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Agenda

• Drinkwater systemen

– Compliance

– Inspectierichtlijn

• Niet-drinkwater systemen

– Koeltorens

– Hybride systemen (adiabatische koeling)

– Luchtbevochtiging

– Wetgeving



Drinkwaterwet

Drinkwaterbesluit
Bouwbesluit

NEN 1006

Waterwerkbladen (WWB)

Prioritair

ISSO 55.1

Opsplitsing 

Prioritair / Niet Prioritair

Pakket C

Niet Prioritair 

ISSO 55.2

Beheertaken met 

registratie verplichting.

Beheer uitvoeren conform Beheersplan 

Legionella

Waterwerkblad 3.8

Technische

Vereisten

Legionella 

Hoofdstuk 4 art 35-44)

Bestek eisen

T water: <25˚C

Legionella < 100 kve/l

Vereisten

Installatie voldoen aan NEN1006 WWB 

Risico Inventarisatie

Beheersplan

Zorgplicht (Arbo)

Installatiebeschrijving

Tekeningen

Installatie voldoen aan NEN1006 WWB 

Waterwerkblad 1.4G

Beheer uitvoeren conform WWB 1.4G
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Verplichte beheertaken



Controle 

• Inspectierichtlijn 2012

• De omschreven controletaak kan aangrijpen op drie punten:

– De kwaliteit van het drinkwater;

– De kwaliteit van de installatie;

– De kwaliteit van het beheer: 

• de manier waarop een eigenaar omgaat met zijn 

installatie
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Niet voldoen aan de Legionellawetgeving   economisch delict

• Strafrechtelijke vervolging (lees: boetes en gevangenisstraf)

• Handhaven (lees: buitenbedrijf stellen van installaties)

Non - Compliance
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Proceswater systeem

Water dragende systemen als zijnde “Geen Drinkwater” of “Geen drinkbaar water”
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Uitwerking Wetgeving proces systemen

Beleidsregels opgesteld in 4.87 zijn uitgewerkt in:

• AI-32 Legionella;

• ISSO 55.3 – Legionellapreventie in 
klimaatinstallaties.

Wetgeving is in grondslag vastgelegd in Arbeidsomstandighedenbesluit 4.85 en 4.87.



Natte Koeltorens en Proceswater

Grondslag voor deze systemen:

 een juist ontwerp,

 waterbehandeling en beheer toepassen

 doelmatig onderhoud en inspectie.

Vanouds Arbo beleidsregels 4.87



Uitzonderingen op de regels. (Hybride systemen)

Hybride adiabatische koeler met eenmalige doorstroming, 
vernevelend.

(hier vallen ook tijdelijke sproeiers onder droge koelers onder)

Deze variant valt onder de definitie van een natte koeltoren.

Advies overheid: Volledige risico analyse opstellen

Hybride adiabatische koeler met recirculend water, filmend.

Advies overheid: Verkorte risico analyse opstellen



Problemen in de praktijk

Vervuiling van koeler door omgevingsinvloeden

Vervuiling van waterbakken



Problemen in de praktijk

Door vervuiling voldoet de installatie 
niet meer aan het ontwerpcriterium:

Voorkomen van aerosolen !
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Wetgeving Klimaatsystemen voorzien van bevochtigers

• Wetgeving, normen en richtlijnen Luchtbevochtigers

- Voor alle systemen (m.u.v. stoombevochtigers) dient een risico-inventarisatie en –

evaluatie te worden uitgevoerd;

• Type beheersmaatregelen

• De maatregelen dienen te worden opgenomen in een Legionella-beheersplan; de uitvoering 

wordt vastgelegd in een logboek en minstens drie jaar bewaard.
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Zijstap naar AI 32

Wordt de lucht 
bevochtigd ?

Stoombevochtiging

Temperatuur > 20oC

Geen actie naar 
legionella

RI & E opstellen

Ja

Ja

Ja

Registratie 
temperatuur

Nee

Nee

Nee

> 20oC

< 20oC



Problemen in de praktijk

Vorming van biofilm in de bevochtiger.



Doorslag van water na de bevochtiger.

Problemen in de praktijk



Conclusie

• Ben op de hoogte en conformeer je aan de huidige 
wet- en regelgeving

• In het kader van bedrijfszekerheid, wees voorbereid 

• Niet voldoen aan; resulteert in downtime



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: AQ Group

• Adres: Rijpwetering 1 te Utrecht

• Telefoonnummer: 088-1233455

• E-mailadres: pscharis@aqgroup.nl

• Standnummer: 29


