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Studienamiddag
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van goede praktijk

31 januari 2018, Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo), Heusden-Zolder
9 februari 2018, VIVES Hogeschool, Brugge
15 februari 2018, Gosset Hotel, Groot-Bijgaarden
13u00 - 17u00

Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk voor inrichtingen die vallen
onder de Vlaamse legionellawetgeving
Volgens de Vlaamse legionellawetgeving uit 2007 moeten de installaties voor de toevoer
van sanitair koud en warm water in gebouwen die onder deze wetgeving vallen, gebouwd
en geëxploiteerd worden volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT). Na 10 jaar werd
deze code van goede praktijk op vraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
grondig herzien door het WTCB en het VITO. De nieuwe versie van de BBT zal beschikbaar
zijn vanaf begin 2018. Vandaar dat er drie studienamiddagen georganiseerd worden om
de sectoren te informeren over de wijzigingen.

Studienamiddag
Voorkom legionellose: de nieuwe
code van goede praktijk
Programma
13u00 Inleiding: de legionellaproblematiek, de Vlaamse
wetgeving, de betrokken sectoren, de principes
achter de nieuwe code van goede praktijk
14u00 Risicoanalyse en beheersplannen
14u30 Pauze
15u00 De belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe
BBT voor:
• het ontwerp van watervoorzieningen
• de bouw van de installaties
• het gebruik en het onderhoud
16u45 Wat met alternatieve beheersmaatregelen?
17u00 Einde

Inschrijvingskosten
€50 (exclusief btw) voor aannemers die lid
zijn van het WTCB en €70 (exclusief btw)
voor de andere deelnemers.

Inschrijving
Vanwege organisatorische redenen en omdat
het aantal deelnemers beperkt is, is vooraf
inschrijven verplicht en dit ten minste 1 week
vóór de aanvang van de studienamiddag via
de website van het WTCB:
http://www.wtcb.be (rubriek Agenda).
Installateurs die lid zijn van een beroeps
federatie worden verzocht om bij de
inschrijving hun federatie te vermelden bij de
rubriek ‘bestelbonnummer’.

Locatie
Heusden-Zolder
Woensdag 31 januari 2018
CeDuBo
Marktplein 7 bus 1
3550 HEUSDEN-ZOLDER
www.cedubo.be
Brugge
Vrijdag 9 februari 2018
Hogeschool VIVES
Xaverianenstraat 10
8200 BRUGGE
www.vives.be
Groot-Bijgaarden
Donderdag 15 februari 2018
Alfons Gossetlaan 52
1702 GROOT-BIJGAARDEN
www.gosset.be

Voor bijkomende informatie kunt u zich
wenden tot: cursus@bbri.be

Annulering
Iedere annulering van deelname moet
schriftelijk gemeld worden, vóór aanvang van
de sessie bij het WTCB via: cursus@bbri.be

Doelgroep
Al wie betrokken is bij het ontwerp, de bouw en
de uitbating van de sanitaire installaties in de
gebouwen
die
onder
de
Vlaamse
legionellawetgeving vallen (ziekenhuizen, woonen zorgcentra, scholen, zwem- en sport
accommodaties,
hotels
en
verblijfs
accomodaties …): architecten, studie
burelen,
installateurs, verantwoordelijken voor het
beheer en het onderhoud van de technische
installaties.

Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk

Programma
1. Legionella en legionelloses: een inleiding
Karla Dinne (WTCB)
2. Legionellawetgeving in Vlaanderen
Danny Uvijn (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)
3. Sectoren en inrichtingen onder de scope van het Legionella
besluit en de BBT-studie
Liesbet Van den Abeele ( VITO)
Karla Dinne (WTCB)
4. Risicoanalyse en beheersplannen
Karel De Cuyper (WTCB)
PAUZE
5. De belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe BBT
Bart Bleys (WTCB)
6. Wat met alternatieve beheersmaatregelen?
Karel De Cuyper (WTCB)
Elektronische evaluatie

Legionella en legionelloses:
Inleiding
Dinne Karla
WTCB
Labohoofd Microbiologie en Gezondheid
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.I Veteranenziekte wat?
Legionellose is een bacteriële infectieziekte:
Legionnaires ziekte
Legionellose
Veteranenziekte
Gekend sinds de epidemie in 1976
in het Hotel Bellevue-Stratford:
◘
◘
◘

221 legionnaires ziek
72 zieken “ in de straat”
34 doden
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
België ontdekt de veteranenziekte

7 personen
gehospitaliseerd met
de veteranenziekte
na verblijf in een
Ardeens hotel
1 dode
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Meer dan 100 personen
gehospitaliseerd
5 doden
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte

◘ Bacterie is alom aanwezig in
waterig milieu,

◘ In vitro, is dit een zeer
veeleisende bacterie: ze groeit
enkel op een speciale
voedingsbodem
 Trage groei : 3-4 dagen tot
10 dagen

Legionella
Legionella species
Pathogeen
(L. Bosmanii, L.
anisa, L.
L.micdadei,…)

Niet‐pathogeen

Legionella
pneumophila◘
Sg 1‐15

Legionella pneumophila
 verantwoordelijk voor de grootste
aandeel in infecties.
 L. pn sg 1 tot 15
 ~ 90% van de legionelloses zijn te
wijten aan Legionella pneumophila
serogroupe 1
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte-Legionnaires ziekte
I.II Besmettingsroute
◘ Nodige parameters
voor infectie?





Bron
Aantal bacteriën
Transmissie
Gevoelgheid van de persoon
Geen vaccin: dus blootstelling beperken
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.II Besmettingsroute
Via inademing: besmetting van de luchtwegen is de enige
besmettingsroute die momenteel is aangetoond.
door inademing van
kleine waterdruppels
(3 à 5 µm)
die Legionella bevatten
dringen door tot in de alveolen

Pagina
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.II Besmettingsroute
De besmetting door « Micro-aspiratie » staat ter discussie bij
patienten met een « foutieve alimentaire route = verslikken in
besmet water »
Geen besmetting van persoon tot persoon
Geen besmetting via handcontact
De patient wordt niet in isolatie gesteld
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.II Besmettingsroute
◘ Geen wetenchappelijk onderbouwde
« risico concentratie » voor de concentratie aan
Legionella pneumophila in water.
◘ Aanbeveling Hoge Gezondheidsraad :
« L.pn.< 1000 KVE/l: risico verwaarloosbaar,
behalve voor hoog risico patienten
(transplantaties, kanker, …) »
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.III Risico personen zijn:
 Mannen
 ~3 x meer gevoelig dan vrouwen;

 Oudere personen (> 50 jaar);
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.III Risico personen zijn:
 Rokers,
 Grote alcohol verbruikers,
 Personen met een chronisch ziektebeeld
 Nier insuffitientie, luchtwegaandoeningen of hartaandoeningen,
diabetes, kanker, bloedziekten, AIDS

 Personen met een verzwakt immuunsysteem
 Personen met chemotherapie, corticotherapie of andere
immuunonderdrukkers

 Personen die recent een chirurgische ingreep hebben
ondergaan
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I.Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte-Legionnaires ziekte
I.IV Ziektebeeld
Legionella kan tot verschillende infecties
leiden - aangeduid als legionellosesmet als voornaamste ziektebeelden:
◘ De Pontiac-koorts
◘ De veteranenziekte of legionairsziekte
 Meldingsplicht voor de ziekte,
 echter « meldingen / aantallen onderschat ».
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I. Legionella - Legionellose –
Veteranenziekte - Legionnaires ziekte
I.IV Ziektebeeld
Ziektebeeld

Legionellaires
disease

Pontiac Koorts

incubatie

2 à 10 dagen

1 à 2 dagen

symptomen

Koorts, rillingen, hoest, Koorts
spijsverteringsproblemen
neurologische
problemen
 Pneumonie

mortaliteit

~10%
(20 à 40 % bij
gehospitaliseerde
personen)

Spontane genezing
na 2 à 5 dagen

Légionelles et légionelloses
29/05/2007
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II. De ecologie van Legionella

Legionella
 Is een bacil, Gram negatief, strict aëroob, niet
sporulerend
 Natuurlijke Habitat: waterminnende bacterie
komt voor in water en in de vochtige bodem.
 Optimale groeitemperatuur: tussen 25°en 45° C
 Deze bacterie kan zich vermenigvuldigen binnen
andere cellen waaronder vrije amoebes en
humane macrofagen
 intracellulaire facultatieve parasiet.
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II. De ecologie van Legionella
• Legionella spp. : Aanwezig in een lage
concentratie in verschillende natuurlijke waterige
en vochtige milieu’s
(meren, rivieren,drinkwater, ….)
• Daarentegen vindt deze bacterie zeer gunstige
groeicondities terug in de artificële
watersystemen, gecreeerd door de mens.
→ Risico op actieve vermenigvuldiging
dus hoge concentraties mogelijk
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II. De ecologie van Legionella
Groeifactoren
◘ Aanwezigheid van nutrienten: ijzer, calcium, koolstof
(AOC), mangaan, magnesium,…
 deze nutriënten zijn van nature aanwezig
in het water.
◘ Aanwezigheid van een “habitat” : afzettingen
 Slib, kalk, corrosieproducten
 Biofilm
 Stagnerend water

Pagina 16

Biofilm:

~100µm

Légionelles et
légionelloses
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II. De ecologie van Legionella
Legionella : temperatuur !!

Verdubbelingstijd in ideale
condities:
•Cultuur: 4u
•Natuurlijk milieu: 20 à 70u

Slaap
toestand

groei

afsterven

Pagina 18

II. De ecologie van Legionella
Groeifactoren
 Legionella spp. hebben de mogelijkheid om zich te
vermenigvuldigen binnen vrije amoebes
 Zij gebruiken deze micro-organismen als bron van enzymes en
voedingssubstanties.
▪ vb. Acanthamoeba, Naegleria, Echinamoeba, Hartmannella, etc
▪ Beschermd door de biofilm en de kystes gevormd door de amoebes, kan
Legionella spp. grote variaties weerstaan aan pH en temperatuur.
▪ Binnen deze omstandigheden weerstaat Legionella ook aan de biociden

 Legionella spp. krijgt zo de kans om
 zich te vermenigvuldigen in verschillende waterige milieu’s
 zich goed kan handhaven bij klassieke maatregelen voor desinfectie.
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II. De ecologie van Legionella
 Te noteren : de toegelaten restconcentratie
chloor in België voor een continue desinfectie
van drinkwater (≤ 0,2 mg/L vrije chloor) voldoet
niet voor het elimineren van Legionella spp.
 Zelfs in ideale omstandigheden is de groei van
de Legionella bacteriën traag:
 Verdubbelingstijd ~ 4 uren.
 2–4 dagen incubatie voor groei-initiatief op een
aangepast voedingsmedium in labo
 (ter vergelijking: tijd voor vermenigvuldiging voor Escherichia
coli is 20 minuten, de eerste kolonies worden zichtbaar na 12
uren).
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III. # Legionelloses: meldingen
Europa : Aantal Legionelloses per 100 000 personen,
per land en per jaar
EU/EEA 2011-2015

Ref : European Centre for Disease, Prevention and Control, Annual epidemiological report 2015
Legionnaires’disease
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III. Legionellose: voorkomen
Aantal Legionelloses per 100 000 personen, per land en per jaar
EU/EEA 2011-2015

Reported in 2015 :
7034 cases
456 died
Legionella pneumophila sg 1 :
culture confirmed 81%
Ref : European Centre for Disease, Prevention and Control, Annual epidemiological report
2015 Legionnaires’disease
Pagina 22

III. # Legionelloses: meldingen
Melding legionelloses in Vlaanderen en Nederland
160

Vlaams Gewest: melding legionellose
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III. # Legionelloses: overlijdens
Legionella als (gekende) doodsoorzaak
Oorzaak

Brand
CO

Aantal doden
Vlaanderen

Nederland
( ISSO 2017)

69 (2014)
78 (2016)
17

50 à 70
20 à 30 ( schatting)

(gemiddeld van 2006‐2015)

Legionella

6 gekende

12 (schatting)

op 96 meldingen van legionellose
( gemiddeld van 2012‐2017)
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IV. Analyse van Legionella
Epidemiologische studie : brononderzoek Legionellose

Identificatie van de
besmettingsbron: wateranalyse

Patient :
Analyse naar oplosbare antigenen in urine
Cultuur‐Sérologie‐Directe Immunofluorescentie op respiratoire staalname
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IV. Analyse van Legionella :
◘ Standaard : Kweekmethode
◘ Analysemethode:





Filtratie water
Kweek op specifieke
voedingsbodem
Identificatie van Legionella
bacteriën
Kve/l : kolonie vormende
eenheden

◘ Voordelen :
 Bepaling van levende bacteriën
 Isolatie en identificatie mogelijk

◘ Nadelen
 Analysetijd : lang (tot 10 dagen)

Analyse de Leginella 29.05.07
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LEGIONELLAWETGEVING IN VLAANDEREN
Van 1999 tot nu
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UIT HET NIETS
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> 1976: VSA – Philadelphia
• Eerste gedocumenteerde uitbraak van legionellose op een congres van
“legionairs” of oorlogsveteranen

> November 1999: jaarbeurs te Kapellen
• Eerste uitbraak van legionellose in Vlaanderen
‐ 100‐tal zieken
‐ 5 doden

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid

2

EERSTE VLAAMSE REGELGEVING
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Een vlug initiatief was nodig want het voorval in Kapellen
zorgde voor heel wat maatschappelijke onrust:
• Een dodelijke infectieziekte was toch wel ongewoon geworden
• Ziek kunnen worden door gewoon ergens aanwezig te zijn al helemaal

> 16 november 1999: Besluit van de Vlaamse Regering tot het
nemen van bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming
van de veteranenziekte door besmetting op handelsbeurzen
en expositieruimtes
• Zeer symptomatisch/curatief

> Legionellapreventie is wetenschappelijk, technisch en
maatschappelijk een complex gegeven: de regelgeving zal in de
daaropvolgende jaren dan ook meermaals aangepast worden
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid

3

EERSTE BELANGRIJKE WIJZIGING
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> 6 juli 2001: decreet betreffende de primaire preventie van
schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische
agentia (gaat later op in het Preventiedcreet)
> 22 november 2002: Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in
publieke plaatsen
•
•
•
•
•

Breder toepassingsgebied
Men heeft het over koud‐ en warmwatervoorzieningen
Er moet een beheersplan opgesteld worden
Er is een eis tot structurele aanpassing
Bevoegdheid ligt bij het lokale bestuur (de burgemeester) met het
toenmalige “Toezicht Volksgezondheid” als hoog toezicht
• Het begrip “conformiteitsattest” wordt gelanceerd
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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VLUG IN DE PROBLEMEN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Sommige voorschriften bleken niet zo duidelijk voor de
verantwoordelijken in het veld
> De termijn voor structurele aanpassingen (10 jaar) werd toch
nog als kort ervaren
> De verplichting tot structurele aanpassingen was sowieso lastig
te verteren
> Alternatieven voor beheer en desinfectie zouden mogelijk
moeten zijn

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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TERECHTE KRITIEK?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> De kritiek werd deels ingegeven door:
•
•
•
•

Een feitelijke onderschatting van het probleem
Schrik voor nieuwe regelgeving
Een stortvloed van regels waarvan men niet altijd het nut inzag
Een “normale reflex” tegen door de overheid opgelegde regels

> Maar was al bij al toch niet helemaal onterecht
> Een bijsturing bleek noodzakelijk

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Op 22/11/2003 verschijnt het “preventiedecreet”, een
overkoepelende wetgeving voor alle toekomstige besluiten
met betrekking tot preventieve gezondheidszorg
> 11 juni 2004: het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor
het publiek toegankelijke plaatsen
• De termen hoog‐ en matigrisico‐inrichtingen worden geïntroduceerd
• Er komt een mogelijkheid tot het indienen van proefprojecten
• Er komt een korte omschrijving van het conformiteitsattest

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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NIEUWE KRITIEK
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Aanpak van het probleem is duur
> Eisen niet in verhouding tot het risico
> Te weinig inspraak vanuit de sectoren

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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PARLEMENTAIR INITIATIEF
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Betrokken sectoren zijn goed georganiseerd
> Opdracht vanuit Vlaams Parlement
• Legionellabesluit op korte termijn herzien
• In overleg met de betrokken sectoren
• Beheersmaatregelen moeten
‐
‐
‐
‐

Haalbaarder
Betaalbaarder
Efficiënter
energiezuiniger

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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HUIDIGE REGELGEVING
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Alle eisen ingewilligd?
> 9 februari 2007: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende
de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke
plaatsen
•
•
•
•
•
•

Opgesteld in overleg
Bevoegdheid volledig bij het AZG
Gekoppeld aan een actieplan
Team met “legionelladeskundigen”
Proeftraject volledig uitgeschreven
Begrip BBT wordt opgenomen in het legionellabesluit

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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BELANGRIJKE BEGRIPPEN/DEFINITIES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Vlaamse regelgeving: niet voor werknemers (Federaal)
> Publiek toegankelijk: heel breed
> Inrichting: aerosol aanwezig en risico op blootstelling

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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BESLUIT VAN 9 FEBRUARI 2007: INDELING
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Afdeling I – Maatregelen voor watervoorzieningen
>
Onderafdeling I – Hoogrisico‐inrichtingen
>
Onderafdeling II – Matigrisico‐inrichtingen
> Afdeling II – Maatregelen voor koeltorens
>
Met 3 onderafdelingen afhankelijk van het type
koeltoren
> Afdeling III – Maatregelen voor klimaatregelingssystemen met
luchtvochtigheidsbehandeling
> Afdeling IV – Maatregelen voor andere watersystemen
>
Onderafdeling I – Tandheelkundige units
> Afdeling V – Maatregelen voor exposities
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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HOOG‐ EN MATIGRISICO‐INRICHTINGEN
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Hoogrisico‐inrichting
• Gericht op de behandeling, verzorging of huisvesting van gevoelige
groepen
‐ Gevoelige groepen: zieken, verzwakten, bejaarden
> Ziekenhuizen, WZC, assistentiewoningen, MPI?, Psychiatrie?

