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Legionella 

Wet- en regelgeving  
(Ten aanzien van drinkwaterinstallaties, geen proceswaterinstallaties) 

Drinkwaterwet  
Drinkwaterbesluit  

Drinkwaterregeling  

Bouwbesluit 2012 

Zorgplicht 

NEN 1006+A1  Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 

NEN-EN-ISO 11731 en Water – Telling van Legionella 

Waterwerkbladen (Vewin werkbladen) (https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen) 

ISSO 55.1  Handleiding legionellapreventie in leidingwater 

ISSO 55.2 Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve 
leidingwaterinstallaties 

Voor verdere info zie:  

- https://www.rivm.nl/legionella/legionella-preventie  

- https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2022-07-01/0 

 

Toelichting 
• legionella risico-inventarisatie 

• legionella beheersplan voor leidingwaterinstallaties 

 

In het voorjaar van 1999 brak na afloop van de Westfriese Flora in Bovenkarspel een 
Legionella-epidemie uit. Voor het eerst werd Nederland geconfronteerd met de tragische 
gevolgen van een grootschalige legionellabesmetting. Sinds dit voorval in Bovenkarspel voeren 
toezichthoudende instanties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Inspectie 
SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 
gemeenten en provincies extra veel controles uit. Ook zijn er maatregelen en voorschriften 
om legionellabesmettingen beter te voorkomen. 

 

Voor het legionellabeheer wordt onderscheid gemaakt tussen Prioritaire en niet-Prioritaire 
installaties; niet-Prioritaire installaties vallen onder de zorgplicht. Van toepassing hier zijn de 
ISSO 55.2, NEN 1006+A1, Arbowet. Voor de prioritaire installaties geld Drinkwaterbesluit 
hoofdstuk 4. 

 

Drinkwaterwet: om legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen, is er in Nederland 
de Drinkwaterwet die eigenaren van een collectieve drinkwaterinstallatie voorschrijft wat zij 
verplicht moeten doen aan legionellapreventie. De belangrijkste onderdelen die volgen uit 
deze wet zijn: risicoanalyse, beheersplan, monstername en zorgplicht. 

https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
https://www.rivm.nl/legionella/legionella-preventie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2022-07-01/0
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Legionella 

Met een risicoanalyse (RI&E) wordt bepaald hoe een eigenaar het personeel en bezoekers 
beschermt tegen blootstelling aan legionella. Het opstellen van een RI&E voor Prioritaire 
installaties moet worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.  

 

Prioritaire installaties zijn onder andere: 

• ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar 

• gebouwen met een logiesfunctie / verblijfsaccomodaties (hotels, pensions, 
groepsaccommodaties e.d.) 

• opvangcentra voor asielzoekers 

• gebouwen met een celfunctie 

• badinrichtingen (zwembaden) 

• kampeerterreinen 

• leidingwater installaties op evenementen 

• jachthavens 

• truckstops met douchefunctie 

 

Per 1 oktober 2021 worden de zorgwoningen weer toegevoegd aan de Prioritaire installaties. 
De aanleiding is een definitiefout in eerdere wetgeving, waardoor risicovolle 
zorgwoningcomplexen ineens waren uitgesloten van Legionellabeheer. Zorgwoningen die aan 
de volgende voorwaarden voldoen zullen actief aan Legionellabeheer moeten doen en vallen 
onder ‘prioritaire’ installaties: 

• Een gebouw dat bestaat uit meerdere zorgwoningen achter één watermeter van het 
betreffende drinkwaterbedrijf. 

• Er dienen gemeenschappelijke ruimtes voor zorg aanwezig te zijn, zoals ruimtes voor 
maaltijden of recreatie. 

• Er dienen meer dan 40% van de bewoners een verhoogd risico op een besmetting van 
Legionella te wonen én de bewoners dienen intensieve begeleiding of 
verpleegkundige ondersteuning te krijgen. 

Nadat de risico’s zijn geïnventariseerd, wordt aan de hand van die risico’s het 
legionellabeheersplan beschreven. 

 

Voorschriften 
Op de leidingwaterinstallaties en het legionellabeheer zijn diverse wet- en regelgeving en 
voorschriften van toepassing. Hieronder een korte omschrijving van de van toepassing zijnde 
regelgeving en voorschriften: 
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Legionella 

• Drinkwaterwet. 

Het doel van de wet is om de voorziening van drinkwater op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze te waarborgen. De Drinkwaterwet regelt de organisatie van de 
openbare drinkwatervoorziening, het vaststellen van tarieven, de zorg voor de 
drinkwaterkwaliteit, de leveringszekerheid en de continuïteit en de doelmatigheid van de 
openbare drinkwatervoorziening. Hiermee heeft de wet een integraal karakter. 

