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Wat ons bindt - uitgangspunten 
1. Bodemenergie is een bewezen bron van duurzame warmte voor een warmtepomp voor het 

verwarmen van gebouwen en processen. Bodemenergie is ook een duurzame bron van koude voor passieve koeling. 
Bodemenergie is daardoor een onmisbare pijler in de energietransitie. 

2. Een gezonde bodem is de basis om op te leven, wonen en werken voor ons zelf, voor onze 
medeburgers, voor (onze) kinderen en voor de toekomstige generaties. Wij zijn daarom zuinig op 
de bodem en het grondwater. Deze vereniging en haar leden werken daar dagelijks aan. 
 
Waar elk lid van Branchevereniging Bodemenergie voor staat: 

3. Elk lid is zich bewust van het belang van zijn invloed op bodemkwaliteit en zijn rol op 
het beschermen daarvan. Hij oefent zijn beroep betrouwbaar, deskundig en naar de 
toepasselijke wet en regelgeving uit en streeft in zijn dienstverlening zonder compromis naar 
behoud van bodemkwaliteit. 

4. Bodemenergie benut bodem en grondwater voor verduurzaming van de energievoorziening. De 
aanleg van een bodemenergiesysteem is een onomkeerbare ingreep in de bodem. Een door een lid 
aangelegd en/of onderhouden bodemenergiesysteem zal de bodemkwaliteit minimaal op het bij 
aanleg van het systeem bestaande niveau houden. 
 
Wat kunnen de leden van Branchevereniging Bodemenergie verwachten?  

5. Branchevereniging Bodemenergie heeft zich sinds haar oprichting hard gemaakt voor kennisontwikkeling en 
kennisdeling voor continue kwaliteitsverbetering en -borging. En blijft dat doen, met, voor en door 
de leden. 

6. Branchevereniging Bodemenergie voert een opleidingsprogramma uit dat leden, overige actoren en overheden 
van kennis en kunde voorziet voor het aanleggen, bedrijven en onderhouden van 
bodemenergiesystemen en voor de inspectie van de kwaliteit daarvan. 

7. Branchevereniging Bodemenergie treedt extern als belangenbehartiger van de branche op naar maatschappelijke 
stakeholders; haar lobby is gebaseerd op deze gedragscode. 
 
Wat zijn de spelregels waar de leden elkaar op kunnen aanspreken? 

8. Een lid zorgt ervoor dat hij (zijn medewerkers) beschikt (beschikken) over de benodigde 
vakinhoudelijke kennis van de werkzaamheden om goede systemen te ontwerpen en maken en 
daarbij de kwaliteit van de bodem te beschermen. Een lid houdt zich alleen bezig met zaken 
waartoe hij over de benodigde erkenning bezit en over de juiste kennis en kunde beschikt. 

9. In geval het verlenen van een dienst aan een opdrachtgever in strijd is met het belang van 
bodembescherming, treedt een lid slechts in het belang van bodembescherming op. 
 
Wat zijn de spelregels waar overheden de leden aan kunnen houden 

10. Een lid werkt altijd volgens de geldende wet- en regelgeving en de daarin aangewezen 
beoordelingsrichtlijnen en protocollen. Een lid is in bezit van het vereiste certificaat voor de door 
hem uitgevoerde werkzaamheid. 
 
De rol van de vereniging als bewaker 

11. Leden voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan 
via Branchevereniging Bodemenergie in het leven geroepen vorm van bemiddeling in en beslechting van 
geschillen. 

12. De vereniging volgt eventuele signalen over niet naleven van deze gedragscode op door middel 
van een door de ALV aan te wijzen (groep van) expert(s). Bij gerede twijfel aan het gedrag van een 
lid zullen het betreffende lid en deze expert(s) met elkaar in gesprek gaan. 

 
Algemene bepalingen 

• Deze gedragscode kan te allen tijde worden aangepast. De op de website van Branchevereniging Bodemenergie 
(www.bodemenergie.nl) gepubliceerde versie is de geldende.  

• Ieder lid verklaart zich verbindend met deze gedragscode en de daarin opgenomen vereisten en bepalingen. 

• Voor mannelijke persoonsvorm kan ook vrouwelijke persoonsvorm gelezen worden. 