‐ Er is geen ondergrens ingesteld: een “inrichting” gericht op de huisvesting van
1 persoon uit de “gevoelige groep” valt onder het legionellabesluit

> Matigrisico‐inrichting
• Elke publiek toegankelijke inrichting met een collectieve
warmwatervoorziening
‐ Twee drempels <15 en <40 mogelijk blootgestelden
> <15: geen legionellaverplichtingen
> <40: beperkt aantal legionellaverplichtingen
> Sportcentra, verblijfstoerisme, carwashes met warm water
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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BESLISBOOM – DEEL 1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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BESLISBOOM – DEEL 2
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gevoelige personen
 personen met:
 ernstige immuunsuppressie;
 kanker;
 ernstig nierlijden;
 aids;
 diabetes;
 chronisch longlijden;

 of personen die behoren tot een van de volgende bevolkingsgroepen:
 personen vanaf 65 jaar;
 rokers;

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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MAATREGELEN VOOR HOOG EN MATIG
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Gebouwd en geëxploiteerd volgens BBT
> Ook elke verbouwing conform dit Besluit
> Er moet een beheersplan zijn
• Identificatie‐ en contactgegevens
• Technische beschrijving
• Risicoanalyse
‐ Risico’s identificeren voor groei en verspreiding
‐ Bouwtechnisch en bedrijfstechnisch

• Preventiemaatregelen

> Elke wijziging aan maatregelen conform BBT
> Temperatuur als standaardbeheersmaatregel
> Beheersplan moet uitgevoerd worden zoals voorzien
• Noteren in register
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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STAALNAMES
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Uitvoeren zoals bepaald in beheersplan
> Analyseresultaten aftoetsen aan de drempelwaarden
> Vrijstelling mogelijk indien volledig conform BBT
Hoogrisico

Matigrisico

Waakzaamheid:
30% > 1 000KVE
Verhoogde waakzaamheid:
30% > 10 000KVE

Verhoogde waakzaamheid:
30% > 10 000KVE

Melding aan AZG
3 x verhoogde waakzaamheid
3 x > 10 000KVE op zelfde punt
30% > 100 000KVE

Melding:
30% > 100 000KVE

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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CONFORMITEITSATTEST
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

>
>
>
>

Elke eindverantwoordelijke
Ontwerpen of plaatsen
Nieuw of aanpassing
Voor zijn bijdrage

> Minimale informatie
•
•
•
•

Naam en adres van die verantwoordelijke
Omschrijving van de installatie
Naam en adres van de inrichting
Verklaring van structurele conformiteit met BBT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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BBT
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Opgesteld in opdracht van het AZG door WTCB en VITO
> Klaar in april 2007
> Aan herziening toe
> Eind 2015 werd er opnieuw opdracht gegeven tot het
opstellen van een BBT voor legionella‐beheersing in sanitaire
systemen
• Opdracht gegund aan WTCB en VITO
• Opgesteld in nauw overleg met de betrokken sectoren

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agentschap Zorg en Gezondheid
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANNY UVIJN
MEDISCH MILIEUDESKUNDIGE AZG
Mail: Drinkwater@zorg‐en‐Gezondheid.be
Algemene info: https://www.zorg‐en‐gezondheid.be/legionella

www.zorg‐en‐gezondheid.be
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BBT‐STUDIE ‐ JURIDISCHE & SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Studienamiddag:
Voorkom legionellose: de nieuwe code van goede praktijk.
Liesbet Van den Abeele ‐ VITO
Karla Dinne ‐ WTCB

INHOUD

 Juridische studie
 Socio‐economische studie van de sectoren
 Verschaffen van accommodatie
 Onderwijs
 Menselijke gezondheidzorg
 Maatschappelijke dienstverlening met
huisvestiging
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JURIDISCHE STUDIE

Er werd een vergelijking gemaakt met de wetgeving van de ons
omringende regio’s en landen
Toepassingsgebied

Basisprincipe

‐ Douches in zwembaden

Temperatuurscontrole en beheersing

‐ Douches in zwembaden

Beheersplan
Temperatuurscontrole en beheersing
Staalname

Nederland

‐ Collectieve sanitaire
installaties
‐ Badinrichtingen en
zwemgelegenheden

Risicoanalyse en beheersplan
Beheersing : thermisch (prioriteit) of
alternatieve methode

Frankrijk

‐ Collectieve sanitaire
installaties
‐ Zwembaden

Beheersplan
Temperatuursbeheersing
(temperatuursmonitoring)

Duitsland

‐ Onderscheid tussen hoog en
matig risico instellingen

Technische voorschriften voor opbouw
installatie
Temperatuurscontrole en beheersing
Bemonstering

Brussel
Wallonië
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JURIDISCHE STUDIE
Er werd een vergelijking gemaakt met de wetgeving van de ons omringende regio’s en landen

 Het toepassingsgebied kan verschillen met Vlaanderen
Basis voor de wetgeving
Goede opbouw van de installatie
Gecombineerd met een beheersing van de temperatuur
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SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

 Overzicht van de sectoren
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Verschaffen van accommodatie
Onderwijs
Menselijke gezondheidzorg
Maatschappelijke dienstverlening met huisvestiging
Sport
Matigrisico‐inrichtingen

Hoog risico‐inrichtingen

‐ Verschaffen van
accommodatie
‐ Onderwijs
‐ Sport

‐ Menselijke gezondheidzorg
‐ Maatschappelijke
dienstverlening met
huisvestiging

SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Aanpak analyse:
Inschatting economische draagkracht van de sectoren :
‐ door cijfers van meerdere databases te analyseren
 Economische data:
 Gebruik maken van de gegevens van de nationale bank – op basis van de
indeling volgens NACE codes
 Aantal en omvang van de bedrijven en de evolutie over de tijd
 Evolutie van de omzet, toegevoegde waarde en het bedrijfsresultaat
 Op basis van de Belfirst databank
 Concurrentiepositie
 Op basis van literatuur en input van de sectoren
‐ door een VITO enquête
 een enquête opgezet waarbij de verschillende beheerders van de inrichtingen
bevraagd
werden, om een idee te krijgen van de kostprijs van de Legionella
6
beheersmaatregelen

SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Verschaffen van accommodatie
 Type inrichtingen
‐ Hotels en dergelijke accommodatie
‐ Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
‐ Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
‐ Vakantieparken
‐ Gites, vakantiewoningen en ‐appartementen
‐ Gastenkamers
‐ Kampeerterreinen en kampeerauto‐ en caravanterreinen
Accomodatie (Belfirst 2014)*
Aantal Totale
tewerkstelling
Hotels en dergelijke accommodatie 923

7645

Vakantieverblijven, kort verblijf

370

2105

Kampeerterreinen, kampeerauto…

149

300

Omzet 2014 : > 650 miljoen euro
*: gegevens Belfirst 2014, rapportering 60%
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SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Verschaffen van accommodatie
 Conclusies
 Het aantal accommodaties en tewerkgestelde neemt de afgelopen 10 jaar gestaag
toe.
 De sector is sterk afhankelijk van invloeden van buitenaf
 Financiële crisis => negatieve impact
 Aanslagen van Parijs en Brussel => zeer negatieve impact
 Concurrentie van andere –minder gereguleerde‐ overnachtingsvormen zoals bv.
airBnB
 Impact legionellamaatregelen:
 Op basis van de enquête blijken de Legionella maatregelen te leiden tot
gemiddeld 20u werk / jaar
 Werkingskosten tot 2500 euro / jaar
 De draagkracht om Legionella maatregelen uit te voeren is beperkt
8

SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Onderwijs
 Voor de beoordeling van deze sector werd gebruik gemaakt van de cijfers van
het departement Onderwijs en vorming 2016
Tewerkstelling
VTE

9

2014 /
2015

2015 /
2016

Niet uni‐ 157.788
versitair

158.740

Uni‐
versitair

N.b.

10.503

SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Onderwijs
 Conclusies
 Het aantal leerlingen in het basis van secundair onderwijs groeit de afgelopen 10
jaar gestaag. Het budget voor investeringen stijgt niet in dezelfde mate.
 Uit de schoolgebouwmonitor blijkt er ook nog een achterstand te zijn in “goed”
sanitair.
 In 2008 hadden slechts 47% van de scholen voldoende sanitair
 In 2013 was de situatie “licht” verbeterd en hadden 57% van de scholen
voldoende sanitair.
 Wanneer het aantal toiletten e.d. voldoende is, blijkt het in 6 tot 13% van de
gevallen echter kwalitatief niet te voldoen.
 Impact legionellamaatregelen
 Uit de enquête blijkt dat scholen weinig of geen tijd besteden aan inspecties in
het kader van Legionella (slechts de helft voert de inspecties effectief uit).
 Indien de inspecties worden uitgevoerd is hiervoor 7 tot 240u per jaar nodig.
 De draagkracht om Legionella maatregelen uit te voeren is beperkt.
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SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE
Menselijke gezondheidzorg
 Inrichtingen – Ziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen

11

Instellingen voor menselijke gezondheidszorg
(Belfirst 2014)

Aantal

Algemene ziekenhuizen muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen

59

Geriatrische ziekenhuizen

1

Gespecialiseerde ziekenhuizen

9

Psychiatrische ziekenhuizen

18

Overige hospitalisatiediensten

57

SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Menselijke gezondheidzorg
 Conclusies
 Uit de evolutie van de financiële ratio’s van de ziekenhuizen over de periode 2012 –
2014 blijkt dat de meeste ziekenhuizen goed scoren.
 Impact legionellamaatregelen
 Ziekenhuizen zijn hoog risico‐inrichtingen en zijn bewuster bezig met de
Legionellabeheersmaatregelen.
 50% voert maandelijks inspecties uit
 Deze neemt jaarlijks gemiddeld 45 minuten per ziekenhuisbed in beslag.
 Sommige ziekenhuizen hebben hier 1 VTE voor in dienst.
 Andere kosten verboden aan de beheersmaatregelen zijn gemiddeld 2500 à 5650
euro per jaar.
 De draagkracht om Legionella maatregelen uit te voeren is dan ook groter dan bij de
vorige sectoren.
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Maatschappelijke dienstverlening met huisvestiging
 Inrichtingen voorbeelden:
 Verpleeginstellingen met huisvestiging, rust‐ en verzorgingstehuizen, serviceflats
 Opvang van personen met een handicap of met drugs‐ of alcoholverslaving
 2016 : 750 instellingen voor maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Gegevens Belfirst
2014:
Totale omzet : > 1.6
miljard euro
Tewerkstelling:
2013 > 48.000 VTE
*: gegevens van
60% van de
instellingen
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SOCIO‐ECONOMISCHE STUDIE

Maatschappelijke dienstverlening met huisvestiging
 Conclusies
 Uit de evolutie van de financiële ratio’s van de ziekenhuizen over de periode 2010
– 2013 blijkt dat de meeste inrichtingen goed scoren.
 Impact legionellamaatregelen
 Verpleeginstellingen, RVT en serviceflats zijn hoog risico‐inrichtingen en zijn
bewuster bezig met de Legionellabeheersmaatregelen.
 30% voert maandelijks inspecties uit
 Deze neemt jaarlijks gemiddeld 39 minuten per bed in beslag.
 Andere kosten verboden aan de beheersmaatregelen zijn gemiddeld 1440 à
1525 euro per jaar.
 De draagkracht om Legionella maatregelen uit te voeren is dan ook groter dan bij
de vorige sectoren.
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Sport
 Inrichtingen – voorbeelden
 Exploitatie van sportaccommodatie – Zwembaden
Gegevens Belfirst 2016:
 Fitnesscentra
Sport, ontspanning en
recreatie

aantal

Exploitatie van
sportaccomodaties

1087

Fitnesscentra

432

Tewerkstelling 2015 : VTE
• Sportclubs ‐ Bonden – Federaties:
10.000
• Fitnesscentra : 7000
• Sportaccomodatie : 6000

*: gegevens van 4% van de instellingen

 Conclusies
 De sector is heel gefragmenteerd en is het is daarom moeilijk om een algemeen
beeld te geven over de sector.
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De belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe
BBT

B. Bleys
WTCB
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Inhoudsopgave BBT
◘
◘
◘
◘

Hoofdstuk 1 – Over deze BBT studie
Hoofdstuk 2 – Juridische & socio-economische situering van de sectoren
Hoofdstuk 3 – Beschikbare risicobeperkende technieken
Hoofdstuk 4 – Selectie van de Best Beschikbare Technieken (BBT)

3.1 Algemene voorschriften en voorschriften voor het ontwerp
van sanitaire installaties
3.2 Dimensionering van installaties voor de verdeling van
sanitair water en van installaties voor de productie van
warmwater
3.3 Voorschriften voor het bouwen van sanitaire installaties
3.4 Onderhoud en gebruik van sanitaire installaties
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Voorfgaandelijke opmerking
◘ Standaard beheersmaatregel:
- temperaturen van het water
buiten het interval 25°C à 55°C
blijven
- m.a.w. warm water moet warm zijn
en koud water koud

