
Het besluit Bodemkwaliteit (Bbk):

Heldere regels voor een betere 

bodembescherming 

Het is van groot belang om duidelijk in kaart te brengen welke materialen 

worden gebruikt bij de aanleg van een weg,  een riolering, of het leggen van 

kabels en leidingen. Dat is ook het geval bij het ophogen van terreinen, de 

bouw van woningen of bedrijven, de aanleg van bestratingen en het dempen 

van sloten. Niemand is gebaat bij het gebruik van grond en bouwstoffen die 

de bodem vervuilen.

Producenten en leveranciers van grond,  zand en steenachtige bouwstoffen, zoals 

asfalt, beton , dakpannen, natuursteen en puingranulaat moeten rekening houden 

met de regels van het Bbk. Maar dat geldt ook voor aannemers, handelaren, 

vervoerders en grote afnemers van die materialen.

In het Bbk worden eisen gesteld aan het gebruik en de toepassing van al die 

materialen. De overheid wil het daarbij ondernemers niet moeilijker maken. 

De regels zijn helder, eenvoudig en leveren minder administratieve rompslomp op.

In deze folder zetten we de hoofdlijnen van het Bbk voor u op een rijtje. 

En geven we adviezen en tips hoe u de regels kunt naleven. Want gemeenten, 

waterschappen en provincie houden nadrukkelijker toezicht op het gebruik van 

bouwstoffen en grondstromen.

Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen (LWBG)

Deze folder wordt u 

aangeboden door de Limburgse 

Werkgroep Bouwstoffen en 

Grondstromen (LWBG).  

In de LWBG is zowel het 

bedrijfsleven als de overheid 

vertegenwoordigd.  

Voor nadere informatie kunt 

u onze website www.lwbg.nl 

bezoeken, of u kunt contact 

opnemen met uw gemeente, 

het waterschap of de provincie.

Gratis nieuwbrief
 

Ongeveer 450 gebruikers van grond en 

bouwstoffen ontvangen al onze gratis 

nieuwsbrief. 

Meld u ook aan. Stuur een mail naar 

info@lwbg.nl en u krijgt de nieuwsbrief.

Melden

Melden van toepassingen van grond en baggerspecie, of hergebruik van 

bouwstoffen door dezelfde eigenaar gaat heel gemakkelijk.  Via de site

https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl kunt u de melding binnen 

tien minuten digitaal invoeren. Bij de melding moet u alle kwaliteitsgegevens 

toevoegen. De melding moet minstens vijf dagen voor de toepassing  gedaan 

worden. Komt u er niet uit, of blijft u met vragen zitten over de melding? 

Neem dan contact op met Senternovem, of uw gemeente.

Websites

Overige websites met aanvullende 

informatie over het Besluit 

bodemkwaliteit:

www.bodemplus.nl

www.vrom.nl/bodemsignaal

www.sikb.nl

www.bouwkwaliteit.nl

www.biells.nl

www.bodemloket.info/lib

Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen (LWBG)

De Limburgse werkgroep is opgericht in 1999 voor en door handhavers 

en gebruikers van grond en bouwstoffen.

info@lwbg.nl

www.lwbg.nl

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.
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Benodigde bewijsmiddelen 

bij transporten 

Steenachtige bouwstoffen zoals dakpannen, betonklinkers en tegels zijn een 

product en geen afval. Er zijn dan ook geen speciale regels voor transport van 

afval van toepassing. Wel moet bij elk transport een afl everbon aanwezig zijn en 

moeten gegevens over de kwaliteit (bijvoorbeeld een certifi caat) beschikbaar zijn.

Afl everingsbonnen zijn te verkrijgen bij de leverancier/producent van de 

bouwstoffen. De gegevens van een partijkeuring zijn ook te gebruiken als afl everbon.

Steenachtige bouwstoffen zoals sintels, slakken, puingranulaat en bodemassen zijn 

wel afvalstoffen. Bij het transport hiervan moet behalve een afl everbon ook een 

begeleidingsbrief aanwezig zijn.

Grond en bagger zijn in principe afvalstoffen . Daarom is de afvalregelgeving, maar 

ook de verkeersregelgeving van toepassing. Zonder een geldig kwaliteitscertifi caat 

is transport van bagger en grond verboden. Elk transport moét voorzien zijn van een 

begeleidingsbrief.

Een voorbeeld van een begeleidingsbrief is te downloaden via de site van het 

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (www.LMA.nl). 

Transporteurs moeten geregistreerd staan op de zogenaamde VIHB-lijst. Die lijst is te 

bekijken via www.niwo.nl.

Alleen schoon zand uit een winplaats wordt niet als afvalstof beschouwd. Daarvoor 

gelden dan ook geen aanvullende eisen bij transport. Particulieren die zand 

transporteren met een auto met aanhanger hoeven ook niet te voldoen aan extra 

regels.

