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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Directoraat Water en bodem, afdeling waterkwaliteit en -kwantiteit 
tav. Wilfred Reinhold 
Postbus 20901 
2500 EX Den-Haag 
 
 
Betreft: evaluatie regelgeving legionellabeheersing 
 

Zoetermeer, 7-7-2020 
 
Geachte heer Reinhold, beste Wilfred, 
 
ENVAQUA, de brancheorganisatie van Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven, 
vertegenwoordigt meer dan 100 MKB-bedrijven, waarvan dertig actief zijn in legionellabeheersing. 
Deze dertig vormen samen de Expertgroep Legionella. 
 
De wens om de huidige regelgeving na twintig jaar te evalueren en aan te passen leeft breed in de 
samenleving, zoals bij ISSO, TVVL, Stichting Veteranenziekte, onze Expertgroep maar ook bij het 
Algemeen Overleg Water op 22 juni jl. in de Tweede Kamer waar meerdere partijen legionella ter 
sprake brachten. We zijn dus dankbaar voor het initiatief van het Ministerie van I&W om een 
evaluatie uit te (laten) voeren. 
 
Als belangrijke stakeholder nemen we graag actief deel aan deze evaluatie en stellen voor om hier zo 
snel mogelijk over in overleg te treden. Wilt u ons actief betrekken in de voorbereidingen en 
uitvoering van de evaluatie? 
 
Door strenge regel- en wetgeving en adequaat toezicht behoren de drinkwaterinstallaties in 
Nederland tot de beste van Europa. De legionellaregelgeving is vooral gericht op installaties bij 
kwetsbare gebruikers en op het voorkómen van legionellagroei. Desalniettemin beschrijft het ECDC 
in haar rapport ‘Legionnaires' disease - Annual Epidemiological Report for 2017‘ dat Nederland 
binnen Europa slecht scoort tov. andere Europese landen. Er is in de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in legionellapreventie, maar toch neemt het aantal legionellabesmettingen niet af. Aan 
de ene kant worden meer patiënten getest en komt legionella vaker voor door het opwarmende 
klimaat. Aan de andere kant is de kwaliteit van installaties verbeterd en zijn er nieuwe 
preventietechnieken bijgekomen. Bij een groot deel van de legionellose patiënten wordt de bron niet 
gevonden. Detectietechnieken moeten verbeteren en er moet meer onderzoek gedaan worden naar 
alternatieve besmettingsbronnen. De wetgeving moet doelmatiger worden -minder gedetailleerd- en 
meer ruimte bieden voor innovatie. 
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In bijgesloten notitie vindt u de samenvatting van onze standpunten en ideeën over de volgende 
onderwerpen: 

1. Waterkwaliteit 
2. Installatie 
3. Beheer 
4. Bestrijding 
5. Veilige warm tapwater temperatuur 
6. Prioritair versus niet-prioritair 
7. Afvalwater- en koelwatersystemen 

Elk van deze standpunten hebben we uitgebreid onderbouwd en toegelicht in een document dat we 
te zijner tijd graag met alle betrokken partijen bespreken. 

Omdat de leden van de Expertgroep Legionella dagelijks bezig zijn met de uitvoering van de 
regelgeving, is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de kracht van deze regelgeving, 
maar ook met zaken die inefficiënt of ineffectief zijn. We willen daarom de goede dingen behouden 
en de laatste inzichten in nieuwe regelgeving vast laten leggen om de kwaliteit van de Nederlandse 
volksgezondheid te maximaliseren en de maatschappelijke kosten en milieubelasting te 
minimaliseren. Wij willen dus niet alleen voorstellen doen voor aanpassingen, maar ook de zaken 
benadrukken die juist wel goed zijn. Door de brede vertegenwoordiging van bedrijven in de 
Expertgroep zijn onze standpunten robuust en gebalanceerd en worden individuele belangen of 
technologieën niet bevoordeeld. Effectieve regelgeving en een legionellose-arme thuismarkt zijn 
belangrijke stimulansen om onze expertise, ervaringen en technologieën wereldwijd te vermarkten. 
 
Via onze bijgevoegde standpunten en ideeën levert de Expertgroep Legionella graag een actieve 
bijdrage aan de komende herziening en sluit zich graag aan bij de partij die in opdracht van I&W de 
herziening voorbereidt. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de nieuwe regelgeving 
uitvoerbaar, effectief en efficiënt zal zijn en tegelijk tot minimale milieubelasting zal leiden. Ik zoek 
graag via e-mail contact om na de zomer weer een afspraak in te plannen om hierover te spreken. 
 
Hoogachtend, namens de ENVAQUA Expertgroep Legionella, 

 

 

Egbert Leiting, voorzitter Expertgroep 
Legionella 

 

Ignaz Worm, directeur ENVAQUA 

 
 
Bijlage 1: Samenvatting standpunten en ideeën herziening regelgeving legionella 
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Samenvatting standpunten en ideeën herziening regelgeving legionella 

Dit is een samenvatting van de standpunten en ideeën van de ENVAQUA Expertgroep Legionella, 
opgesteld in juli 2020 als input voor de evaluatie van Nederlandse legionella regelgeving. 