◘ Alternatieve technieken komen in de BBT
niet aan bod
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Referentiedocumenten
◘ NBN EN 806: Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen, Bureau voor
normalisatie (NBN), www.nbn.be
◘ het Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke
aanwending, AquaFlanders, http://www.aquaflanders.be/
◘ Het Repertorium (Technische voorschriften binneninstallaties: huishoudelijk
en niet huishoudelijk gebruik) van Belgaqua, de Belgische Federatie voor de
watersector, www.belgaqua.be . (eisen NBN EN 1717)
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Waterkwaliteit
◘ De initiële kwaliteit: Besluit van de Vlaamse regering betreffende water
bestemd voor menselijke consumptie, van 13 december 2002 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS) van 28 januari 2003.
◘ water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat
onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken,
voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de manier van
levering.
◘ Voor sommige koudwater toepassingen, zoals het spoelen van WCs, het
besproeien van de tuin, kuiswater buiten het gebouw, … kan het gebruik van
water met een andere kwaliteit overwogen worden, mits toestemming van
de bouwheer
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Algemene eisen ontwerp sanitaire installaties
◘ Verkeerd gebruik en verontreiniging van het water vermeden wordt;
◘ Er geen overdreven snelheden, te lage snelheden of stagnerend water (langer dan
1 week stilstand) is;
◘ Water in voldoende hoeveelheden beschikbaar is aan alle tappunten, ook als er
piekverbruik is (= goed gedimensioneerd)
◘ Ze geen gevaar of hinder betekenen voor het gebouw, zijn inhoud, noch voor hun
gebruikers;
◘ Ze geen aanleiding geven tot een ontoelaatbare kwaliteitsverandering van het
water;
◘ Ze een voldoende levensduur waarborgen, gegeven zijnde een normaal gebruik en
onderhoud;
◘ Ze gemakkelijk kunnen geïnspecteerd en onderhouden worden;
◘ Er geen wanverbindingen kunnen ontstaan
◘ Geluidshinder beperkt wordt
◘ Onnodig waterverbruik vermeden wordt (waterbesparende technieken)
◘ Energieverliezen geminimaliseerd worden
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Voorschriften m.b.t de materialen (1)
Elementen die in rekening genomen worden bij de keuze:







Hun effect op de kwaliteit van het water
De water- en omgevings- temperaturen
De kwaliteit van het water, waaronder zijn corrosiviteit en zijn hardheid
De in de installatie voorkomende drukken
De compatibiliteit met andere materialen
Het bezitten van een attest van gebruiksgeschiktheid zoals afgeleverd
door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
(BUtgb) of een gelijkwaardige attestering of certificatie
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Voorschriften m.b.t de materialen (2)
◘ warm water: leidingssysteem verplicht dat geschikt is voor de verdeling
van water op een temperatuur 70°C (*) bij een druk van 10 bar.
◘ koud water: leidingssysteem aanbevolen dat geschikt is voor de verdeling
van water op een temperatuur van 70°C (*) bij 10 bar
◘ Metalen onderdelen: Europese ‘Hygienic list’ (Acceptance of metallic
materials used for products in contact with drinking water, 4MS Common
approach).
(*) Opmerking:voor kunststofleidingssystemen = klasse 2. Klasse 1, wordt niet
toegelaten voor warm water en afgeraden voor koud water
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Voorschriften m.b.t de materialen (3)

……
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Stagnering (1)
◘ Alle tappunten dienen regelmatig (= minstens 1x per week) gebruikt te
worden
◘ Indien niet regelmatig gebruikt:
 Automatische spui of spoelinrichting
 OF aanbevolen ontwerpprincipes:

1) Serieschakeling tappunten:

Frequent gebruikt tappunt stroomafwaarts
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Stagnering (2)
2) Kringschakeling tappunten:

3) Kringschakeling op venturi:
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Stagnering (3)

Opmerkingen:
1) eis “maximaal 15 meter leidinglengte of 3 liter waterinhoud” op totale
lengte van de kring
2) Geen verplichting om systematisch douches te voorzien in kamers van
RVT’s (*)
◘ Wanneer deel installatie niet gebruikt wordt: afsluiten + spoelen (2x inhoud)
voor ingebruikname (vb.: badkamer: emmer 10l vullen)
◘ Bufferreservoirs voor koud drinkwater vermijden
(*) Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers dd. 24/07/2009
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Terugstroombeveiliging
◘ Repertorium Belgaqua
◘ Beveiliging houdt rekening met de kwaliteit van het fluïdum dat met
drinkwater in contact kan komen (vloeistofcategorie 1 t.e.m. 5)
◘ Voorbeeld:
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Wanverbindingen
◘ Waterleidingen d.m.v. een groene pijl gemerkt worden
◘ De pijl dient de stromingsrichting aan te geven, en in witte goed leesbare
letters moet op de groene achtergrond het soort water aangeven
◘ Te onderscheiden watersoorten:






Koud drinkwater
Koud verzacht water
Warm water
Warm water retour
Regenwater/putwater
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Brandleidingen en afsluitkranen
Brandleidingen:
◘ Bij voorkeur geen natte brandleidingen, rechtstreeks aangesloten op de
sanitaire installatie (bv. nat/droog systemen)
◘ Indien toch natte brandleiding voorzien wordt: keerklep type EA
(zowel bij matig als bij hoog risico)

Afsluitkranen:
◘ Er dienen voldoende afsluitkranen voorzien te worden:
 minstens een afsluitkraan per verdieping of per hoofdleiding voorzien
 inlaat van toestellen

◘ Moeten gemakkelijk bereikbaar worden opgesteld
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Voorschriften ivm de positie van leidingen,
onderdelen en toestellen
◘ Sanitaire waterleidingen mogen niet geplaatst worden binnenin:






Rookkanalen
Ventilatiekanalen
Liftkokers
Afvalschachten
Afvalwaterkanalen;

en mogen er ook niet doorheen gaan
◘ Toestellen bereikbaar voor het te voorziene onderhoud, reiniging en controle
◘ Waar tappunten voorzien worden dient eveneens een afvoersysteem
aangebracht te worden met voldoende capaciteit.
◘ In de stookplaats dient tevens steeds een waterafvoerkolk voorzien te
worden om het spuien van de wateroplagtanks mogelijk te maken.
◘ Warmwater kranen worden links geplaatst, koudwater kranen rechts.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
opwarming van koud water te voorkomen
◘ De opwarming van het koudwater boven 25°C moet vermeden worden.
◘ Een kortdurende overschrijding, als gevolg van een temperatuur hoger
dan 25°C juist voor de watermeter van de watermaatschappij, is echter wel
toegelaten.
◘ Zowel de koudwater hoofd- als de tapleidingen moeten geïsoleerd worden
◘ Minstens 15 cm afstand te laten tussen warm- en koudwaterleidingen
◘ Koudwater leidingen mogen geen permanent warme leidingen kruisen.
◘ Indien collectoren gebruikt worden mogen de koudwatercollector en de
warmwatercollector niet aan mekaar bevestigd worden.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Leidingen in opbouw
◘ Creëer een geheel afzonderlijke schacht voor de koudwaterleidingen.
Koudwaterleidingen mogen niet in een schacht met warmteafgevende
leidingen geplaatst worden.
◘ Wanneer warm en koudwaterleidingen boven mekaar worden geplaatst,
komt de warmwaterleiding steeds boven de koude;
◘ Het kruisen van warme leidingen met koude is te vermijden;
◘ Koudwaterleidingen worden niet achter, onder of boven een warmtebron
(radiatoren, koelkast of convector) geplaatst
◘ Koudwaterleidingen boven een verlaagd plafond worden zo laag mogelijk
geplaatst
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Ingebouwde leidingen
◘ Er moet vermeden worden om koudwaterleidingen op te nemen in vloeren
met vloerverwarming.
◘ Indien dit uitzonderlijk toch dient te geschieden dan moeten de volgende
voorzieningen getroffen worden:
 De vloerverwarming moet bovenop een isolatielaag aangebracht worden
 De koudwaterleidingen moeten onder die isolatielaag worden geplaatst
 In de zone boven de koudwaterleiding mag er zich geen
vloerverwarming bevinden ( = een “koele zone”)
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Stookplaats
◘ Waterbehandelingstoestellen zoals bv verzachters,
drukverhogingsinstallaties, of bufferreservoirs mogen niet in verwarmde
lokalen opgesteld worden.
◘ De aanwezigheid van koudwaterleidingen, in een stookplaats moet tot het
minimum beperkt worden: enkel de waterleidingen naar de
warmwaterproductie en deze voor het bijvullen van de CV-installatie zijn
noodzakelijk.
◘ Alle warme leidingen en warme onderdelen in de stookplaats dienen
geïsoleerd te worden.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Aflaatmogelijkheden en drukverhoging
Aflaatmogelijkheden
◘ Sanitaire hoofdleidingen moeten kunnen afgelaten worden
Drukverhogingsinstallaties
 in de zuigleiding van de pomp(en) moet, zo dicht mogelijk bij die pomp(en), een
terugstroombeveiliging EA zijn aangebracht;
 bij voorkeur worden toerental gestuurde pompen gebruikt met een schakelvat met
beperkt volume;
 over een goedkeuring beschikken van de watermaatschappij
 dienen geplaatst te worden buiten de stookplaats in een niet-verwarmde ruimte

BBT Legionella - Pagina 21

Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties - temperaturen
Productie
warmwater wordt continu geproduceerd op een temperatuur van minimum
60°C
Afwijking mogelijk in volgende gevallen:
◘ Tijdens de dagelijkse korte periodes ( een paar minuten) met piekverbruik
◘ In matig risico inrichtingen mag dagelijks gedurende een paar uren een
temperatuurverlaging toegepast worden (bv. een nachtverlaging). Vóórdat
de volgende warmwater gebruiksperiode start dient de ganse installatie
(productie en verdeelleiding) gedurende minstens 1 uur al wel terug op
temperatuur gebracht te zijn.
◘ In scholen mag bij vakantieperiodes langer dan 8 dagen de
warmwaterinstallatie stil gelegd worden. Vóór ingebruikname moet de
volledige installatie gedurende minstens 1 uur op 65°C gebracht worden en
dient men ze daarna te spoelen met een minimaal spoelvolume van 3 maal
de leidinginhoud.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (2)
Productie
◘ thermische desinfectie met water van minimum 70°C aan de kraan moet
mogelijk zijn
◘ Volledig volume (!) sanitair warmwater voorraadvat moet op 60°C gebracht
worden:
 1x per 24 in hoog risico-inrichtingen
 1x per week in matig risico-inrichtingen

Opmerkingen:
 Het betreft hier een maatregel om de bij voorbaat gekende risicoplaats (de bodem van het
opslagvat) te beheersen
 Het volledig opwarmen van het watervolume kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door
tussen de in- en de uitgang van de opslagtank een bijkomende circulatiepomp aan te
brengen, automatisch gestuurd d.m.v. een klok.
 De tijd gedurende dewelke deze pomp moet werken, moet dus minstens gelijk zijn aan de
tijd nodig om het ganse watervolume op 60°C te brengen plus 1 uur, de totale tijd kan maw
veel langer zijn dan 1 uur.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (3)
◘ In systemen met een buffervat met technisch water zijn de eisen, ivm een
dagelijkse of wekelijkse volledige opwarming, niet van toepassing op het
buffervat

◘ Indien meerdere voorraadvaten: bij voorkeur in serie, niet parallel
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (4)
◘ Voorverwarming (douchewartewisselaars):
 Niet toegelaten in hoog risico-intrichtingen
 Niet aanbevolen in matig risico-intrichtingen
Nodige maatregelen:
 Moet thermisch gedesinfecteerd kunnen worden
 Mag niet geïsoleerd zijn
 Moeten stalen genomen kunnen worden
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (5)
◘ Combilus
 collectieve warmteproductie voor CV en SWW,
die doorheen het gebouw verdeeld wordt door
circulatie van technisch warmwater in een
gesloten leidingsysteem
 Afleversets met wartewisselaars en satelietunits
Eisen:
 Zonder voorraadvat: contstant boven de 60°C
gehouden worden
 Met voorraadvat: zelfde eisen als andere
systemen met opslagvolume
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (6)
Sanitair warmwater verdeelsysteem
◘ Langer dan 15m of met een waterinhoud groter dan 3 l:
minstens 60°C bij vertrek en nergens lager dan 55°C
▪ continue circulatie of verwarmend lint
▪ goede thermische isolatie van permanent op temperatuur gehouden
leidingen
▪ In voedingsleidingen minstens 58°C en in retour minstens 55°C

◘ Niet langer dan 15m of met een waterinhoud groter dan 3 l:
niet op temperatuur gehouden
▪ mag niet thermisch geïsoleerd worden (plaatsing onder isolatie wordt niet
beschouwd als isoleren)
▪ collectoren: eis geldt voor elk leidingtracé

BBT Legionella - Pagina 27

Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (7)
Sanitair warmwater verdeelsysteem
 Collectieve mengkranen:
• te vermijden in hoog risico-inrichtingen
• van geen enkel tappunt mag de leidinglengte tot de mengkraan meer
bedragen dan 15m of mag haar inhoud groter zijn dan 3 l.
• mengkranen en de erop volgende leidingen moeten thermisch
gedesinfecteerd kunnen worden
• de leidingen stroomafwaarts de mengkranen mogen niet geïsoleerd
worden
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties – temperaturen (8)
Temperaturen aan tappunten
◘ 55°C binnen 60s na het opnenen van de kraan
◘ Ziekenhuizen: max. 43°C in douches en badkamers
◘ Scholen: max 38°C
◘ 70°C moet mogelijk zijn aan alle tappunten voor thermische desinfectie
Oppervlakte temperaturen
In ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en kleuterscholen dienen
voorzieningen getroffen te worden zodat de leidingen niet genaakbaar zijn.
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Lopend onderzoek

Proefopstelling Legionella
Doel: nagaan of het mogelijk is om energie te besparen, zonder verhoging van het
risico op legionella‐ontwikkeling. Bv. door de SWW‐productietemperatuur te
verlagen en regelmatig op te stoken.
Voorbeelden:
Tproductie

Tdesinfectie

Desinfectieduur

Frequentie

45 °C

60 °C

30 min

1x/week

45 °C

60 °C

1h

1x/week

45 °C

60 °C

30 min

1x/dag

45 °C

60 °C

1h

1x/dag

50°C

….

….

Belangrijke opmerking: de hygienische waterkwaliteit is uiteraard belangrijker
dan het verminderen van het energieverbruik
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Lopend onderzoek

Proefopstelling Legionella
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Lopend onderzoek
Testboiler

T° sensor n°7

155 L/d

T° sensor n°6
T° sensor n°10
T° sensor n°5

200 L

T° sensor n°4

T° sensor n°3

T° sensor n°2
T° sensor n°1
T° sensor n°0

Koud water toevoer

Distance from
bottom (cm)

Retour SWW

Temp. sensor n°5 :

122.4

Temp. sensor n°4 :

95.2

Temp. sensor n°3 :

68

Temp. sensor n°2 :

40.8

Temp. sensor n°1 :

13.6

Temp. sensor n°0 :

0
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Lopend onderzoek
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Lopend onderzoek
Biofilm monitoring
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Lopend onderzoek
Tapprofiel
DHW Flow‐
Tapped DHW
Tap duration
rate
volume

Tap schedule
Start hour

Type of draw‐off

l /min

s

liters

06:59

purge of the shower pipe

6.5

10

1.083

07:00

Shower n° 1

6.5

355

38.5

07:10

Shower n° 2

6.5

393

42.6

08:00

Shower n° 3

6.5

296

32.1

12:00

Kitchen faucet

5

6

0.50

12:30

Kitchen faucet

5

20

1.67

13:45

Kitchen faucet

5

30

2.50

6.5

311

33.7

18:15

Children’s bath (40 L)

19:00

Kitchen faucet

5

6

0.50

19:15

Kitchen faucet

5

3

0.25

20:00

Kitchen faucet

5

30

2.50

Total tapped daily DHW Volume :

155,79 l
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Lopend onderzoek
Opstookregimes
weeks

T
production
(tank)

T heating
( thermal
shock )

Heating duration

Frequency

Number of
thermal
shocks

1 and 2

45 °C

60 °C

30 min

1x / week

2 shocks

3 and 4

45 °C

60 °C

1h

1x / week

2 shocks

5

45 °C

60 °C

30 min

1x / week
with extra circulation on
tank

1 shock

6 and 7

45 °C

60 °C

1h

1x / week
with extra circulation on
tank

2 shocks

8 and 9

45 °C

60 °C

1h

1x / week
with extra circulation on
tank.
+ 30 minutes thermal
disinfection of the
sampling taps

2 shocks
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Lopend onderzoek
Opstookregimes
weeks

Number of
thermal
shocks
1 shock

Heating
duration

Frequency

Warming
up
+4 x 30 min
(for taps
disinfection)

