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Vraag: 
Welke collectieve watervoorzieningen of collectieve waternetten vallen 
onder de Legionella verplichtingen? 
 

Antwoord: 
Artikel 35 lid 1 van het Drinkwaterbesluit vermeldt dat: 

De eigenaar van een collectieve watervoorziening of collectief leidingnet waarop direct of indirect 
tappunten als bedoeld in het vierde lid zijn aangesloten, voor zover die tappunten aanwezig zijn: 

a. in instellingen als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi, met 
uitzondering van zelfstandige behandelcentra; 

b. in zorginstellingen die behoren tot een bij ministeriële regeling aangewezen categorie; 
c. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of 

gedeelten daarvan: 
1°. met een logiesfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2003, met 

uitzondering van recreatiewoningen, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen waar 
uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn; 

2°. met een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 2003, waar 
bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verleend aan meer dan vijf personen; 

d. in een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers; 

e. in een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of 
gedeelten daarvan met een celfunctie als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het Bouwbesluit 
2003; 

f. in een badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, voor zover ten minste één bassin een wateroppervlakte van twee m2

of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter; 
g. op een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om 

daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van op de grond staande 
bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf; 

h. in een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven 
voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen; 

i. in een truckstop, benzinestation, wegrestaurant of andere locatie die verband houdt met het 
wegvervoer, waar douchefaciliteiten aanwezig zijn, bestemd voor openbaar gebruik. 

 

De eigenaar daarvan : 
1. draagt zorg voor de uitvoering van een legionella-risicoanalyse (uitgevoerd door een daarvoor 

op basis van BRL 6010 gecertificeerd bedrijf). 
2. Als uit een legionella-risicoanalyse blijkt dat er een risico is dat er niet aan wordt voldaan 

draagt die eigenaar er zorg voor dat een daarvoor overeenkomstig BRL 6010 gecertificeerd 



bedrijf op basis van de legionella-risicoanalyse een legionella-beheersplan opstelt of het 
bestaand legionella-beheersplan herziet. 

 
Vraag: 
Blijven mijn risicoanalyse en beheersplan, opgesteld op grond van 
artikel 17k en 17l van het Waterleidingbesluit, nog geldig? 
 
Antwoord: 
Ja, dat is geregeld in artikel 69 lid 1 en 2 van het Drinkwaterbesluit. 
 
Vraag: 
Als blijkt dat mijn “oude” risicoanalyse en beheersplan niet meer 
aansluiten bij de feitelijke situatie (bijvoorbeeld omdat er inmiddels 
omstandigheden zijn gewijzigd of aanpassingen hebben plaatsgevonden), 
wie mag dan de risicoanalyse en het beheersplan aanpassen / 
actualiseren? 
 
Antwoord: 
De nieuwe risicoanalyse en beheersplan dienen dan door een BRL 6010 
gecertificeerd bedrijf te 
worden opgesteld (op grond van art. 37 lid 3 en/of 38 lid 1 Drinkwaterbesluit). 
 
Vraag: 
Ik exploiteer een truckstop, bezinestation, wegrestaurant dat verband 
houdt met het wegvervoer, waar douchefaciliteiten aanwezig zijn voor 
openbaar gebruik. Moet ik nu ook een legionella risicoanalyse en 
beheersplan laten opstellen? 
 
Antwoord: 
Ja, u bent daar sinds 1-7-2011 toe verplicht o.g.v. artikel 35, eerste lid. Aanhef 
en onderdeel i van 
het Drinkwaterbesluit. Deze verplichting geldt binnen ten hoogste één jaar na 1-
7-2011. 
 
Vraag: 
Zorgwoningen zouden volgens het vernieuwde Drinkwaterbesluit niet 
meer te hoeven voldoen aan de legionellaverplichtingen, klopt dat? 

Antwoord: 
Dat klopt als sprake is van een eenvoudige drinkwaterinstallatie. 
Nuancering: belangrijkste reden om zorgwoningen (inclusief het collectieve 
watersysteem waarop deze zijn aangesloten) niet onder verplichte 
legionellapreventie te laten vallen is dat er nooitziektegevallen aan deze locaties 
gerelateerd zijn. 
Een zogeheten zorgwoning is een losse woning waar zorg verleend wordt. Deze 
kan zijn gevestigd in een reguliere woonwijk of in een appartementencomplex. 



Als sprake is van een eenvoudige drinkwaterinstallatie, hoeft niet aan 
legionellapreventie te worden gedaan. Het gaat volgens de definitie dan om een 
installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning, Een dergelijke 
installatie bestaat doorgaans uit een stelsel van leidingen met aansluitpunten 
voor een keuken, één of twee badkamers en toiletten, enkele wastafels en de 
warm tapwatervoorvoorziening. 
Wél moet worden voldaan aan de legionellaverplichtingen als sprake is van een 
drinkwaterinstallatie waar vanwege de oppervlakte van de zorgwoning een of 
meerdere brandslanghaspels verplicht deel van uitmaken, deze wordt niet als 
eenvoudige drinkwaterinstallatie aangemerkt. De criteria voor een eenvoudige 
installatie gelden voor het gedeelte na de watermeter, warbij het gedeelte voor 
de watermeter geacht wordt behoren bij het distributienet van het 
drinkwaterbedrijf en buitenbeschouwing blijft. Een instelling die bestaat uit 
meerdere eenvoudige drinkwaterinstallaties die na de watermeter aan elkaar zijn 
gekoppeld, valt niet onder de uitzonderingsrond van het tweede lid van artikel 2 
Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. 
Ook de kamers, appartementen of aanleunwoningen die deel uitmaken van de 
collectieve installatie van een zorginstelling, vallen onder de plicht tot 
legionellapreventie. 
 
