
N I E U W E  H E R Z I E N E  U I T G A V E :

ISSO-publicatie 55.1 ‘Handleiding 

De nieuwe wet- en regelgeving voor drinkwater en warmtap-

water van 2011 maakte het noodzakelijk een aantal ISSO-pu-

blicaties in de reeks 55 aan te passen. Eén van die publicaties 

is ISSO-55.1 ‘Handleiding legionellapreventie in leidingwater’. 

Deze gelegenheid is tevens aangegrepen om een aantal 

gesignaleerde discussiepunten uit de 

praktijk van de legionellapreventie 

weg te nemen en nieuwe inzichten en 

onderzoeksresultaten toe te voegen.
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De herziening van ISSO-publicatie 55.1 
behelst in eerste instantie de aanpassin-
gen aan de nieuwe wet- en regelgeving. 
Die bestaat uit de Drinkwaterwet, het 
Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling, 
de Regeling materialen en chemicaliën 
drink- en warmtapwatervoorziening en 
de Regeling legionellapreventie drink-
water en warmtapwater. Een bijlage van 
ISSO-publicatie 55.1 bestaat uit relevante 
delen uit de wet- en regelgeving voor de 
verplichte legionellapreventie. Daaraan is 
toegevoegd de Beleidsbrief van 1 oktober 
2008 met betrekking tot het beheer bij het 
toepassen van fysische technieken in rela-
tie tot thermisch beheer. Deze bevat onder 
andere een toelichting op de gelijkwaar-
digheid van die alternatieve technieken in 
combinatie met het accepteren van een 
lagere warmtapwatertemperatuur. Hierbij 
staat de waarschuwing dat de voorwaar-
den in de Beleidsbrief voor het toepassen 
van fysisch beheer, waardoor de tempera-
tuur van het warmtapwater kan worden 

verlaagd, voor een gedeelte door het 
nieuwe Drinkwaterbesluit zijn achterhaald. 
Voor de verplichte legionellapreventie is 
hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit en 
de Regeling legionellapreventie drinkwater 
en warm tapwater bepalend. Het Drinkwa-
terbesluit schrijft voor wanneer en wie een 
legionella-risicoanalyse moet uitvoeren en 
wie daarvoor moet zorgdragen. Voor de 
wijze waarop de risicoanalyse moet wor-
den uitgevoerd verwijst het Drinkwaterbe-
sluit naar de Regeling legionellapreventie. 
De voorschriften ten behoeve van het 
uitvoeren van een legionella-risicoanalyse 
staan in bijlage 2 van die Regeling. Het 
Drinkwaterbesluit bepaalt eveneens wan-
neer en wie een legionellabeheersplan 
moet opstellen, wie daarvoor moet zorg-
dagen en waaraan het beheersplan moet 
voldoen. De inhoudelijke aanpassingen 
van de wet- en regelgeving ten opzichte 
van 2004 betreffen voornamelijk:
-  een precisering en kleine wijziging op 

de reikwijdte van het hoofdstuk ‘Legio-

nellapreventie’ van het besluit;
-  aanpassing van de grenswaarde van 

het aantal kolonievormende eenheden 
legionellabacteriën per liter water waar-
boven de Inspectie (ILT) moet worden 
geïnformeerd;

-  de te onderscheiden soorten legionel-
labacterie;

-  de voorwaarden voor het mogen 
toepassen van andere (alternatieve) be-
heerstechnieken dan thermisch beheer;

-  de verplichte certificering (BRL 6010) 
voor de uitvoerder van de risicoanalyse 
en de opsteller van het beheersplan.

De voorschriften voor de risicoanalyse, het 
beheersplan en het logboek zijn inhoude-
lijk nauwelijks gewijzigd.

ISSO-PUBLICATIE 55.1
De handleiding ISSO-publicatie 55.1 bevat 
een uitwerking voor de legionella-risico-
analyse van collectieve installaties en komt 
met voorstellen voor installatieaanpassin-
gen en richtlijnen voor het opstellen van 
een legionella-beheersplan.
De ISSO-publicatie gebruikt de term ‘col-
lectieve installatie’ als overkoepelend be-
grip voor de wettelijke termen ‘collectieve 
watervoorziening ’ en ‘collectief leiding-
net’. De term ‘leidingwater’ wordt gebruikt 
als overkoepelend begrip voor ‘drinkwater’, 
‘warmtapwater’ en ‘mengwater’. ISSO-
publicatie 55.1 heeft betrekking op de 
zogenoemde prioritaire locaties. Dat zijn 
de locaties die worden genoemd in artikel 
35 (‘Reikwijdte’) van hoofdstuk 4 ‘Legionel-
lapreventie’ van het Drinkwaterbesluit. De 
herziene uitgave geeft voor enkele in de 
praktijk gesignaleerde discussiepunten een 
nadere uitleg. Het betreft onder meer de 
positie van de eigenaar, de samenstelling 
van componenten uit meerdere elementen 
ten behoeve van de risicoanalyse en de 5 
m regel voor uittapleidingen. In een bijlage 
is uitgebreide informatie toegevoegd 
afkomstig uit andere ISSO-publicaties en 
onderzoeksrapporten over praktische 
oplossingen voor het tegengaan van 