Regels voor grond, zand en bagger(specie)

Bij de toepassing van grond, zand en baggerspecie moet de kwaliteit altijd bekend zijn. Het materiaal moet voldoen aan de 

eisen van het Bbk. Die eisen zijn verschillend. Dat is afhankelijk van de plek en de functie van het gebied waar grond, zand 

en bagger worden toegepast. Op een industrieterrein zijn de eisen vaak minder streng dan in landbouwgebieden.

Regels voor steenachtige 

materialen (bouwstoffen)

Het certifi caat

Wie nieuwe steenachtige bouwstoffen gebruikt, moet de 

kwaliteit daarvan kunnen aantonen. Daarvoor hoeft u niet 

zelf onderzoek te doen. Die kwaliteit is meestal bekend. 

Vrijwel altijd kan de producent, of de leverancier een 

certifi caat aanreiken. In dat document staat dat de 

bouwstoffen aan de wettelijke eisen voldoen. U moet dat 

certifi caat altijd vragen. Niet alleen u, maar ook uw klanten 

zijn er dan altijd van verzekerd dat het materiaal goedgekeurd 

is en zonder problemen mag worden toegepast. De overheden 

voeren controles uit op de aanwezigheid van dat certifi caat.

Onderzoek

Als de leverancier geen certifi caat heeft, moet de bouwstof 

alsnog onderzocht worden. Daarvoor kan niet zomaar een 

bureau worden ingehuurd. Dat onderzoek moet uitgevoerd 

worden door een erkend bedrijf. Nadere informatie daarover 

vindt u op de site www.bodemplus.nl. Voor inlichtingen kunt 

u ook terecht bij de overheid (gemeente, waterschap en/of 

de provincie).

Uitzonderingen

Voor het gebruik van bouwstoffen die binnen toegepast 

worden, is geen certifi caat nodig. Die bouwstoffen komen 

immers niet in contact met hemel- en grondwater en 

kunnen de bodemkwaliteit niet beïnvloeden. Voor gebruik 

van betonmortel en natuursteen buiten is ook geen 

certifi caat nodig.

Het Bbk biedt ook volop mogelijkheden voor het hergebruik 

van bouwstoffen. Er worden geen kwaliteitseisen gesteld als 

het materiaal weer onder dezelfde condities wordt toegepast.

Het is niet nodig om het gebruik van bouwstoffen aan de 

overheid te melden. Op die regel is één uitzondering: bij het 

hergebruik van bouwstoffen door dezelfde eigenaar op een 

andere plaats. 

Particulieren hoeven de kwaliteit van bouwstoffen niet 

aan te tonen. Die kwaliteit is voldoende afgedekt door de 

regelgeving voor het bedrijfsleven.

De kwaliteit van grond en bagger wordt veelal aangetoond 

met een bodemonderzoek. Zo’n onderzoek is niet altijd nodig. 

Er zijn gemeenten die een bodemkwaliteitskaart hanteren. 

Die geeft de kwaliteit van de bodem aan in specifi eke zones.  

U kunt het beste navraag doen bij de gemeente naar de 

aanwezigheid van die bodemkwaliteitskaarten.

Leveranciers van zand beschikken meestal ook over een 

certifi caat waaruit blijkt dat de kwaliteit in orde is. Zonder dat 

certifi caat is er alsnog een onderzoek nodig waaruit blijkt dat 

zand aan de eisen voldoet.  Vraag bij zandleveringen dus ook 

altijd naar een certifi caat.

Het gebruik van grond, of baggerspecie moet in principe altijd 

gemeld worden bij de gemeente. Volgens de regels van het 

Bbk is het trouwens mogelijk om grond en zand tijdelijk op te 

slaan. De tijdelijke opslag moet wel gemeld worden aan de 

overheid.

Uitzonderingen

Bij hergebruik van zand en grond op of nabij de plaats van 

herkomst, hoeft de kwaliteit niet  aangetoond te worden. Een 

voorbeeld daarvan is de tijdelijke uitname van grond bij het 

leggen van kabels en leidingen.

Er is geen meldplicht bij de toepassing van minder dan 50 

kubieke meter schone grond, zand, of bagger. Maar ook dan 

moet u met gegevens kunnen aantonen dat het materiaal aan 

de eisen voldoet. 

Zorgplicht

Wie bouwstoffen, grond, zand en bagger toepast heeft onder 

alle omstandigheden een wettelijke zorgplicht.  U bent 

verantwoordelijk als er zichtbare, of ruikbare verontreinigingen 

aanwezig zijn, zoals olie, asbest, of andere materialen die 

niet in de bodem thuishoren. Bij twijfel moet de overheid 

ingeschakeld worden.

Belangrijke tips

• Neem nooit bouwstoffen af 

 zonder certifi caat.

• De kwaliteit van zand, grond 

 en bagger moet altijd 

 aangetoond worden door 

 bodemonderzoek, of via 

 bodemkwaliteitskaarten.

• Waarschuw de overheid als 

 grond, bagger, of bouwstoffen 

 zichtbaar of ruikbaar vervuild is.

• Transport van grond en bagger 

 zonder kwaliteitscertifi caat en 

 een begeleidingsbrief is 

 verboden.
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