1x / week
with extra circulation on tank.
+ 4 x 30 minutes thermal
disinfection for each of the
sampling taps and draw‐off pipes
1x / week
with extra circulation on tank.
+ 4 x 30 minutes thermal
disinfection for each of the
sampling taps and draw‐off pipes

1 shock

60 °C

Warming up
+30 min (for
tank)
+ 4 x 30 min
(for taps
disinfection)
1h

2x / week
with extra circulation on tank

9 shocks

60 °C

1h

7x /week
with extra circulation on tank

7 shocks

10

T
production
(tank)
45 °C

T heating
( thermal
shock )
60 °C

11

45 °C

60 °C

14‐18

45 °C

19

45 °C
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Lopend onderzoek
Voorlopige resultaten
Geen enkel opstookregime heeft toegelaten om de
concentraties benden de aanbevolen waarde te houden
(< 1000 kve/l)
DHW 45°C + schock 60°C

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

departure

recirculation

shower

kitchen
3/08/2017

20/07/2017

6/07/2017

22/06/2017

8/06/2017

25/05/2017

11/05/2017

27/04/2017

13/04/2017

30/03/2017

16/03/2017

2/03/2017

16/02/2017

2/02/2017

19/01/2017

0.00
5/01/2017

Legionella conc. [cfu/l]
log scale

8.00
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Lopend onderzoek

https://www.instal2020.be/wp‐content/uploads/2015/07/CIBW062‐Symposium‐2017‐
publication‐Legionella.pdf
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties
Overdrukbeperking
◘ Overdrukbeveiliging moet zich op koud water toevoer bevinden
◘ Afvoer van de overdrukbeveiliging: vrije uitloop van 20 mm boven de rand
van de afvoervoorziening
Expansievaten
◘ Moeten op de warmwatervertrekleiding aangebracht worden
◘ Moeten volledig doorstroomd worden

Ontluchting
◘ De maximale lengte van de leiding naar de ontluchter is 10 cm of 5x haar
leidingdiameter.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties
Opslagtanks voor SWW
◘ Met spuikraan
◘ Leidinglengte stroomopwaarts de afsluitkraan bedraagt in ieder geval
maximum 10 cm of 5x de leidingdiameter
◘ Bodem opslagtank dien geïsoleerd te zijn
◘ Voorzien van inspectieluik
◘ Opgesteld in ruimte met afvoermogelijkheden
◘ Opslagvaten tot 1000l moeten voldoen aan NBN EN 12897

BBT Legionella - Pagina 41

Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties
Regelorganen
◘ het circulatiedebiet in alle sublussen moet kunnen gemeten en afgeregeld
worden mbv aangepaste regel-en meetorganen
◘ Aanbevolen om regelorganen van het thermostatische type te gebruiken
Meetvoorzieningen
◘ Thermometers: productie, vertrek en retour
◘ Staalnamekranen nabij de thermometers
◘ Watertellers op koudwatertoevoer van de SWW-productie is aanbevolen
Voorkomen van waterslag
◘ Enkel indien nodig moeten voorzieningen getroffen worden
◘ Systematisch voorzien van waterslagdempers afgeraden
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties - ontwerp
Verdeling met circulatiesysteem

klassiek

buis-in-buis

Opm: thermosifoncirculatie niet
toegelaten
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Warmwaterinstallaties - ontwerp
Verdeling met verwarmende linten
◘ Autoregulerende verwarmde linten zijn aangeraden
◘ Dienen over een gebruiksgeschiktheidsattest te beschikken
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Waterbehandeling
Filter
◘ Aanbevolen om een filter met maaswijdte van minimum 150µm te
voorzien
Verzachting

◘ Toestellen op basis van ionenuitwisseling zijn aanbevolen
◘ Aanbevolen om enkel het SWW te verzachten
◘ Bij combilus-installaties wordt aangeraden om al het water centraal te
verzachten
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Koudwaterinstallaties
◘ Temperatuur moet beneden 25°C blijven
◘ Aanbevolen om koudwater hoofd- en tapleidingen te isoleren
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Dimensionering verdeelinstallaties - meetcampagne
◘ Individuele woningen: puls watermeter/vortex + logger

uitgevoerd: 10

◘ Collectieve woongebouwen: ultrasoon + logger

uitgevoerd: 15+
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Collectieve SWW‐installatie

Tmw

Tww

sww

Gemeten SWW-vraag
=
nuttige energie
+ uittapverliezen
Tvertrek

Datalogger

kw
waterteller

TKW

qsww

circ.

Tretour
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Dimensionering verdeelinstallaties - meetcampagne
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Dimensionering verdeelinstallaties - meetcampagne
Collectieve SWW‐installatie
11 appartementen

Piekdebiet
Debiet = 0 l/min
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Aanbevelingen nieuwe BBT

Piekdebiet SWW (l/min)

Dimensionering verdeelinstallaties
Conclusie:
DIN 1988‐300:2012 sluit
het best aan bij metingen
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Dimensionering verdeelinstallaties (2)
◘ DIN 1988-300
◘ snelheden:
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Dimensionering verdeelinstallaties (3)
◘ Isolatie permanent op temperatuur gehouden leidingen:

(1) Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat
betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de Energieprestatieregelgeving – Bijlage XII Systeemeisen
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Bouwen van sanitaire installaties
Documenten nodig voor de aanvang van de werken:
1) Aan te leveren door de architect:
 Plannen van het gebouw

2) Aan te leveren door het studiebureau:
 Bestek met inbegrip van leidingmaterialen en onderdelen
 Leidingplan bij ontwerp
 Berekeningsnota
o voor leidingen onderdelen, miv drukopvoerinstallaties, circulatiepompen, …
o voor het hydraulisch inregelen van de installatie (oa de instelling van de
regelorganen)
 Beschrijving van de werking van de installatie en van de verschillende
onderdelen en van het te voorziene onderhoud.

Behandeling van leidingen en onderdelen op de werf:
◘ Vervuiling en beschadiging vermijden
◘ Buizen afgedopt gedurende stockage en transport
◘ Verpakking koppelstukken zo laat mogelijk verwijderen
BBT Legionella - Pagina 54

Aanbevelingen nieuwe BBT
In gebruik stellen
Voordat de sanitaire installatie in gebruik gesteld wordt, dienen de
volgende werkzaamheden voorzien te worden:
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Controle van de lekdichtheid
Het spoelen van de installatie
Zo nodig, de hydraulische inregeling
Zo nodig staalnames met analyse
Zo nodig, schokdesinfectie met spoeling
Zo nodig het gebruiksgeschikt houden van de installatie indien zij
niet onmiddellijk in gebruik genomen wordt.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
In gebruik stellen
Lekdichtheid:
◘ Vlak voor indienstname: druktest met koud drinkwater,
aangevoerd over filter. Na test wordt installatie onder water gelaten
◘ Eventueel vooraf voorlopige dichtheidstest, mbv van droge
olievrije perslucht of een inert gas op maximum 3 bar
Spoeling:
Volledige spoeling na dichtheidstest en voor ingebruikname
Inregeling:
Na de spoeling van de installatie kan ze hydraulisch ingeregeld
worden.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Belang spoeling
Analyse van water dat op een installatie is gebleven na de
druktest : kwaliteitsvermindering !!
Totaal Kiemgetal 22°C

Voor spoelen

Na spoelen

WW Douche
Directe staalname

76.000 kve/ml

WW
Min 0 kve/ml
Max 320 kve/ml

KW lavabo
Directe staalname

36.000 kve/ml

KW
Min 29 kve/ml
Max 110 kve/ml

KW Kelder collector
Na doorstroming 1 emmer

12.000 kve/ml
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Belang spoeling
Legionella Analyses voor en na spoeling
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Aanbevelingen nieuwe BBT
In gebruik stellen - staalname
◘ In hoog risico-inrichtingen: staalname na de spoeling
◘ Ten vroegste 8 weken voor ingebruikname, niet later dan 2 weken
ervoor
◘ Aantal in functie van grootte vd installatie, maar minstens 5:






koudwatertoevoer naar warmwaterproductie
koudwater tappunt per deelcircuit
warmwater tappunt per deelcircuit
vertrekleiding circulatiesysteem
retourleiding circulatiesysteem

◘ Aantal vast te leggen in de aanbestedingsdocumenten/meetstaat
◘ Deelcircuit: een leiding of een kringleiding die bv één vleugel van
een gebouwcomplex voedt en die ditwijls vertrekt van een collector
opgesteld nabij de waterteller of in de stookplaats ( geval van
warmwater leidingen)
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Aanbevelingen nieuwe BBT
In gebruik stellen - staalname
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Aanbevelingen nieuwe BBT
In gebruik stellen - schokdesinfectie
Thermische schokdesinfectie:
◘ 4 min. bij 70°C of 10 min
bij 65°C
◘ Kan eventueel ook op de
koudwaterleidingen
Chemische schokdesinfectie:
◘ Per product: vereiste
concentratie en nodige
contacttijd
◘ Na desinfectie: spoelen tot
product verdwenen is
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Opleveren – technisch dossier
◘ De installateur stelt samen met het studiebureau en de architect een
technisch dossier samen van de installatie “as built” dat overhandigd wordt
aan de uitbater.
Dit dossier omvat onder meer volgende documenten:
1) Aan te leveren door de architect: de plannen « as built » van het gebouw
2) Aan te leveren door het studiebureau: de geactualiseerde documenten vermeld in § 3.3.1.
3) Aan te leveren door de installateur:
▪
▪
▪

Plannen « as built » van de installaties met de technische fiches van alle onderdelen
Document met aanduiding van de inregeling van de aanwezige regelkranen, op basis van de gegevens verkregen
van de ontwerper en van de « as built » gegevens.
Aanduiding van plaats en het type keerkleppen die aanwezig zijn

◘ Uitbreiding of wijziging: aanpassing technisch dossier
◘ De noodzaak een dergelijk dossier op te maken moet voorzien worden in
de aanbestedingsdocumenten.
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Opleveren – conformiteitsattest
◘ Iedere partij, betrokken in het bouwproces, is -voor zijn aandeelverantwoordelijk voor de realisatie van een installatie conform aan deze
BBT-voorschriften.
◘ Voorbeeld: bijlage 4 BBT
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Opleveren – beheersplan
◘ Dient opgesteld te worden door de bouwheer op basis van een
risocoanalyse
◘ Model op website van Agentschap Zorg & Gezondheid:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/20_legionellabeheersplan_watervoorzieningen.pdf
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Aanbevelingen nieuwe BBT
Onderhoud

……

BBT Legionella - Pagina 65

Aanbevelingen nieuwe BBT
Maatregelen bij contaminatie
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Aanbevelingen nieuwe BBT
H4: Selectie van de BBT
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Aanbevelingen nieuwe BBT
H4: Selectie van de BBT
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HOOFDSTUK 3

HoofdstuK 3 BESCHIKBARE RISICOBEPERKENDE

TECHNIEKEN

TECHNIEKFN

Oomerkingen:
In de Vlaamse wetgeving wordt water bestemd voor menselijke consumptie als
volgt gedefinieerd: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is
voor drinken, koken. voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiêne, ongeacht de
manier van levering.

BESCHIKBARE RISICOBEPERKENDE
TECHNIEKEN

Voor sommige koudwater toepassingen, zoals het spoelen van WCs, het
besproeien van de tuin, kuiswater buiten het gebouw, ... kan het gebruik van
water met een andere kwaliteit overwogen worden, mits toestemming van de
bouwheer.
In ieder geval is dergelijk water voor persoonltke hygiëne en voedingstoepassingen
(drinken, bereiden van eten, vaatwas, ...) uitgesloten.

3.1 Algemene voorschriften en voorschriften voor het ontwerp van

sanitaire installaties

Voorafoaande oomerkinoen :
1. De hierna beschreven technieken (BBT) moeten toelaten om de ontwikkeling van
Legionellakiemen in de verdeelinstallaties van sanitair water binnen de gebouwen
te vermijden o.a. door toepassing van de standaard beheersmaatregel uit het
veteranenbesluit, d.w.z. te zorgen dat de temperaturen van het water buiten het
interval 25oC à 55oC bluven.
2. Technieken die toelaten om op een alternatieve manier de ontwikkeling van de
Legionellakiem te beheersen, bv. door toepassing van chemische
desinfectietechnieken, komen hier niet aan bod.
Deze alternatieve technieken worden conform het legionellabesluit geëvalueerd.
Zij worden na advies van de Hoge Gezondheidsraad bij Ministerieel Besluit door
de bevoegde minister onder voorwaarden toegelaten voor gebruik. Zonder deze
ministeriële toelating mogen zij niet toegepast worden.

3.1.1

Algemene voonschriften

3.1.1.1

Referêntiedocumenten

Sanitaire installaties voor de verdeling van water bestemd voor menselijke consumptie
binnen de gebouwen moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in de laatste
uitgave van de volgende referentiedocumenten:
. de normen NBN EN 806: Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen, Bureau
voor normalisatie (NBN), www.nbn.be
. het Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending,
AquaFlanders, http ://www.aquaflanders. bel
. Het Repertorium Clecfinisdre voorschriften binnenin$allaties: huishoudeluk en niet
huishoudelijk góruik) van Belgaqua, de Belgische Federatie voor de watersector,
www.beloaoua.be. Het Repertorium geeft een praktische invulling aan de eisen
gesteld in NBN EN 1717.

3.1.1.2 Waterkwaliteit
De initiële kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie, dat verdeeld
wordt binnen een inrichting, dient te voldoen aan het Besluit van de Vlaamse regering
betreffende water bestemd voor menselijke consumptie, van 13 december 2002 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS) van 28 januari 2003.
Onderhavige BBT heeft geen betrekking op systemen die water verdelen dat niet
bestemd is voor menselijke consumptie.

3.1.1.3

Algemene eisen

De sanitaire installaties moeten zo ontworpen en gebouwd worden dat:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Verkeerd gebruik en verontreiniging van het water vermeden wordt;
Er geen overdreven snelheden, te lage snelheden of stagnerend water (langer dan
1 week stilstand) is;
Water in voldoende hoeveelheden beschikbaar is aan alle tappunten, ook als er
piekverbruik is;
Ze geen gevaar of hinder betekenen voor het gebouw. zijn inhoud, noch voor hun
gebruikers;
Ze geen aanleiding geven tot een ontoelaatbare kwaliteitsverandering van het
water;
Ze een voldoende levensduur waarborgen, gegeven zijnde een normaal gebruik en
onderhoud;
Ze gemakkelijk kunnen geïnspecteerd en onderhouden worden;
Er geen wanverbindingen kunnen ontstaan;
Geluidshinder beperkt wordt;
Onnodig waterverbruik vermeden wordt en waar mogelijk gebruik gemaakt van
waterbesparende technieken ;
Energieverliezen geminimaliseerd worden, conform het Besluit van de Vlaamse
Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het energiebesluit van

19 november 2010 wat betreft de energieprestaties van gebouwen. (BS
28/Ot/20t4).

3.L,2
3. 1,2. 1

Voorschriften mbt dê materialen
Algemene keuzevoorschriften

De volgende elementen zullen in rekening genomen worden bij de keuze van de

materialen gebruikt in het watersysteem:
. Hun effect op de kwaliteit van het water
. De water- en omgevings- temperaturen
. De kwaliteit van het water, waaronder zljn corrosiviteit en zijn hardheid
. De in de installatie voorkomende drukken
. De compatibiliteit met andere materialen
. Het bezitten van een attest van gebruiksgeschiktheid zoals afgeleverd door de

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (Butgb) of een
gelijkwaardige attestering of certificatie (gebruiksgeschiktheidsattest afgeleverd
door een lid van de European Union for Agrément (UEAtc - www.ueatc.eu/) of een
certificaat afgeleverd door een certificatie-instelling onder accreditatie door een
51
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accreditatieinstelling, lid van de European co-operation
http ://www.european-accreditation.org/)).

