
1  Welke (nieuwe) wet- en regelgeving is er op het gebied van 
bodemenergie?

 Op bodemenergie is de volgende wet- en regelgeving van invloed:

Herziening van BRL6000-21
Op 1 april 2020 wordt de herziene beoordelingsrichtlijn 6000-21 (BRL6000-21) ‘Ontwerpen, 
Installeren en het beheren van bodemenergiesystemen’ van kracht. Deze BRL bevat eisen 
voor het ontwerp, aanleg en het beheer van het bovengrondse gedeelte van gesloten 
bodemenergiesystemen. Het bovengrondse deel bestaat uit de warmtepomp die de 
bodemwarmte opwaardeert voor gebruik in het aangesloten gebouw. Ook de regeltechniek is er 
een onderdeel van en zorgt dat het gehele bodemenergiesysteem goed blijft draaien. Iedereen 
die aan dit bovengrondse deel van een gesloten bodemenergiesysteem wil werken, moet 
beschikken over een BRL6000-21-certificaat.

Herziening van SIKB 11000
Ook de beoordelingsrichtlijn voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen, de SIKB 
11000, is  herzien. De SIKB 11000 bevat eisen voor het ontwerp, de realisatie, het beheer en 
onderhoud van de ondergrondse delen van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen. 
De herziene SIKB wordt, evenals de BRL6000-21, op 1 april 2020 van kracht. Alle bedrijven die 
bodemsystemen aanleggen, moeten dan gecertificeerd zijn volgens SIKB 11000.

Intrede Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Op 1 januari 2021 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze wet gaat onder 
meer over aantoonbare kwaliteit en aansprakelijkheid. Vanaf 2021 wordt het toezicht op de 
bouw uitgevoerd door private controleurs. Maken aannemers of installatiebedrijven fouten, dan 
kunnen opdrachtgevers hen makkelijker aansprakelijk stellen dan nu het geval is. 
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2  Wat is het gevolg van de nieuwe wetgeving op het werken met 
bodemenergie?

BRL6000-21
Nieuw in de BRL6000-21, is de afstemming van de warmtepomp, de bodeminstallatie en 
het bovengrondse afgiftesysteem. Na de invoering van de nieuwe BRL6000-21 geldt een 
overgangstermijn van 15 maanden. Tijdens deze overgangsperiode mag u nog werkzaamheden 
voor bodemenergiesystemen blijven uitvoeren volgens het bestaande BRL6000-21-certificaat. 
Bij de eerstvolgende controle van de certificerende instelling toetst de inspecteur of u ook 
voldoet aan de eisen volgens de meest recente versie van de BRL6000-21. Is dit het geval, dan 
geldt uw certificaat vanaf dat moment voor de nieuwste versie van de beoordelingsrichtlijn.

SIKB 11000
In lijn met de BRL6000-21, geldt ook voor de SIKB 11000 een overgangsregeling van 15 
maanden. Tijdens de jaarlijkse controle door een Certificerende Instelling kunt u als boorbedrijf 
aantonen dat u volgens de nieuwe SIKB 11000 werkt. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
Door de Wkb verandert er weinig voor het werken aan bodemenergiesystemen. Verplicht zijn de 
certificaten BRL6000-21 en SIKB 11000. Voor het aantonen van de benodigde kwaliteit voor de 
aangelegde installaties, volstaat het tonen van deze certificaten aan de private controleur, de 
zogeheten kwaliteitsborger.

InstallQ: centraal loket voor kwaliteitsregelingen 

InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom 
kwaliteitsregelingen. Zo verlenen wij erkenningen aan 
vakbekwame installateurs en bedrijven en informeren over 
certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen  
en examens in installatietechniek. 

Voorheen: KvINL en Sterkin

InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL - 
is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen 
de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de 
markt een breed draagvlak, waaronder bij installateurs, 
opdrachtgevers en overheid.