Zorgplichtartikel Drinkwaterwet 
Artikel 30 
De eigenaar van een collectief leidingnet draagt er zorg voor dat het ontwerp en 
de staat van dat collectieve leidingnet alsmede de toestellen en leidingen die 
daarvan deel uitmaken en die middellijk of onmiddellijk zijn aangesloten op het 
leidingnet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, dan wel op 
een ander collectief leidingnet, geen gevaar kunnen opleveren voor 
verontreiniging van dat andere leidingnet en van het door middel van de 
bedoelde toestellen en leidingen aan consumenten of andere afnemers ter 
beschikking gestelde drinkwater. 
 
Drinkwaterwet wijst meer risicogroepen voor legionella aan 
(Bron: www.waterforum.net ) 
In de nieuwe Drinkwaterwet, die 1-7-2011 van kracht is geworden, zijn de regels 
voor Legionellapreventie veranderd. Het aantal prioritaire groepen is uitgebreid 
en adviesbedrijven moeten een BRL6010 certificaat hebben. De meldingsplicht is 
wel versoepeld. Pas bij het constateren van hogere legionellaconcentraties moet 
een bedrijf of instelling de inspectie waarschuwing. Verder staat de wet 
verschillende alternatieve technieken voor legionellapreventie toe. 
 
Regels alleen voor risicogroepen 
De regels uit de drinkwaterwet op het gebied van legionella gelden voor de 
risicogroepen, de zogenaamde prioritaire instellingen. Zij moeten een risico-
inventarisatie uitvoeren en een beheersplan opstellen. 
Hieronder vallen onder meer ziekenhuizen, zorginstellingen, penitentiaire 
inrichtingen, Hotels, campings en zwembaden. 



Met verandering van de wet vallen nu ook tankstations met douchegelegenheden 
en bed&breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen onder de prioritaire groep.  
Zogenaamde zorgwoningen worden met de invoering van de nieuwe wet niet 
meer tot de risicogroep gerekend. In totaal moeten circa 18.000 bedrijven en 
instellingen een risico-inventarisatie uitvoeren en een beheersplan op te stellen. 
 
Legionellapreventie verplicht volgens BRL6010 
Nieuw voor de prioritaire groep is dat bij het opstellen van een beheersplan een 
gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld. De adviseurs moeten over het 
BRL6010-certificaat beschikken. De certificatieplicht is opgenomen om een 
eenduidige en deskundige aanpak van legionellapreventie te waarborgen. De 
BRL6010 beschrijft de werkwijze voor de risico-inventarisatie en de eisen waar 
een beheersplan minimaal aan moet voldoen. Er zijn reeds enkele bedrijven die 
volgens deze BRL gecertificeerd zijn, andere adviseurs doorlopen nu de 
procedure om een BRL-certificaat te halen. 
 
Overschrijdingen later melden 
De administratieve druk voor bedrijven is door de legionellawetgeving 
toegenomen, zeker in geval van overschrijding van de norm van 100 kve/l. Tot 1 
juli 2011 moesten prioritaire bedrijven melding maken van elke overschrijding bij 
de VROM-inspectie. Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid meldingen. In de 
nieuwe Drinkwaterwet blijven bedrijven verplicht actie te ondernemen bij 
geconstateerde overschrijdingen, maar is de meldingsplicht verlicht. 
Pas bij een gemeten hoeveelheid van meer dan 1000 kve/l moeten bedrijven dit 
melden. 
Voor een aantal legionellasoorten, die wordt beschouwd als minder gevaarlijk, 
geldt de meldingsplicht niet. 
 
Nieuwe ontwikkelingen eerder toegestaan 
Voor bestrijding van legionella is de zogenaamde ‘ladder van VROM’ 
leidinggevend. Dit betekent dat bij legionellabestrijding eerst het ontwerp van 
het drinkwaterstelsel op orde moet zijn. Daarna is thermisch beheer de methode, 
gevolgd door fysische technieken (UV en filters), alternatieve technieken als 
koper/zilverionisatie en aniodische oxidatie en als laatste chemische desinfectie. 
In de nieuwe wet wordt fysisch beheer als ultrafiltratie, microfiltratie en UV-
desinfectie gelijkgesteld aan thermisch beheer. Voor de toepassing 
van anodische oxidate en koper-zilver-ionisatie wordt verwezen naar de daarbij 
behorende beoordelingsrichtlijnen. 