Hoof.lsl-ilk ? BFqCHTKRARF RTqTCORFPFRKFNDF TFCHNTFKFN

TFCHNIEKEN

for Accreditation

(EA

Verzinkt staal

Verzinkt stalen leidingen zrjn

Buizen
schroefbare volgens
NBN EN 10255

zeer
corrosiegevoelig : de aanbevelingen
opgesomd in de NBN EN 12502-3 moeten
dan ook strikt nagelefd worden. Bij de

Verzinking:
NBN EN 10240,

3.L.2.2.

Kwaliteit
(dompelveuinkt)

Eruikbare materialen

A@beyglg dat geschikt is voor de verdeling
van water op een temperatuur van TOoCa bU 10 bar, dit met oog op een eventuele

thermische desinfectie van de koudwater leidingen.

Polyethyleen (PE)

Metalen onderdelen (leidingen en hun hulpstukken, maar ook de pompen, koppelingen,
appendages, kranen en alle andere toestellen waarvan meer dan 10olo vàn hun oppervlak
in contact komt met het drinkwater) van een sanitaire installatie in contact met drinkwater

kunnen omstandigheden ontstaan

die
van

Legionellakiemen- Uit dit oogpunt zijn
verzinK stalen leidingen dan ook minder

Tepasbaarheid:
NBN EN 12502.3

Voor koud water wordt een leidingssysteem

@rrosie van het staal komt ijzer vrij en
worden @rrosiepuisten gevormd. Hierdoor

gunstig zijn voor de groei

Koppelstukken:
NBN EN 10242

Voor warm water is een leidingssysteem verplicht dat geschikt is voor de verdeling van
water op een temperatuur 7OcC3 bij een druk van 10 bar.

moeten een samenstelling hebben opgenomen

A:

3an te

bevelen dan

andere

leidingmaterialen,

Dit materiaal is ênkel toepasbaar voor d{
verdeling van koudwater. Zij kunnen nie
thermisch gedesinfectÉrd worden.

Buizen en
Koppel-stukken:
N8N EN12201

De

is op de

systemen dienen

een

Europese 'Hygienic list'
(Acceptance of metallic materials used for products in contact with drinking water, 4MS

gebruiksgeschikheidsattest te hebben vaÍ

Common approach).

goedkeuring

de Belgische Unie voo. de ttrhnisch(

PVC.U

Tabel 3.1 Materialen voor leidingsystemen
Materiaal
Koper

Referentie
documenten
Buizen: NBN EN 1057
Koppelstukken
NBN EN 1254
Toepasbaarheid:
NBN EN 12502-2

Roeswast staal

Buismateriaal:
NBN EN 10312
ToepasbaaÍheid:
NBN EN 12502-4

Buizen

en

koppel

Dit materiaal is enkel toepasbaar voo

de verdeling van

NBN EN 1452

kunnen niet thermisch gedesinfecteerc
worden.

koudwater.

zt.

De systemen dienen eer
van de Belgische Unie voor d€
technische goedkeuring in de bouw
een gelijkwaardige attestering

Commentaar

gebruiksgeschiktheidsattest te hebber

o1
01

gelijkwaardige attestering of certificatie.
Enkel zachtsolderen is toegelaten voor
sanitaire toepassingen.

certificatie.
PVC-C

Buizen en koppelstukken:
NBN EN ISO 15877

Vernet polyethyleen

Buizen

(PE-x)

koppelstukken:

Het lassen of solderen van roestvast staal

enen een
systemen
gebruiksgeschiktheidsattest te
van de Belgische Unie voor
technische goedkeuring in de bouw
een gelijkwaardige attestering
certificatie.

vereist speciale technieken en adequaat
opgeleid personel.

Systemen met persfittings dienen een
gebruiksgeschiktheidsattest te hebben
van de Belgische Unie voor de technische

in de bouw of

eer

stukken:

Systemen met persfittings dienen een
gebruiksgschiktheidsattst te hebben
van de Belgische Unie vooÍ de technische
goedkeuring in de bouw oí een

goedkeuring

in de bouw of

gelijkwaardige attestering of certificatie.

De materialen aangeduid in de Tabel 3.1 kunnen gebruikt worden voor leidingsystemen
i n sanitaire installaties.

een

er
NBN

EN ISO 15875

gelijkwaardige attestering of certifi catie.

Polypropyleen (PP)

Buizen
koppelstukken:

er
NBN

EN ISO 15874

Polybuteen (PB)

Buizen

koppelstukken:
EN ISO 15876
3

Voor kunststofleidingssystemen komt dit overeen met klasse 2. Klasse 1. met een
ontwerptemperatuur van 60oC, wordt niet toegelaten voor warm water en afgeraden
voor koud water omdat in het kader van een eventuele thermische desinfectie de

hogere temperaturen moeten kunnen bereikt worden aan de tappunten (70oC
volgens NBN EN 806-2, 5 3.6) en dat dit geen Invloed mag hebben op de levensduur
van het leidingssysteem.
53
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kringschakeling wordt een tappunt, bij gebruik, gevoed langs 2 richtingen
zodat er verversing is in de ganse kring. In dit geval is de volgorde der

koppel

stuKken: NBN EN
21003

ISC

tappunten niet belangrijk.

Voorschriften mbt het ontwerp van leidingen binnen het gebouw

3,1.3,1 Stagnering
Stagnatie van sanitair water moet vermeden worden, zowel bij de verdeling van koud als
warm water.
Hiertoe is het absoluut noodzakelijk dat alle tappunten regelmatig gebruikt worden, zodat
de waterinhoud van alle leidingen regelmatig ververst wordt. Onder regelmatig dient
minstens éénmaal per week verstaan te worden.
Desnoods zal men hiertoe een automatische spui of spoelinrichting voorzien, bv
aangebracht op het einde van een hoofdverdeelleiding.
Indien de ontwerper weet heeft van tappunten die niet regelmatig zullen gebruikt worden,
kan één van onderstaande ontwerpprincipes aanbevolen worden, naast een eventuele
automatische spui van het tappunt:

1)

Figuur 3.2 Kringschakeling van tappunten

Serieschakeling van de tappunten

3)

Bij dit systeem worden de tappunten gevoed door een doorlopende leiding die
telkens gaat tot de aansluiting van het tappunt en vandaar dan onmiddellijk
verder gaat naar het volgende tappunt, zonder daarbij gebruik te maken van
T-stukken (Figuur 3.1). Hierbij zal men er voor zorgen om weinig gebruikte
tappunten stroomopwaartste plaatsen van frequent gebruikte tappunten. Het
betreft een serieschakeling met een plaatsing van een veel gebruikt toestel
als laatste.

Kringschakeling op een "venturi":

In dit geval worden de uiteinden van de kringschakeling aangesloten op een
"venturi" opgenomen in de hoofdleiding (Figuur 3.3). Bij een venturi stroomt
bij iedere aftap in de hoofdleiding, stroomafi^/aarts de venturi. aolo van het
debiet automatisch door de kring wegens het drukverlies in de "vernauwing".
toÈaY"

lp,ol*

Íx}}í

iOOq,

leidiB

a/"
Figuur 3.1 Seriehakding van áppunten
Figuur 3.3 Kringschakeling op

en vqturi

Oomerkino:

Dergelijke frequent gebruikte tappunten dienen aangesloten te zijn op
dezelfde water installatie en niet op een installatie die water met een
andere kwaliteit verdeelt. Bv. in koudwaterinstallaties wordt vaak
geopteerd om de toiletten stroomaFwaarts te plaatsen van minder
gebruikte tappunten. Indien de toiletten op een andere installatie
aangesloten zijn, bv. een installatie voor de verdeling van regenwater,
gaat dit effect uiteraard verloren.

2)

Kringschakeling van de tappunten
Hier worden de tappunten op een gelijkaardige manier geschakeld als bij de
serieschakeling, doch vanaf het laatste tappunt wordt de leiding teruggevoerd

Indien bij een kringschakeling van warmwatertappunten over een
venturi, deze laatste opgenomen is in de verdeelleiding met circulatie,
dan realiseert men aldus een permanente stroming doorheen de kring
van aangesloten tappunten.
Oomerkinoen:
1) Bij bovenvermelde ontwerpprincipes dient voor de eis van "maximaal 15 meter
leidinglengte of 3 liter water inhoud", voor niet op temperatuur gehouden leidingen
in warmwater systemen (zie 5 3.1.3.9.a.ii), de totale leidinglengte van de kring in
rekening gebracht te worden.

naar het beginpunt zodat er een kring ontstaat (Figuur 3.2). Bij een
55

2)
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Tappunten waarvan verwacht wordt dat ze weinig gebruikt zullen worden kunnen
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systematisch douches te voorzien in de kamers van rust- en verzorgingstehuizena.
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letters moet op de groene achtergrond het soort water aangeven worden dat door de
leiding stroomt. Volgende watersoorten dienen onder andere onderscheiden te worden:

-

Leidinggedeeltes die gedurende langere tijd niet zullen gebruikt worden moeten kunnen
afgesloten worden, en voordat ze terug in gebruik genomen worden moeten ze gespoêld
worden (zie 5 3.3.3.2).
Voor uittapleidinqen bedraagt het spoelvolume hierbij minimaal 2 maal de inhoud van de
leidingen van het deel van de installatie dat gespoeld wordt.
Oomerking:
Voor één badkamer kan men ervan uitgaan dat aan deze eis voldaan is indien men
aan het verste tappunt een emmer van 10 I vult.
Het gebruik van bufferreservoirs voor koud drinkwater moet in de mate van het mogelijke

vermeden worden. Het volume van het bufferreservoir mag niet groter zijn dan het
normale verbruik op 24 u)r. Het reservoir mag niet lichtdoorlatend opgesteld worden.

3,L.3.2

Terugstroombeveiliging

De installatie moet beveiligd zijn tegen terugstroming van het water.

Concrete invulling vindt men hieromtrent in de werkbladen van het Repertorium van
Belgaqua. Deze vooÍschriften houden rekeninq met de kwaliteit van het fluïdum dat met
drinkwater in contact kan komen (vloeistofcategorie 1 t.e.m. 5). de drukomstandigheden
afwaarts van de beveiliging en een risico-evaluatie.
Figuur 3.4 geeft een voorbeeld van een beveiliging tussen een drinkwaterinstallatie en
een centrale verwarmingsinstallatie (gesloten installatie met vloeistofcategorie 3).
Indien de vulleiding van de verwarmingsinstallatie een aftakking vormt van de sanitaire
koudwaterleiding, die bv verder naar bv de warmwaterproductie gaat, dan is de maximum
lengte van die vulleiding 10 cm of 5 maal de leidingdiameter.

Stookketel

Yulling

t

Koud drinkwater
Koud verzacht water

Warm water
Warm water retour
Regenwater/putwater

3.1.3.4

Brandleidingen

Natte brandleidÍngen die rechtstreeks op het sanitair verdeelsysteem aangesloten zijn
betekenen een risico voor de kwaliteit van het sanitair water.
De voorkeur moet gegeven worden aan brandbestrudingssystemen waarbij er geen
contact is tussen het water van de brandleidingen en het sanitair water, zo bv door
gebruik te maken van brandleidingen die automatisch gevuld worden op het ogenblik dat
er een vraag is naar bluswater (de zogenoemde navdroog systemen).

Indien geen "nat/droog systemen" kunnen toegepast worden, dan zal men de
brandleidingen aansluiten op de drinkwaterleidingen, mits tussenplaatsing van een
beveiliging type EA (keerklep), zowel in matig risico als in hoog risico-inrichtingen. De
aftakking van het drinkwater naar de brandleidingen dient onmiddellijk na de waterteller
voorzien te worden. Bovendien mogen er geen leldingen zijn die zowel tappunten als
brandleidingen voeden.

3.1.3.5

Afsluitkranen

Het vooeien van voldoende afsluitkranen is een noodzaak. Zij moeten toelaten
e
dat bepaalde leidinggedeeltes kunnen afgesloten worden voor herstelling
zonder dat hierdoor ook de aanvoer moet onderbroken worden naar de rest
van het gebouw. Zo zal men bv steeds minstens een afsluitkraan per
verdieping of per hoofdleiding vooízien.
.
dat tijdelijk niet gebruikte tappunten van de rest van de installatie afgesloten
worden.
Afsluitkranen worden ook geplaatst op de inlaat van toestellen.
Afsluitkranen moeten gemakkelijk bereikbaar worden opgesteld. Bij voorkeur gebruikt
men afsluitkranen met een zo gering mogelijk ladingsverlies.

q

a

Cat.

3.1,3.6
Max. 10 cm of

TECHNIEKÊN

a.Algeme€'n

diameter

Sanitaire waterleidingen mogen niet geplaatst worden binnenin:

Figuut 3,4 Beyeiliging vutleifrng Cy-insállatie

Rookkanalen

Ventilatieka
Liftkokers

3.1,3.3

Wanverbindingen en markering van de leidingen
Er mag geen verbinding bestaan tussen een installatie voor de verdeling van water
bestemd voor menselijke consumptie en installaties voor de verdeling van water met een
andere kwaliteit (bv. regenwater of putwater).
TeneÍnde wanverbindingen te vermijden moeten de waterleidingen d.m.v. een groene pijl
gemerkt worden. De pijl dient de stromingsrichting aan te geven. en in witte goed leesbare

4 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie,
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen

Voorschriften ivm de positie van leidingen, onderdelen en toestellen

de
en

verenigingen van gebruikers en mantelzorgers dd. 24/07 /2009
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na len

Afva lschachten
Afva lwaterka nalen;

zij mogen er ook niet doorheen gaan
Toestellen dienen zo geplaatst te worden dat ze bereikbaar blijven voor het te voorziene
onderhoud, reiniging en controle (zie 5 3.4.3).
Waar tappunten vooeien worden dient eveneens een afvoersysteem aangebracht te
worden met voldoende capaciteit.
In de stookplaats dient tevens steeds een waterafvoerkolk voorzien te worden om het
spuien van de wateroplagtanks mogelijk te maken.
58
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warmwater kranen worden links geplaatst, koudwater kranen rechts
b. Om

Figuur 3.5 Koele vloeÉttook bij vloerueruarming

opwarming van koud water te voorkomen

De opwarming van het koudwater boven 25"C moet vermeden worden. Een kortdurende
overschrijding, als gevolg van een temperatuur hoger dan 25oC juist voor de watermeter
van de watermaatschappij, is echter wel toegelaten.
Het is absoluut noodzakelijk dat koudwaterleidingen gescheiden worden gehouden van
warmwaterleidingen, verwarmingsleidingen en andere warmtebronnen, teneinde
opwarming te voorkomen.
Zowel de koudwater hoofd- als de tapleidingen moeten geïsoleerd worden (zie 5 3.1.3.11)
en men dient minstens 15 cm afstand te laten tussen warm- en koudwaterleidingen.
Koudwater leidingen mogen geen permanent warme leidingen kruisen.

indien collectoren gebruikt worden mogen de

koudwatercollector

en

-

Koudwaterleidingen worden niet in wanden achter een warmtebron (radiatoren,
koelkast of convector) geplaatst
Waterbehandelingstoestellen zoals bv verzachters/ drukverhogingsinstallaties, of
bufferreservoirs mogen niet in verwarmde lokalen opgesteld worden.
De aanwezigheid van koudwaterleidingen, in een stookplaats moet tot het minimum
beperkt worden: enkel de waterleidingen naar de warmwaterproductie en deze voor het
bijvullen van de CV-installatie zijn noodzakelijk.
Alle warme leidingen en warme onderdelen in de stookplaats dienen geïsoleerd te worden.

de

warmwatercollector niet aan mekaar bevestigd worden.
Afhankelijk van de plaatsingswijze kunnen volgende bijkomende aanbevelingen gemaakt
worden:

i)

Leidinoen in oobouw:

-

ii)

Creëer een geheel afzonderlijke schacht voor

de

koudwaterleidingen.
Koudwaterleidingen mogen niet in een schacht met warmteafgevende leidingen
geplaatst worden.
Wanneer warm en koudwaterleidingen boven mekaar worden geplaatst, komt
de warmwaterleiding steeds boven de koude;
Het kruisen van warme leidingen met koude is te vermijden;
Koudwaterleidingen worden niet achter, onder of boven een warmtebron
(radiatoren, koelkast of convector) geplaatst
Koudwaterleidingen boven een verlaagd plafond worden zo laag mogelijk
geplaatst

Inoebouwde leidinoen:
Er moet vermeden worden om koudwaterleidingen op te nemen in vloeren met
vloerverwarming. Indien dit uitzonderlijk toch dient te geschieden dan moeten
de volgende voorzieningen getroffen worden:
. De vloerverwarming moet bovenop een isolatielaag aangebracht worden
. De koudwaterleidingen moeten onder die isolatielaag worden geplaatst
. In de zone boven de koudwaterleiding mag er zich geen vloerverwarming
bevinden ( = een "koele zone"), een horizontale afstand van 15 cm moet

-

voorzien worden tussen de leidingen van de vloerverwarming en de

3.1.3.7 Aflaatmogelijkheden
Sanitaire hoofdleidingen moeten kunnen afgelaten worden. Hiertoe worden de nodige
aflaatvoorzieningen aangebracht en worden de leidingen op afschot gelegd.

