
Toezicht ILT Bodemenergie 

 

Maarten Busstra (ILT) 

 
 
 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Programma 

 

1. Rol, positie en werkwijze ILT   

2. Inspecties in 2015 & 2016 bij bedrijven die zonder erkenning 
werken  

3. Inspecties vanaf 2016 bij bedrijven die erkend zijn voor de BRL 
11.000 en 6000-21  
 
 
 
 

 

 

 

 



Rol, positie en 
werkwijze ILT   
 



Inspectie Leefomgeving en Transport 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

De visie van ILT op toezicht 
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•  Doen waar we van zijn: toetsen aan wet- en regelgeving 

 
•  Van veiligheid/duurzaamheid naar handhaven en naleving 
 
•  Van adviseren naar inspecteren 
 
•  Samenwerken waar nodig 
 
•  Professionele afstandelijkheid 
 
•  Rolvast 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Toezicht: naleving stimuleren. 

 

 Toetsen aan regelgeving. 

 

 Focus op norm ‘die er toe doet’. 

 

 Risicogericht inspecteren. 

 

 Interventies wanneer nodig. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

ILT Kwalibo toezicht op werkveld bodem 

Raad van Accreditatie 

Certificerende Instellingen 

Bodem+ 

         Inspectie Leefomgeving en Transport 

Bodemintermediairs 
Niet gecertificeerd en niet erkend 

Bodemintermediairs 
Gecertificeerd  en erkend 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

ILT Kwalibo toezicht op werkveld bodem 

 

 

1. Bodemintermediairs (erkend en niet erkend) 

 

– Reactief toezicht via toezichtsignalen (Toezichtloket Bodem) 

– Proactief toezicht via gekozen thema’s  

 
 

2. Certificerende Instellingen   
 

– Proactief toezicht op de CI’s via thema’s 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

 BRL 2100  Mechanisch boren 

 BRL 1000   Partijkeuringen    

 BRL 2000   Monstername 
    

 BRL 9322  Immobilisaat    

 BRL 2506   Recyclinggranulaat (puinbrekers) 
 
   

 

 

 BRL 6000 & 7000 Begeleiding bodemsaneringen 

 BRL 9335 & 7500 Grondbanken & Grondreiniging  

 BRL 11000/6000-21    Bodemenergie systemen 

…… 
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ILT Kwalibo toezicht, themagericht 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Normenkader bodemenergie;  
ILT Bevoegd gezag  

 

Besluit Bodemkwaliteit 

 

BRL’en Bodemenergie (vanaf 01.10.2014 verplicht) 

• BRL SIKB 11.000: Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud 
ondergrondse deel bodemenergiesystemen 

• BRL SIKB 2100: Mechanisch boren 

• BRL KBI 6000-21: Ontwerpen, installeren en beheren van 
energiecentrales van bodemenergiesystemen (bovengronds) 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Inspecties bodemenergie door ILT 
 

 
• Bedrijven 

– Art. 15: werken zonder erkenning verboden 
– Art. 18; werken volgens normdocument (BRL) 

 

• Certificerende instellingen 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 



Werken zonder 
erkenning  
 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Artikel 15 Besluit bodemkwaliteit 

1. Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren zonder daartoe 
verleende erkenning. 

2. De in artikel 9, tweede lid, bedoelde handelingen kunnen slechts 
worden uitgevoerd door een natuurlijke persoon die staat vermeld op 
de erkenning. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor zover de 
werkzaamheid wordt uitgevoerd voor het verkrijgen van een 
certificaat of een accreditatie. 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Focus op constructies; art. 15 

 

 

• Boorbedrijven die niet over de BRL 2100 én de BRL 11.000 
beschikken. 

 

• Bovengronds installeren waarbij zogenaamd ‘onder 
verantwoordelijkheid’ van een 6000-21 erkend bedrijf wordt gewerkt. 