De Drinkwaterwet is opgenomen in de Wet Economische Delicten. Er kunnen boetes 
worden gegeven als de Legionellawetgeving niet wordt nageleefd. De hoogte wordt 
bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot duizenden euro's boete. Tevens 
kan de toezichthouder dwangsommen opleggen als instellingen de regels overtreden. 

 

• Drinkwaterbesluit. 

Het Drinkwaterbesluit geeft bepalingen ten aanzien van de productie en distributie van 
drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorzieningen. De Drinkwaterwet 
en het Drinkwaterbesluit zijn de opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het 
Waterleidingbesluit. In het Drinkwaterbesluit wordt nadere uitwerking gegeven aan een 
aantal bepalingen uit de Drinkwaterwet. 

 

• Drinkwaterregeling. 

Daarnaast zijn voor een aantal onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm 
tapwater en huishoudwater nadere regels opgesteld in de Drinkwaterregeling. De 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling hangen nauw met elkaar 
samen; op één onderwerp kunnen bepalingen uit de wet, het besluit en de regeling van 
toepassing zijn. 

 

• Waterwerkbladen (Vewin werkbladen); Technische eisen voor veilige en efficiënte 
leidingwaterinstallaties.  
 

• In juni 2018 is de nieuwe NEN 1006+A1 gepubliceerd. De belangrijkste aanpassing ten 
opzichte van NEN 1006+A1 uit 2015 is: 

- De temperatuur aan het tappunt mag afwijken als er aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 
 

Als gevolg van deze wijzigingen zullen ook alle Waterwerkbladen worden herzien. Vanwege de 
onderlinge verwevenheid lopen die herzieningen zoveel mogelijk parallel aan elkaar.  

Vanaf juni 2017 is NEN 6265:2007 ingetrokken en vervangen door NEN-EN-ISO 11731 en, Water 
Telling van legionella. 

 

• Bouwbesluit (Woningwet): bouwvoorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
Wanneer een bouwwerk een watervoorziening voor menselijke consumptie en voor hygiëne 
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Legionella 

heeft, moet die voorziening voldoen aan NEN 1006+A1. Het doel van die eis is te bereiken 
dat drinkwaterinstallaties water leveren van een kwaliteit die geschikt is voor de 
menselijke consumptie en hygiëne. NEN 1006+A1 geeft tevens aan aan welke eisen de 
drinkwatervoorziening moet voldoen om het risico op Legionella te beperken. Een 
belangrijk aspect daarvan is het voorkomen van hotspots in de drinkwatervoorziening.  

• NEN 1006+A1 verplicht daarnaast eveneens de eigenaar van het bouwwerk om adequate 
(toestel)beveiligingen aan te brengen in de drinkwaterinstallatie. Denk hierbij aan het 
juiste type keerklep (controleerbaar of niet-controleerbaar) op de juiste positie in het 
leidingwerk of op de juiste positie gekoppeld aan een op het leidingwerk aangesloten 
installatie. Dit is eveneens van toepassing in geval van splitsing van het drinkwatersysteem 
waar een overgang gerealiseerd wordt naar een aftakking welke gebruikt wordt als 
proceswaterinstallatie. Het doel van deze beveiligingen of keerkleppen is om terugslag en 
daarmee vervuiling in de rest van de installatie of zelfs naar het algemene drinkwaternet 
van de drinkwaterleverancier te voorkomen. 

 

Naleving voorschriften 
Inspecties door ter zake deskundige. De RI&E en het opstellen van een beheersplan moet in 
geval van een Prioritaire installatie worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd 
bedrijf. Voor alle overige niet-Prioritaire installaties mag het door een eigen dienst worden 
gedaan. De uitvoerder moet beschikken over een ruime installatietechnische kennis en 
ervaring, algemene kennis bouwkunde, verwarming- en klimaattechniek en beschikken over 
de onderstaande documenten: 

- Specifieke leidingwaterinstallaties – NEN 1006+A1. 

- Waterwerkbladen (Vewin werkbladen). 

- ISSO 55 of gelijkwaardige ontwerpmethoden. 

 

Waterwerkblad 1.4G (een van de belangrijkste leidraden) schrijft voor hoe beheer en 
onderhoud uitgevoerd dienen te worden. In het kort: 

 

Onder beheer wordt verstaan het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te 
waarborgen dat de functies van de leidingwaterinstallaties blijven voldoen aan de daarvoor 
vastgestelde eisen en normen. De activiteiten controleren, onderhouden en documenteren 
van relevante gegevens hebben tot doel het goed en veilig functioneren van de 
leidingwaterinstallatie te waarborgen.  

