en de (tussen)resultaten
weergegeven.
Tabel 3.1: Uitgangspunten en resultaten afleiding SRCarbo-waarden voor PFAS
Uitgangspunten

Eenheid

PFOS

PFOA

HFPO-DA
(GenX)

Toelaatbare dagelijkse inname (TDI)

mg/kg lg/dag

6,25E-06

1,25E-05

2,10E-05

(Bron: RIVM maart 2019 )

ng/kg lg/dag

6,25

12,5

21

Lichaamsgewicht (volwassene)

kg

Toegestane dagelijkse dosis (= TDI*lichaamsgewicht)

mg/dag

Blootstelling door grondingestie

mg/dag

16

15
16

70
4,38E-04

8,75E-04

1,47E-03

300

Notitie 2e tranche SRCarbo-waarden, CROW, kenmerk: N001-1251251JTO-V01-nnc-NL, d.d. 14 mei 2019
Memo RIVM ‘Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk
handelingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem, kenmerk: 067/2019
DMG/BL/AW, d.d. 4 maart 2019
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Uitgangspunten

Eenheid

PFOS

PFOA

HFPO-DA
(GenX)

Stofgehalte in buitenlucht

mg/m3

2,5

Ademvolume

L/minuut

50

Blootstellingsduur inhalatie

uur/dag

8

Blootstelling door inhalatie (=stofgehalte*ademvolume *

mg/dag

60

Blootstellingsduur)
Totale blootstelling grond (= Ingestie + Inhalatie)

mg/dag

360

kg
Risicogrenswaarde grond = Gecorrigeerde toegestane

3,6E-04

mg/kg ds

1,22

2,43

4,08

mg/kg ds

0,03

0,05

0,08

SRCarbo waarde grond/bagger

mg/kg ds

1,19*

2,38**

4

SRCarbo-waarde grond/bagger

µg/kg ds

1.190*

2.380**

4.000

75% SRCarbo-waarde grond/bagger

µg/kg ds

890*

1.785**

3.000

dagelijkse dosis(mg/dag) / totale blootstelling (kg)
Correctie voor niet meenemen dermale blootstelling
(2% van totale dosis)

* De (75%)SRCarbo waarde voor PFOS geldt voor de som van lineaire en vertakte PFOS
** De (75%)SRCarbo waarde voor PFOA geldt voor de som van lineaire en vertakte PFOA

3.2

Samenvatting toetsingskader PFOS, PFOA, HFPO-DA (GenX) conform
de CROW 400

In onderstaande tabel zijn de SRCarbo-waarden voor PFOS, PFOA en HFPO-DA (GenX)

grondwater

Concentratie

grondwater

Concentratie

grondwater

Concentratie

Gehalte in grond/bagger

Gehalte in grond/bagger

CROW 400

Gehalte in grond/bagger

samengevat weergegeven.

Eenheid

(µg/kg ds)

(µg/kg ds)

(µg/kg ds)

(µg/L)

(µg/L)

(µg/L)

Klasse

Geen

75% SRCarbo

SRCarbo

Geen

75% SRCarbo

SRCarbo

klasse

(Klasse Oranje,

(klasse rood,

klasse

(Klasse Oranje,

(klasse rood,

niet vluchtig)

niet vluchtig

niet vluchtig)

niet vluchtig

PFOS

< 890

890 – 1.190

> 1.190

< 890

890 – 1.190

> 1.190

PFOA

<1.785

1.785 – 2.380

> 2.380

<1.785

1.785 – 2.380

> 2.380

HFPO-DA

<3.000

3.000 – 4.000

> 4.000

< 3.000

3.000 – 4.000

> 4.000

(GenX)

LET OP: voor de vaststelling van de veiligheidsklasse voor PFAS in het kader van de
CROW 400 wordt in tegenstelling tot de andere niet vluchtige parameters geen
bodemtypecorrectie toegepast
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Toetsing overige PFAS (RPF-methode RIVM)

Naast PFAS, PFOA en HFPO-DA (GenX) zijn er nog vele andere PFAS-stoffen aanwezig in het
milieu. Voor deze verbindingen zijn nog geen humane risicogrenzen afgeleid. Het RIVM17 heeft
een methode ontwikkeld om de relatieve humane toxiciteit van diverse PFAS-stoffen ten opzichte
van PFOA te bepalen. Deze methode lijkt sterk op de methode die ook voor dioxines wordt
gebruikt (som TEQ methode).
Hiervoor worden voor verschillende PFAS verbindingen relative potency factors (RPF) gebruikt
om PFOA-equivalenten te berekenen.
Deze RPF’s zijn door het RIVM afgeleid op basis van gegevens over de (semi)chronische
toxiciteitseffecten op de lever in mannelijke ratten. Gebleken is dat Levertoxiciteit het meest
gevoelige eindpunt voor de meeste PFAS betreft.
In de navolgende tabel zijn de door het RIVM17 voorgestelde RPF-factoren weergegeven.
Verbinding

Aantal koolstofatomen

RPF-factor

PFBS

4

0,001

PFPeS

5

0,001 < RPF < 0,6

PFHxS

6

0,6

PFHpS

7

0,6 < RPF < 2

PFOS (som lineair + vertakt)