 

1. Waterkwaliteit  

a. Bronopsporing door de GGD. Ook bij individuele besmettingsgevallen moet er bronopsporing 
plaatsvinden.  

b. Pneumophila - non pneumophila. Legionellapreventie moet zich niet alleen op 
legionella pneumophila maar ook op non-pneumophila richten. 

c. Actienorm. De actienorm moet blijven zoals hij is.  

d. Meldnorm. De meldnorm moet blijven zoals hij is.    

e. Andere pathogene bacteriën. We moeten ons niet blind staren op legionella, maar op alle 
pathogene micro-organismen.  

f. Monstername en analyse. Er moet een specifieke monstername procedure komen voor 
brononderzoek. Certificerende instanties zouden meer moeten doen om kwaliteit te 
waarborgen, en niet alleen administratief moeten handelen.  

g. Aangevoerde waterkwaliteit. Er dient meer aandacht te komen voor de aanwezigheid van 
pathogene micro-organismen en hun voedingstoffen in het aangevoerde water. 

  

2. Installatie  

a. Risico-inventarisatie. Er moet meer aandacht komen voor specifieke bronnen van besmetting 
zoals thermostaatkranen, jacuzzi’s en mistsystemen. 

b. NEN1006. Deze norm moet in zijn geheel onderdeel blijven van het Bouwbesluit en Bouw- en 
woningtoezicht moet hier actief op handhaven. 

c. Aanpassingen aan installaties. Deze dien verwerkt te worden in de beheersplannen en risico-
inventarisaties. Installateurs dienen opgeleid en gecertificeerd te worden. 

e. Dimensionering. Door toepassing van waterbesparende maatregelen worden leidingen te 
groot gedimensioneerd waardoor er te lange verblijdtijden optreden. Dit is ongewenst. 
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f. Gebruikte materialen. Er worden materialen toegepast, zoals rubbers 
in thermostaatkranen en bepaalde kunststoffen, die de vorming van biofilm onvoldoende 
beperken.  

i. Aanleg van nieuwe installaties. Architecten, installateurs en adviseur werken onvoldoende 
samen bij de dimensionering en tracékeuze van leidingen. Het Bouwbesluit dient op deze 
punten te worden aangescherpt en Bouw- en woningtoezicht dient hier actief op te 
handhaven.  

 

3. Beheer  

a. Spoelen. De regelgeving op het gebied van spoelen moet minder gedetailleerd worden en 
meer doelgericht worden omschreven.  

b. Temperatuurmetingen. De potentie van temperatuurmetingen ten behoeve van de 
beheersing van pathogene bacteriën wordt onvoldoende benut. 

c. Keerklepcontroles. De BRL moet niet in de wet- en regelgeving verankerd zijn als 
verplichting. Er moet geen nieuwe certificering komen die uitgevoerd dient te worden door 
KIWA.  

d. Waterwerkblad 1.4G. Er zou niet alleen naar legionella maar ook naar andere pathogene 
micro-organismen gekeken moeten worden.  

  

4. Bestrijding  

a. Bron van besmetting achterhalen. Voor een effectieve bestrijding is het van belang de bron 
van de besmetting te achterhalen.  

b. Plan van aanpak normoverschrijding. De bestaande regelgeving om bij een 
normoverschrijding een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren voldoet, maar een 
vast format is gewenst. 

c. Legionella beheerstechnieken. Er moet doelregelgeving komen die de randvoorwaarden en 
eisen stelt aan de geleverde waterkwaliteit en impact van de installaties ipv aan de 
technieken zelf. 

d. Chemisch reinigen/desinfecteren. Dit is een ingrijpende, maar soms wel de beste oplossing. 
Er moet onderzoek komen naar het effect van chemisch reinigen op resistentie.  
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f. Thermisch desinfecteren. We willen hier minder aandacht voor omdat de biofilm niet wordt 
aangepakt en dode leidingen niet bereikt worden.  

g. Biofilm. Er moet veel meer onderzoek gedaan worden naar biofilms. 

  

5. Veilige warm tapwater temperatuur  

a. Volksgezondheid. Bij de discussie over de minimale warm tapwatertemperatuur mogen geen 
concessies gedaan worden aan de volksgezondheid.   

b. Verankering. De verankering van de norm voor veilig warm water af toestel moet in NEN 
1006 zijn. 

c. Technologie. Bij toepassing van lagere temperaturen dan 60°C, dient met technologische 
oplossingen de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd te worden. 

 

6.  Prioritair versus niet-prioritair  

a. De lijst. De lijst van prioritaire en niet prioritaire instellingen moet herzien worden. 

b. Woon-zorgcomplexen. Er moet duidelijkheid komen voor niet-prioritaire instellingen waar 
kwetsbare groepen wonen.  

  

7. Koelwater en AWZI’s  

a. Andere systemen. Er moet meer aandacht komen voor de aanwezigheid van pathogenen in 
koelwatersystemen en afvalwaterzuiveringen. 

 


