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Inhuurconstructies BRL 6000-21
Het ontwerpen, installeren en beheren van bovengrondse systemen voor
bodemenergie mag alleen worden gedaan door bedrijven die erkend zijn voor de
BRL 6000-21. Er bestaat de mogelijkheid dat een erkend bedrijf voldoende
gekwalificeerd personeel en materieel van een niet erkend bedrijf inhuurt. Hier
zijn voorwaarden aan verbonden1.
Een niet erkend bedrijf mag zelf geen werkzaamheden uitvoeren.
Voor (tijdelijk) ingehuurde persoon gelden dezelfde regels als voor vast
personeel. Het erkende bedrijf is verantwoordelijk voor de geleverde
werkzaamheden. Het moet er voor zorgen dat gekwalificeerd personeel wordt
ingeschakeld. Als het erkende bedrijf personeel inhuurt voor werkzaamheden
blijft men als bedrijf verantwoordelijk voor het afgeleverde werk.
Op papier kunnen inhuurconstructies kloppen. In de praktijk blijkt echter dat zich
afwijkingen bij de daadwerkelijke uitvoering voordoen.

Een niet erkend bedrijf voert werkzaamheden uit;
o zonder dat voldaan wordt aan de randvoorwaarden die voor inhuur
gelden zoals eisen aan deskundigheid,
o ontwerpen / berekeningen worden gemaakt zonder dat het erkende
inhurende bedrijf hiervan op de hoogte is,
o verkeerde materialen worden gebruikt door de ingehuurde monteur.

Erkende bedrijven geven op papier aan dat zij zelf de verplichte
werkzaamheden uitvoeren terwijl dit in de praktijk niet gebeurt. Er zijn
bedrijven die er alleen voor zorgen dat een pallet met een warmtepomp op
het adres wordt afgeleverd. De rest van de werkzaamheden wordt aan een
niet erkend bedrijf over gelaten.



In een OLO-meldingen van het plaatsen van een installatie dient de naam te
staan van het erkende bedrijf inclusief het certificaatnummer van dat bedrijf.

Het voortduren van dergelijke overtredingen heeft een ongewenst
maatschappelijk effect. In mei 2017 heeft de ILT via een persbericht
aangekondigd dat strenger wordt opgetreden tegen misbruik van
inhuurconstructies. Indien sprake is van fraude kan zelfs strafrechtelijke
vervolging worden ingesteld.

1

Nadere informatie over uitbesteding en inhuur bij de aanleg van bovengrondse
warmtepompen Staat https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodemondergrond/bodemenergie/vragen/bodemenergie-5/ Vragen 6 t/m 8 gaan over inhuur &
uitbesteding.
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