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Titel: Wet basisregistratie ondergrond  

Type: Wet- en regelgeving  

Dekking: Nationaal  

Officiële naam: Wet van 30 september 2015, houdende 
regels omtrent de basisregistratie 
ondergrond 

 

Verwijzing: Tekst van de wet  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 30/09/2015 
Datum inwerkingtreding: 01/01/2018 

De Wet basisregistratie ondergrond is 
thans geheel in werking getreden, met 
uitzondering van artikel 20. 
 
Onderstaande informatie heeft betrekking 
op de tekst die beschikbaar is op: 
15/11/2022. 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van I&W  

Status: Nog niet in werking  

Toepassingsgebied: Territoriale zee, continentaal plat  

Kruisverwijzing:   

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Besluit basisregistratie ondergrond  

Trefwoorden: ruimtelijke ordening  

 
Essentie: 
 
De Wet basisregistratie ondergrond voorziet in een basisregistratie met gegevens over de geologische 
en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie 
tot de ondergrond. De Wet basisregistratie ondergrond is van toepassing in de territoriale zee en het 
continentale plat. 
 
De Wet basisregistratie ondergrond heeft als doel het aan eenieder beschikbaar stellen van de 
gegevens en modellen over de ondergrond die bij of krachtens de in de Wet basisregistratie ondergrond 
gestelde regels in de registratie ondergrond zijn opgenomen, ter bevordering van:  
a. een goede vervulling van publiekrechtelijke taken, voor zover deze gegevens en modellen daarvoor 
noodzakelijk zijn; en 
b. een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van geoinformatie (artikel 2).  
 
De Minister van I&W zorgt er voor dat de basisregistratie ondergrond zodanig wordt opgezet dat de 
inhoud daarvan duurzaam wordt bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar 
en beschikbaar is (artikel 5). Bij regeling van de Minister van I&W wordt een beheerder aangewezen, 
die is belast met het operationeel beheer van de basisregistratie ondergrond. (artikel 6). 
 
Hoofdstuk 2 van de Wet basisregistratie ondergrond ziet op het register brondocumenten ondergrond. 
De wet definieert een brondocument als een document waarin rechtsfeiten of andere voor de 
basisregistratie ondergrond relevante feiten zijn neergelegd (artikel 1). Artikel 9 bepaalt dat een 
bestuursorgaan dat bij de uitvoering van een wettelijke taak of bij het verrichten van werkzaamheden 
een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen brondocument ontvangt met betrekking tot de 
ondergrond van Nederland of het continentaal plat, dat brondocument levert aan de Minister van I&W 
De Minister van I&W draagt zorg voor de inschrijving van aangeleverde brondocumenten in het register 
brondocumenten ondergrond. 
 
Hoofdstuk 3 van de Wet basisregistratie ondergrond heeft betrekking op de registratie ondergrond. De 
Minister van I&W draagt zorg voor de verwerking in de registratie ondergrond van de gegevens en 
modellen die zijn opgenomen in brondocumenten die in het register brondocumenten ondergrond zijn 
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ingeschreven (artikel 14). Hoofdstuk 3 stelt verder vast welke specifieke gegevens opgenomen dienen 
te worden in het register ondergrond (artikelen 19 tot en met 22). 
 
Hoofdstuk 4 van de Wet basisregistratie ondergrond regelt de inzage, verstrekking en het gebruik van 
gegevens opgenomen in de registratie ondergrond. De Minister van I&W verleent aan eenieder inzage 
in de registratie ondergrond, het register brondocumenten ondergrond en het register inzake meldingen 
modellen en verstrekt aan eenieder op verzoek de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens 
en authentieke modellen (artikel 24). Hierbij is artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van 
overeenkomstige toepassing op de inzage in en het verstrekken van gegevens of authentieke modellen 
(artikel 24). Hoofdstuk 5 van de Wet basisregistratie ondergrond regelt de wijziging van gegevens 
opgenomen in de registratie ondergrond. 
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