14
 

ISSO ThemaTech  -  december 2012  -  Ontwerpen van zuinige en veilige sanitaire installaties



2a

EA

EA

Overzicht nummering componenten figuur 1:

Hoofdfunctie Hoofdfunctie Hoofdfunctie
Drinkwaterinstallatie: Warmwaterbereiding Warmwaterleidingnet

1 – 2 leveringspunt 4b-4c warmwatertoestel 4c-4d uittapleiding
2 – 2a leidingnet (≥ 60 °C) (meerv. ≥ 60 °C) 
2 – 3 leidingdeel
 (hoofdleiding) 
3 – 3a brandblusleiding
3 – 4 leidingdeel
 (hoofdleiding)
4 – 5 leidingdeel
 (hoofdleiding)
4 – 4a leidingdeel
 (verdeelleiding)
4a – 4d uittapleiding
 (meervoudig)
4 – 4b uittapleiding
 (meervoudig)
5 – .. ................................

niet-aerosolvormendtappunt
aerosolvormend tappunt

gebied (groep van ruimten) 
met een temperatuurregime 

≤ 250 C, en geen hotspots 

Uit inventarisatie 
tappunten blijkt: 
allen voldoen aan 
minimum 
gebruiksintensiteit, 
en dat geldt dan ook 
voor alle leidingdelen 
benedenstrooms 4a

5 componenten: 4–4a, 4a–4d, 4a–4b, 4b–4c, 4c–4d
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legionellapreventie in leidingwater’

ongewenste opwarming van waterleidin-
gen. Verder is in een nieuwe bijlage een 
schematisch protocol opgenomen dat 
beschrijft op welke wijze het drinkwaterbe-
drijf en installatiebedrijf kunnen samen-
werken bij het hygiënisch opleveren en in 
gebruik nemen van de dienstleiding en de 
daarop aangesloten leidingwaterinstallatie. 
We belichten enkele onderwerpen uit de 
herziene ISSO-55.1.

PRIMAIRE VERANTWOORDELIJKHEID 
In de praktijk blijkt dat het niet altijd duide-
lijk is wie primair verantwoordelijk wordt 
gesteld voor het naleven van de Drinkwa-
terwet en de daarbij behorende regelge-
ving. De wet- en regelgeving richt zich op 
de eigenaar van de collectieve installatie. 
Indien de eigenaar niet zelf de installatie 
exploiteert, wordt de exploitant van de in-
stallatie gelijkgesteld aan de eigenaar, voor 
zover het betreft de uitvoering van maat-
regelen of de naleving van verplichtingen 
die, naar gebruikelijk is, behoren tot de 
bevoegdheid van een exploitant. De ‘eige-
naar’ is de juridische eigenaar, ook indien 
deze niet de economische eigenaar (de 
exploitant) is. Voor leidingwaterinstallaties 
in gebouwen betekent dit dat de gebou-
weigenaar primair verantwoordelijk is en 
te allen tijde volledig aanspreekbaar is op 
de naleving van de drinkwaterregelgeving, 
ook als de gebouweigenaar de exploitant 
opgedragen of gemachtigd heeft om uit-
voering te geven aan de verplichtingen uit 
de drinkwaterregelgeving. ISSO-publicatie 
55.1 legt dit als volgt uit: 
Er kan sprake zijn van een:
a.  juridische eigenaar van een locatie/

gebouw met inbegrip van de daarin 
aanwezige collectieve installatie; of

b.  juridische eigenaar van een collectieve 
installatie in een locatie /gebouw dat 
wordt gehuurd; of

c.  exploitant van een locatie/gebouw met 
inbegrip van de daarin aanwezige col-
lectieve installatie.

