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Wathoudt de
zorgplicht voor
legionellapreventie in
leidingwater in?
Hetvanuit bestuursrechtofstrafrecht toezienop
enhandhavenvandezorgplichtbepaün^envoor
legionellapreventieinleidingwaterachtstaatssecretarisPietervanGeelnietnoodzakelijk. Hij
zietinhetprivaatrechtelijke spoorvoldoende
prikkelsomaandiezorgplichtinvullingte
geven. Maarwathoudtdiezogplicht nu m?
Voorbijna 600.000locatiesmeteencollectieveleidingwaterinstallatiegeldengeenspecifiekepreventievoorschriften voorLegionella.
Datisoptemakenuithoofdstuk IIIcvanhet
Waterleidingbesluit,dat indecember2004van
krachtwerd.Daarmeewasnietgezegddatop
dielocatiesgeenbesmettingsgevallen konden
optreden,schreefstaatssecretarisPietervan
Geel(VROM)aandeTweedeKamerop2juni
jl.Slechtsineenrelatiefkleinpercentagekan
debronvaneenbesmettingwordengetraceerd.Tegendieachtergrond washetdanook
vanbelangomdeeigenaarsvan betreffende
installatiestewijzen opdezorgplichtdiezij
opgrond vanartikel4vandeWaterleidingwet
enhetWaterleidingbesluit hebbenvoorde
deugdelijkheid vanhetleidingwaterdat zij
beschikbaarstellen.Opdat moment kwam bij
dezedoelgroepdevraagopwatdiezorgplicht
danprecieszoukunnen inhouden enhoede
overheid metdiezorgplichtomzou (kunnen)
gaan.Omdievraagtekunnen beantwoorden
isinopdracht vanVROMdoorBMTConsultantseenonderzoekuitgevoerd.Dezorgplicht
voordeugdelijk leidingwater staatnietop
zichzelf Ookinbrederezinbestaatdelaatste
jareneentoenemendeaandacht voorzorgplichtbepalingen. Detoepassingvanzorgplichtenwordtdoorhetkabinet beschouwd
alseenreguleringsmodel datbijdraagt aande
beperkingvanderegeldruk Het kabinet
denktdaarbijeenbeterevenwicht tussencollectieveenindividuele verantwoordelijkhedentebereiken.Methetonderzoekiseenstap
gezetomdezorgplicht voorbeschikbaarstellingvandeugdelijk drinkwateronderdeaandachttebrengenentevens'handenenvoeten'
Kgeven.

-endedaarmeegepaardgaandegezondheidseffecten -aanzienlijk groter tezijn dan
dieopeenchemische verontreiniging. Binnendecategorievan microbiologische
besmettingen lijkt het gezondheidsrisico
vaneen besmetting met legionellabacteriën
hetgrootst tezijn. Meteenadequate aanpak
vandit risicozullen naarverwachtingook
andere(microbiologische) risico's,diezich
voorkunnen doen inzorgplichtigecollectieveleidingwaterinstallaties, in voldoende
mateworden beheerst. Dekansop legionnellabesmettingwordt verminderd indien
deinstallatieaandebouwtechnische voorschriften voldoet.Dezestaan inNEN 1006
(uitgave 2002, met wijzigingsblad Ai/2005)
endeVEWIN-Werkbladen(2004).Niet alleen
deaanlegmaarookhet beheeren gebruik
vandeinstallatiezijn belangrijke risicofactoren. Hier kan,volgensVanGeel,dezorgplichteenaanvullende rolspelen.

Aansprakelijkheid
Het vanuit bestuursrecht of strafrecht
actieftoezienopen handhaven vandezorgplichtbepalingen voordeugdelijk leidingwaterachtVanGeelniet noodzakelijk. Hijziet
in het privaatrechtelijke spoor voldoende
prikkelsomaandezezorgplicht invulling te
geven.Deinvloed van het privaatrecht isin
potentiegroot,omdat de legionellaproblematiekondereengroot publiek bekend is.
Enookomdat deschadevaneen besmetting
aanzienlijk kanzijn, bijvoorbeeld indevorm
vaneen blijvend letselofsterfte. Om daadwerkelijke aansprakelijkheid zoveelmogelijk tevoorkomen isteverwachten dat een
eigenaarzichbij het nemen van preventieve
maarregelen zal richten opde 'gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen' diebij eenciviele
procedureopdebetreffende situatie vantoepassing wordengeacht.Eveneensisteverwachten dat documenten, zoalsISSO-publicatie55.2endedaaroptebaseren
branchespecifieke uitwerkingen, daarbij een
rolzullen spelen.Dooractiefmeetewerken

aandeopstellingvandezedocumenten kan
debranchezelfinvloed uitoefenen open
duidelijkheid creërenoverdeze'gebruikelijkevoorzorgsmaatregelen'. Enkelebrancheorganisaties hebben inmiddels aangegeven
datzijzelfinitiatieven zullen nemen omde
zorgplicht tevertalen naaradequate hulpmiddelen diebinnen diebranche kunnen
worden toegepast.Vanuitde rijksoverheid
nemen deRijksgebouwendienst en het
MinisterievanDefensieactiefdeel inde
implementatie vandezorgplicht voor hun
gebouwenbestand. Daarmeehebbenzijeen
voortrekkersrol waarvan andere branches
profijt kunnen hebben,aldusVanGeel.

Waardering
Debewindsman heeft veel waardering
voordebranchesdievoorde implementatie
vandezorgplicht voordeugdelijk drinkwater inmiddels aldenodigeinitiatieven hebbengenomen.Zijgevendaarmeezelfvorm
eninvullingaandegebruikelijke voorzorgsmaarregelen dieineeneventuelecivieleprocedurevantoepassingwordengeacht.MedewerkersvanhetMinisterievanVROM
participeren indebegeleidingvandebranchespecifieke uitwerkingende Rijksgebouwendienst heeft bovendien bij de uitwerkingeenvoortrekkersfunctie. 1SSObiedt
voorbranchespecifieke uitwerkingen de
nodigefaciliteiten. Waarmogelijk zalVan
Geelzijn ministerie het belanglaten onderstrependat preventie heeft, medeuitoogpunt vanvoorkomen en beperken vanprivaatrechtelijke aansprakelijkheid. VanGeel
vindt het inhet belangvanzoweldeeigenaaralsdegebruiker vande leidingwaterinstallatiedat men zichbewust isvande
gezondheidsrisico's diedaarmeesamen kunnen hangen.Maarookdat men-waar nodig
-preventieve maatregelen neemt om
gezondheidsschade endaarmee gepaarde
financiële schadelijkheid tevoorkomen, f
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Prototypevandele^ïonellachipdieontwikkeldwordtdoorTNO,VitensenStreeklaboratonumKennemerland.
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Microbiologische besmetting
Uitderapportagevan BMTConsultants
blijkt datoverhet algemeen bijdecollectieveinstallatiesdieonderdezorgplicht vallen,
dekansopeen microbiologische besmetting
H20
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