
Branchenorm doeltreffende maatregelen ter voorkoming van legionella in de 

motorvoertuigentechniek:  

Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën bij 

het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie die 

water in aërosolvorm in de lucht kan brengen. 

 

Grondslag: Arbowet artikel 5, Arbobesluit artikel 4.87b, eerste lid. 

1. Indien uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de 

Arbeidsomstandighedenwet en artikel 4.85 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, blijkt 

dat niet voortdurend kan worden voldaan aan het gestelde in artikel 4.87b, eerste lid, van 

het Arbeidsomstandighedenbesluit worden een of meer van de volgende maatregelen 

genomen: 

a. watertemperaturen die bevorderlijk zijn voor de vermeerdering van legionellabacteriën 

worden voorkomen; 

b. de stilstand van water in leidingen, reservoirs en appendages wordt zoveel mogelijk 

vermeden; 

c. het gebruik van materialen die bacteriën en andere micro-organismen kunnen bevatten of 

een voedingsbodem zijn voor legionellabacteriën wordt zoveel mogelijk beperkt; 

d. de installatie en het water in de installatie worden schoongehouden; 

e. waterbehandelingstechnieken worden toegepast die de vermeerdering van 

legionellabacteriën beperken. 

2. De maatregelen, bedoeld in artikel 4.87b, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit 

zijn opgenomen in een legionella-beheersplan dat onderdeel vormt van het plan van aanpak, 

bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, en dat naast deze maatregelen in ieder 

geval bevat: 

a. een tekening of schema met de actuele indeling van de installatie, inclusief de onderdelen 

die tijdelijk buiten gebruik zijn;  

b. een beschrijving van de juiste en veilige werking van de installatie; 

c. een beschrijving van alle uit te voeren controles, inclusief de controle op de aanwezigheid 

van legionella, zodat de effectiviteit van het beheersplan en de regelmaat van die controles 

zijn gewaarborgd; 

d. een beschrijving van de maatregelen die worden genomen indien de concentratie aan 

legionellabacteriën in de installatie hoger is dan de waarde, bedoeld in artikel 4.87b.  

eerste lid, onderdeel b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit; 

e. een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om werknemers die betrokken 

zijn bij het onderhoud en beheer van de installatie doeltreffend te beschermen. 

3. In het legionella-beheersplan, bedoeld in het tweede lid, wordt aantekening gemaakt van 

de onderhoudswerkzaamheden die worden verricht, de wijzigingen in de installatie of onderhoud, 

de uitkomsten van alle controles die worden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden over de werking 

van de installatie, bedoeld in artikel 4.87b. eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De 

aantekeningen worden ten minste drie jaar bewaard.  