3.1.3,8

Drukverhogingsinstallaties

Een drukverhoginginstallatie moet voozien worden als de beschikbare druk ter plaatse
van het betrokken gebouw onder normale omstandigheden niet voldoende is om de voor
het meest ongunstig geplaatste tappunt de nodige gebruiksdruk te verzekeren.
Drukverhoginginstallaties die een onderdeel vormen van een leidingwaterinstallatie
moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- in de zuigleiding van de pomp(en) moet, zo dicht mogelijk bij die pomp(en), een
terugstroombeveiliging EA zijn aangebrachu
- bij voorkeur worden toerental gestuurde pompen gebruikt met een schakelvat
met beperkt volume;
- over een goedkeuring beschikken van de watermaatschappij
- dienen geplaatst te worden buiten de stookplaats in een niet-verwarmde ruimte
(zie $ 3.1.3.6.b).

3,1.3.9 warmwaterinstallaties
a. Temperaturen

i)

Productie

Algemeen:
Het warmwater wordt continu geproduceerd op een temperatuur van minimum 60oC.
Van deze eis kan in de volgende gevallen afgeweken worden:

1.

Tijdens de dagelijkse korte periodes ( een paar minuten) gedurende dewelke er
piekverbruik optreedt in de installatie: dan mogen de temperaturen lager zijn.

2. In matig risico inrichtingen mag

dagelijks gedurende een paar uren een
temperatuurverlaging toegepast worden (bv. een nachtverlaging). Vóórdat de
volgende warmwater gebruiksperiode start dient de ganse installatie ( productie
en verdeelleiding) gedurende minstens 1 uur al wel terug op temperatuur gebracht

3.

te zijn.

In scholen mag bij vakantieperiodes langer dan 8 dagen de warmwaterinstallatie
stil gelegd worden. Vóór ingebruikname moet de volledige installatie gedurende
minstens 1 uur op 65oC gebracht worden en dient men ze daarna te spoelen met
een minimaal spoelvolume van 3 maal de leidinginhoud.
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Het warmwatersysteem moet bovendien zo ontworpen en gebouwd zijn dat men een
thermische desinfectie kan uitvoeren met watervan minimum 70oC aan de kraan.
Bij systemen met een sanitair warmwater voorraadvat moet in hoog risico-inrichtingen
het volledige opslagvolume ( dus ook de bodem) eens per 24 vren op 60ocs gebracht
worden gedurende minstens 1 uur. In matig risico-inrichtingen volstaat een dergelijke
volledige opwarming eens per week. Het volledig opwarmen van het watervolume kan
buvoorbeeld gerealiseerd worden door tussen de in- en de uitgang van de opslagtank

een bijkomende circulatiepomp aan tê brengen, automatisch gestuurd d.m.v. een
klok6.

Opmerkinoen:
De regelmatige opwarming waarvan hierboven sprake is betreft de opwarming van
het watervolume in de betrokken sanitaire voorraadvaten. Dit impliceert niet
noodzakelijk ook de volledige opwarming van de warmwaterdistributie tot 60oC.

Daar

bij systemen die gebruik maken van alternatieve energie, zoals bv

zon

thermische systemen, die regelmatige opwarming een negatief effect heeft op hun
energieprestatie, is het in die gevallen aangeraden om de energieopslag niet te
voorzien in het sanitair water zelt maar wel in de primaire kring, in een buffervat
met technisch water, van waaruit dan oa het sanitair warmwater ogenblikkelijk
geproduceerd wordt dmv een warmtewisselaar (zie figuur 3,6). In dergelijke

systemen met technisch water

zijn de hierbovenvermeldde eisen, ivm

een

dagelijkse of wekelijkse volledige opwarming. niet van toepassinq op het buffervat.

Ir

-?È-

It
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Opmerkino:
Ook voorverwarming mbv een douchewarmtewisselaar valt onder de hogere eisen. Bij

deze toestellen kan het koud water dat naar de warmwaterproductie of naar een
douchemengkraan gaat, voorvenrvarmd worden om zo warmte uit het afvalwater te
recupereren volgens een tegenstroomprincipe. Er bestaan 2 types, namelijk een type
waarbij de warmtewisselaar ingewerkt is de douchevloer en een buisvormig type, waarbij
het afvalwater centraal wegstroomt en het koude water in tegenstroom opgewarmd wordt
langs de buitenzijde.
Douchewarmtewisselaars mogen niet geïsoleerd worden.
Combilussystemen:
Installaties met collectieve warmteproductie, waarbij de warmte bestemd voor zowel de
ruimteverwarming, als voor de productie van het sanitair warmwater, doorheen het
gebouw verdeeld wordt door circulatie van technisch warmwater in een gesloten
leidingsysteem ( de combilus), worden combilussystemen genoemd,
Voor de decentrale productíe van het sanitair warmwater worden op de combilus dan
warmtewisselaars aangesloten (zle figuur 3.7), al dan niet in combinatie met een
voorraadvat (satelietunits).

Voor combilussystemen met satelietunits (warmtewisselaars
volgende temperatuureisen

Indien meerdere opslagreservoirs aangewend worden, worden
geplaatst en niet in parallel.

Combilussystemen met satelietunits zonder voorraadvat die niet contstant boven de
60oC gehouden worden, worden niet toegelaten. Van deze eis mag evenwel afgeweken
worden in dezelfde omstandigheden als hiervoor aangegeven onder de SAlgemeen.

.

Voor de decentÍale boilers in een
voor andere systemen met een

met satelietunits gelden dezelfde eisen als

lhemisch syst€fjm

zij bij voorkeur in

serie

ui![

Voorverwarming:
Voorverwarming is in hoogrisico-inrichtingen niet toegelaten en in matigrisico-inrichtingen
niet aanbevolen. indien dit in matig risico-inrichtingen toch zou toegepast worden, dan

dienen

er

maatregelen genomen

te worden die het mogelijk maken dat

de

warmtewisselaar en de stroomafwaartse sanitaire leidingen thermisch gedesinfecteerd
kunnen worden. Er dienen eveneens waterstalen te kunnen genomen worden van het
water in de wisselaar.
s Het

betreft hier een maatregel om de bij voorbaat gekende risicoplaats (de bodem van
het opslagvat) te beheersen
6 De tijd gedurende dewelke
deze pomp moet werken, moet dus minstens gelijk zijn aan
de tijd nodig om het ganse watervolume op 60oC te brengen plus 1 uur, de totale tijd kan
maw veel langer zijn dan 1 uur.
61
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:
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Bij gebruik van therrnostatische mengkranen met een temperatuursbegrenzing

Figuur 3.7 Combilussystem met satelietunits met warmtewisselaaE

ii)
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bij

normaal gebruik, moet deze begrenzing kunnen uitgeschakeld worden, zodat bij hoge
temperatuur kan gedesinfecteerd worden. Tevens is het ook noodzakelijk dat bij kranen

Sanitairwarmwaterverdeelsvsteem

met een automatische sluiting ook deze functie uitschakelbaar is zodat bij een spoeling of
een thermische desinfectie de kranen gedurende een voldoend lange tijd kunnen blijven

Warmwater verdeelleÍding langer dan 75m of met een waterinhoud groter dan 3 l:

In het geval dat de verdeelleiding van het sanitair warmwater langer is dan 15 m of

lopen.

een waterinhoud heeft groter dan 3 l, dan moet het water

in principe continu minimum
een temperatuur hebben van 60oC bij het vertrek. ten/vijl in geen enkel punt van het

iv)

systeem de temperatuur lager mag komen dan 55oC. Praktisch vereist dit:

a. dat de verdeelinstallatie hetzij met continue circulatie over de warmwater
productie is, hetzij uitgerust is met een verwarmend lint. Deze permanent op
temperatuur gehouden verdeelleidingen en hun eventuele circulatieleidingen moeten
dan goed thermisch geisoleerd worden: zie $3.2.
b. dat de temperatuur in de warmwatervoedingsleidingen
deze in de retour minstens 55oC in elk punt.

minimum 58oC bedraagt en

Warmwater verdeelleiding niet langer dan 75 m en een waterinhoud kleiner dan 3 I:
Voor zover de verdeelleiding zo kort mogelijk is en ze hoe dan ook niet langer is dan 15

m, zonder dat daarbij haar waterinhoud meer dan 3 I bedraagt, moet ze niet op
temperatuur gehouden worden. Ze mag dan ook niet thermisch geïsoleerd worden (de
plaatsing van deze leiding onder een isolatie, bv. in een vloer, of in een geïsoleerde lichte
scheidingswand. wordt niet beschouwd als het isoleren van deze warmwaterleiding).
Bij verdeelsystemen met collectoren geldt deze lengte- en volumebeperking voor ieder
afzonderlijk leidingtracé vanaf de aftakking van de permanent op temperatuur gehouden
leiding of van de warmwater productie tot een tappunt.
Wanneer bij combilussen de warmtewisselaar in de unit constant boven de 60"C gehouden
wordt (de zogenoemde "comfortstand") dient langs de kant van het sanitair warmwater
noch de lengte, noch de inhoud van de warmtewisselaar meegerekend te worden in de
15m/31-eis voor de sanitaire leidingen. Belangrijk daarbij is dat de warmtewisselaar in dit
geval wel moet geïsoleerd worden.
Bij distributiesystemen met mengkranen stroomopwaarts van verschillende tappunten
(bv. in douches van kleedkamers in sportcentra) gelden de volgende regels:
o Dergelijke collectieve mengkranen zijn te vermijden in hoogrisico-inrichtingen
. Mag van geen enkel tappunt de leidinglengte tot de mengkraan meer bedragen
dan 15m of mag haar inhoud groter zijn dan 3 l.
. Moeten de mengkranen en de erop volgende leidingen thermisch gedesinfecteerd
kunnen worden
. Ook mogen de leidingen stroomafwaarts de mengkranen niet geisoleerd worden

iii)

In ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en kleuterscholen dienen voorzieningen
getroffen te worden zodat de leidingen niet genaakbaar zijn.

b. Overdrukbeperking
Warmwater opslagtanks moeten uitgerust worden met een overdrukbeveiliging. Zij
moeten zich op de koudwater aanvoerleiding bevinden. Er mogen zich geen afsluitkranen
bevinden die de continue verbinding tussen de tank en de beveiliging kunnen ondeóreken.
Indien de overdrukbeveiliging zich op het uiteinde van een buisleiding bevindt, dan dient
het watervolume tussen de beveiliging en de koudwater aanvoerleiding zo beperkt
mogelijk te zijn.
De nodige voorzieningen moeten getroÍïen worden om het water dat gespuid wordt door
de overdrukbeveiliging op een correcte manier af te voeren, zonder dat hierbij gevaar
ontstaat voor gebruikers of andere apparatuur.
De afvoer van de overdrukbeveiliging moet met vrije uitloop van 20 mm boven de rand
van de afvoervoorziening qeschieden.

c. Expansievaten
Teneinde het wateruerlies

te beperken als gevolg van het uitzetten van het water door

opwarming, mogen expansievaten gebruikt worden. Deze expansievaten moeten
evenwel op de warmwater vertrekleiding aangebracht worden en dienen volledig

doorstroomd te worden. Het is aanbevolen om een staalnamekraantje te voorzien aan het
expansievat. Bij de dimensionering van het expansievat dient rekening gehouden te
worden met het volume van het opslagvat, de warmwatertemperatuur, de waterdruk ter
hoogte van de warmwaterproductie en de insteldruk van de overdrukbeveiliging.

d. Ontluchting
Indien ontluchters geplaatst worden dient de leiding naar de ontluchter zo kort mogelijk

te zijn, teneinde het volume water dat stagneert maximaal te beperken. De maximale
lengte van de leiding naar de ontluchter is 10 cm of 5x haar leidingdiameter.

e. Opslagtanks voor sanitair warm water

Temperaturen aan de taoounten

De temperatuur van warmwater moet minstens 55oC bedragen aan de tappunten,
binnen de 60 seconden na het openen van de kraan. Dergelijke meting dient te

geschieden buiten de piekperiode.

de 50oC kunnen tot brandwonden leiden. In ziekenhuizen,
rusthuizen en scholen is het noodzakelijk de maximale temperatuur aan de tappunten in

Temperaturen boven

de badkamers en douches te beperken tot 43oC.

Opoervlaktetemoeraturen

In

badkamers en douches van
kinderdagverblijven en kleuterscholen moet de temperatuur beperkt worden tot 38oC.
Hiertoe is het aanbevolen om bij ieder tappunt (en niet na de productie of voor meerdere
tappunten teqelijk) gebruik te maken van thermostatische mengkranen.
Ten behoeve van een thermische desinfectie van het warmwatersysteem moet water
met een temperatuur van 70oC ter beschikking kunnen gesteld worden van alle
ta ppunten.
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Deze reservoirs moeten onderaan uitgerust zijn met een aflaatopening met een voldoend
grote diameter, bv één maat kleiner is als deze van de aansluitleidingen. Deze opening
wordt voonien van een spuikraan, die zo geplaatst wordt dat het volume water dat
stagneert maximaal beperkt wordt: de leidinglengte stroomopwaarts de afsluitkraan
bedraagt in ieder geval maximum 10 cm of 5x de leidingdiameter. Deze spuikraan moet

voldoende qoed bereikbaar zijn.
De bodem van de opslagtank dient geïsoleerd te zijn.
Alle reservoirs moeten voorzien zUn van een gemakkelijk bereikbaar inspectie luik met
voldoende grote afmetingen voor onderhoud.
Er dient in de ruimte waar opslagtanks opgesteld staan tevens steeds een waterafvoeraanwezig te zijn om het spuien van de wateropslagtanks mogelijk te maken.
Opslagvaten met een volume tot 1000 I moeten voldoen aan de NBN EN 12897:
Watervoorziening -Specificaties voor indirect gestooke ongeventileerde (gesloten)
wa rmwatervoorraadtoestellen.
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Een variante op de klassieke circulatiesystemen zijn de circulatiesystemen volgens

f. Regelotganen

het buis-in-buis principe (zie Figuur 3.9).

In sanitair warmwater circulatiesystemen moet het circulatiedebiet in alle

sublussen

kunnen gemeten en afgeregeld worden mbv aangepaste regel-en meetorganen. Hêt is

aanbevolen

om

regelorganen

van het thermostatische type te gebruiken.

Deze

voorzieningen moeten gemakkelijk bereikbaar opgesteld worden.

g. l4eetvoorzieningen
Thermometers moeten toelaten om in de nabijheid van het warmwater productietoestel

dê temperatuur af te lezen van het water in de vertrekleidingen en van dit in de

terugkerende circulatieleidingen.
Nabij deze thermometers zijn in de beide leidingen staalname kranen voorz ien.

Het is aanbevolen om op de koudwatervoeding van de warmwater productie

een

waterteller te plaatsen.

h. Voorkomen van waterclag
Fi

Enkel indien nodig moeten voorzieningen getroffen worden om waterslag te voorkomen.
Het systematisch voorzien van waterslagdempers, zonder dat er zich problemen voordoen
wordt echter afgeraden.

