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Onderwerpen 

• Wel of niet prioritair?

• Gecertificeerde risicoanalyses en beheers plannen 

• Praktijk cases 2011

• Hoe staat het beheer er nu voor?

• Top 5 tips van inspecteurs



Wel of niet prioritair?

• Artikel 35 en Regeling legionellapreventie
geven 100 % duidelijkheid?

• Lijst “Inspectiestandpunten” van VROM.

• Update van de lijst Legionella doelgroepen



Certificering BRL-6010

• Gecertificeerd! Nu komt alles goed?

• Alle specialisten hebben het certificaat

• Inhoudelijk redelijk in orde, maar……

• Krijgt de eigenaar een goed inzicht in zijn installatie 
of krijgt hij een werkopdracht?

• Kan het niet wat compacter en begrijpelijker? 



Beheer door de eigenaar: enkele ervaringen

� Ziekenhuis is RABP kwijt 

� Ziekenhuis werkt met verouderd RABP

• Revalidatie centrum besteedt alles uit 
en ontslaat vervolgens alle “kennis”

• Reorganisatie of fusie bij zorginstelling: 
wie doet het beheer voortaan?



Verantwoordelijkheden

� Adviseur stelt plan op, beheerder voert het uit.

� Overzicht “Verantwoordelijkheden”. 
Niet ingevuld of niet actueel.

� Men verschuilt zich achter andere partijen. 
“Hiervoor moet u bij de eigenaar zijn”. 
“Deze locatie beheren wij niet, dat doet de WBV”.

• Complexe eigendom – beheersconstructies. 
Woningbouwvereniging – Zorgstichtingen  



Nieuwbouwperikelen



Nieuwbouwperikelen

� Centraal warmwater met onduidelijk regelsysteem

� Koud water tegen warm water aan

� Stuurleidingen veel te lang (100 stuks!)

� T-stuk stuurleiding in beton gestort



Nieuwbouwperikelen

� Geen integraal ontwerp. 

�Verschillende installatiebedrijven voor warm
water en overige DWI

� Geen mede-eigenaarschap.
Projectontwikkelaar ontwerpt en bouwt
WBV wordt de eigenaar 
Zorgstichting huurt

� Wie gaat deze probleeminstallatie beheren?

� Niemand maakt zich zorgen tijdens de bouw, behalve de inspecteur.



Samenvatting: gaat het allemaal zo slecht?

� Ook voorbeelden genoeg van goed beheer

� Vooruitgang in de kwaliteit van de documenten 

� Beheer nog niet duurzaam verankerd

� Documenten dwingen we af

• Gedrag is heel wat moeilijker te beïnvloeden

• 2004 – 2008: de eerste stap naar beheer gemaakt

• 2009 – 2011: de tweede stap een kwaliteitsslag naar goede RABP's

• De derde stap: spontaan goed beheer tot stand brengen, hoe gaan we dat
bereiken?



Ideeën top 5 

� Frequenter controleren

� Strenger handhaven 

� Klantvriendelijkere, begrijpelijkere RA/BP 

� Meer voorlichting o.a. over de risico’s

• Meer communicatie met doelgroepen

• Meer begeleiding bij nieuwbouw




