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Prioritaire locaties - Tappunten met aerosoles - Segmentering
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Voor leidingwaterinstallaties met een beperkt 

aantal tappunten waar aerosolen worden 

gevormd, kan legionellapreventie vaak 

eenvoudiger. Hetzelfde geldt als deze 

tappunten slechts in bepaalde gedeelten van 

het gebouw aanwezig zijn. 

Een voorbeeld van zo’n gebouw is het 

politiebureau met celfunctie. Volgens het 

Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM), is bij dit type locatie geen sprake 

van een hoog of middelmatig risico. Toch heeft 

de overheid wel een specifieke verantwoorde-

lijkheid voor het welzijn van de mensen die hier 

min of meer verplicht verblijven. Daarom is de 

volgens artikel 35 van het Drinkwaterbesluit 

(2011) wettelijk verplichte legionellapreventie 

ook van toepassing verklaard voor een 

politiebureau met celfunctie. 

Uit cijfers, die eerder dit jaar door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) van het minis-

terie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn 

gepubliceerd, blijkt echter dat slechts 25% van 

de in 2012 gecontroleerde politiebureaus met 

cel geheel voldoet aan de wettelijke voorschrif-

ten voor legionellapreventie. Ten opzichte van 

2010 (38%) en 2011 (31%) is dat een forse 

verslechtering. 

Onduidelijkheden

Bij de uitvoering van legionellapreventie op 

politiebureaus blijken dan ook veel vragen en 

onduidelijkheden. Er worden vragen gesteld 

over wel of niet verplichte acties op bureaus 

met of zonder cellen en ophoudkamers, en al 

dan niet met oogdouches. Behalve de cel kent 

de praktijk ook andere ruimten voor het 

insluiten van personen, zoals ophoudruimten. 

Veel kleinere politiebureaus zijn ‘s nachts 

gesloten en arrestanten kunnen daar dan niet 

overnachten. De ophoudkamers waarin de 

arrestanten worden opgesloten, hebben dan 

ook geen slaapgelegenheid. Arrestanten die 

moeten overnachten, worden dan overge-

plaatst naar een groter politiebureau.

Is een politiebureau zonder cellen, maar wel 

met een ophoudruimte, een prioritaire locatie 

in de zin van artikel 35 van het Drinkwaterbe-

sluit? Het Drinkwaterbesluit 2011 spreekt over 

een celfunctie als bedoeld in het Bouwbesluit 

2003. De ophoudruimte wordt in (de toelich-

ting op) het Bouwbesluit 2003 niet genoemd. 

Dat is wel het geval in de toelichting op het 

Bouwbesluit 2012. Daarin staat dat, weliswaar 

in het kader van de brandveiligheidsvoorschrif-

ten, een ophoudruimte geen cel is. Maar naar 

verluidt gaat de Inspectie van het ministerie 

van IenM, in het kader van het Drinkwaterbe-

sluit, daarin niet mee. 

In het Bouwbesluit 2003 is een celfunctie een 

gebruiksfunctie voor dwangverblijf van 

mensen. Het begrip celfunctie is niet gekop-

peld aan de tijd van gedwongen vasthouden en 

ook niet aan de aanwezigheid van een 

slaapgelegenheid. Omdat in een ophoudruimte 

van een politiebureau eveneens gedwongen 

vasthouding van mensen plaatsvindt, wordt 

deze ruimte door de ILT gelijk gesteld aan een 

celfunctie in de zin van artikel 35 lid 1 van het 

Drinkwaterbesluit 2011. Dit betekent dat er 

eveneens sprake is van een prioritaire locatie 

wanneer in een politiebureau zonder cellen, 

maar wel met ophoudkamers, de arrestanten 

gebruik kunnen maken van aerosolvormende 

tappunten als bedoeld in artikel 35 lid 4 van het 

Drinkwaterbesluit.

Oogdouches en proceswater 

In verband met het gebruik van pepperspray 

zijn op politiebureaus voor zowel het politieper-

soneel als de arrestanten vaak oogdouches 

aanwezig die zijn aangesloten op de drinkwa-

terinstallatie. De vraag die daarover wordt 

gesteld is of een oogdouche altijd ‘proceswa-

ter’ levert, of dat dit slechts het geval is als 

alleen het politiepersoneel er gebruik van kan 

maken? 

Dat het water van een oogdouche volgens de 

regelgeving formeel proceswater is doet niets 

af aan het feit dat deze op de drinkwaterinstal-

latie moet zijn aangesloten en door personeel 

of bezoekers kan worden gebruikt. Personeel 

van politiebureaus wordt in het kader van het 

Arbobesluit beschermd tegen risico’s van 

biologische agentia, dus ook tegen legionella 

bij gebruik van oogdouches en andere 

aerosolvormende tappunten. Bovendien 

worden het personeel en de arrestanten ook 

tegen legionella beschermd in het kader van de 

algemene zorgplicht en/of specifieke 

voorschriften opgenomen in de wet- en 

regelgeving voor drinkwater. In de praktijk kan 

voor beide situaties, indien vereist of gewenst, 

voor oogdouches dezelfde risicoanalyse 

worden uitgevoerd waarbij F.2.6 van ISSO-

publicatie 55.1 (versie 2012, pag. 112) als 

richtlijn dient. Kortom, de vraag of er formeel 

sprake is van proceswater of drinkwater is voor 

de praktijk niet relevant.

