
Beheer

Risicoanalyse en 
beheerplan

Thermisch beheer 

Jaarlijkse audit 

Watermonsters  

Keerklep controle

Boilerreiniging

Legionellavrije douchekop

Temperatuur op afstand

Gebouwdossier

Reden

Verplicht

Verplicht

Optioneel 

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Optioneel 

Optioneel 

Optioneel

Frequentie

Eenmalig en binnen 3 maanden na 
iedere risico relevante wijziging in 
de installatie of het gebruik

Periodiek volgens beheerplan

Eén keer per jaar

Om de zes maanden

Eén keer per jaar

Eén keer per jaar

Permanent

Permanent

Permanent

Toelichting

Iedere prioritaire instelling die verneve-
lende tappunten heeft, dient een risico-
analyse en beheerplan op te laten stel-
len door een BRL 6010 gecertificeerd 
bedrijf.

Om een legionella-vrije installatie te 
waarborgen, dient u kritische punten in 
uw installatie te beheren middels be-
heersmaatregelen, beschreven in het 
beheersplan.

U bent verplicht uw beheersmaatrege-
len uit te voeren en vast te leggen in 
logboeken.  Om dit te controleren kunt u 
een jaarlijkse audit laten uitvoeren. 

In bijlage 3 van de Regeling Legionel-
lapreventie staat hoeveel monsters u 
moet nemen. Dit is afhankelijk van het 
aantal tappunten in uw installatie.

Een  keerklep draagt zorg dat veron-
treinigd water niet terug kan stromen en 
andere delen van de leidingwaterinstal-
latie kan verontreinigen.

Afzetting en sediment is een goede 
voedingsbodem voor de groei van 
bacterien (o.a. Legionella).  

Tijdelijke oplossing bij een verhoogde 
concentratie Legionella. Ook permanent 
toepasbaar (fysisch beheer) wat result-
eert in vermindering van 
beheersmaatregelen.

Indien uw beheerplan periodieke tem-
peratuurmetingen voorschrijft, kunt u er 
ook voor kiezen dit digitaal uit te voeren 
d.m.v. ons slimme software systeem

U dient uw logboeken ter inzage op 
locatie te hebben bij controles van de 
inspecteur. Het online gebouwdossier 
geeft u een duidelijk digitaal overzicht in 
stand van zaken. Handig in geval van 
meerdere locaties.

Zorgplicht

Hoog Risico

Wegwijs in legionellabeheer

Ziekenhuizen, zorginstellingen, celinrichtingen, asielzoekerscentra, trucstops, 
campings, bungalowparken, jachthavens, zwembaden, sauna’s, panden met 
logiesfunctie waaronder hotels, bed & breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen.

Overige panden waar vernevelende tappunten aanwezig zijn zoals; sportclubs, 
scholen, zorgwoningen, etc.

Hoog risico locatie:



Beheer

Risicoanalyse en 
beheerplan

Thermisch beheer 

Jaarlijkse audit 

NEN 1006 Inspectie 

Watermonsters

Keerklep controle

Boilerreiniging

Legionellavrije douchekop

Temperatuur op afstand

Gebouwdossier

Reden

Optioneel

Optioneel

Optioneel 

Verplicht

Optioneel

Verplicht

Verplicht 

Optioneel 

Optioneel

Optioneel

Frequentie

Eenmalig en  na iedere risico 
relevante wijziging in de in-
stallatie of gebruik

Periodiek volgens beheerplan

Eén keer per jaar

Eenmalig en  na iedere risico 
relevante wijziging in de in-
stallatie of gebruik

Om de zes maanden

Eén keer per jaar

Eén keer per jaar

Permanent

Permanent

Permanent

Toelichting

U heeft de zorgplicht om deugdelijk drinkwater 
te leveren. Bij locaties die vernevelende  tap-
punten hebben, is het aan te bevelen in het 
kader van uw zorgplicht een risicoanalyse en 
beheerplan Legionella-preventie op te laten 
stellen.

U heeft de zorgplicht om deugdelijk drinkwater 
te leveren. Om een legionella-vrije installatie 
te waarborgen, dient u kritische punten in uw 
installatie te beheersen middels beheersmaat-
regelen, beschreven in het beheersplan.

Als u ter invuling van uw zorgplicht besloten 
heeft een risicoanalyse en beheerplan te laten 
opstellen, kunt u jaarlijks laten controleren of 
het beheer goed wordt uitgevoerd .

Collectieve waterleidinginstallaties moeten 
voldoen aan de NEN1006. Een inspectie kan 
u ervan verzekeren dat de installatie deugt, of 
kan u aanbevelen installatie-aanpassingen uit 
te voeren. (Bij het uitvoeren van een risico-
analyse Legionella-preventie wordt de instal-
latie reeds gecontroleerd o.b.v. NEN1006)

Ter uitvoering van uw beheerplan of ter invu-
ling van uw zorgplicht kunt u één of twee keer 
per jaar het water laten onderzoeken op de 
aanwezigheid van o.a. de Legionella bacterie.

Een keerklep draagt zorg dat verontreinigd 
water niet terug kan stromen en andere delen 
van de leidingwaterinstallatie kan 
verontreinigen.   

Afzetting en sediment is een goede 
voedingsbodem voor de groei van bacterien 
(o.a. Legionella).

Tijdelijke oplossing bij een verhoogde concen-
tratie Legionella. Ook permanent toepasbaar 
(fysisch beheer) wat resulteert in vermindering 
van beheersmaatregelen.

Indien uw beheerplan periodieke temperatuur-
metingen voorschrijft, kunt u er ook voor kie-
zen dit digitaal uit te voeren d.m.v. ons slimme 
software systeem.

U dient uw logboeken ter inzage op locatie te 
hebben bij controles van de inspecteur. Het 
online gebouwdossier geeft u duidelijk digitaal 
overzicht in de stand van zaken. Handig in 
geval van meerdere locaties.

Zorgplicht locatie:


