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Algemene informatie bij deze uitgave 

 

Eigenaren van collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten hebben op grond van de 

Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit een zorgplicht ten aanzien van de kwaliteit van het drinkwater 

en warmtapwater dat zij ter beschikking stellen. Voor een beperkt aantal collectieve 

watervoorzieningen en collectieve leidingnetten, genoemd in artikel 35 van het Drinkwaterbesluit, geldt 

daarnaast een verplichting tot het (laten) verrichten van een legionella-risicoanalyse, hierna te noemen 

risicoanalyse, het (laten) opstellen van een legionella-beheersplan, hierna te noemen beheersplan, en het 

bijhouden van een logboek.  

 

Artikelen 37 en 38 van het Drinkwaterbesluit vereisen dat de risicoanalyse uitgevoerd en het 

beheersplan opgesteld worden door bedrijven die op basis van BRL 6010 zijn gecertificeerd. Deze BRL 

bevat de eisen waaraan bedrijven dienen te voldoen om risicoanalyses en/of beheersplannen onder 

certificaat te leveren. Het door de eigenaar van een collectieve watervoorziening bijhouden van een 

logboek c.q. aantoonbaar uitvoeren van het beheer, valt niet onder de scope van deze BRL.  

 

De eis tot het opstellen van een risicoanalyse en een beheerplan geldt ook voor die collectieve 

watervoorzieningen en leidingnetten, waar beheersmaatregelen zijn genomen gebaseerd op fysisch of 

fotochemisch beheer. Voor het toepassen van deze beheersmaatregelen moet bovendien volgens het 

Drinkwaterbesluit (artikel 44) een certificaat zijn afgegeven op basis van BRL K14010-1 of BRL 

K14010-2. Voor installaties en voorzieningen waarvoor een risicoanalyse en een beheersplan niet 

wettelijk verplicht is, kan in het kader van de zorgplicht vrijwillig worden gekozen voor het uitvoeren 

van een risicoanalyse en opstellen van een beheersplan.     

 

De BRL is opgesteld, onder begeleiding van de Technische Commissie BRL6010 van het Centraal 

College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). Het 

resultaat ligt voor u als de nieuwe versie van 22 maart 2018. Met de inwerkingtreding van de nieuwe 

versie komt de versie van 9 april 2013 (2013-04-09). te vervallen. Certificaten onder de oude regeling 

blijven geldig tot uiterlijk [datum] 
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1. INLEIDING 

1.1 Gebruik van de BRL 

 

Legionella-risicoanalyses, hierna aangeduid als risicoanalyses, en  legionellabeheersplannen, hierna 

aangeduid als beheersplannen, die zijn uitgevoerd en opgesteld door gecertificeerde bedrijven, dienen 

te voldoen aan de eisen die het Drinkwaterbesluit daaraan stelt.  

 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden bij de behandeling van een aanvraag voor, 

c.q. de instandhouding van een procescertificaat voor risicoanalyses en -beheersplannen voor 

collectieve leidingwaterinstallaties, gehanteerd door de certificatie instellingen die hiervoor door de 

Raad voor Accreditatie
1
 zijn geaccrediteerd. 

 

Het techniekgebied van de beoordelingsrichtlijn is F7, drinkwaterleidingsystemen. 

 

De beoordelingsrichtlijn bevat zowel eisen waar de certificaathouder aan moet voldoen als eisen 

waaraan de certificatie instelling moet voldoen. Tezamen met het certificatiereglement van de 

certificatie instelling vormt BRL6010 een zogenoemd certificatieschema. KvINL is eigenaar van dit 

schema. 

 

Om de BRL6010 certificaten te mogen uitgeven heeft een certificatie instelling een 

gebruiksovereenkomst gesloten met KvINL.  

 

1.2 Aard van de kwaliteitsverklaring 

  

De kwaliteitsverklaringen die op grond van de BRL worden afgegeven, worden aangeduid als “KvINL 

gecertificeerd”-procescertificaat. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen opmerkingen (onder het kopje “Opmerking”) zijn 

informatief, niet normatief. 

 

 

                                                 
1 Deze accreditatie door de Raad voor Accreditatie vindt plaats op basis van NEN-EN-ISO IEC 17065:2012 Conformity assessment – 

Requirements for bodies certifying products, processes and services 
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2. ONDERWERP VAN CERTIFICATIE 

2.1 Afbakening en doelstellingen 

Het certificaat heeft betrekking op risicoanalyses, en beheersplannen  voor permanente dan wel 

tijdelijke, collectieve leidingwaterinstallaties.  

 

Opmerking: 

Als uit de risicoanalyse blijkt dat er geen risico’s aanwezig zijn of dat de risico’s worden 

weggenomen door het uitvoeren van correctieve maatregelen, kan een beheersplan achterwege 

kan blijven. Het beheersplan kan maatregelen bevatten die de opdrachtgever verplicht moet 

treffen, of waarvoor de opdrachtgever kan opteren. Een beheersplan is geen 

installatieonderhoud- of installatiebeheerplan. Het beheersplan kan wel worden opgenomen in 

het installatieonderhoud en/of -beheerplan.  

 

Het doel van de certificering is aan te tonen dat onder certificaat afgegeven risicoanalyses en 

beheersplannen minimaal voldoen aan de in deze BRL vastgelegde kwaliteitseisen. Op grond van het 

certificaat mag een opdrachtgever er op vertrouwen dat  

 voldaan wordt aan de wettelijke plicht tot het hebben van een risicoanalyse en/of 

beheersplan voor zijn collectieve leidingwaterinstallatie die voldoen aan de eisen; 

 inzicht wordt verkregen in de risico’s en de eventueel te treffen technische en 

beheersmaatregelen voor de desbetreffende collectieve leidingwaterinstallatie; 

 op basis van het beheersplan adequaat beheer uitgevoerd kan worden gericht op het 

voorkomen van normoverschrijdingen ten aanzien van de legionellabacterie. 

 

2.2 Termen, definities en afkortingen 

 

In de BRL wordt verstaan onder: 

 

een collectieve leidingwaterinstallatie: 

een samenstel van leidingen, fittingen en toestellen, dat is aangesloten op het distributienet van een 

drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, en door middel waarvan drinkwater of warm 

tapwater ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers. 

 

Opmerking: 

Van beschikbaarstelling van drinkwater aan derden is bijvoorbeeld sprake in woongebouwen 

(niet in woningen), zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kantoren, bedrijven, 

kampeerterreinen, bungalowparken, zweminrichtingen, sportinrichtingen, sauna’s, hotels, 

defensieterreinen en mijnbouwinstallaties. 

 

Een ‘leidingwaterinstallatie’ wordt ook wel aangeduid met de term ‘leidingnet’. 

 

een collectieve watervoorziening: 

een voorziening, niet zijnde een drinkwaterbedrijf, voor de productie of distributie van water dat met 

behulp van een leiding of distributienet aan consumenten of andere afnemers als drinkwater of warm 

tapwater ter beschikking wordt gesteld. 
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Opmerking: 

Het komt erop neer dat bij een collectieve watervoorziening sprake is van een behandeling van 

het water (zoals een eigen winning op een kampeerterrein, of het verwarmen van drinkwater tot 

warm tapwater).  

 

De opdrachtgever: 

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die het maken van een risicoanalyse en/of beheerplan in 

opdracht geeft aan de certificaathouder.  

 

Legionellarisicoanalyse: 

Dit is een risicoanalyse als bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid van het Drinkwaterbesluit [2]. 

Een risicoanalyse dient te voldoen aan artikel 37, derde en vierde lid van het Drinkwaterbesluit [2] en 

aan bijlage 2 van de Regeling Legionellapreventie [3]. In deze BRL wordt legionellarisicoanalyse 

verder aangeduid als risicoanalyse. 

 

Legionellabeheersplan: 

Dit is een plan als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Drinkwaterbesluit [2]. Een 

legionellabeheersplan voldoet aan de bepalingen van artikel 38, tweede en vierde lid van het 

Drinkwaterbesluit [2]. In deze BRL wordt legionellabeheersplan verder aangeduid als beheersplan. 

 

Legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties: 

Een persoon die blijvend voldoet aan de eisen in paragraaf 6.6.2 van deze BRL. In deze BRL wordt 

legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties verder aangeduid als 

legionellapreventie-adviseur 

 

Inhuur van personeel: 

Het op uitzend- of detacheringsbasis tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid 

voor het uitvoeren van werkzaamheden, in opdracht van de certificaathouder.  Het personeel valt onder 

het kwaliteitssysteem van de certificaathouder. De certificaathouder stuurt het personeel aan en draagt 

verantwoordelijkheid voor het voldoen van de door hen uitgevoerde werkzaamheden aan de eisen in 

deze BRL. 

 

Uitbesteding van werkzaamheden: 

Het tegen betaling laten uitvoeren van werkzaamheden, in opdracht van de certificaathouder, waarbij 

resultaatafspraken worden gemaakt, zonder dat er door de certificaathouder direct wordt gestuurd op de 

wijze van uitvoering van het werk. De uitbestedende certificaathouder draagt de verantwoordelijk voor 

het voldoen van de werkzaamheden aan de eisen van de BRL. 
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3. PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET CERTIFICAAT 

 

Nadat een bedrijf zich bij een certificatie instelling heeft aangemeld voor het certificaat, en 

vervolgafspraken zijn vastgelegd, verricht de certificatie instelling een toelatingsonderzoek. Dit 

onderzoek bestaat uit een organisatiegericht deel en een projectgericht deel. 

 

Het certificaat kan betrekking hebben op een bedrijf met meerdere vestigingen, indien 

 het bedrijf uit één rechtspersoon bestaat, bijvoorbeeld een B.V., en 

 de hoofdvestiging en de nevenvestgingen hetzelfde kwaliteitssysteem hanteren. 

 

3.1 Organisatiegericht toelatingsonderzoek 

3.1.1 Omvang 

 

De in het kader van het toelatingsonderzoek door de certificatie instelling te besteden tijd aan het 

organisatiegerichte onderzoek (hoofdstuk 6 en 7) is afhankelijk van het totaal aantal 

legionellapreventie-adviseurs van het bedrijf, en niet minder dan de waarden volgens onderstaande 

tabel. 

 

Opmerking 

De omvang van een gecertificeerd bedrijf (aantal legionellapreventie-adviseurs) ligt vast in het 

kwaliteitshandboek. 

 

Minimaal te besteden tijd in het kader van organisatiegericht toelatingsonderzoek 

 

Aantal legionellapreventie-adviseurs  Omvang (uren) 

1 t/m 15  8 

16 t/m 40  12 

40+   16 

 

Bij certificering van een bedrijf met meerdere vestigingen, wordt voor het bepalen van de te besteden 

tijd voor de hoofdvestiging uitgegaan van de hierboven genoemde tabel. Voor elke nevenvestiging 

bedraagt de te besteden tijd minimaal twee uren. 

 

De te besteden tijd heeft slechts betrekking op onderzoek en verslaglegging, dus niet op reistijd en 

overige tijd nodig voor het volledig behandelen van de aanvraag. 

 

3.1.2 Inhoud 

 

De certificatie instelling controleert of  

 het bedrijf,  

 het kwaliteitshandboek van het bedrijf, en  

 de implementatie daarvan,  

voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6 en 7. 
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3.2 Projectgericht toelatingsonderzoek 

3.2.1 Omvang 

 

In het kader van het projectgerichte toelatingsonderzoek controleert de certificatie instelling van elke 

legionellapreventie-adviseur één project. Hieronder is ten minste één project gereed voor oplevering. 

 

De aan de projectcontroles te besteden tijd is ten minste 4 uren per project.  

 

De te besteden tijd heeft slechts betrekking op onderzoek en verslaglegging, dus niet op reistijd en 

overige tijd nodig voor het volledig behandelen van de aanvraag. 

 

3.2.2 Inhoud 

 

De certificatie instelling verifieert of de risicoanalyse en/of het beheersplan voldoen aan de eisen van 

hoofdstuk 4 en 5. Een risicoanalyse wordt steekproefsgewijs op onderdelen geverifieerd; het 

beheersplan wordt geverifieerd op alle beheersmaatregelen.  Een gezamenlijk bezoek van de 

(potentiële) certificaathouder en de certificatie instelling aan de collectieve leidingwaterinstallatie 

maakt deel uit van het onderzoek. 

 

3.3 Rapportage toelatingsonderzoek 

 

Van het toelatingsonderzoek wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. De rapportage bevat de 

bevindingen van de beoordeling van de geverifieerde onderdelen.  

 

De certificatie instelling legt de bevindingen van de toelatingsonderzoeken vast in een dossier. Een 

dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 volledigheid; het dossier doet een uitspraak over de in deze beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen; 

 traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn getraceerd moeten traceerbaar 

zijn vastgelegd. 

 

3.4 Afgifte certificaat 

 

Het certificaat wordt verleend, indien de gecontroleerde projecten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 

en 5 en het bedrijf voldoet aan de eisen van hoofdstuk 6 en 7. 

 

Opmerking:  

Indien bij een toelatingsonderzoek afwijkingen ten aanzien van de eisen uit de BRL worden 

geconstateerd, wordt een certificaat pas afgegeven als alle afwijkingen tot tevredenheid van de 

certificerende instelling zijn opgelost. Bij het overstappen naar een andere certificatie instelling 

kunnen certificaathouders pas een toelatingsonderzoek ondergaan als alle afwijkingen uit de 

periode voor overstappen naar tevredenheid van de nieuwe certificerende instelling zijn 

opgelost. 
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4. PRODUCTEISEN 

De certificaathouder levert aan zijn opdrachtgever een risicoanalyse en/of -beheersplan.  In dit 

hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die aan deze documenten worden gesteld. In hoofdstuk 5 zijn de 

eisen beschreven aan de wijze waarop het opstellen van een risicoanalyse en -beheersplan worden 

aanbesteed, uitgevoerd en opgeleverd. 

 

Opmerking: 

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er geen risico is, dan hoeft er geen beheersplan te worden 

opgesteld. Als er wel een risico is, dan moet er een beheersplan worden opgesteld. 

 

4.1 Wettelijke eisen 

4.1.1 Legionella-risicoanalyse 

 

Een risicoanalyse voldoet aan de voorschriften van artikel 37 van het Drinkwaterbesluit [2] . Een 

risicoanalyse wordt uitgevoerd conform artikel 1.1.1 tot en met 5 van bijlage 2 bij de Regeling 

Legionellapreventie [3].  

 

Opmerking:  

De Regeling Legionellapreventie onderscheidt een risicoanalyse op het niveau van de tappunten 

(hierna te noemen beperkte risicoanalyse
2
) en een risicoanalyse voor de hele installatie (hierna 

te noemen uitgebreide risicoanalyse
3
). Voor veel collectieve leidingwaterinstallaties waarvoor 

volgens het Drinkwaterbesluit een risicoanalyse moet worden gemaakt, is een uitgebreide 

risicoanalyse vereist.  

 

De uitkomsten van een risicoanalyse, de daarbij gehanteerde gegevens en de eventuele technische 

maatregelen worden schriftelijk en digitaal vastgelegd met vermelding van  

 een datum; 

 een aanduiding van de leidingwaterinstallatie waar de risicoanalyse betrekking op 

heeft; 

 de naam en hoedanigheid van de persoon die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. 

 

Na iedere relevante wijziging van een collectieve watervoorziening, of het gebruik daarvan, dan wel 

een wijziging van factoren die invloed kunnen hebben op dat risico, wordt binnen drie maanden de 

risicoanalyse opnieuw uitgevoerd (art. 37.4 Drinkwaterbesluit).  

 

Opmerking 

Water is legionellaveilig, als het minder dan 100 kolonie vormende eenheden 

legionellabacteriën bevat (Drinkwaterbesluit, artikel 36, lid 1). Men mag er van uitgaan dat 

drinkwater geleverd door een drinkwaterbedrijf hieraan voldoet. 

 

 

 

                                                 
2 zie Regeling Legionellapreventie, artikel 1 en 1.2 
3 zie Regeling Legionellapreventie artikel 2, 3 en 4 
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Opmerking 

Bij het uitvoeren van de maatregelen op grond van de uitgevoerde risicoanalyse mag 

volstaan worden met het herzien van het beheersplan. 

 

4.1.2 Legionella-beheersplan 

 

Een beheersplan voldoet aan de voorschriften van artikel 38 van het Drinkwaterbesluit (2). 
 

Het beheersplan wordt binnen drie maanden na het tijdstip van gereedkomen van de risicoanalyse 

opgesteld.  

 

Opmerking: 

Een bestaand beheersplan wordt binnen drie maanden na dat tijdstip herzien, indien een 

eventueel opnieuw uitgevoerde risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. 