• Onder controleren wordt verstaan: visuele controle van de installatie (inspectie), 
functioneren van de installatie en de controle op actualiteit van de documenten. Er moet 
worden gecontroleerd of het gebruik van de installatie overeenkomt met de 
ontwerpspecificaties (wekelijks gebruik tappunten, leidingdelen wekelijks verversen, 
warmtapwatergebruik niet meer dan waarop de warmtapwaterbereiding is ontworpen 
e.d.). 
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Legionella 

• Controle en onderhoud moet ten minste 1 maal per jaar worden uitgevoerd.  

• Niet in orde bevonden toestellen, beveiligingen, kranen en onderdelen (componenten) 
moeten worden ingesteld, gerepareerd of vervangen. 

• Beheer en gebruik overeenkomstig WB 1.4 G en/of specificaties van de fabrikant / 
leverancier. De verplichting voor het beheer volgt ook uit de zorgplicht voor eigenaren van 
leidingwaterinstallaties, zoals genoemd in het Drinkwaterbesluit. 

 
Frequenties: 

• Frequentie van controles is afhankelijk van de bevindingen uit de RI&E en het daaruit 
gevormde beheersplan. 

• Frequentie inspectie: 1 x per 3 jaar en na wijziging van installatie.  

• Frequentie monstername 2x per jaar (afhankelijk van het verbruik en de risico’s) is 
verplicht. Het aantal monsters is afhankelijk van het aantal tappunten in de installatie. 
Monstername en analyse mag voor Prioritaire installaties alleen worden gedaan door 
laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-
ISO/IEC 17025 nl of een gelijkwaardige norm. Controle van watermonsters mag alleen 
uitgevoerd worden door een geaccrediteerd laboratorium. 

 

Drukverhogingsinstallatie 

Het komt met regelmaat voor dat de aansluiting van een drinkwaterinstallatie onvoldoende 
geschikt is om op iedere positie van tappunten in het leidingwerk nog voldoende flow en druk 
te leveren ten opzichte van het beoogde doel van de installatie. In dat geval wordt de 
toepassing van drukverhogingsinstallaties (vaak hydrofoorpompen) wettelijk voorgeschreven 
vanuit NEN 1006. NEN 1006 schrijft daarnaast het volgende voor in geval van de toepassing 
van de drukverhogingsinstallaties: 

• Bij rechtstreeks aangesloten drukverhogingsinstallaties moet in de zuigleiding van de 
pompen een vertraagd werkende lagedrukbeveiliging aanwezig zijn die de pompen bij 
een door het drinkwaterbedrijf aan te geven druk ter plaatse van het leveringspunt 
(veelal 50 kPa) vergrendelend buiten werking stelt. De vertragingstijd en de schakeldruk 
moeten afzonderlijk instelbaar en verzegelbaar zijn. 

• Er worden diverse technische eisen gesteld die aangeven welke druk en volumestroom 
een dergelijke drukverhogingsinstallatie maximaal mag leveren afhankelijk van de positie 
in de achterliggende installatie.  

• De drukverhogingsinstallatie moet dusdanig ontworpen en aangelegd zijn, dat deze 
voorziet in een minimale gebruiksdruk van 100kPa aan de tappunten. Tegelijkertijd mag 
deze uiteraard niet de maximaal toelaatbare druk van aangesloten componenten 
overstijgen. 

• In geval van drukverhoging boven atmosferische druk in een warmtapwatertoestel/-
installatie, dient ontlastbeveiliging (meestal in de vorm van een veerveiligheid) worden 
toegepast. 
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Legionella 

• Indien er meerdere hydrofoorpompen geschakeld worden voorzien op dezelfde 
drinkwaterinstallatie, dient bij uitval van één pomp nog altijd voldaan te worden aan de 
minimaal vereiste druk en volumestroom bij de tappunten. 

• Er gelden eveneens eisen voor het materiaalgebruik van de pompen of aangesloten 
vaten, de wijze waarop de installatie aangesloten is, de mate van verversing in 
leidingwerk of aangesloten componenten, ongewenste opwarming in alle installatiedelen 
en storingsmeldingen dienen tot slot gesignaleerd te worden. 

• De drukverhogingsinstallatie mag geen oorzaak zijn van storingen binnen of buiten het 
perceel waar de installatie zich bevindt, dus ook niet naar het leidingnet van de 
drinkwaterleverancier toe. 

