
Legionella 
 
1. Inleiding 
Om legionella besmetting zoveel mogelijk te voorkomen heeft het ministerie van VROM regels voor 
Legionellapreventie opgenomen in hoofdstuk IIIC van het gewijzigde Waterleidingbesluit. Hieruit blijkt 
dat dit besluit in beperkte mate van toepassing is op schoolgebouwen.  
 
2. Verplichtingen 
Op grond van bovengenoemd Hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit hebben eigenaren van 
bepaalde risicovolle collectieve leidingwaterinstallaties (ziekenhuizen, zorginstellingen, 
verblijfsaccommodaties, asielzoekerscentra, penitentiaire inrichtingen, zwem- en badinrichtingen, 
kampeerterreinen, en jachthavens) de volgende verplichtingen: 
1. een risicoanalyse uitvoeren,  
2. zonodig een beheersplan op te stellen,  
3. periodieke metingen op legionella uit te laten voeren en 
4. maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico's door legionellabacteriën te voorkomen.  
Voor alle overige collectieve leidingwaterinstallaties geldt dat deze specifieke voorschriften niet van 
toepassing zijn. Voor deze situaties wordt teruggevallen op de in de Waterleidingwet en het 
Waterleidingbesluit opgenomen zorgplicht voor de deugdelijkheid van het leidingwater.  
 
3. Gevolgen voor schoolgebouwen 
De gewijzigde regelgeving heeft dus tot gevolg dat in het algemeen voor schoolgebouwen geen 
speciale wettelijke eisen gelden op het gebied van legionellabestrijding. Dit betekent in de praktijk dat het 

besluit gevolgen heeft voor de lokalen bewegingsonderwijs, omdat daar douches aanwezig zijn. Daarnaast 

bestaat er een relatie met het gewijzigde besluit ‘Zwem- en Badinrichtingen’. Door deze relatie zijn de 
eisen in Hoofdstuk IIIC van toepassing zijn op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar 
een watergewenningsbad aanwezig is. Is het bevoegd gezag (juridisch) eigenaar van deze 
accommodatie, dan is zij verantwoordelijk voor het doen van de risicoanalyse en het opstellen van het 
beheersplan. In het geval de risicoanalyse oplevert dat bepaalde maatregelen getroffen dienen te 
worden, is het bevoegd gezag - als eigenaar van de accommodatie - verantwoordelijk voor het treffen 
van de maatregelen. Slechts wanneer er sprake is van een voorziening in de huisvesting kan een 
beroep worden gedaan op de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. 
 
4. Conclusie 
Het aantal collectieve installaties waarvoor het opstellen van een risicoanalyse en het uitvoeren van 
beheersmaatregelen verplicht zijn, is ten opzichte van de Tijdelijke regeling gereduceerd. Collectieve 
installaties in schoolgebouwen en gymnastiekaccommodaties worden niet meer expliciet genoemd. 
Deze overige collectieve installaties vallen nu onder de zorgplicht, die de eigenaar van de installatie 
verplicht om deugdelijk water te leveren op de tappunten.  
 
5. Publicatie. 
Het Besluit tot wijziging van de Watrleidingwet is op 18 oktober 2004 gepubliceerd in Staatsblad 2004, 
nr 576 en op 28 december 2004 van kracht geworden. 
 
 
Meer informatie: 
http://www.vrom.nl/ 
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