 

Het beheersplan omvat ten minste de onderdelen zoals deze in artikel 38.4 van het Drinkwaterbesluit 

[2] zijn opgenomen. 

 

4.2 Eisen aan de rapportage 

 

Voor de rapportage van de uitkomsten van de risicoanalyse en/of het beheersplan wordt gebruik 

gemaakt van het “Modelrisicoanalyse en beheersplan Legionellapreventie Leidingwaterinstallatie 

(drinkwater en warm tapwater)” (bijlage 3 van deze BRL). De uit te brengen rapportage behandelt de in 

het model opgenomen onderwerpen in de in het model gehanteerde volgorde.  

 

Opmerking:  

Met het verplicht gebruiken van dit model wordt het de opdrachtgever direct duidelijk welke 

legionellarisico’s aanwezig zijn, wat de opdrachtgever verplicht en of optioneel aan technische 

of beheersmaatregelen moet of kan treffen en hoe de opdrachtgever dit kan doen. Een 

uitgebreidere toelichting op en uitwerking van het model is te vinden in ISSO-publicatie 55.1 

[6].  

 

De rapportage  

 beschrijft wat het beginpunt van de risicoanalyse is (meestal is dat het leveringspunt); 

 bevat alleen de voor de desbetreffende installatie relevante informatie; 

 is voorzien van een vaststellingsdatum en versienummer; 

 bevat de naam van de legionellapreventie-adviseur die de risicoanalyse heeft uitgevoerd 

en het beheersplan heeft opgesteld. 
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5. EISEN AAN DE WERKZAAMHEDEN 

 

5.1 Vakbekwaamheid 

Alle werkzaamheden ten aanzien van de producten en diensten in het kader van deze BRL worden 

uitgevoerd door een legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties’, hierna te noemen 

“legionellapreventie-adviseur”. De eisen die aan een legionellapreventie-adviseur worden gesteld zijn 

beschreven in  § 6.2 van deze BRL. 

 

5.2 Geheimhouding 

De certificaathouder houdt tegenover derden alle gegevens geheim, waarvan hij in het kader van de 

uitvoering van de opdracht kennis neemt, behalve in de situatie dat de certificaathouder wettelijk 

verplicht kan zijn bepaalde informatie te verstrekken. Mocht deze situatie zich voordoen, informeert de 

certificaathouder de opdrachtgever hierover. 

 

5.3 Opdracht 

De certificaathouder brengt een schriftelijke (mag digitale) offerte uit aan de opdrachtgever. In de 

offerte is/zijn opgenomen: 

 wat het beginpunt is van de leidingwaterinstallatie waarop de opdracht betrekking heeft 

(een installatie kan alleen legionellaveilig zijn als ook het water dat bij het beginpunt, 

het leveringspunt door het drinkwaterbedrijf, wordt ingevoerd legionellaveilig is); 

 een onderbouwing voor het uitvoeren van een beperkte of uitgebreide risicoanalyse 

inclusief de “beslisboom beperkte of uitgebreide risicoanalyse” (zie bijlage 4); 

 een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden en kosten en de voorwaarden die van 

toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd onder KvINL-gecertificeerd 

procescertificaat; 

 een volledig exemplaar van het BRL6010-certificaat. 

 

Opmerking:   

De in de offerte opgenomen werkzaamheden en kosten hebben betrekking op het voldoen aan 

de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een risicoanalyse en/of het hebben van een 

beheersplan. Het leveren van andere producten of diensten zoals bijvoorbeeld het nemen van 

watermonsters, maakt geen onderdeel uit van een opdracht in het kader van deze BRL.  

 

De opdracht met alle bijbehorende voorwaarden word schriftelijk vastgelegd. Een opdracht mag 

uitsluitend worden uitbesteed aan een andere certificaathouder. 

 

5.4 Informeren opdrachtgever 

De certificaathouder deelt de opdrachtgever aantoonbaar mee dat de certificerende instelling mogelijk 

een controlebezoek brengt aan de locatie van de leidingwaterinstallatie waarvoor een risicoanalyse 

en/of beheersplan is uitgebracht.  De certificaathouder informeert de opdrachtgever schriftelijk over 

zijn verantwoordelijkheid de wettelijk verplichte technische en/of beheersmaatregelen uit te voeren.  
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5.5 Risicoanalyse 

 

De certificaathouder voert de risicoanalyse uit conform de eisen in bijlage 2 van de Regeling 

Legionellapreventie (artikel 1.1.1 t/m 5) op de locatie waar de desbetreffende collectieve 

leidingwaterinstallatie is gerealiseerd.  

 

Indien tijdens het bezoek aan de locatie blijkt dat niet alle installatiecomponenten of risicofactoren 

(bijvoorbeeld seizoensinvloeden) kunnen worden beoordeeld, brengt de certificaathouder de 

opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er een acuut 

onveilige situatie aanwezig is, brengt de certificaathouder de opdrachtgever daarvan direct schriftelijk 

op de hoogte.  

 

5.5.1 Beperkte risicoanalyse 

Er is sprake van een beperkte risicoanalyse op het moment dat sprake is van het niet meer aanwezig zijn 

van aërosolvormende tappunten of preventieve technische maatregelen zijn genomen (zie bijlage 2, 

artikel 1.2.1 van de Regeling Legionellapreventie).  

 

Opmerking:  

Hoofdstuk 3 van ISSO-publicatie 55.1 [6] beschrijft een werkwijze voor het uitvoeren van een 

beperkte risicoanalyse.  

 

5.5.2 Uitgebreide risicoanalyse 

Er wordt een uitgebreide risicoanalyse, gericht uitgevoerd op het moment dat uit een eerste 

inventarisatie van tappunten blijkt dat er één of meer aerosolvormende tappunten aanwezig zijn, en er 

geen preventieve maatregelen genomen zijn. 

 

De legionellapreventie-adviseur gaat te werk overeenkomstig de bepalingen in bijlage 2 van de 

Regeling Legionellapreventie. De legionellapreventie-adviseur: 

 verzamelt gegevens zoals tekeningen, handleidingen e.d., ten aanzien van 

leidingwaterinstallatie, omgeving en gebruik; 

 beoordeelt deze gegevens ten aanzien van functie, materiële gegevens, bedrijfswijze, 

temperatuur; 

 verdeelt de collectieve watervoorziening in hoofdfuncties en componenten; 

 beoordeelt en kwalificeert de risico’s van alle componenten van de 

leidingwaterinstallatie (inclusief het doen van temperatuurmetingen). 

 

Opmerking: 

Hoofdstuk 4 van ISSO-publicatie 55.1 [6] beschrijft een werkwijze voor het uitvoeren van een 

uitgebreide risicoanalyse.  

 

5.6 Keuze legionella-beheersmaatregelen  

 

De certificaathouder gaat op basis van de verzamelde informatie na of en welke beheersmaatregelen 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat de leidingwaterinstallatie legionellaveilig is. Elektrochemische of 
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chemische beheerstechnieken mogen worden toegepast, indien de keuze daarvan in overeenstemming is 

met artikel 44 van het Drinkwaterbesluit (2). 

 

Opmerking:  

Bijlage F van ISSO publicatie 55.1 [6] geeft aan welke beheersmaatregel nodig is bij welk 

risico. Uitgebreide informatie over alternatieve technieken voor legionellapreventie in 

collectieve leidingwaterinstallaties is opgenomen in ISSO publicatie 55.4 [8]. 

 

5.7 Levering  

 

De certificaathouder levert de rapportage van risicoanalyse en/of beheersplan binnen 3 maanden na het 

 uitvoeren van de risicoanalyse overeenkomstig de eisen in 4.2 aan de opdrachtgever.  De 

certificaathouder levert de rapportage schriftelijk en digitaal aan de opdrachtgever. De 

componenteninventarisatie en -beoordeling als onderdeel van het de risicoanalyse worden opgeleverd in 

de vorm van een spreadsheetbestand.  De certificaathouder biedt de opdrachtgever aan de risicoanalyse 

en/of beheersplan mondeling toe te lichten. 

 

De opdrachtgever is eigenaar van de verzamelde data in het kader van de gemaakte risicoanalyse en/of 

het beheersplan. Bij beëindiging van de opdracht dienen de verzamelde data door de certificaathouder 

aan de opdrachtgever in een vrij toegankelijk format te worden overgedragen. 
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6. EISEN TE STELLEN AAN DE CERTIFICAATHOUDER 

6.1 Inschrijving bij Kamer van Koophandel 

 

De certificaathouder staat ingeschreven in het handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie. 

