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Vragen Federatie Veilig Nederland 27/9/2022 

Vraag: Onze leden krijgen berichten vanuit het veld waar sprake is van tegenstijdigheden rondom de 

ingangsdata. Dat kan leiden tot verkeerde adviezen en wellicht verkeerde beslissingen bij 

eindklanten. 

Antwoord:

1. Op dit moment is de restrictie op het gebruik van sommige soorten PFAS geregeld in twee stuks 

wetgeving:  

a. De REACH verordening ((EC) 1907/2006) regelt de restrictie op zogenaamde C9-C14 PFCA 

verbindingen. Een restrictie op PFHxA wordt later in 2022 of in 2023 verwacht. Op dit moment 

wordt door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) gewerkt aan een restrictie op alle 

PFAS in brandblusschuim. Dit proces is in januari 2022 gestart en moet in 2023 of 2024 leiden 

tot een restrictie. [Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)]. Naast 

deze processen loopt nog het voorstel voor de algemene restrictie op PFAS dat zal worden 

ingediend door Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dit voorstel zal 

geen betrekking hebben op brandblusschuim. Immers, daar ligt al een specifiek voorstel  voor.   

b. De POP verordening ((EU) 2019/1021) regelt de restrictie op PFOS en PFOA. In 2023 wordt de 

restrictie op PFHxS onder de POP verordening verwacht. 

Dat betekent dat op dit moment alleen de restricties op PFOS, PFOA, en C9-C14 PFCAs actueel zijn en 

dat de restricties op PFHxS en PFHxA en alle overige PFAS in brandblusschuim nog niet zijn afgerond en 

dus nog niet in wetgeving zijn omgezet. 

POP-Verordening 

2. PFOS is in 2010 aan de POP verordening toegevoegd. Blusschuim met PFOS dat vóór 27 december 

2006 op de markt is gebracht, mocht worden gebruikt tot 27 juni 2011. 

3. PFOA is in 2017 aan de POP verordening toegevoegd. Er wordt vanuit gegaan dat PFOA aanwezig is 

indien de concentratie meer dan 25 µg/kg is. De voorwaarden voor het gebruik van 

brandblusschuim met PFOA staan in paragraaf 6 van de PFOA entry in bijlage A (pagina 22-23, 4e

kolom). De geconsolideerde versie van de wetstekst is hier te vinden: CELEX_02019R1021-

20210315_NL_TXT consolidated 15032021.pdf. In deze wetstekst treft u ook de restrictie op PFOS. 

REACH Verordening 

4. C9-C14 PFCA verbindingen zijn in 2021 aan de REACH verordening toegevoegd. Er wordt vanuit 

gegaan dat PFCAs aanwezig is indien de concentratie van de som aan PFCAs meer dan 25 µg/kg is. 

De voorwaarden voor het gebruik van brandblusschuim met PFOA staan in paragraaf 5 van de C9-

C14 PFCA entry in de bijlage. De wetstekst is hier te vinden:  Registry of restriction intentions until 

outcome - ECHA (europa.eu). Via Adopted restriction/ Commission communication op deze pagina 

komt u bij de wetstekst in verschillende talen. 

De stand van zaken omtrent de andere restricties: 

5. PFHxS: Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

6. PfhXa: Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

7. Overige PFAS: Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1856e8ce6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1021-20210315&qid=1666239723637&from=EN
https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18195edb3
https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1827f87da
https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18323a25d
https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1856e8ce6

