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Voorbeelden  

Publiek toegankelijke plaatsen: 
- zorgsector (ziekenhuizen, rusthuizen, 

service flats, …)  
- scholen en hun internaten 
- crèches 
- festivals 

- sportaccommodatie 
- zwembaden 

- verblijfsaccommodatie (hotels, campings, 
vakantiecentra, appartementen die onder 
seizoen verhuur vallen) 

- expo-ruimten 
- carwash 

- dit is een niet limitatieve lijst 

Aerosolproducerende installaties: 
- douches 
- baden uitgerust mét doucheslang 
- koeltorens, 
- klimaatregelingssystemen met 

luchtvochtigheids-behandeling 

met waterinjectie 
- whirlpools 

- fonteinen 
- parasols met waterverneveling 
- vernevel toestellen (bv. boven 

verse groenten en fruit) 
- sproeislang met sproeikop 

- dit is een niet limitatieve lijst 

U vraagt zich af of de Legionellawetgeving of deze BBT-
studie van toepassing is op uw inrichting of uw installatie 

neen 

Beschikt u over 
publiektoegankelijke plaatsen? 

Wordt er water verdeeld op het 
terrein? 

Kunnen er bij de verdeling van het 
water aerosolen ontstaan? 

Wordt (of kan) het publiek (met 
uitzondering van werknemers) 
blootgesteld worden aan deze 
aerosolen? 

U beschikt over een 
aerosolproducerende installatie 
en valt mogelijk onder het 
Legionella besluit – Ga naar de 
volgende beslisboom 

Geen verplichtingen in het kader van 
het Legionellabesluit 

Geen verplichtingen in het kader van 
het Legionellabesluit 

Geen verplichtingen in het kader van 
het Legionellabesluit 

Geen verplichtingen in het kader van 
het Legionellabesluit 

ja 

ja 

ja 

ja 

neen 

neen 

neen 
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Gevoelige personen  

personen met: 

g) ernstige immuunsuppressie; 

h) kanker; 

i) ernstig nierlijden; 

j) aids; 

k) diabetes; 

l) chronisch longlijden; 

 

of personen die behoren tot een van de volgende bevolkingsgroepen: 

c) personen vanaf 65 jaar; 

d) rokers; 
 

 

U bent een hoogrisico-
inrichting 
Ga naar de beslisboom voor 
hoog-risico-inrichtingen 

U beschikt over een aerosolproducerende installatie 

neen 

Betreft het een koeltoren, een 
klimaatregelingssysteem met 
luchtvochtigheidsbehandeling met 
waterinjectie, een tandheelkundige 
unit of een expositie? 

Het betreft een 
watervoorziening 

Heeft u bij de uitbating 

gevoelige personen als 

doelpubliek voor ogen? 

U bent een matigrisico-
inrichting – ga naar de 
beslisboom voor 
matigrisico-inrichtingen 

Bepaalde hoofdstukken van het 
Legionella besluit zijn van 

toepassing. Deze BBT-studie is 
niet van toepassing op uw 
activiteiten.  

ja 

ja 
neen Beschikt u over een 

collectieve (collectief) 

watervoorziening? 

neen Geen verplichtingen in 
het kader van het 
Legionellabesluit 

ja 
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 De watervoorzieningen moeten gebouwd 

en geëxploiteerd worden volgens BBT. Art. 

4. Dit geldt eveneens voor verbouwingen. 

.Art. 5. 

 Deze BBT studie is van toepassingen 

voor:  de bouw en exploitatie (Art. 4) en 

voor het nemen van 

preventiemaatregelen.  Art. 6 

 Elke eindverantwoordelijke voor 

ontwerpen van nieuwe 

watervoorzieningen of delen ervan levert 

een conformiteitsattest. Art. 10. 

 Bij elke verbouwingen dient rekening 

gehouden te worden met het Legionella 

besluit. Art. 5. 

 DezeBBTstudie is van toepassingen voor:  

het nemen van 

preventiemaatregelen Art. 6 

 Elke eindverantwoordelijke voor ontwerpen 
van nieuwe watervoorzieningen of delen 
ervan levert een conformiteitsattest. Art. 
10. 

U bent een hoogrisico-inrichting 

U beschikt over een nieuwe 

inrichting? (dateert uw 

bouwvergunning van na 9 augustus 

2007?) 

ja 

neen 
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Indien men geen gebruik wenst te maken 

van de vrijstelling 

 

U bent een matigrisico-inrichting 

U beschikt over een nieuwe 

inrichting? (dateert uw 

bouwvergunning van na 9 augustus 

2007?) 

Worden er per dag nooit meer dan 40 personen, exclusief 

werknemers, blootgesteld aan aerosolen? 

 De watervoorzieningen 

moeten gebouwd en 

geëxploiteerd worden 

volgens BBT. Art. 11. Dit 

geldt eveneens voor 

verbouwingen Art. 12. 

 Vrijgesteld van staalname 

indien de installatie en de 

beheersmaatregelen volledig 

voldoen aan de BBT. Art. 16. 

 Elke eindverantwoordelijke 

voor ontwerpen van nieuwe 

watervoorzieningen of delen 

ervan levert een 

conformiteitsattest. Art. 17.   

 

De exploitant kan gebruikt maken van de vrijstelling om te 

voldoen aan bepaalde eisen van de Legionella-wetgeving (zijn 

artikel 13 tot 17). In dat geval geldt de verplichting om de 

temperatuur van het warmwaterproductietoestel in te stellen op 

minstens 60 °C en de nodige maatregelen te treffen om 

brandwonden bij bezoekers of cliënten te vermijden, en de 

watervoorziening minstens jaarlijks te laten onderhouden door 

een vakman. Het onderhoud houdt ook een validering in van de 

conformiteit van de werkelijke temperatuur van het 

geproduceerde warm water met de ingestelde temperatuur op 

het warmwaterproductietoestel. 

Een bewijs van de laatste onderhoudsbeurt dient ter inzage te 

liggen van de toezichthoudende ambtenaar. Als de temperatuur 

van het geproduceerde water lager is dan 60 °C, worden alle 

potentieel blootgestelde personen ervan op de hoogte gebracht 

dat de installatie niet legionellaveilig is. Het bewijs van een 

adequate informatieverstrekking aan de blootgestelden moet bij 

de exploitant beschikbaar zijn voor de toezichthoudende 

ambtenaar.  

 Bij elke verbouwingen 

dient rekening gehouden 

te worden met het 

Legionella besluit. Art. 

12.  

 BBT van toepassingen 

voor: het nemen van 

preventiemaatreg

elen Art. 13 

 Elke 

eindverantwoordelijke 

voor ontwerpen van 

nieuwe 

watervoorzieningen of 

delen ervan levert een 

conformiteitsattest. Art. 

17. 

 

neen neen 

ja 

ja 