• Ook een drukverhogingsinstallatie dient uitgerust te zijn met toestelbeveiliging. In de 
pers- of zuigleiding van de pomp(en) moet, zo dicht mogelijk bij de pomp(en), een 
terugstroombeveiliging type EA of EB voorzien zijn. 

• Bij de drukverhogingsinstallatie dient een schema van de elektrische installatie alsmede 
een bedieningsvoorschrift te zijn aangebracht. 

• Onderhoud en beheer is uitgewerkt in waterwerkblad 1.4G. 

 

Ook aan de opstellingsruimte van drukverhogingsinstallaties worden eisen gesteld: 

• De ruimte dient goed toegankelijk en afsluitbaar te zijn. 

• Tevens dient de ruimte droog, verlicht, geventileerd en vorstvrij zijn*. 

• De vloer in de ruimte dient voorzien te zijn van lekwaterafvoer. 

• Er dient voldoende ruimte en hoogte te zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de 
installatie. 

 

* Onder koel wordt hier verstaan een temperatuur tussen 4 °C en 25 °C, en bij voorkeur lager 
dan 20 °C. 

 

Verdere details zijn terug te vinden in de (overige) waterwerkbladen. 

 

Documenten (prioritaire installaties) 
- Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 

- Beheersplan per installatie. 

- Logboek per installatie. 

- Meetstaten en controlerapport per uitgevoerde controle-/onderhoudsbeurt, afgetekend 
door de uitvoerder. 

- Inspectierapportage van de installatie. 

- Analyse van watermonsters. 

- Tekeningen, sanitaire installaties en installatietekeningen. 
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Legionella 

- Rapportage jaarlijkse keerklepcontrole leidingwaterinstallatie NEN 1006. 

- Rapport jaarlijkse controle en onderhoud leidingwaterinstallatie NEN 1006 en WB 1.4G. 

 

Opmerkingen 
• Na wijziging van de installatie moet het beheersplan worden herzien. 
• Adviezen en constateringen uit risicoanalyse en opgezette procedures in het beheersplan 

dienen opgevolgd te worden. 

• Bij constatering van overschrijding van de grenswaarde (100 kve), dient men 
maatregelen te nemen om de waarde terug te brengen. Daarnaast moeten de eigenaar, 
directeur en verantwoordelijke voor de drinkwaterinstallatie worden geïnformeerd. 

• Bij constatering van besmettingsgevaar (1000 kve) dienen direct maatregelen genomen 
te worden om besmetting van mensen te voorkomen. De volgende acties maken 
onderdeel uit van een actieplan bij constatering van besmettingsgevaar: 

- Binnen 48 uur melding maken bij de toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en 
Transport). De ILT stuurt de melding(en) direct door naar de GGD in de regio. Onder 
regie van de ILT wordt besloten of en, zo ja, hoe in samenwerking met de GGD de 
klanten/gebruikers hierover worden ingelicht. De GGD is de deskundige voor het 
inschatten van de gezondheidsrisico’s van bepaalde groepen mensen. Zo kunnen de 
juiste maatregelen worden genomen bij ziekteverschijnselen die met Legionella in 
verband kunnen worden gebracht. 

- Bepalen of tijdelijke afsluiting van de besmette (deel)installatie/tappunt 
noodzakelijk is, of dat tijdelijk microfiltratie filters worden geplaatst bij het 
besmette vernevelende tappunt en de omliggende vernevelende tappunten (die door 
dezelfde stang worden gevoed). Let op! De besmette tappunten moeten worden 
afgesloten totdat de legionellabesmetting kleiner is dan 100kve/l. In geval van 
afsluiting vindt er geen verversing van drinkwater plaats, wat een gunstige conditie is 
voor nieuwe aangroei van de legionellabacterie. 

- Besmette (deel)installatie/tappunt moet dagelijks worden gespoeld, gedurende 5-10 
minuten. Tref in ieder geval voorzorgsmaatregelen bij het spoelen van een 
vernevelend tappunt (bijvoorbeeld douchekop verwijderen) zodat er veilig, zonder 
verneveling wordt gespoeld. 

- Oorzaak achterhalen van de verhoogde concentratie door het uitvoeren van 
legionellaonderzoeken (besmettings-analyse uitvoeren). 

- Treffen van maatregelen en inplannen van desinfectie van de besmette 
(deel)installatie/tappunt. 

- Controleren of de gestelde beheersmaatregelen uit het beheersplan worden 
uitgevoerd en zijn vastgelegd in de logboeken. 

- Ziekteverschijnselen monitoren bij personeel, bewoners ed. Twee weken voorafgaand 
en tot drie weken na de uitslag van de analyseresultaten. Bij ziekteverschijnselen, zo 
nodig een arts waarschuwen. 
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