8

2

PFBA

4

0,05

PFPeA

5

0,01 < RPF < 0,05

PFHxA

6

0,01

PFHpA

7

0,01 < RPF < 1

PFOA (som lineair + vertakt)

8

1

PFNA

9

10

PFDA

10

4 < RPF < 10

PFUnDA

11

4

PFDoA

12

3

PFTrDA

13

0,3 < RPF < 3

PFTeA

14

0,3

PFHxDA

16

0,02

PFODA

18

0,02

Perfluorsulfonzuren

Perfluorcarboxylzuren

HFPO-DA (GenX)

17

0,06

Zie RIVM report 2018-0070
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g15 Aantal koolst
Rekenvoorbeeld RPF methode
Met behulp van de RPF-methode kan de individuele PFAS concentratie omgerekend worden naar
PFOA equivalenten en kan de humane toxiciteit van een mengsel van PFAS worden geschat.
Voorbeeld: indien een monster 20 μg/kg ds PFOS, 10 μg/kg ds PFHxS en 100 μg/kg ds PFHxA
bevat, is de som PFOA equivalenten (2*20)+(10*0,6)+(100*0,01) = 56 μg/kg ds.
Deze som PFOA-equivalenten wordt voor vaststellen van de veiligheidsklasse vervolgens getoetst
aan de SRCarbo-waarde voor PFOA (= 2.380 μg/kg ds) zoals toegelicht in navolgende paragraaf.

3.4

Werkwijze toetsing PFAS in het kader van de CROW 400

3.4.1

Scenario 1: Alleen PFOS, PFOA en/of HFPO-DA (GenX) geanalyseerd:

Toets de gemeten (let op geen middels bodemtypecorrectie gecorrigeerde) gehalten PFOS,
PFOA en/of HFPO-DA (GenX) aan de betreffende individuele 75%SRCarbo waarde en SRCarbo
waard om de veiligheidsklasse te bepalen.
Rekenvoorbeeld scenario 1:
In een bodemonderzoek zijn in een bodemlaag waarin werkzaamheden zijn voorzien de volgende
gehalten PFAS aangetoond:
PFOS (lineair) = 800 μg/kg ds, PFOS (vertakt)= 100 μg/kg ds PFOA (lineair) = 2.100 μg/kg ds,
PFOA (vertakt) = 285 μg/kg ds, GenX = 100 μg/kg ds en overige PFAS < detectiegrens
De veiligheidsklasse betreft dan Rood, niet vluchtig obv PFOA som lineair + vertakt = 2.385
μg/kg ds
3.4.2
Scenario 2: Naast PFOS en PFOA zijn ook andere PFAS verbindingen geanalyseerd
Doorloop de volgende stappen:
1) Toets de gemeten (let op geen middels bodemtypecorrectie gecorrigeerde) gehalten

2)

PFOS, PFOA en/of HFPO-DA (GenX) aan de betreffende individuele 75%SRCarbo waarde
en SRCarbo waarde om de veiligheidsklasse voor de individuele verbindingen te bepalen.
Bereken op basis van de gemeten (let op geen middels bodemtypecorrectie

3)

gecorrigeerde) gehalten PFAS verbindingen, de som PFOA equivalenten conform de
RPF methode van het RIVM (zie RIVM rapport 2018-0070);
Toets de berekende som PFOA equivalenten aan de 75%SRCarbo waarde en SRCarbo

4)

waarde voor PFOA om de veiligheidsklasse te bepalen.
Hanteer de strengste veiligheidsklasse op basis van de uitkomsten van stap 1 en 3
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Rekenvoorbeeld scenario 2:
In een bodemonderzoek zijn in een bodemlaag waarin werkzaamheden zijn voorzien de volgende
gehalten PFAS aangetoond:
PFOS (lineair) = 700 μg/kg ds, PFOS (vertakt)= 100 μg/kg ds PFOA (lineair) = 500 μg/kg ds,
PFOA (vertakt) = 200 μg/kg ds, GenX = 100 μg/kg ds, PFHxS = 500 μg/kg ds, PFHxA = 1.000
μg/kg ds, PFNA = 500 μg/kg ds.
Toetsing aan de individuele (75%) SRCarbo-waarden voor PFOS, PFOA en GenX levert geen
veiligheidsklasse op (geen overschrijding van 75% SRCarbo-waarden). Berekening van de som
PFOA equivalenten met behulp van de RPF methode van het RIVM levert het volgende resultaat
op:
Verbinding

Gemeten gehalte

RPF-factor

(µg/kg ds)

Berekende PFOA
equivalent
(µg/kg ds)

PFHxS

500

0,6

300

PFOS (som lineair + vertakt)

800

2

1.600

PFHxA

1.000

0,01

10

PFOA (som lineair + vertakt)

500

1

500

PFNA

500

10

5.000

HFPO-DA (GenX)

100

0,06

6

Som PFOA-equivalenten

4.600

7.416

Op basis van de berekende som PFOA-equivalenten (7.416 µg/kg ds) en vergelijking met de
SRCarbo-waarde voor PFOA (2.380 µg/kg ds) dient het werk on het kader van de CROW 400 te
worden ingedeeld in veiligheidsklasse Rood, niet vluchtig
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