De certificaathouder is in het bezit van een bewijsstuk, waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder 

is dan één jaar. 

 

Deze paragraaf is niet van toepassing op een onderdeel van een overheidsinstelling. 

 

Opmerking: 

Ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer is er in Nederland op grond 

van de Handelsregisterwet een handelsregister dat wordt gehouden door de Kamers van 

Koophandel. De andere lidstaten van de Europese Unie hebben vergelijkbare registers. 

 

6.2 Personeel 

 

6.2.1 Arbeidsovereenkomst 

De certificaathouder heeft een arbeidsovereenkomst met ten minste één ‘legionellapreventie-adviseur’. 

  

Opmerking:  

De verplichting tot het hebben van een arbeidsovereenkomst met een legionellapreventie-

adviseur geldt niet voor zelfstandigen zonder personeel. 

 

6.2.2 Vakbekwaamheid legionellapreventie-adviseur 

 

Een legionellapreventie-adviseur is een persoon die: 

 een werk- en denkniveau heeft minimaal op MBO-niveau 

 voldoet aan de eisen aan de competentie-eisen in bijlage 2; 

 in het bezit is van een geldig diploma ‘legionellapreventie-adviseur collectieve 

leidingwaterinstallaties’; 

 in een periode van 12 maanden minimaal twee risicoanalyses en beheersplannen 

uitbrengt. 

 

Door de certificaathouder ingehuurde personen voldoen aan dezelfde vakbekwaamheidseisen als het 

eigen personeel.  

 

Opmerking:  

Om de vakbekwaamheid blijvend te borgen, kan het Centraal College van Deskundigen van 

KvINL legionellapreventie-adviseurs een verplichting opleggen tot na- en/of bijscholing, met 

een maximum van vier dagdelen per kalenderjaar. 
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6.3 Meet- en beproevingsmiddelen 

 

De certificaathouder dient de feitelijke beschikking te hebben over de volgende instrumenten: 

 

Voor het bepalen van de tapwatertemperatuur: 

 een gekalibreerd temperatuurmeetinstrument met een bereik van 0-100
o
C met een 

afleesbaarheid van beter of gelijk aan 0,5
o
C. 

 

6.4 Documenten 

 

De certificaathouder beschikt over 

 Deze BRL 

 Drinkwaterwet [1) 

 Drinkwaterbesluit [2] 

 Ministeriële Regeling Legionellapreventie [3] 

 NEN1006:2015 [4] + A1 (2018) 

 

Verder is het aan te bevelen om ook de volgende documenten beschikbaar te hebben 

 Waterwerkbladen [5] 

 ISSO 55.1 [6] 

 ISSO 55.2 [7] 

 ISSO 55.4 [8] 

 

Opmerking:  

De documenten mogen ook digitaal beschikbaar zijn als weblink. 
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7. EISEN TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING  

7.1 Eis    

De interne kwaliteitsbewaking (het kwaliteitssysteem van de certificaathouder) moet van 

zodanige aard zijn dat ter beoordeling van de certificatie instelling zeker is gesteld dat: 

 de op te stellen documenten voldoen aan hoofdstuk 4, en 

 de op te stellen documenten tot stand komen op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 5. 

 

7.2 Algemeen, kwaliteitshandboek 

 

De certificaathouder heeft schriftelijk vastgelegd op welke wijze de kwaliteitszorg ten behoeve van het 

onderwerp van certificatie in het bedrijf is geregeld. Deze schriftelijke vastlegging geeft de beschrijving 

van het kwaliteitssysteem en wordt hierna aangeduid met de term ‘kwaliteitshandboek’. 

 

Het kwaliteitshandboek mag uit meerdere delen bestaan en mag ook een elektronisch bestand zijn. Het 

kwaliteitshandboek moet voor alle medewerkers van het bedrijf herkenbaar zijn als de vigerende versie. 

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het onderwerp van certificatie moeten op de hoogte zijn van 

het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft ten minste de interne kwaliteitsbewaking als 

bedoeld in dit hoofdstuk, wie verantwoordelijk is voor het kwaliteitssysteem en hoe het 

kwaliteitssysteem wordt onderhouden.  

 

Als een certificaat betrekking heeft op een bedrijf met meerdere vestigingen, dan moeten deze met 

hetzelfde kwaliteitssysteem werken.  

 

7.3 Kwaliteitsbeleid 

 

Het kwaliteitshandboek moet ten minste een verklaring bevatten van de directie van de 

certificaathouder, dat het kwaliteitsbeleid erop is gericht is om 

 het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6,  

 de interne kwaliteitsbewaking uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk 7,  

 documenten op te stellen die voldoen aan hoofdstuk 4, en 

 die documenten tot stand te brengen op een wijze overeenkomstig hoofdstuk 5. 

 

7.4 Inhuur en uitbesteding 

 

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding en hoe de 

organisatie toeziet op het voldoen van de geleverde producten aan de eisen van de BRL. Het 

kwaliteitssysteem is ook van toepassing op ingehuurd personeel.   

 

7.5 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden 

 

In het kwaliteitshandboek wordt de plaats in de organisatie beschreven van iedere functie die betrokken 

is bij het onderwerp van certificatie met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, 
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bevoegdheden en vakbekwaamheden. De directie is er verantwoordelijk voor dat iedere medewerker 

weet en begrijpt welke eisen aan zijn werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden hij heeft.  

 

7.6 Beschrijving van procedures  

 

Het kwaliteitshandboek bevat minimaal procedurebeschrijvingen ten aanzien van: 

 de registratie van projecten (zie 7.7.1); 

 het beheer van projectdossiers (zie 7.7.2); 

 controle op de uitvoering van de werkzaamheden (zie 7.7.3); 

 het documentenbeheer (zie. 7.7.4); 

 beheer van meet- en beproevingsmiddelen (zie 7.7.5); 

 de beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers (zie 7.7.6); 

 de beheersing van tekortkomingen (zie 7.7.7); 

 de klachtenbehandeling (zie 7.7.8) en 

 de interne audits (7.7.9). 

De certificaathouder is vrij in de uitwerking van de procedures, mits de procedures voldoen aan de 

eisen van paragraaf  7.7. 

 

7.7 Procedure-eisen  

7.7.1 Registratie van projecten  

De certificaathouder neemt elk project, waarvoor hij opdracht heeft verworven, voorafgaand aan de 

uitvoering, op in een projectenregistratie, met vermelding van  

 het nummer van het project; 

 de naam en adresgegevens van het project; 

 de datum van de opdracht(-bevestiging); 

 de naam van de legionellapreventie-adviseur die de risicoanalyse en het beheersplan 

heeft opgesteld. 

 

De certificatie instelling heeft steeds onmiddellijk toegang tot de projectenregistratie, onder andere 

voor de selectie van de te controleren projecten. 

 

7.7.2 Beheer van projectdossiers 

Voor elk project wordt een projectdossier bijgehouden. Het projectdossier bevat in elk geval  

 de offerte; 

 de opdrachtbevestiging; 

 de meest recente informatie omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, zoals 

tekeningen en schetsen; 

 de resultaten van uitgevoerde controles op de werkzaamheden; 

 de rapportage(s) van risicoanalyse en/of beheersplan; 

 een bewijs van ontvangst van de rapportage(s) van risicoanalyse en/of het beheerplan 

door de opdrachtgever.  
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Opmerking: 

De risicoanalyse en/of het beheersplan in het projectdossier geven een actueel en 

waarheidsgetrouw beeld van de eventueel aanwezige risico’s en te nemen beheersmaatregelen 

voor de betreffende collectieve leidingwaterinstallatie.  

 

7.7.3 Controle op de uitvoering van de werkzaamheden 

De certificaathouder dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te controleren of deze 

voldoen aan de eisen in de BRL.  

 

De certificaathouder dient registraties van deze controles bij te houden. Daarbij wordt de persoon 

vermeld die de controle heeft uitgevoerd. De resultaten van de controles worden opgenomen in het 

projectdossier. 

 

Opmerking: 

Ook de eigenaar van een eenpersoonsbedrijf moet registreren dat hij zich ervan heeft 

vergewist dat de werkzaamheden aan de eisen voldoen. 

 

7.7.4 Documentenbeheer  

In het kwaliteitshandboek is een overzicht van de beschikbare documenten opgenomen. De 

certificaathouder geeft aan wie verantwoordelijk is voor het beheren van deze documenten. Deze 

persoon zorgt er voor dat de documenten de juiste uitgave zijn, met de juiste wijzigingen of 

aanvullingen, en dat bijgehouden wordt waar en bij wie de documenten aanwezig zijn.  