Oogwaskraan 

Vervolgens rijst de vraag of bij het opstellen 

van een risicoanalyse mag worden uitgegaan 

van een niet-aerosolvormende oogdouche, 

wanneer de leverancier van die douche dat 

aangeeft? Volgens 3.2 van ISSO-55.1 (versie 

2012) is een oogdouche een aerosolvormend 

tappunt. Indien een leverancier aangeeft dat, in 

afwijking daarvan, zijn oogdouche niet-aerosol-

vormend is, dan moet hij dat kunnen aantonen 

met een certificaat van een door de Raad van 

Accreditatie erkend onderzoeksinstituut. Het 

certificaat moet zijn afgegeven op grond van 

een daartoe opgestelde Beoordelingsrichtlijn. 

Een oogwaskraan is niet per definitie een 

douche of andere appendage waarmee water 

wordt gesproeid of verneveld zoals bedoeld in 

lid 4a van artikel 35 van het Drinkwaterbesluit. 

De oogwaskraan kan in principe gelijk zijn aan 

een tapkraan met een perlator (schuimstraal-

mondstuk), maar dan met een naar boven 

gerichte uitloop. Een dergelijke tapkraan wordt 

volgens de toelichting op artikel 35 van het 

Drinkwaterbesluit niet als aerosolvormend 

beschouwd.

Segmenteren 

En dan is er tenslotte de vraag of van een 

politiebureau met celfunctie het gedeelte van 

Afbeelding 1  Voorbeeld politiebureau met kantoorfunctie (niet-prioritair: d-e)  en celfunctie en/of 

ophoudruimten (prioritair: a-b-c/d).

Voorbeeld politiebureau met ophoud-/verhoorruimten zonder aerosolvormende tappunten en kantoorfunctie 

met aerosolvormende tappunten: niet-prioritair.

Aangepast ontwerp leidingen 
vereenvoudigt legionellapreventie

De regels voor legionellapreventie in leidingwater op prioritaire locaties worden 

doorgaans onvoldoende nageleefd. Slechts 40 procent van alle prioritaire instellin-

gen blijkt bij inspectie aan alle vereisten te voldoen. Op bepaalde locaties kan door 

een aangepast ontwerp van de leidingwaterinstallatie de legionellapreventie vaak 

eenvoudiger. Een voorbeeld van zo´n locatie is het politiebureau met celfunctie.
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de leidingwaterinstallatie met uitsluitend 

tappunten voor gebruik door het politieperso-

neel (kantoorfunctie) als niet-prioritair mag 

worden aangemerkt? In principe zou dat met 

segmentering, naar het voorbeeld van Afb. 2.4 

in ISSO-publicatie 55.1, mogelijk moeten zijn. 

De leidingwaterinstallatie wordt dan direct na 

het leveringspunt gesplitst door middel van 

een controleerbare keerklep waardoor een 

segmentering plaatsvindt in een kantoorfunc-

tie (niet-prioritaire installatiedeel) en celfunctie 

inclusief het leveringspunt (prioritaire 

installatiedeel). 

Indien zich in de kantoorfunctie aerosolvor-

mende tappunten bevinden, dan kan op grond 

van het Arbobesluit een legionella-risicoanaly-

se worden uitgevoerd en de vastgestelde 

beheersmaatregelen worden verzameld in een 

legionella-beheersinstructie, een en ander 

volgens de richtlijnen in ISSO-publicatie 55.2 

“Zorgplicht legionellapreventie collectieve 

leidingwaterinstallaties (2012). 
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In verband met het gebruik van pepperspray zijn op 

politiebureaus voor zowel het politiepersoneel als de 

arrestanten vaak oogdouches aanwezig die zijn 

aangesloten op de drinkwaterinstallatie. 

Voor de celfunctie is een legionella-risicoanaly-

se en legionellabeheersplan op grond van het 

Drinkwaterbesluit verplicht. De richtlijnen 

hiervoor staan in ISSO-publicatie 55.1 

“Legionellapreventie in leidingwater - Richtlij-

nen voor prioritaire installaties” (2012). 

Leidingen van het niet-prioritaire installatiedeel 

mogen zich niet bevinden in het gedeelte van 

het gebouw dat tot celfunctie behoort, en 

leidingen van het prioritaire installatiedeel 

mogen zich niet bevinden in het gedeelte van 

het gebouw dat tot de kantoorfunctie behoort. 

Tot slot 

Het voorbeeld van het politiebureau met 

celfunctie in dit artikel geeft aan hoe legionel-

lapreventie in de praktijk eenvoudiger kan 

worden gemaakt met het ontwerp van een 

leidingwaterinstallatie en de keuze van een 

alternatief voor de aerosolvormende oogdou-

che. Een politiebureau met ophoudruimten 

(dus zonder cellen) waarvoor in het ontwerp 

een gesegmenteerd installatiedeel is opgeno-

men zonder aerosolvormende tappunten 

(oogwaskranen in plaats van oogdouches), valt 

dan buiten de reikwijdte van hoofdstuk 4 

‘Legionellapreventie’ van het Drinkwaterbe-

sluit. De ILT bepaalt of de in dit artikel 

beschreven opties kunnen worden beschouwd 

als zijnde in overeenstemming met de wet- en 

regelgeving.  
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Centrale verwarming: het hart van de installatie

Het beste van twee werelden 
Een vuilafscheider en een vuilfilter, voor een 
maximale efficiëntie in vuilafscheiding
Serie 5453  
Multifunctionele vuilafscheider met filter 
DIRTMAG PLUS®

• Verwijdert het magnetiet, aanwezig in het gesloten circuit, 
en beschermt daarmee de magnetische rotor van de 
circulatiepomp

• De vuilafscheider is voor de vuilfilter gemonteerd en 
waarborgt hierdoor een laag drukverlies

• Geschikt voor horizontale en verticale montage door de 
verstelbare aansluiting
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