 (Uitbesteding van werkzaamheden aan niet erkend bedrijf). 

 

• Verkeerde BV op erkenning. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Aanpak art. 15 Bodemenergie 

• Brief aan sector; aankondiging inspectie. 

• In bijzonder aandacht voor constructies 

• Inspectie; erkenning nodig?  

 Signalen toezichthouders & sector  

 Internet (1200 stuks). 

• Installateurs 6000-21 op internet. 

• “Bezig met erkenning”; bewijsmiddelen laten toesturen. 

 Contract CI  

 Behaalde verplichte diploma’s  

• Is er geld geïnvesteerd?  

• Als we het niet vertrouwen; verificatie. 

 Klopt inhuurconstructie? 

 Wie geeft garantiecertificaat af? 

 Veld- of kantoorbezoek. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Wat komt de ILT tegen? 

• Certificering is behaald c.q. vergevorderd.  

• Verklaring dat bedrijf geen bodemgebonden 
warmtepomp (meer) aanlegt. 

• Verklaart inhuurcontract te hebben met erkend bedrijf. 

 Verklaring wordt geregistreerd door ILT. 

 

• Certificering pas in startfase. 

• Certificering loopt onvoldoende 

 Handhaving 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Eerste effecten art. 15 inspectie Bodemenergie 

 

• Groei aantal erkenningen. 

• Installateurs maken keuze.  

• Knelpunten in regelgeving neerleggen bij ‘Beleid’. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Verdeling scopes; 6000-21 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Bevindingen inspecties art. 15; 6000-21 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Aanpassen focus toezicht 

 Naast zoeken niet erkende installateurs via internet 
en signalen ook; 

• bij leveranciers opvragen aan wie 
warmtepompen (bodemgebonden) zijn geleverd. 

• Inspectie installateurs die warmtepompen 
hebben afgenomen. 

 Wie doet bodemgebonden deel? 
 

 



Inspecties vanaf 
2016 bij bedrijven die 
erkend zijn 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Artikel 18 Besluit bodemkwaliteit 

1. Het is verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met het 
daarvoor geldende normdocument. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover het 
afwijken van het normdocument bij wettelijk voorschrift is 
toegestaan. 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Werkwijze inspecties 

 

• Enkele pilot-inspecties 

 

 

• Locatiebezoek tijdens aanleg systeem 

• Kantoorbezoek voor inzage dossiers 

– 2100 & 11.000: ontwerp, inbouw 

– 6000-21: ontwerp, in bedrijf stellen, inregelen, persproef 

 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Eis: diepte op wisselaar afleesbaar 

11001, paragraaf 10.2.2   



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Eis: aanvulmateriaal gedoseerd aanvullen 

11001, paragraaf 10.2.2   



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Eis: werkwater 

2101, eis 14 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

BRL 6000-21 

• Vakbekwaamheid (6000-21; 4.2 & 6.7.15) 

• Controle ontwerp en installatie (6000-00, Hfst 4) 

• Afpersen en spoelen systeem (lekdicht) (6000-21; 
4.6.3 & 6.7.8) 

• Meten en beproeven gerealiseerde installatie (6000-
21; 6.7.13) 

• Verplichte controles en rapportages (6000-00 & 
6000-21; Hfst 6) 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 

Samenwerking & afstemming tussen ILT en  
gemeenten/RUD 

• Waar liggen taken bodemenergie, bij gemeente of RUD? 

• Hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeenten en RUD verder 
vorm geven? 

• Wat kan ILT betekenen? 

• Wat kan gemeente/RUD betekenen? 

 

  

 
 

 



Inspectie Leefomgeving en Transport 

Doorgeven mogelijke overtredingen 

• Via onze website kunt u een signaal afgeven over het mogelijk 
overtreden van een wettelijk voorschrift door aannemers of 
installateurs: 

  

 https://meldingen.ilent.nl/melding-
bodemsignaal.php 

  

 
 

 