 

De documenten die de certificaathouder in ieder geval moet beheren zijn: 

 De in 6.4 genoemde documenten; 

 Het kwaliteitshandboek en alle documenten waarnaar het kwaliteitshandboek verwijst 

(zie 7.2); 

 De projectdossiers en alle documenten waarnaar de projectdossiers verwijzen (zie 

7.7.2); 

 De resultaten van de periodieke kalibraties (zie 7.7.5) 

 De beschrijving van de vereiste en de werkelijke vakbekwaamheid van de medewerkers 

(zie 7.7.6); 

 De registraties van de beoordeling van de vakbekwaamheid van de medewerkers (zie 

7.7.6) 

 Het klachtenregister (zie 7.7.8); 

 De rapportages over de resultaten van de interne audits en het register van interne 

audits (zie 7.7.9). 

 

De certificaathouder bewaart het projectdossier en alle documenten waarnaar het projectdossier wordt 

verwezen tot ten minste 10 jaar na afronding van het project. Overige documenten worden bewaard tot 

ten minste 10 jaar nadat de verwijzing ernaar is vervallen of vervangen door de verwijzing naar een 

recentere versie. Overige registraties worden tot ten minste 10 jaar na registratiedatum bewaard. 
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Opmerking 

De certificaathouder moet een norm die al meer dan 10 jaar niet meer geldig is, dus toch nog 

bewaren als hij dit document heeft toegepast in een project dat nog niet meer dan 10 jaar 

geleden is afgerond. Oudere versies van het kwaliteitshandboek hoeven echter nooit langer 

dan 10 jaar bewaard te worden. 

 

7.7.5 Beheer van meet- en beproevingsmiddelen  

 

In het kwaliteitshandboek wordt beschreven hoe de certificaathouder er voor zorgt dat de gebruikte 

meet- en beproevingsmiddelen (zie 6.3) geschikt blijven voor de meet- en/of beproevingsactiviteiten die 

worden uitgevoerd.  

 

Het kwaliteitshandboek bevat van alle beschikbare temperatuurmeetinstrumenten een overzicht van de 

aan te houden kalibratie-frequentie, met bijbehorende wijze van kalibratie. 

Temperatuurmeetinstrumenten moeten worden gekalibreerd door een daarvoor geaccrediteerd 

kalibratielaboratorium (conform ISO 17025) op de waarden 15
o
C en 60

o
C. De nauwkeurigheid op deze 

waarden moet beter of gelijk zijn aan 1°C. 

 

De kalibratie van de temperatuurmeetinstrumenten moet plaatsvinden vóór de vastgelegde reguliere 

volgende kalibratiedatum, maar ook  wanneer een temperatuurmeetinstrument door een voorval kan zijn 

ontregeld. De kalibratiestatus (datum, datum volgende kalibratie (één jaar later) en certificaatnummer 

moet zijn aangegeven op elk temperatuurmeetinstrument (bijvoorbeeld met een sticker). 

 

De certificaathouder moet de kalibratiegegevens beoordelen, registreren en bewaren.  

De kalibratiegegevens kunnen aanleiding zijn tot het aanpassen van de kalibratiefrequentie. 

 

Indien een temperatuurmeetinstrument is gejusteerd
4
, moet worden nagegaan of het gebruik van het 

instrument, voorafgaand aan het justeren, tot andere beslissingen zou hebben geleid, als het instrument 

op dat moment al gejusteerd was. Zo nodig worden op grond van dit onderzoek corrigerende 

maatregelen getroffen. 

 

7.7.6 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers  

In het kwaliteitshandboek is aangegeven over welke vakbekwaamheid elke medewerker die betrokken 

is bij de levering van de gecertificeerde producten moet beschikken in relatie tot zijn taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie 7.5). 

 

De certificaathouder beschikt over een dossier waarin de vakbekwaamheden (kennis, vaardigheden en 

ervaring) van de medewerkers zijn beschreven. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de medewerkers 

door middel van het volgen van opleidingen, training of andere maatregelen, zoals intern overleg (mits 

vastgelegd), blijvend voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid. Het bedrijf moet beschikken over een 

                                                 
4
 Justeren = Het zodanig afregelen van een meetinstrument dat de door het meetinstrument aangeduide waarde 

niet meer afwijkt van de standaard dan is toegestaan (dus niet meer dan de toegestane meetfout), nadat bij 

kalibreren is gebleken dat de afwijking meer is dan is toegestaan. 

(Afregeling binnen de toegestane meetfout is geen justeren.) 
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dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste vakbekwaamheid. Jaarlijks wordt 

beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Registraties van de 

jaarlijkse beoordeling en eventuele te nemen maatregelen worden bijgehouden. 

 

Van de beoordelingen moet worden geregistreerd: 

 wie heeft wie beoordeeld, en wanneer 

 de resultaten van de beoordeling, en 

 de eventuele maatregelen. 

 

Opmerking: 

Ingehuurd personeel wordt beschouwd als eigen personeel. 

 

7.7.7 Beheersing van tekortkomingen 

De certificaathouder wijst in het kwaliteitshandboek de medewerkers aan die verantwoordelijk en 

bevoegd zijn om te bepalen hoe tekortkomingen worden beheerst.  

 

De certificaathouder moet risicoanalyses en beheersplannen die niet aan de eisen voldoen, als zodanig 

identificeren en onbedoeld gebruik of onbedoelde levering voorkomen.  

 

Bij gebleken tekortkomingen moet de certificaathouder nagaan of aanpassing van de interne 

kwaliteitsbewaking noodzakelijk is. Als dat het geval is past de certificaathouder de interne 

kwaliteitsbewaking aan. Het kan nodig zijn een voorgestelde rectificatie c.q. acceptatie van de 

geconstateerde tekortkoming te rapporteren voor aanvaarding door de opdrachtgever, de eindgebruiker, 

de wetgevende instantie of andere instantie.  

 

7.7.8 Klachtenbehandeling  

Bij een binnenkomende klacht beoordeelt de certificaathouder of de klacht terecht is. Indien dat het 

geval is behandelt de certificaathouder de geconstateerde gebreken volgens de in het 

kwaliteitshandboek beschreven procedure en heft deze op.  

 

De certificaathouder houdt een register bij van ontvangen klachten die verband houden met het 

onderwerp van certificatie. Daarin moet hij het stadium van de klachtenbehandeling vastleggen en 

aangeven op welke wijze de klacht is behandeld en welke maatregelen zijn genomen om herhaling 

ervan te voorkomen. De certificaathouder wijst een medewerker aan die verantwoordelijk is voor de 

klachtenbehandeling. 

 

7.7.9 Interne audits 

De certificaathouder voert met geplande tussenpozen, maar ten minste 1x per jaar interne audits uit om 

vast te stellen of de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven en 

doeltreffend is geïmplementeerd, wordt onderhouden en wordt uitgevoerd volgens de eisen van dit 

hoofdstuk. In het kwaliteitshandboek definieert de certificaathouder de criteria, de reikwijdte, de 

frequentie en de werkwijzen die van toepassing zijn op de audits.  

 

 

 

Ter kritiek t/m 1 mei 2018 KvINL



‘LEGIONELLARISICOANALYSES EN –BEHEERSPLANNEN VOOR  

COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES’ 

 

Nationale Beoordelingsrichtlijn 6010 d.d. 2018-03-12 

 

 

  pagina - 18 - 

Indien uit de resultaten van de interne kwaliteitsbewaking blijkt dat de werkzaamheden voor een 

bepaald project niet voldoen aan de gestelde eisen dient: 

 waar nodig het proces rond het vervaardigen van een risicoanalyse en beheersplan 

gecorrigeerd te worden zodat het resultaat alsnog aan de eisen gaat voldoen; 

 nagegaan te worden wat de oorzaak is en, waar nodig, de werkwijze te worden 

aangepast om herhaling te voorkomen; 

 de desbetreffende procedures in het handboek eventueel te worden aangepast; 

 bij het onderwerp van certificatie betrokken personen van de veranderingen op de 

hoogte te worden gesteld. 

 

De certificaathouder houdt van de uitgevoerde audits een register bij. 