De publicatie geeft ook het antwoord op 
wie in welke situatie primair verantwoor-
delijk is:
-  in situatie a is de juridische eigenaar van 

locatie/gebouw primair verantwoordelijk;
-  in situatie b is de juridische eigenaar 

van de collectieve installatie primair 
verantwoordelijk, dus niet de juridische 
eigenaar van locatie/gebouw;

-  in situatie c is de juridische eigenaar van 
locatie/gebouw primair verantwoor-
delijk en volledig aanspreekbaar. De 

Figuur 1. Voorbeeld van een schema met een vereenvoudigde leidingnummering van  
componenten samengesteld uit meerdere elementen.
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> 1 m

aansluiting mengkraan op een
warmwatercirculatienet
(kleurindicatie temperatuur bij geen gebruik)  

aansluiting mengkraan met uittapleiding
vanaf warmwatercirculatienet
(kleurindicatie temperatuur bij geen gebruik)  
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exploitant kan worden aangesproken op 
de uitvoering en naleving van verplich-
tingen uit de drinkwaterregelgeving, 
waaronder beheersmaatregelen, inclu-
sief kleine wijzigingen/aanpassingen, 
aansluitingen van toestellen, en een-
voudige reparaties/herstelmaatregelen 
aan het leidingnet. Dit betreft dus geen 
bouwkundige of klimaattechnische 
aanpassingen.

De exploitant kan dus, evenals de eigenaar, 
een bestuurlijke dwangmaatregel worden 
opgelegd. Wanneer grote investeringen 
nodig zijn om aan de drinkwaterregelge-
ving te kunnen voldoen, en de juridische 
eigenaar van een locatie/gebouw met in-
begrip van de daarin aanwezige collectieve 
installatie is daarvoor niet bereikbaar dan 
wordt de exploitant daarop aangesproken. 
In een huurovereenkomst of convenant 
kan geregeld worden wat een juridische 
eigenaar en wat een exploitant moet doen.

REGISTRATIE VAN COMPONENTEN 
In de praktijk komt de preventieadviseur 
soms met de controleur van het drinkwa-
terbedrijf in discussie over de registratie 
van componenten in de risicoanalyse. De 
vraag die ook tijdens congressen wordt 
gesteld, is of de Regeling legionellapre-
ventie ruimte biedt voor een vereenvoudi-
ging van de registratie van componenten 
binnen enkele hoofdfuncties. De herziene 

ISSO-publicatie 55.1 legt uit dat de hoofd-
functies kunnen worden opgesplitst in 
componenten als een afzonderlijk element 
en in componenten samengesteld uit 
meerdere elementen. De Regeling verstaat 
onder een component een onderdeel 
van de installatie dat wat betreft de kans 
op groei dan wel afdoden van legionel-
labacteriën als een eenheid kan worden 
beschouwd. Een component (eenheid) kan 
dus een afzonderlijk element zijn, of zijn 
samengesteld uit meerdere elementen 
(subeenheden). 
Voorbeelden van afzonderlijke componen-
ten zijn:
-  leidingdelen (leiding tussen twee aftak-

kingen, of leiding vanaf aftakking naar 
tappunt/toestel/nooddouche e.d.);

-  toestellen (bijv. centraal thermostatisch 
mengtoestel);

- drinkwaterreservoirs;
- pompen;
- nooddouches;
- brandslanghaspels. 
Om de componenten te onderscheiden, 
of eventueel de meerdere elementen te 
kunnen clusteren tot een component (een-
heid), wordt gekeken naar de factoren die 
een verandering in de risicofactoren kun-
nen veroorzaken. Die factoren betreffen 
leidingvertakkingen, leidingdelen zonder 
aerosolvormende tappunten, en ruimte(n). 
Bij vertakkingen is het vooral van belang 

of de functie van de leiding en daarmee 
de gebruiksintensiteit (tapfrequentie) ver-
andert. Hierbij kan ook een omgekeerde 
werkwijze worden gevolgd: als uit de 
inventarisatie van tappunten blijkt dat alle 
tappunten van een (deel van de) installatie 
minimaal dagelijks of wekelijks gebruikt 
worden, dan geldt dat ook voor alle aan-
gesloten leidingdelen. Per ruimte dient te 
worden vastgesteld of er een verhoogde 
kans is op hot spots voor de drinkwater-
leidingen en warmwateruittapleidingen. 
Voorbeelden van componenten die zijn 
samengesteld uit meerdere elementen 
en die als een eenheid kunnen worden 
beschouwd zijn:
-  (deel van een) leidingnet, bestaande uit 

opeenvolgende leidingdelen (in serie 
en/of vertakt), elk met een risiconeutrale 
beoordeling (liggen in een groep van 
ruimten met één temperatuurregime, 
alle tappunten worden dagelijks of 
wekelijks gebruikt);

-  (deel van een) leidingnet, dat met een 
terugstroombeveiligingseenheid EA 
nabij het centrale leveringspunt (wa-
termeter) is gekoppeld aan de drink-
waterinstallatie, en waarop meerdere 
niet-aerosolvormende tappunten zijn 
aangesloten;

-  een brandblusleiding, die met een 
terugstroombeveiligingseenheid EA is 
gekoppeld aan de drinkwaterinstallatie, 

Figuur 2. Aansluiting mengkraan op een warmtapwater-circulatiesysteem
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Over de auteur:
Will Scheffer is deskundige op het gebied van 
sanitaire installaties.

en waarop uitsluitend brandslanghas-
pels zijn aangesloten;

-  een drukverhogingsinstallatie, bestaan-
de uit pompen, leidingwerk, appenda-
ges, schakelvat, e.d. 