í. OntvErp van

sa

Beide systemen kunnen toegepast worden. Uitermate belangrijk is dat gans het
circulatie-systeem goed doorstroomd wordt zodat nergens de temperatuur onder
de 55oC komt, Hiertoe moeten deze systemen zeer goed hydraulisch
uitgebalanceerd zijn, gebruik makende van de nodige regelorganen, die correct
moeten berekend, afgeregeld en nageregeld worden.

ii) Verwarmende linten

Bij een circulatiesysteem laat men water permanent circuleren in een gesloten kring, dit

Bij een verdeling met veruarmend lint worden op de

water wordt hierbij op temperatuur gehouden door (meestal) het warmwater

Figuur 3.8. Men noemt dit een verdeelinstallatie met circulatie of ook nog een
kringsysteem of circulatiesysteem. De circulatie van het water wordt gerealiseerd dmv
een circulatiepomp. Systemen met thermosifoncirculatie zijn niet toegelaten.

I
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Brj een eerste uitvoering gaat het om gewone elektrische weerstanden die

in een soepel omhulsel opgenomen zijn waarvan de temperatuuÍsregeling door
een centrale regelaar geschiedt. Deze linten hebben als nadeel dat men geen
zekerheid heeft overal de goede temperatuur te hebben. Dit valt bv te vrezen

il

indien de thermische isolatie niet overal even kwalitatief is of indien de
niet overal dezelfde is. Deze uitvoering wordt eerder

;l

.

.!t

rf -___

buitenwand

verdeelleidingen elektrisch verwarmde linten aangebracht waarover een thermische
isolatie aangebracht wordt. Verwarmingslinten worden echter niet frequent
toegepast. De compatibiliteit met het buismateriaal is een aandachtspunt.
De verwarmingslinten bestaan in twee uitvoeringen:

productietoestel. Een principeschema van een dergelijke installatie is voorgesteld in de

t

atiÉysteem vot gcns buis-i n- bu is pri nci pe

geringer zijn.

Verdelino door een circulatiesvsteem

:Ï

Ci rcu I

Bij dergelijke systemen loopt de retourleiding grotendeels binnenin de

nita ire warm $rateryerdeelsystemen

t8\

3.9

vertrekleiding. Deze systemen hebben als voordeel dat hun warmteverliezen

Zoals onder a) hiervoor aangeduid zijn er twee oplossingen om sanitaire warmwater
verdeelsystemen te realiseren waarbij de leidingen op temperatuur gehouden worden:
hetzij door gebruik te maken van een kringsysteem of een circulatiesysteem, hetzij
door gebruik te maken van verwarmende linten.

i)

gu u r

omgevingstemperatuur
afgeraden.

De tweede uitvoering is dusdanig dat het lint in elk punt autoregulerend

het lokaal

afgegeven warmtevermogen

is bij deze linten

is:

nameluk
temperatuursafhankelijk. Bij deze systemen is er dan ook geen aÍzonderlijke
thermostatische regelaar nodig en heeft men toch de zekerheid om overal een
correcte temperatuur te verwezenlijken. Deze autoregulerende uitvoering is dan
ook eerder aan te bevelen.

I

"

'".
lí4'r

Verwarmingslinten moeten een gebruiksgeschiktheidsattest hebben van de BUtgb
(Belgische Unie voor Technische Goedkeuring in de bouw) of gelijkwaardig

Figuur 3.8 Cir€ulatiesysteem mêt horizonàle ysdeling en yoeding langs één uiteinde

3,1.3,10 Waterbehandelingen
a. Filtêr
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Het is aanbevolen een filter met een maaswijdte van minimum 150pm te voorzien
na de teller teneinde grotere gesuspendeerde deeltjes, afkomstig van het openbare
distributienet, uit de installatie te houden.

Leidingen ingebouwd

in de

vloerconstructie

13mm

naast circulerende warmwaterleidinoen

3,2 Dimensionering van installaties voor de verdeling van sanitair
water en van installataes voor de productie van warmwater

Oomerkino:
Ook zelfreinigende filters moeten onderhouden en gecontroleerd worden.

De dimensionering dient te geschieden volgens de Duitse norm DIN 1988-300 van 20L2.
Deze recente methode leidt namelijk tot een meer nauwkeurige dimensionering en

b.Verzachting

vermindert de kans op overdimensionering. De snelheden van Tabel 3.4 dienen echter
gebruikt te worden bij de dimensionering, wat neerkomt op een verstrenging t.o.v. de
maximale snelheden die voozien zijn in DIN 1988-300.

De aanbevelingen mbt de noodzaak tot verzachting worden weergegeven in Tabel 3.2

Tabel3,2 Noodnzk tot YeÍzachting

watg in

Tabel 3.4 Snerrteden voor dimensionernig

tot

Franse
a"àder íofHl

>600c

<15

Geen

Gêên

15à25

Geen, doch verzachting
kan evenwel overwogen
worden
Vêzachtino aanbevolen

Verzachting aanbevolen

>25

Leidingen in

doorheen bewoonde of
gebruikte lokalen die akoestische hinder
kunnen vcroorzaken

Warmwaterleidingen die perrnanent op temperatuur gehouden worden dienen geisoleerd
te worden met isolatiediktes aangegeven in Tabel 3.5. Niet op temperatuur gehouden
warmwaterleidingen (bv. uittapleidingen) worden niet thermisch geïsoleerd (zie ook
3.1.3.9 a)).

warmwaterteidingen

ïabel 3.3 Isorafiediktes voor koudwateileidingen
L@tie s oleet3irs v.n de lêidim

lsl.*jsliLlÀYd

Isolatiêdiktes (mm) overeenkomstig de Rl,min (m,K/W)
II: ontwerpvertrek-têmperatuur > 55 oC

Buitendiameter

d (mm) van
ongeïsoleerde
leidino.

I = O,Ofi wrím I)t

met omoevinostemeratuur < 20oC

en

leiírinoên indêhduw.l in mrrrên
Leidingen ingebouwd in de vloerconstructie (ook
naast niet-circulerende warmwaterleidinoen )

7 Voor andere

À = O-O45 W/m K
Omaêvino I
Omdêvind
Hsê = 25 W/m2-K

Hse = 25 W/m2.K

L7,2

25.2

18.3

27.3

27.3

20.3

42.2
44-8

31.2

33.6

30.1

23.O

44.2

37.2

33.2

25.4

52.2

40.o

42.4

36.3

28.3

55.9

43.6

Zie tabel 3.5 (isolatiediktes voor permanent
gehouden
op
temperatuur

4R1

38.1

29.9

58.1

60?

47.4

32.7

62.O

45.5
48.9

7Ê1

45.3

36.1

52.9

RRq

47.A

38.6

114 ?
13q 7

52.0
55.8

4)1
444

66.6
69.6
74.5
79.O

64n

i

59.3

4Rq

219.7

64.4

53

43.2
89.3
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warmwaterleidingen)
Buis-in-buis íbeschermmantêl) of 4mm
Buis-in-buis (beschermmantel) of 4mm

dient deze dikte

omgereken

te

worden

De

referentietemperatuur voor de aangegeven À-waarde bedraagt 10oC
67
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1

II

Hsê=8W/m2K

33.7

16Ê

À-waarden

À = O-O35 W/m-K
Omoevino I
Omdevind II

26.9

plafonds met

warmtebelasting

de

13mm

schachten,

stookplaatsen en

{1)

voor regime

9mm

Leidingen in opbouw in niet-veruarmde ruimtes

schachten met

I

Tabel 3.5 tsoraÍiediktes voor pêrmanent op temperctuur gehouden

De temperatuur van het drinkwater in de koudwaterinstallaties moet beneden de 25oC
blijven. Hiertoe dienen de voorschriften ivm de positie van leidingen en onderdelen en
toestellen gevolgd te worden (93.1.3.6).
Verder is het aanbevolen om zowel de koudwater hoofd- als de tapleidingen te isoleren
volgens de waarden in tabel 3.3.

omgevingstemperaturen > 25 oC.

1.5

alle
alle

die

3,1,3,11 Koudwaterinstallaties

in

koper
aadcrc

in verticale kokers

doeltreffendheid aangetoond wordt door een gebruiksgeschiktheidsattest van de Butgb of
gelijkwaardig attest of certificatie.
Bij een centrale warmwaterproductie, is het aanbevolen enkel het warmwater te
verzachten.
Bij een installatie met een combilussysteem is het niet altijd mogeluk om uitsluitend het
water dat in de units venvarmd zal worden te verzachten. in dergelijke gevallen is het
aangewezen om al het water centraal te verzachten, vooraleer het naar de units verdeeld
wordt.

Leidingen, geplaatst

kelderverdiepingen

technische vcrdiepingen

Veza.htino nodid

Andere antiketelsteen behandelingen kunnen toegepast worden, voor zover hun

omoevinostêmoê.àtuur < 25oC

i\Íarimale
snelheid bij
piek debiet

Toestellen op basis van ionenuitwisseling zijn aanbevolen.

Leidingen, geplaatst in
bodemkanalen, en verlaagde

eát€daal

vaD

56.0
60.4

á7R
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68.5

qÁq

7Z.O

qqR

93.9
98.1

77.3

q

?s5 6

14.r

Á1 1

100.7

42.9
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Voor kunststofleidingssystemen dienen de eisen van S 5 van CEN/TR 1046:2013 gevolgd
te worden, tenzij de fabricant anders specifieert.
De voorschriften van de fabrikanten van de onderdelen van de installatie dienen steeds
gevolgd te worden.

at.2

76.4
103.8
406-4
6i4
Rq4
(l) Bijlage3bijhetbcluitvadeVlameRegeringhoudendewijàgingvehetEnergiebesluitvdlgnovmber
2010, Mt beÍeff @pcsingen m direre bepalingen inzake de Energiepr*atieregelgeving - Bijlage XII

3.3.3

SystÉmeisen

In gebruik stellen

Juist voordat de sanitaire installatie in gebruik gesteld wordt, dienen de volgende

Waarbij:

werkzaamheden voorzien te worden:
. Controle van de lekdichtheid
. Het spoelen van de installatie
. Zo nodig, de hydraulische inregeling
. Zo nodig staalnames met analyse
. Zo nodig, schokdesinfectie met spoeling
. Zo nodig het gebruiksgeschikt houden van de installatie indien zij niet onmiddellijk
in gebruik genomen wordt.

- omgeving I: leidingen en accessoires:
a) in de vloer of buiten;
b) in ruimten buiten het beschermd volume van het gebouw.
- omgeving

II:

leidingen en accessoires binnen het beschermd volume:

a) in een verwarningslokaal of in een technisch lokaal, in technische kokers;
b) in opbouw in elke ruimte zonder verwarmingssysteem;
c) in opbouw in elke ruimte uitgerust met verwarmings- en airconditioningsysteem;
d) in verlaagde plafonds, verhoogde vloeren en permanente wandbekledingen.

Deze werkzaamheden zijn uiteÍaard ook nodig
herstelling van een bestaande installatie.

bij een uitbreiding of een belangrijke

3,3 Voorschriften voor het bouwen van sanitaire installaties
3.3.3.1
Algemeen kan gesteld worden dat bij het bouwen van sanitaire installaties de regels van
goed vakmanschap gevolgd moeten worden.

3,3.1

Lekdichtheid

Vlak voor de installatie in dienst genomen wordt moet haar lekdichtheid
gecontroleerd worden door een druktest met koud drinkwater, aangevoerd
over een filter van 150pm. Na de uitvoering van de dichtheidstest wordt de
installatie onder water gelaten en vervolgens gespoeld.

Documenten nodig vóór dê aanvanE der werken

Voor de start van het bouwen van de sanitaire installaties moet er ontwerpdossier ter
beschikking zijn, specifiek voor het betrokken project. Dit omvat onder meer dê volgende
documenten:

Indien de lekdichtheid met drinkwater niet onmiddellijk voor het in dienst
stellen kan geschieden moet een voorlopige dichtheidstest, mbv van droge

olievrije perslucht of een inert gas op maximum 3 bar, uitgevoerd worden.
die dan achteraf gevolgd wordt door een test met drinkwater.

1)

Aan te leveren door de architect:
Plannen van het gebouw

3.3.3.2

2)

Aan te leveren door het studiebureau:

Na de dichtheidstest met drinkwater en juist voor de ingebruikname moet de volledige
installatie met koudwater gespoeld worden.

.

o
.
.

.
3,3.2

Bestek met inbegrip van leidingmaterialen en onderdelen
Leidingplan bij ontwerp
Berekeningsnota
o Voor leidingen onderdelen, miv drukopvoerinstallatles,
circulatiepompen, ...
o voor het hydraulisch inregelen van de installatie (oa de instelling van
de regelorganen)
Beschrijving van de werking van de installatie en van de verschillende
onderdelen en van het te voorziene onderhoud.

3.3.3.3

Spoeling

Inregeling

Na de spoeling van de installatie kan ze hydraulisch ingeregeld worden

3,3.3,4

Staalname en Legionella-analyse

In hoog risico-inrichtingen wordt na de spoeling, een wateranalyse uitgevoerd op de
aanwezigheid van Legionellakiemen. Deze analyse geschiedt ten vroegste 8 weken voor
de ingebruikname, doch evenwel niet later dan 2 weken ervoor. Het aantal stalen dat

hierbij genomen wordt, dient vastgelegd te

Behandeling van de leidingen en onderdelen op de werf

De sanitaire installaties verdelen water bestemd voor de menselijke consumptie. Alle
voorzieningen moeten dan ook getroffen worden om vervuiling (bv. door stof,
ongedierte, ...) en beschadiging van de leidingen en onderdelen te vermijden gedurende
het transport, de stockage en de verwerking op de werf.
Buizen dienen afgedopt te zijn gedurende de stockage en het transport. De verpakking
van leidingen en koppelstukken dienen zo laat mogelijk verwijderd te worden.
Geïnstalleerde leidingen of onderdelen ervan die nog verder moeten afgewerkt worden,
dienen afgedopt te worden.
69

worden in

de

aanbestdingsdocumenten/meetstaat, in functie van de grootte van de installatie, maar
bedraagt minstens 5:
. koudwatertoevoer naar warmwaterproductie
. koudwater tappunt per deelcircuit
. warmwater tappunt per deelcircuit
. vertrekleiding circulatiesysteem
. retourleidingcirculatiesysteem
Opmerkino:
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onder deelcircuit dient men hier te verstaan: een leiding of een kringleiding die bv één
vleugel van een gebouwcomplex voedt en die ditwijls vertrekt van een collèctor
opgesteld nabij de waterteller of in de stookplaats ( geval van warmwater leidingen).
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gebruikte desinfectiemiddel verenigbaar is met al de aanwezige materialen

In functie van de legionellaconcentratie dienen zo nodig bepaalde maatregelen genomen
worden: zie Tabel 3.6
Tabel

3.6 Maatregeten i,Í.y. de tegionettaconcentratie

Legionêlla concentratie

Actie

(KvE/L)

100- 1000

> 1000

3,, Panmeters

Tabel

Opzoeken en wegnemen van de
oorzaak van de contaminatie en
vervolgens een bijkomende spoeling
uitvoeren volgens 5 3.3.3.2
Indien na spoeling opnieuw tussen 1OO
en 1000 KVE/L gevonden wordt dient
een schokdesinfectie
uitgevoerd te worden volgens 3.3.3.5

Desinfectiemiddel
en betrokken norm
Natriumhypochloriet
(NaClO) NBN EN 901

chemische rchokedsiníectie

Concentratie
50 mg vrij chloor
per liter

Contacttiid
12 uren

oDlossino
Zwaveld ioxide(SO2)

of natriumthiosulhat
(Na2SO3)

WaterstoFeroxide

150 mg

(HzOz) NBN EN 902

liter

H2O2

per

24 uren

Natriumthiosulfaat

(Na2SO3) of

Opzoeken en oplossen van de oorzaak
van de contaminatie en
schokdesinfectie volgens g 3.3.3.5

3.3.3.5 Schokdesinfectie
In hoogrisico-inrichtingen waar nav een

Neutraliserende

natriumsulfiet

(Na2SO3) of
Glciumsulfiet

(caso3)
Chloordioxide (ClO2)

staalname een ontoelaatbare Legionella-

6 mq ClO2 per liter

12 uren

chloordioxide, chloridr
en chloraat

concentratie vastsgesteld wordt (cfr Tabel 3.6), moet een schokdesinfectie voorzien

worden.
Dit kan op twee manieren geschieden:
. door thermische desinfectie
. of door een desinfectie mbv van chemicaliën
a

) Them

3.3.3.6

ische schokdesinfectie

In installaties voor warmwater is thermische

schokdesinifectie mogelijk:

in dit geval

moeten alle tappunten zullen gedurende 4 minuten gespoeld wordeÀ met water of een
temperatuur van 70 oC of gedurende 10 minuten op 65oC.
Indle_n de kor.rdwater leidingen ook geschikt zijn voor temperaturen op 70oc bij 10 bar
(cfr 53.1.2.2) dan kunnen zij desnoods ook thermisch gedesinfecteerd worden. b

)

Chem i sc he schokd esi

nfectíe

Bij chemische schokdesinfectie wordt de installatie geledigd en vervolgens gevuld met

koud water waaraan het desinfectieproduct toegevoegd wordt.
De tabel 3.7 geeft een aantal veel gebruikte desinfectieproducten aan. zij duidt de
vereiste concentratie aan, evenals de nodige contacttijd. Na het verlopén van de
contacttijd worden alle kranen geopend en wordt de instalÍatie opnieuw gespoeld tot het
product verwijderd is.
Belangrijke aandachtspunten bij de schokdesinfectie zUn:
. De uitvoering moet geschieden door ter zake competent personeel rekening
houdend met de samenstelling van het water
. De nodige veiligheidsmaatregelen in acht dienen genomen te worden

.
.
.

