INFORMATIE

Certificering van
legionellaveilig
beheerde installaties
Legionellapreventiestaatofvalt bijdekwaliteit
vandeuitvoeringvandebeheersmaatregelen.
Diekwaliteit kanaantoonbaarworden
.gemaaktennieralleenvoordeprioritairecollectieveleidingwarerinstallaties.Kiwaheeftdaarvoorbeoordelingsrichtlijn (BRL)K14012/01
ontwikkeld.DezeisinH 2 0 nr. 10terkntiek
gepubliceerd.
Legionellapreventiein waterinstallaties
isteonderscheiden in leiding-,proces-en
zwembadwater. Het beheer van collectieve
leidingwaterinstallaties dient tevoldoen aan
netWaterleidingbesluit. Vooreen beperkte
groepvancollectieve leidingwaterinstallatieszijn in hoofdstuk MCvandit Waterleidingbesluit regelsopgenomen voorlegionellapreventie.Deeigenaren vandie prioritaire
•nstallatiesmoeten beschikken overeenrisicoanalyse,een beheersplan eneen logboek
*aarin wordt aangetekend wanneer endoor
Wiedemaatregelen uit het beheersplan zijn
uitgevoerd. Demaatregelen komen voort uit
derisicobeoordeling,dieweereen onderdeel
v
ormt vanderisicoanalyse.Deoverigecollectieveleidingwaterinstallaties moeten
°nder meervoldoen aanartikel4van het
Waterleidingbesluit. Daarin staatdatleidingwater datdeeigenaar aanderden ter
beschikkingstelt,geen micro-organismen,
parasieten ofstoffen inaantallen pervolulïe-eenheid ofconcentraties mag bevatten
dienadeligegevolgen voordevolksgezond-

heid kunnen hebben. Inhet Waterleidingbesluitzijn voordezegrotegroepvancollectieveleidingwaterinstallaties verdergeen
specifieke regelsopgenomen voor legionellapreventie.Maatregelen tervoorkomingof
beperkingvanblootstelling aan legionellabacteriènvanuit proceswaterinstallaties,
inclusiefkoeltorens, luchtbehandelingsinstallaties,brandslanghaspels en nooddouches,zijn beschreven in Beleidsregel4.87die
isuitgevaardigd alsonderdeel vandeARBOwet.Vootzwembadwater iserhet Besluit
hygiëneenveiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden.Artikel 2a-dvandat
besluit bevatvoorschriften met betrekking
tot legionellapreventie van zwembadwater.
Voordeaanpakvan legionellapreventie
inwaterinstallaties zijn devolgende hulpmiddelen beschikbaar:
•

ISSO-publicatie55.1 voorde beperkte
groepvan prioritairecollectieve leidingwaterinstallaties (hoofdstuk MCvan het
Waterleidingbesluit);
• ISSO-publicatie 55.2voordegrotegroep
niet-prioritaire collectieveleidingwaterinstallaties (zorgplicht opgrond van het
Waterleidingbesluit);
• Arbo-informatieblad AI-32voorproceswaterinstallaties;
• Modelplan vandeVROM-Inspectievoor
zwembadwater.
Voorhet uitvoeren vaneen risicoanalyse
en het opstellen vaneen beheersplan voor
collectieveleidingwaterinstallaties isdoor
StichtingKBI inopdracht van het Ministerie
vanVROMdeBRL6010ontwikkeld.Op
grond vandezeBRL kunnen adviesbureaus
en installatiebedrijven zichlaten certificeren
voorlegionellapreventie-advisering (het uitvoerenvaneenrisicoanalyseenhet opstellen
vaneenbeheersplan) voorcollectieveleidingwaterinstallaties.

Beheer
Metdedooreengecertificeerd bureau of
installatiebedrijfuitgevoerde risicoanalyse
en opgesteld beheersplan voorleidingwaterinstallaties wordt een belangrijke stapgezet
in hetaantoonbaar makendoordeeigenaar
datvoldaan wordt aandeverplichtingen van
hoofdstuk MCvanhet Waterleidingbesluit.
Maardaarmee isdezaak noglangniet rond.
Legionellapreventie staat ofvaltbijdekwaliteitvandeuitvoering vandebeheersmaatregelen.Ookdiekwaliteit kan aantoonbaar
wordengemaakt,en nietalleen voordeprioritairecollectieve leidingwaterinstallaties.
Kiwaheeft daarvoor BRL-K14012/01ontwikkeld.Voorallewatersystemen worden de
risicoanalyseen het beheersplan in principe
getoetst aan hoofdstuk MCvanhetWaterleidingbesluit. BRL-K 14012/01,dienu ter

kritiek isgepubliceerd, vervangtBRLAV/01
vannovember 1999. DenieuweBRLis
vantoepassingopbeheersplannen voor
legionellapreventie inwaterinstallaties en
aé'rosolvormendeapparatuur indebreedste
zinvan het woord.
Deeisendiegesteld worden aan het
beheerssysteem vanwatersystemen kunnen
alsvolgt wordensamengevat:een samenhangend systeem waarin legionellarisico's
zijngeïnventariseerd, debetreffende risico's
geanalyseerd,detechnischeenperiodieke
beheersmaatregelen worden uitgevoerd en
een beheersplan met logboekoperationeel is.
Voorhet verkrijgen van het Kiwa-certificaat
'Legionella-veilig beheerd' vindteersteen
toelatingsonderzoek plaatsomvasttestellen
dat aandeindeBRIK 14012/01gestelde
eisenwordt voldaan.Na certificaatverlening
wordt controle uitgevoetd omvasttestellen
datdelegionellaveilig beheerde installaties
bij voortduring aandeindeBRLgestelde
eisen voldoen.

Vakbekwaamheid
Deeisenaan het beheerssysteem van
installaties staan inhoofdstuk 3 vanBRL K
14012/01.Dieeisenhebben betrekkingop
verantwoordelijkheden, bevoegdheden,controlesenbeheersmaatregelen, controleregistratie,controle-en meetapparatuur, vastleggenvanafwijkingen, enopleidingen.De
beheerder moet in het bezitzijn vancontrole-en meetapparatuur omdevoorgeschrevencontrolesuit tevoeren.Die apparatuur
heeft debeheetdet niet nodigalshijdecontroles laat uitvoeren dooreen gekwalificeerdekeuringsinstantie, bijvootbeeld eengecertificeerde installateur. Debeheerder moet
ookaangeven welkevakkundigheden, specialismenen/ofervaringen nodigzijn voor
het legionellaveilig beheervande installaties.Dat betreft ookhet uitvoeren vancontrolewerkzaamheden, metingen, keuringen
enbeproevingen vanzoweleigenpersoneel
alspersoneel vanderdendat werkzaamheden binnen hetkadervandeBRLuitvoert.
Debeheerder moetaantonendat teallen tijdevakkundigheden en/ofervaringen
beschikbaar zijn.
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Kritiek
Eenexemplaar vande'groene'versievan
BRLK 14012/01 kanworden aangevraagd bij
KiwaCertificatie enKeuringen in Rijswijk,
t.a.v.deheerJ.J.C,vanderWesten
(jw@kiwa.nl).Schriftelijke kritiekopdeze
BRL kan pere-mailwordengezonden naar
jw@kiwa.nl. f
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