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Titel: Wet bodembescherming  

Type: Wet- en regelgeving  

Dekking: Nationaal  

Officiële naam: Wet van 3 juli 1986, houdende regelen 
inzake bescherming van de bodem 

 

Verwijzing: Tekst van de wet  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 03/07/1986 
Datum inwerkingtreding: 01/01/1987 

De onderwerpen die in de wet geregeld 
zijn, zijn geïntegreerd in de 
Omgevingswet. Naar verwachting treedt 
de Omgevingswet op 1 juli 2023 in 
werking. Bepalingen over de bodem zijn 
in de Omgevingswet opgenomen middels 
de Wet van 19 februari 2020 tot wijziging 
van de Omgevingswet en enkele andere 
wetten met het oog op het beschermen 
van de bodem, met inbegrip van het 
grondwater, en het duurzaam en 
doelmatig gebruik van de bodem 
(Aanvullingswet bodem Omgevingswet) 
 
Onderstaande informatie heeft betrekking 
op de tekst geldend op: 15/11/2022. 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van I&W   

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee De Wet is van toepassing op het gehele 
grondgebied, waaronder tevens de 
territoriale zee valt. 

Kruisverwijzing: • Waterwet 

• Omgevingswet 

De saneringsregeling voor waterbodems 
die voorheen was opgenomen in de Wet 
bodembescherming is nu opgenomen in 
de Waterwet. 

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Besluit van 19 oktober 2007, 
houdende algemene regels voor 
inrichtingen (Besluit algemene 
regels voor inrichtingen 
milieubeheer) (Activiteitenbesluit 
milieubeheer)  

Naast dit besluit zijn er verschillende 
andere uitvoerende besluiten.  

Trefwoorden: Milieu/verontreiniging  

 
Essentie: 
 
De Wet bodembescherming is gericht op het voorkomen en bestrijden van bodemverontreiniging en op 
de sanering van bestaande bodemverontreiniging. De Wet is van toepassing op het gehele 
grondgebied, waaronder tevens de territoriale zee valt. 
 
De Wet is als volgt opgebouwd: 

• Algemeen (Hoofdstuk I); 

• Technische commissie bodem (Hoofdstuk II); 

• Algemene bepalingen ter bescherming van de bodem (Hoofdstuk III); 

• Algemene bepalingen in geval van verontreiniging van de bodem (Hoofdstuk IV); 

• Vrijstelling en ontheffing (Hoofdstuk V); 

• Onderzoek in het belang van de bescherming van de bodem (Hoofdstuk VI); 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0003994


• Financiële bepalingen (Hoofdstuk VII); 

• Verdere bepalingen (Hoofdstuk IX); 

• Handhaving (Hoofdstuk X); 

• Overgangs- en slotbepalingen (Hoofdstuk XI). 
 
Kern van de Wet wordt gevormd door de algemene bepalingen voor de bescherming van de bodem 
(hoofdstuk III). Daarin is onder andere een verplichting opgenomen voor ieder die op of in de bodem 
handelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de 
bodem kan worden verontreinigd of aangetast, om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die 
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen 
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken (artikel 13).  
 
Een ander belangrijk deel van de Wet wordt gevormd door de bepalingen voor de aanpak van 
bodemverontreiniging (Hoofdstuk IV). De saneringsregeling voor waterbodems die voorheen was 
opgenomen in de Wet bodembescherming is nu opgenomen in de Waterwet. 
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet bodembescherming ligt vooral bij verschillende 
decentrale overheden. In het geval van rijkswateren, met inbegrip van de Noordzee berusten de taken 
en bevoegdheden onder de Wet hoofdzakelijk bij de Minister van I&W. 
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