 

Opmerking: 

In het kader van de interne audits wordt ook gecontroleerd of bij het leveren van de rapportage 

van risicoanalyse en/of beheerplan, voldaan wordt aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5. 
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8. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING 

Vanaf het moment dat het certificaat is afgegeven, controleert de certificatie instelling regelmatig of het 

bedrijf voldoet aan de eisen van hoofdstuk 6 en 7 (organisatiegericht vervolgonderzoek) en 

steekproefsgewijs, gespreid in de tijd, bij willekeurig door haar gekozen projecten of de gecertificeerde 

producten en/of diensten voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4, 5 en 7 (projectgericht 

vervolgonderzoek).  

 

8.1 Organisatiegericht vervolgonderzoek 

 

8.1.1 Omvang 

 

Na de afronding van het toelatingsonderzoek vindt steeds na verloop van gemiddeld twaalf maanden 

een vervolgonderzoek plaats op overeenstemming met de eisen van hoofdstuk 6 en 7. Een 

vervolgonderzoek kan onverwacht plaats vinden. 

 

Op het organisatiegerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel 3.1 van toepassing met 

dien verstande dat de daar opgenomen tabel wordt vervangen door de navolgende tabel 

 

Minimale omvang organisatiegericht vervolgonderzoek: 
 

Aantal legionellapreventie-adviseurs  Omvang (uren) 

1 t/m 15 4 

16 t/m 40 8* 

40+ t/m  12* 

 

* Als gedurende twee achtereenvolgende, organisatiegerichte vervolgonderzoeken geen tekortkomingen 

door de certificatie instelling worden geconstateerd, mag van de genoemde uren worden afgeweken 
 

8.1.2 Inhoud 

 

Op het organisatiegerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van onderdeel 3.2 van toepassing. 
 

8.2 Projectgericht vervolgonderzoek 

 

8.2.1 Omvang 

 

Gedurende de looptijd van de certificatie, vanaf het tijdstip waarop het certificaat is afgegeven, 

controleert de certificatie instelling jaarlijks steekproefsgewijs, gespreid in de tijd enkele willekeurig 

gekozen, opgeleverde, projecten op overeenstemming met de eisen van hoofdstuk 4, 5 en 7. De 

controles vinden plaats op de locatie van de leidingwaterinstallatie. 

 

Als een eigenaar van een locatie waarvoor een risicoanalyse en beheersplan is gemaakt geen 

toestemming geeft voor een bezoek, selecteert de certificatie instelling een ander project.  
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De aan de projectcontroles te besteden tijd is ten minste 4 uren per project.  

 

Bij certificering van een bedrijf met meerdere vestigingen, bedraagt de te besteden tijd aan controle van 

projecten, bij de hoofdvestiging en bij elke nevenvestiging, ten minste 4 uren. 

 

De te besteden tijd heeft slechts betrekking op onderzoek en verslaglegging, dus niet op reistijd en 

overige tijd nodig voor het volledig behandelen van de aanvraag. 

 

Minimaal aantal per periode van 12 maanden te controleren projecten 
 

Aantal legionellapreventie-adviseurs  Aantal projecten 

1   1 

2 t/m  4 2 

5 t/m 9 3 

10 t/m 16 4 

17 t/m 20 5 

21 t/m 24 6 

25 t/m 28 7 

Voor elke opvolgende klasse van 4  + 1 
 

 

Elke periode van 48 maanden, vanaf de datum waarop de certificaathouder is toegelaten, is van elke 

door de certificaathouder ingeschakelde legionellapreventie-adviseur tenminste een project door de 

certificatie instelling gecontroleerd.  

 

8.2.2 Inhoud 

 

Op het projectgerichte vervolgonderzoek zijn de bepalingen van 3.4 van toepassing. 

 

8.3 Rapportage vervolgonderzoek 

Van de vervolgcontroles worden schriftelijke rapportages opgesteld. Alle afwijkingen, zowel kritieke 

als niet kritieke, worden gerapporteerd. De certificatie instelling zendt deze rapportages, 

overeenkomstig haar certificatiereglement, voorzien van een schriftelijke conclusie en de eventueel 

opgelegde sancties, naar de certificaathouder.  

 

De certificatie instelling legt de bevindingen van een vervolgonderzoeken vast in een dossier. Een 

dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over de in deze beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen 

 Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn getraceerd moeten traceerbaar 

zijn vastgelegd 

 

8.4 Afwijkingen en sancties 

Bij een projectgerichte of organisatiegerichte vervolgcontrole kan een certificatie instelling 

kritieke of niet kritieke afwijkingen constateren. 
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8.4.1 Kritieke afwijkingen 

Er is sprake van een kritieke afwijking indien: 

 een onder certificaat geleverd risicoanalyse en beheersplan structureel niet voldoen aan 

een eis uit hoofdstuk 4. Er is sprake van “structureel niet voldoen” als tijdens een 

controle in meerdere risicoanalyses en/of beheersplannen dezelfde tekortkoming wordt 

gevonden en/of een tekortkoming tijdens twee opeenvolgende vervolgcontroles wordt 

geconstateerd; 

 een onder certificaat geleverd risicoanalyse en/of beheersplan structureel niet voldoet 

aan een eis uit hoofdstuk 5.  Er is sprake van “structureel niet voldoen” als tijdens een 

controle meermaals (dezelfde) tekortkoming wordt gevonden of een tekortkoming 

tijdens twee opeenvolgende vervolgcontroles wordt geconstateerd; 

 een onder certificaat geleverde risicoanalyse en/of beheersplan niet voldoet aan één van 

de eisen van hoofdstuk 6; 

 het kwaliteitssysteem van het bedrijf niet meer voldoet aan paragraaf 7.1; 

 een in paragraaf 7.2 t/m 7.7 voorgeschreven onderdeel van het kwaliteitshandboek 

ontbreekt of structureel niet wordt toegepast. Er is sprake van “structureel niet 

toepassen” als tijdens twee opeenvolgende vervolgcontroles wordt geconstateerd dat 

het desbetreffende onderdeel van het kwaliteitshandboek niet wordt toegepast; 

 er meer dan 5 niet-kritieke afwijkingen in één risicoanalyse en/of beheersplan worden 

geconstateerd. 

 

Na constatering van een kritieke afwijking treedt de volgende procedure in werking: 

1. De certificatie instelling stelt de certificaathouder schriftelijk op de hoogte van een 

kritische afwijking.  

2. De certificaathouder krijgt 5 werkdagen de tijd om op de schriftelijke melding van de 

certificatie instelling te reageren (aankondiging plan van aanpak hetzij klacht indien de 

certificaathouder de kritieke afwijking onterecht vindt) 

3. Wanneer er binnen 5 werkdagen geen reactie van de certificaathouder is ontvangen, 

schorst de certificatie instelling het certificaat. Dit houdt in dat de certificaathouder 

geen producten onder certificaat mag leveren. 

4. De certificaathouder krijgt twee maanden de tijd om een plan van aanpak bij de 

certificatie instelling in te dienen. De certificatie instelling beoordeelt of dit plan van 

aanpak adequaat is waar het gaat om het oplossen van de kritieke afwijking. Om te 

beoordelen of het plan van aanpak ook is geïmplementeerd kan de certificatie instelling 

binnen drie maanden een extra audit uitvoeren. 

5. Als er geen adequaat plan van aanpak is ingediend, dan zal de certificatie instelling het 

certificaat intrekken. Hierna zal een certificaathouder weer een initiële audit moeten 

aanvragen om opnieuw gecertificeerd te worden. 

 

In het geval sprake is van een kritieke afwijking op grond van hoofdstuk 4 of 5 levert de 

certificaathouder de opdrachtgever een nieuwe risicoanalyse en/of beheersplan.  
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8.4.2 Niet-kritieke afwijkingen 

Een niet kritieke afwijking is elke andere (dan kritieke) afwijking ten opzichte van de eisen in de BRL 

 

Na constatering van een niet-kritieke afwijking treedt de volgende procedure in werking: 

De certificaathouder dient binnen drie maanden een plan van aanpak in bij de certificatie instelling. De 

certificatie instelling beoordeelt of dit plan van aanpak adequaat is waar het gaat om het oplossen van 

de niet-kritieke afwijking. Als de certificaathouder niet reageert of geen adequaat plan van aanpak 

indient, wordt de afwijking opgeschaald naar kritisch en zal de procedure zoals beschreven bij de 

kritieke afwijkingen in werking treden. 

 

8.5 Onvoldoende projecten 

Indien het bedrijf in enig jaar minder projecten heeft dan het aantal te onderzoeken projecten, dan 

wordt het ontbrekende aantal in het volgende jaar alsnog onderzocht. Kan dit dan nog niet, dan wordt 

het certificaat ingetrokken. 

