
 

 

 

 

Zorg dat de drinkwaterinstallatie voldoet aan de bepalingen van:  

 NEN 1006 - Leidingwaterinstallaties  

 Waterwerkblad WB 1.4G (beheer van leidingwaterinstallaties) 

 Waterwerkblad 2.4 (ingebruikstelling na reiniging en desinfectie) 

Is uw bedrijf of instelling in het Drinkwaterbesluit aangewezen om aan legionellapreventie te doen?  

Aangewezen zijn:  Ziekenhuizen, inrichtingen met logiesfunctie (zoals hotels, b&b’s, campings, bungalowparken, jachthavens), zwembaden, sauna’s, 

zorginstellingen, celinrichtingen (zoals politiebureau en gevangenis), asielzoekerscentra en truckstops. 

Ja Nee 

Is de periodieke 

monstername 

uitgevoerd volgens het 

schema van het 

legionellabeheersplan? 

Raadpleeg de ISSO-publicatie 55.2 (handleiding 

zorgplicht legionellapreventie collectieve 

waterleidingen) 

Ja 

Nee 

Begin zo snel mogelijk de periodieke monsterneming in overleg met uw 

BRL6010 adviseur. Dit moet tenminste om de zes maanden. En bij 

seizoenbedrijven (max.7 maanden per jaar open) tenminste eenmaal per jaar. 

Maak afspraken met de BRL6010 adviseur of degene die de planning voor de 

periodieke monsterneming opstelt, om de periodieke monsterneming volgens 

het (half)jaarlijkse schema voort te zetten. 

Zijn er medio maart 

normoverschrijdingen 

(≥ 100 kve/l) 

vastgesteld? 

Ja 

Nee 

Voer brononderzoek uit naar de oorzaak. Neem voorzorgsmaatregelen 

voordat u de installatie weer in gebruik neemt en laat vóór ingebruikname 

monsters nemen. 

Ga door met de periodieke monsterneming in overleg met uw BRL6010 

adviseur, volgens de frequentie zoals is aangegeven in het 

legionellabeheersplan. 

Is er afgeweken van de 

normale procedures 

voor het spoelen van 

niet/weinig gebruikte 

tappunten? 

Is de installatie 

uitgerust met 

elektrochemische 

apparatuur (koper-

zilver ionisatie of 

anodische oxidatie)?  

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Er is een verhoogd risico op legionella in de installatie. Raadpleeg uw BRL 6010 

adviseur voor maatregelen voordat u de installatie weer in gebruik neemt. 

Er is geen verhoogd risico. Ga door met de maatregelen uit het beheersplan. 

Neem contact op met de leverancier om de werking van het apparaat te laten 

controleren en zorg voor uitvoering en continuering van het meetprogramma . 

U hoeft verder geen extra acties te ondernemen zolang de installatie voldoet 

aan de wettelijke vereisten. 

De inspectie (ILT) kan uw bedrijf komen inspecteren. 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-1006-Leidingwaterinstallaties.htm
https://www.infodwi.nl/uploadedFiles/Infodwi/WB-1-4-G-okt2011.pdf
https://www.infodwi.nl/IDWI/media/infodwi/DEF-WB-2-4-JAN-2017.pdf
https://kennisbank.isso.nl/publicatie/isso-publicatie-55-2-handleiding-zorgplicht-legionellapreventie-collectieve-leidingwaterinstallaties/2012