CLUSTERING VAN ELEMENTEN TOT ÉÉN 
COMPONENT

De Regeling schrijft ten behoeve van een 
systematische werkwijze voor de risicoana-
lyse een nummering van de componenten 
voor. Hierbij worden de componenten 
beginnend aan de inlaat van de hoofd-
functie en oplopend naar de eindpunten 
genummerd en op een rij gezet. De num-
mering wordt op het installatieschema 
ingetekend. Per component worden de 
vereiste gegevens in een overzicht inge-
vuld, waarna de beschrijving gereed is. De 
nummering kan aanzienlijk vereenvoudigd 
worden door leidingdelen met eenzelfde 
minimum gebruiksintensiteit in ruimten 
met een vergelijkbaar temperatuurregime 
als één component aan te merken, dus als 
een component die is samengesteld uit 
meerdere elementen. De herziene versie 
van ISSO-publicatie 55.1 geeft daarvan een 
voorbeeld (figuur 1).

TOELICHTING:
  Alle leidingdelen tussen 2 en 2a vormen 

één component. Op dit leidingnet 
staan uitsluitend niet-aerosolvormende 
tappunten aangesloten. Dit leidingnet 
is door middel van een beveiligings-
eenheid EA (keerklep), direct na het 
leveringspunt, gesplitst.

  Het leidingnet vanaf 3 naar 3a betreft 
een separate brandblusleiding en vormt 
één component. Op dit leidingnet zijn 
uitsluitend brandslanghaspels aange-
sloten. Dit leidingnet is door middel van 
een beveiligingseenheid EA (keerklep) 
gescheiden van de drinkwaterinstallatie.

  Alle op de leidingdelen tussen 4a en 
4d aangesloten tappunten (aerosolvor-
mend en niet-aerosolvormend) voldoen 
aan de minimum gebruiksfrequentie 
(ten minste wekelijks) en daarmee ook 
de leidingdelen zelf. Bovendien bevin-
den deze leidingdelen zich in (een groep 
van) ruimten waarin de temperatuur niet 
hoger is dan 25°C en vormen daardoor 
één component (geldt ook voor 4c-4d).

5 M REGEL

In de praktijk komt de preventieadviseur 
soms met de controleur ook in discussie 
over de 5 m regel voor uittapleidingen. De 
Regeling legionellapreventie gaat er vanuit 
dat voor leidingvolumes kleiner dan 1 liter 
(tot aan het tappunt) voor alle tempe-
raturen boven 25°C de risicokwalificatie 
neutraal is, mits sprake is van een goede 
doorstroming. Voor praktische doeleinden 
was dit in ISSO-55.1 vertaald in een simpel 
criterium van maximaal 5 m. Er zijn contro-
leurs die alleen die 5 m in beeld hebben 
en zich niet realiseren dat deze is ontleend 
aan een gemiddelde leidingconfiguratie 
bestaande uit de som van (x meter diinw.=10 
mm), (y meter dinw.=13 mm) en (z meter 
dinw.= 20 mm) en waarvan de maximum 
leidingvolume 1 liter bedraagt. In de her-
ziene versie van ISSO-55.1 is daarom in de 
matrixen van de componentenbeoordeling 
‘5 meter’ vervangen door ‘ < 1 liter’. Daarbij 
is een tabel gevoegd van de leidinglengte 
bij een inhoud van 1 liter voor de meest 
toegepaste inwendige middellijnen voor 
uittapleidingen.

AANSLUITING MENGKRAAN

Een ander belangrijk discussiepunt 
waarover preventieadviseurs zich druk 
maken, is het doorstromend aansluiten 
van mengkranen op warmtapwatercir-
culatiesystemen. Experts in binnen- en 
buitenland denken verschillend over de 
wenselijkheid van het zogenoemde door-
lussen van warmwaterleidingen tot aan de 
mengkranen. De ene groep deskundigen 
beschouwt dit vanuit hygiënisch oogpunt 
als het allerbeste, de andere groep ziet het 
als een groot besmettingsgevaar. Voor-
uitlopend op onderzoekresultaten is in de 
herziene ISSO-publicatie 55.1 de richtlijn 
opgenomen dat de minimale afstand 
tussen een tappunt voor warmwater en 
het circulatiesysteem dan wel warmwa-
terbereider ten minste 1 m uittapleiding 
bedraagt en die niet is geïsoleerd.
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