 

8.6 Vakbekwaamheidseisen 

8.7.1 Eisen aan de bekwaamheid van de reviewer 

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie instelling die de rapportages als bedoeld in 

7.1.5 en 7.2.6 beoordeelt, worden de volgende eisen gesteld: 

 HBO werk- en denkniveau. 

 Kennis van de BRL. 

 De eisen voor een ‘legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties’ (bijlage 

2). 

 1 jaar werkervaring als organisatiegerichte auditor met minimaal 4 audits,  

waarvan ten minste 1 volledig toelatingsonderzoek, volgens de BRL en zelfstandig en onder 

toezicht van de RvA 

 

8.7.2 Eisen aan de bekwaamheid van de auditor (organisatiegericht) 

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie instelling die met name het 

organisatorische en administratieve aspect van het leveren van de gecertificeerde producten beoordeelt, 

worden de volgende eisen gesteld: 

 HBO werk- en denkniveau. 

 Kennis van de BRL. 

 De eisen voor een ‘legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties’ (bijlage 

2). 

 1 jaar werkervaring als organisatiegerichte auditor met minimaal 4 audits,  

waarvan ten minste 1 volledig toelatingsonderzoek, volgens de BRL en zelfstandig en onder 

toezicht van de RvA 
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8.7.3 Eisen aan de bekwaamheid van de inspecteur (projectgericht) 

Aan de bekwaamheid van de medewerker van de certificatie instelling die met name het technisch-

inhoudelijke aspect van het leveren van de gecertificeerde producten beoordeelt, worden de volgende 

eisen gesteld: 

 HBO-werk- en denkniveau 

 Kennis van de BRL. 

 De eisen voor een ‘legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties’ (bijlage  2). 

 1 jaar werkervaring als projectgerichte onderzoeker met minimaal 4 projectgerichte  

onderzoeken waarvan ten minste 1 onderzoek, volgens de BRL, volledig, en zelfstandig en 

onder toezicht van de RvA. 

 

8.7 Rapportage aan het Centraal College van Deskundigen KvINL 

 

Door de voor deze BRL geaccrediteerde certificerende instellingen wordt jaarlijks uiterlijk voor 1 

februari van het jaar volgend op het afgelopen kalenderjaar gerapporteerd aan het College van 

Deskundigen van KvINL. Via deze rapportage worden geanonimiseerd gegevens aangeleverd over de 

ontwikkelingen in het aantal certificaathouders (stand begin van het jaar, nieuwe certificaathouders, 

gestopte certificaathouders, ingetrokken certificaathouders), het aantal uitgevoerde projectgerichte 

controles, en de resultaten van de controles (kritieke tekortkomingen, oorzaken, sancties) en eventueel 

gewenste verbeteringen in het schema of anderszins. 
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9. EISEN TE STELLEN AAN HET CERTIFICAAT  

9.1 Certificaathouder 

Een kwaliteitsverklaring is toegewezen aan één bedrijf, organisatie dan wel rechtspersoon, zoals 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, en is niet overdraagbaar.  

 

9.2 Geldigheidsduur 

Op het certificaat is na de kop ‘Geldig tot’ een datum vermeld die maximaal drie jaar later valt dan de 

datum van uitgifte van het certificaat. De certificatie instelling zal het certificaat tijdig vernieuwen.    

In dit kader verricht de certificatie instelling geen extra controles. 

 

Opmerking:  

Bij een aanpassing van de beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld of eerst een regulier 

vervolgonderzoek moet plaats vinden voordat het nieuwe certificaat kan worden afgegeven. 

 

9.3 Toepassingsgebied 

In het certificaat wordt vermeld waarvoor de certificaathouder gecertificeerd wordt. Op het certificaat 

wordt het toepassingsgebied aangeduid overeenkomstig hoofdstuk 2. 

 

Op het certificaat: 

 is het logo van het certificatiemerk “KvINL-gecertificeerd” opgenomen; 

 wordt de naam en het adres van de certificatie instelling opgenomen; 

 wordt de naam en het adres opgenomen van de certificaathouder; 

 worden de namen opgenomen van de organisatieonderdelen met een ander adres dan de 

certificaathouder (de nevenvestigingen) die onder het certificaat werken. 

 

9.4 Uitvoering van het certificaat 

Een (richtinggevend) model van het certificaat is opgenomen in bijlage 1. 

 

9.5 Gebruik van het certificaat en het certificatiemerk 

Het certificaat mag alleen gebruikt worden in relatie met werkzaamheden die beschreven zijn in het 

certificaat. Bij het gebruik van het certificaat in drukwerk en/of op de website moet duidelijk gemaakt 

worden dat het certificaat alleen betrekking heeft op het maken en afgeven van een risicoanalyse en 

beheersplan. Het niet naleven hiervan kan een directe schorsing van het certificaat tot gevolg hebben. 
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Bijlage 1 Modelcertificaat 

 
<Naam CI> KvINL

 
procescertificaat 

Legionella-risicoanalyses en legionellabeheersplannen collectieve leidingwaterinstallaties 

 Pagina  1  van  ……. 

Nummer  Vervangt  

Uitgegeven  d.d.  

Geldig tot jjjj-mm-dd     
 

Gegevens certificaathouder 

 
 
Naam 
Adres 
Tel.  
Fax  
www. 
 
 

 

Verklaring van <naam CI> 

 

Dit certificaat is op basis van BRL 6010 d.d. (datum BRL), afgegeven door <naam CI>, conform het hiervoor van toepassing 

zijnde <naam CI> Reglement voor yyyyyyy (naam in te vullen door CI). 

 

 

<naam CI> verklaart:  

 dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door <naam bedrijf> verrichte werkzaamheden aangaande het maken 

van een legionella-risicoanalyse en/of een legionellabeheersplan bij voortduring aan de in de beoordelingsrichtlijn 

gestelde eisen ten aanzien van het proces en het eindresultaat voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is 

vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat,    

 dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de legionella-risicoanalyse en/of legionella-beheersplan voldoet aan de 

relevante eisen van het Drinkwaterbesluit en de Regeling Legionellapreventie. 

 

 

 

 

Voor <CI> 

 

Directeur 

 

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van KvINL: www.kvinl.nl    

 

 

De gebruiker van dit <naam CI> KvINL  certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij <naam CI> te informeren of dit 

document nog geldig is.   

 

 

 

Drinkwaterbesluit Proces beoordeeld 

Periodieke controle 
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Bijlage 2 Competentie-eisen ‘legionellapreventie-adviseur collectieve leidingwaterinstallaties’ 

 

Eisen aan kennis en begrip  

De legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties  

 kent en begrijpt de eisen die de BRL stelt aan een legionella risicoanalyserapport en een legionella beheersplan, 

voor permanente dan wel tijdelijke, collectieve leidingwaterinstallaties; 

 weet en begrijpt wat legionella is, en wat de gezondheidsrisico’s en de risicofactoren voor groei van de 

legionellabacterie in drinkwaterinstallaties zijn; 

 weet en begrijpt wat de mogelijkheden zijn om legionellagroei in de ontwerpfase van een installatie te voorkomen; 

 kent en begrijpt de technische uitgangspunten voor een veilige leidingwaterinstallatie zoals vastgelegd in NEN1006, 

is bekend met geldende normen en ontwerprichtlijnen; 

 kent en begrijpt de uitgangspunten van NEN1006 en weet waarin de wettelijke basis van NEN1006 ligt 

(Bouwbesluit), alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen uitgewerkt in de Waterwerkbladen en ISSO 

ontwerprichtlijnen; 

 kent en begrijpt de functie en het belang van terugstroombeveiligingen; 

 kent en begrijpt de inhoud en relatie tussen de bepalingen van het Drinkwaterbesluit en de ‘Regeling 

legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater’ met betrekking tot 

o Legionellapreventie in prioritaire installaties, 

o Legionellapreventie in installaties die vallen onder de zorgplicht, 

o de toepassing van verschillende (conventionele en alternatieve) beheerconcepten (volgorde, 

motiveringsvereiste, certificatie-eisen, toelatingseisen Ctgb),  

o de verantwoordelijkheden van de eigenaar en exploitant/beheerder, inclusief de handelwijze bij een 

normoverschrijding. 

