Biobeheer
water

consultancybureau gespecialiseerd in water

Legionella Risico-analyse &
Beheersplan

®

KOMO INSTAL
BRL 6010

WAT HOUDT HET IN
Het onderzoeken van uw leidingwaternet op risicopunten met betrekking tot Legionella-groei.
Het voorschrijven van verbeteringen aan het waterleidingnet om het aantal risicopunten
te verminderen. Voor risicopunten waar geen directe verbetering voor bestaat en voor het
uitvoeren van controles wordt een beheersplan geschreven.
WAAROM IS HET NOODZAKELIJK
Sinds 2004 is het wettelijk verplicht voor bedrijven en instellingen uit de hoog en middelmatig
risico-groep (LCI-lijst) een risico-analyse en beheersplan op te stellen volgens de ISSO 55.1.
Men dient te handelen volgens de Drinkwaterwet of volgens de ARBO-wet (artikel 4.87
ARBO-besluit en artikel 5 ARBO-wet). Men dient dus in alle gevallen maatregelen tot Legionella preventie te treffen. Biobeheer Water is KIWA BRL6010 gecertificeerd voor het uitvoeren
van risico-analyses en het opstellen van beheersplannen t.b.v. de Legionella preventie.
HOE WORDT HET UITGEVOERD
Uitvoering van de risico-analyse en opstellen van het beheersplan volgens de wettelijke
(Waterleidingwet, ARBO-wet of Zorgplicht) eisen en ISSO Publicatie 55.1, ARBO Informatieblad-32
of ISSO Publicatie 55.2.
WANNEER DIENT HET UITGEVOERD TE WORDEN
Bedrijven en instellingen uit de hoog en middelmatig risico-groep (LCI-lijst) zoals:
-	Inrichtingen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer, waar water procesmatig wordt
verneveld, bijv. groentewasplaats, autowasstraten, tuincentra, tandheelkundige en
mondhygiënische units etc.
-	Inrichtingen zoals bedoeld in de Wet Hygiëne en Veiligheid van Bad- en Zwemaangelegen
heden (WHVBZ), bijv. zwembaden, sauna’s locaties met whirlpools, hotels met bad- en
zweminrichtingen, etc.
-	Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen.
-	Kampeerterreinen en jachthavens zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
Openluchtrecreatie.
-	Logiesgebouwen dan wel logiesverblijven. Tankstations met douches.
WAT DIENT ER TE GEBEUREN NA DE WERKZAAMHEDEN
Het jaarlijks laten nemen en onderzoeken van watermonsters door een geaccrediteerd bedrijf.
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