 kent en begrijpt de inhoud en relatie met betrekking tot bepalingen vastgelegd in de 

o Regeling materialen en chemicaliën in contact met drinkwater en warmtapwater 

o Drinkwaterregeling (meetprotocollen) 

 heeft kennis van waterbehandeling en kent en begrijpt de toepassingsmogelijkheden en technische eisen rond de 

verschillende beheerconcepten (thermisch, fysisch, chemisch, fotochemisch of elektrochemisch) in het kader van 

legionellapreventie; 

Eisen aan vaardigheden 

De legionellapreventie-adviseur leidingwaterinstallaties 

 kan een risicoanalyse uitvoeren volgens artikel 37 van het Drinkwaterbesluit, bijlage 2 van de Regeling 

Legionellapreventie en artikel 5.5 van de BRL; 

 kan een legionellabeheersplan opstellen volgens artikel 38 van het Drinkwaterbesluit, en artikel 5.6 van de BRL; 

 kan een risicoanalyserapport en beheersplan opstellen dat voldoet aan de eisen die daaraan in  hoofdstuk 4.2 

“Aanvullende producteisen” van de BRL worden gesteld; 

 kan een motivering voor een alternatieve techniek schrijven op grond van de vereisten die artikel 44 van het 

Drinkwaterbesluit daar aan stelt; 

 kan de beheerinstructie van alternatieve technieken integreren in het legionellabeheersplan  overeenkomstig 

BRL14010-1 en -2; 

 kan aan gebouweigenaren en/of -beheerders uitleggen wat de gezondheidsrisico’s en de risicofactoren voor groei 

van de legionellabacterie in de drinkwaterinstallatie zijn; 

 kan aan  gebouweigenaren en/of -beheerders de resultaten van  de risicoanalyse uitleggen en uitleggen hoe 

technische c.q. beheersmaatregelen uitgevoerd dienen te worden; 

 kan aan installateurs, bouwkundigen en adviseurs uitleggen wat de mogelijkheden zijn om legionellagroei in de 

ontwerpfase te voorkomen; 

 de gebouweigenaar en/of -beheerder adviseren over het implementeren van legionellabeheer in de organisatie. 
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Bijlage 3 Modelrisicoanalyse en -beheersplan Legionellapreventie Leidingwaterinstallatie  

  

 Voorblad Risicoanalyse en beheersplan Legionellapreventie Leidingwaterinstallatie 

 

0 InhoudsoInhoudsopgave 

1 InleidingInleiding 

2 SamenvaSamenvatting 

3 InformatiInformatie en gegevens 

 

 3.1 Object, i Object, installatie en beoordelaar (model 3.1) 

 3.2 Diverse  Diverse instellingen/partijen (model  3.2) 

 3.3 Taken e Taken en bevoegdheden (model 3.3) 

  

4 Technisc Technische maatregelen 

  

 4.1 Wettelij  Wettelijk verplicht NEN 1006 

  4.1.1  …………… 

 4.2 OptioneeOptioneel 

  4.2.14. 4  4.2.1 

   

5 BeheermBeheersmaatregelen 

   

 5.1 AlgemeeAlgemeen 

  5.1.1 Analyse Analyse watermonsters 

 5.2 Specifiek  

  5.2.1  …………… 

    

6 Normov Normoverschrijding 

    

   B bijlage 1 Werkins Werkinstructies 

Bib  bijlage 2 RisicoanRisicoanalyse 

   

 1 Compon Componentenlijst 

  1.1 InventariInventarisatie 

    - toestel-toestellen / appendages / tappunten/ leidingdelen 

  1.2 BeoordeBeoordeling 

    - beveil-beveiliging / risico / maatregel 

   

 2 RisicoanRisicoanalyse per hoofdfunctie 

  2.1 Gronds   Grondstof 

  2.2 Drinkwa Drinkwaterinstallatie 

  2.3 Warmta  Warmwaterbereiding 

  2.4 ingnetW Warmwaterleidingnet 

  2.5 Tappun  Tappunten 

    

 3 InformatiInformatiebronnen 

  3.1 Tekenin  Tekeningen / beschrijving installatie 

  3.2 Rapport  Rapporten 

  3.3 Producte Producten 

  3.4  …………… 

bB bijlage 3 Certificaat adviseur  
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Bijlage 3 model 3.1 Object, installatie en beoordelaar 

Betreft Gegevens 

Algemene gegevens bedrijf/ 

instelling 

Bedrijf/instelling   

Bezoekadres   

Correspondentieadres   

Postcode & plaats   

Contactpersoon & functie   

Telefoon   

Telefax   

E-mail   

Gebouwfunctie(s)   

Alleen invullen indien afwijkend van 

bovenstaande gegevens, bijvoorbeeld bij 

bedrijf op meerdere locaties 

  

Adres van onderzoek   

Bezoekadres   

Postcode & plaats bezoekadres   

Gebouwfunctie(s) dit adres   

Eigenaar/exploitant van de 

leidingwaterinstallatie 

Geef aan wat van toepassing is:   

a. Juridisch eigenaar van locatie/gebouw 

inclusief leidingwaterinstallatie 

  

b. Juridisch eigenaar van 

leidingwaterinstallatie in locatie/gebouw 

die/dat wordt gehuurd 

  

c. Exploitant van locatie/gebouw, inclusief 

leidingwaterinstallatie 

  

Gebruiker(s) van de 

leidingwater- 

installatie 

Algemene 

gegevens 

onderzoek 

Datum beoordeling   

Bedrijf/instelling dat de beoordeling uitvoert   

Certificaatnummer BRL-6010 en 

certificerende instelling  

  

Naam beoordelaar   

Algemene 

gegevens 

installatie 

Bouwjaar installatie   

Laatste jaar aanpassing installatie   

Tekeningen beschikbaar O Ja   -   O Nee   -   O Deels 

Laatste revisiedatum tekeningen   

Tekeningen up-to-date? O Ja   -   O Nee   -   O Deels 

Datum vorige beoordeling   

Jaargebruik water totaal [m3]1)   

 - Jaargebruik koudwater [m3]1)   

 - Jaargebruik watertapwater [m3]1)   

Gebruikspatroon O Permanent 

O Wisselend 

O Leegstand 

Logboek installatiebeheer Aanwezig/op 

orde 

O Ja 

O Nee 

Opmerking   

1 Ten behoeve van het bepalen van doorstroming van voorraadtoestellen en reservoirs 
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Bijlage 3 Model 3.2 Diverse instellingen/partijen 

 

Diverse instellingen 
Drinkwaterbedrijf Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   

Toezichthouder in de zin van de 

wettelijke regeling legionellapreventie 

Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking Houdt toezicht op naleving wet- en regelgeving 

GGD Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking Adviseert toezichthouder, voert bron- en contactonderzoek 

uit bij optreden legionellose (veteranenziekte) 

Installateur Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   

Adviseur Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   

Laboratorium legionellaonderzoek Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking Analyseert watermonsters t.b.v. koloniegetal en 

legionella 

Onderhoud 1 Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   

Onderhoud 2 Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   

Overig Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Telefoon/fax   

E-mail   

Opmerking   
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Bijlage 3  Model 3.3 - Taken en bevoegdheden 

   

Naam en functie Naam en functie 

vervanger 

Taken en bevoegdheden 

  

 *  * ● Eindverantwoording legionellapreventie 

● Vastleggen taken en bevoegdheden voor uitvoering AMvB 

legionellapreventie in leidingwater. 

    ● Beschikbaar stellen van geld en middelen voor het uitvoeren van 

een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan 

● Beschikbaar stellen van geld en middelen voor het uitvoeren van 

installatieaanpassingen 

● Beschikbaar stellen van geld en middelen voor het uitvoeren van 

beheersmaatregelen. 

    ● Beheer leidingwaterinstallatie 

● Aanpassen registratielijst diverse instellingen 

● Informatieverstrekking t.b.v. risicoanalyse en beheersplan 

● (Doen) uitvoeren installatieaanpassingen 

● (Doen) uitvoeren beheersmaatregelen 

● (Doen) aanpassen beheersmaatregelen bij gewijzigd gebruik van de 

installatie 

    ● Uitvoeren beheersmaatregelen: 

   - Controle temperaturen 

   - Spoelen tappunten 

   - Preventieve thermische desinfectie 

   - Monstername en analyse m.b.t. legionella 

   - Kalibratie temperatuuropnemers 

   - Beheer alternatieve desinfectiemethode 

   - Specifieke maatregelen bij in/uit bedrijf nemen van (delen van) de 

    installatie 

  Interne en externe communicatie in geval legionella is aangetroffen bij 

monstername of bij vermoeden van legionellabesmetting. 

     

* verplicht in te vullen!
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Bijlage 4 
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