Eens de installatie volledig klaar is moet er voor een regelmatige waterverversing in de
ganse installatie gezorgd worden (zie 53.1.3.1) totdat zij opgeleverd wordt.

3.3,4

Opleveren van de installatie

Bij de oplevering van de installatie moet een technisch dossier afgeleverd worden, moet
het conformiteitsattest ter beschikking zÍn en zou er ook een Legionella beheersplan
moeten ter beschikking zijn.

3.3,4.1 Technisch dossier
De installateur stelt samen met het studiebureau en de architect een technisch dossler
samen van de installatie "as built" dat overhandigd wordt aan de uitbater. Dit dossier
omvat onder meer volgende documenten:
1) Aan te leveren door de architect: de plannen ( as built > van het gebouw

2) Aan te leveren door het studiebureau: de geactualiseerde documenten

vermeld in 5 3.3.1.

De wetgeving op de biociden moet in acht genomen worden

De reglementaire voorschriften moeten geëerbiedigd worden bij het rozen van de
chemische oplossing na het beëindigen van de desinfectie.
Men moet zich ervan vergewissen in de voorschriften van de producenten dat het
77

cebruiksgeschikt houden van de installatie

72

3) Aan te leveren door de installateur:
. Plannen < as built > van de installaties met de technische fiches van
alle onderdelen
. Document met aanduiding van de inregeling van de aanwezige
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Bij iedere uitbreiding of wijziging moet dit technisch dossier aangepast door de partijen
verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de uitgevoerde werken.

te

maken moet voorzien worden

in

3 BFqCHIKBARE RISlCOBEPERKENDE

de

aanbestedi ngsdocumenten.

3.3.4.2 Conformiteitsattest

3,4.3

Onderhoud

Regelmatige inspecties en onderhoudsbeurten moeten een optimale werking van de
installaties waarborgen.
Een overzicht van de onderdelen die aan onderhoud en inspectie onderhevig zijn en van
de minimale frequentie waarmee de inspectie en het onderhoud moet gebeuren wordt
in de Tabel 3.8 gegeven.

Iedere partij, betrokken in het bouwproces, is -voor zijn aandeel- verantwoordelijk voor
de realisatie van een installatie conform aan deze BBT-voorschriften.
De verschillende partijen ondertekenen daarom ook gezamelijk een conformiteitsattest
dat beschikbaar moet zijn bij de oplevering.
Een model conformiteitsattest kan gevonden worden in bijlage 4 en op de website van
Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tabel 3-8 Nodigc inspecties en onderhoud
code
onderdeel

Nr.

(NBN
EN

L?17)

Betrokken

productnorfr

AB

73077

AC

13078

AD

L3079

6

AF

14622

L2

AG

74623

t2

BA

L2729

6

72

CA

14367

6

t2

DA

t4457

L2

72

DB

14452

t2

Beluchter zonder
beweegbare delen
controleerbare keerklep

DC

r4453

6

EA

13959

t2

t2

13

Niet controleerbare
keerklep

EB

72

Veruanqing
indien

14

Dubbele controleerbare
keerklep

EC

L2

t2

15

Dubbele niet
controleerbare keerklep

ED

L2

Vervanging
indien

16

Enkelvoudige
mechanische onderbreker

GA

73433

6

12

17

Gecombineerde
mechanische onderbreker

GB

13434

6

7Z

overlooD
3

leoionellàbeheeÍsolan watervooÊief,inoen odf)

5

6

Algemeen
8

Verdeelsystemen voor water bestemd voor menselijke consumptie moeten zo gebruikt
en ondeihouden worden dat ze geen negatief effect hebben op de kwaliteit van het
water.

te

Vrije uitloop met b€luchte
ondergedompelde voeding

72

en overloop
4

7

Een goed gebruik en onderhoud vereist

Alle "X" maand
6
6

13076

2

3.4 Onderhoud en gebruikvan sanitaire installaties
3,4.L

Routinematig
onderhoud

AA

1

voor iedere matig of hoogrisico-inrichting dient een beheersplan opgesteld te worden door
de bouwheer. Dit beheersplan dient de nodige informatie te bevatten voor het gebruik en
het onderhoud van de installatie. Het beheersplan wordt opgesteld na het uitvoeren van
een risico-analyse.
Een model beheersplan kan teruggevonden worden op dê website van Agentschap zorg
en Gezondheid

Vrije uitlmp boven rand
Vrije uitloop met niet ronde

lnspectie

NBN EN

3.3.4.3 Beheersplan

(hftos;//www.zoro-en-oezondheid.be/siles/default/Íiles/atoms/fi1ês/2O

TECHNIFKEN

Indien veranderingen van de waterkwaliteit vastgesteld worden (bv. verandering van
kleur of smaak, geurvorming), worden onverwijld de nodige acties ondernomen om
deze veranderingen ongedaan te maken.

regelkranen, op basis van de gegevens verkregen van de ontwerper en
van de < as built r gegevens.
Aanduiding van plaats en het type keerkleppen die aanwezig zijn

De noodzaak een dergelijk dossier op

HÓÓfTICtIIK

TECHNIEKEN

9

Vrije uitloop met injector
Vrije uitloop met ronde
overl@o
Vrije uitloop met overloop
beoroeft met vacuom test
Onderbreker met
verschildrukzone
s. controleerbaar
Onderbreker met
verschildrukzones

niet controlÉrbaaÍ
Beluchter met beweegbare
delen

kunnen beschikken over een goed

10

gedocumenteerd technisch dossier evenals een Legionellabeheersplan.

AtmosÉrische

contactonderbreker met
beweeqbaar element

3.4.2

11

Aanbevelingen mbt het gebruik van de installaties

Een goed gebruik van een installatie houdt in dat de ganse installatie regelmatig gebruikt

72

wordt, dwz dat het water in de installatie wekelijks ververst wordt aan alle tappunten'
Hiertoe kunnen zo nodig automatische spoelelementen voorzien worden. Aan het
regelmatig gebruik van alle tappunten moet door de uitbater ook aandacht besteed
wórden in de periode na de oplevering indien de installatie nog niet in gebruik is.
Delen van de installatie die niet regelmatig (lxlweek) gebruikt worden moeten
afgesloten worden en zij moeten gespoeld worden alvorens in gebruik te worden
genomen.

Als de watertoevoer onderbroken is geworden, bv wegens werken, dan moet

de

installatie of het betrokken deel van de installaties gespoeld worden.

73

74
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18

Beluchter met
ingebouwde keerkleo

HA

L4454

72

72

47

19

Anti-vacuiimklep voor

HB

15096

L2

12

HC

14506

HD

15096

72

72

t4455

72

72

5

12

15219

2

6

42

NitraaWerwijderingstoestellen
Water verwarmers

t2897

2

72

43

Leidingen

806-2/4

44

Watertellers koud

L2

72

45

Watertellers warm

L2

60

doucheslanq
20
2L

Automatische
omstelinrichting
Doorstroombeluchter met

keerklep voor

tz

slang

aansluiting
22

Drukbelaste beluchter

LA

23

Drukbelaste beluchter met
keerklep

LB

Hydraulische
veiligheidsgroepen

7487

6

l2

1488

6

t2

26

Inlaatcombinaties voor
gesloten
warmwate
Overdrukbeveiliging

1489

6

27

Gecombineerde druk en

1490

6
6

25

De te treffen onderhoudswerkzaamheden moeten ook mede bepaald worden door de
vaststellingen gedaan nav de controles uitgevoerd in het kader van het beheersplan.

Voor boilers wordt

Dru

kontlastkleppen

L49r

29

Waterdruk reducerende

7567

1

t2

15092

6

12

32

33

kopvoerpompen

ao6-214

72

Terugspoelbare mechanischÍ
filters (80 pm tot 150 pm)

t3443-I

6

73443-L

6

34

Niet-terugspoelbare
mechanische filters
Filter (<80 pm)

t3443-2

6

35

Doseerapparaat

14812
15848

2

t2

36

Wateruezachter

14743

2

6

14095

2

6

37

Waterbehandeling

(80 ur

op

basil

Maatregelenbijcontaminatie

indicatie van mogelijke structurele en/of exploitatiefouten en verdienen de nodige

aa

ndacht.

De maatregelen, die in functie van ernst van de vastgestelde Legionellacontaminatie
genomen dienen te worden, worden weergegeven in tabel 3.9.

inregelventielen
Dru

Tabel 3.9 Te nemen

ffiatregelen bii vaststelring legioneilacncentntie

Indien 30o/o v.d. stalen > 1O.0O0 KVE/ll
Waakzaamheid voor infecties
Beheersplan+ uitvoering aan kritische
analyse onderwerpen
- Maatregelen nemen om concentratie te doen
dalen, waarbij het opsporen van de oorzaak
van de contaminatie een eerste vereiste is.
- Staalnamefrequentie: maandelijks

-

Indien 30o/o v.d. stalen

-

van electrolyse met Al anodel

>

1O0.OOO

KVE/I:

Het Agentschap Zotg en

Actief medium filter

14898

2

39

Membraanscheidings-toestel

14652

2

40

UV behandelingstoestel

74897

2

-

6

-

6
6

75

76

Indien 30olo v.d. stalen > 1000 KVE/l
waakzaamheid voor infe.iiês
Indien 30o/o v.d. stalen > 1O.O0O KVE/I;
- Waakzaamheid voor infecties
- Beheersplan+ uitvoering aan kritische
analyse onderwerpen
- Maatregelen nemen om concentratie te
doen dalen, waarbij het opsporen van de
oorzaak van de contaminatie een e€rste
vereiste is.
- Staalnamefrequentie: maandeliiks
Indien 30o/o der stalen > 1OO.O00 KVE/I

Gezondheid

verwittigen en samen met hen maatregelen

38

de

zal de Legionellacontaminatie zich vaak opnieuw voordoen.
Bij lagere concentraties, tussen 100 en 1000 KVE/L, wordt geadviseerd waakzaam te zijn
en na te gaan of het beheersplan volledig gevolgd wordt. Deze waarden zijn vaak een

kleppen

31

de goede werking van

indien er een Legionella pn. contaminatie vastgesteld wordt in een volgens deze BBT
gebouwde installatie, en de concentratie ligt boven 1000 KVE/L, dan moet de oorzaak van
deze contaminatie opgespoord worden en weggenomen. Vervolgens moet de installatie
gedesinfecteerd worden. Wordt echter gedesinfecteerd zonder de oorzaak weg te nemen

temDeratuursbeveilioinoen

Thermostatische

aangeraden desgevallend

beschermingsanode jaarlijks te testen door meting.

3,4.4

28

30

L2

nemen

Gebruikers veÍwittigen en gevoelige personen
het gebruik van aerosolvormende installaties
ontraden,
Als na een maand het niveau niet <10O 000,
dan: sluiting installatie

Melding : het Agentschap Zorg en
Gezondheid verwittigen en samen met
hen maatregelen nemen
Gebruikers verwittigen en gevoelige
personen het gebruik van
aerosolvormende installaties ontraden.
Als na een maand het niveau niet < 100
000, dan: sluiting installatie
intensieve opvolging met staalnames
(frequentie te bepalen door het
Aoentschao) oedrrrendp ? maàn.lên
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Indien een desinfectie nodig is wordt deze uitgevoerd zoals voorzien in 93.3.3.5
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Tabel 4.1 Evaluatie van de beschikbare milieuvriendelijke technieken en selectie van de BBT
Onderdeel

Techniek

Techniek

s

Gezondheid en milieu
c

p

g

U'

o)

lI'

-c

c

p

N

-c

o)

o
3
o)

co

Installaties voor de voeding

q,

g
o)

E
'6

g :l
'o)

ro

!

C

:of

o

N

-o

-o
(.,

-c

o

c)

(,

L

o

(,

Initiële waterkura liteit

van WCs of toepassingen buiten
het gebouw bv om te kuisen of

Water voldoet aan het Vlaamse Besluit ivm
water bestemd voor menselijke consumptie

3.L.7.2

+

0

+

Water met een andere kwaliteit dan het Vlaamse
Besluit ivm water bestemd voor menselijke
consumptie

3.1.1.2

+

0

+

Water dat voldoet aan het Vlaamse Besluit ivm
water bestemd voor menselijke consumptie

3.L.7.2

+

0

+

Mechanische filter na de teller

3.1.3.10,

a

+

0

Verzachting dmv een ionenuitwisseling op het
warmwater als de totale hardheid groter is als

3.1.3,10.

b

+

0

+

BBT

Ol

OJ

!

L

-o
L
OJ

L

vOJ

o

=

0

Q)

-c
(J
.9

.ut

cD

E

o

co

-c

U

ooo
o

0

0

+

L

lU

c.,

c

o
o
o

P

Y

Ja1

voor besproeiing

Installaties die water verdelen
voor de voeding van badkamers,
keukens en alle andere tappunten
binnen het gebouw

0

+

0

0

+

+

Ja2

+

0

0

0

0

+

0

la3

+

+

0

0

0

+

Ja4

+

+

0

+

Ja5

250F
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Ontwerp van de waterinstallaties bestemd voor menselijke consumptie
Eehoud van de waterkwaliteit:
tnstallatie beveiligen tegen terugstroming, zie
Ierugstroombeve ilig ing
:oncreet de Technische voorschriften van Belgaqua
)rinkwaterinstallaties en installaties voor ander
Wanverbind ingen

ryater volled ig scheiden en vermijden

Stagnering

3.1.3.2

+

0

+

+

0

0

0

0

+

0

Ja6

3.1.3.3

+

0

+

+

0

0

0

0

+

0

Ja7

3.1.3.3

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja8

3.1.3.1

+

0

+

+

0

0

0

+

Ja9

+

0

+

+

0

0

+

Ja10

va n

ruanverbindingen zijn tussen deze installaties.
fVaterleidingen moet gemerkt worden met een groene
cijl in de stromingsrichting en de watersoort moet er
met witte letters op aangeduid worden
y'ermijden door regelmatig waterverbruik aan alle

lappunten.

fappunten in serie plaatsen en minder frequent

0

vgtg

gebruikte punten stroomopwaarts plaatsen van
lrequent gebruikte
Íappunten in een kring schakelen

+

Iappunten in een kring schakelen, aangesloten op een

+

0

+

+

0

0

0

+

Ja11

v9t9
0

+

+

0

0

0

Jal2

+

v9t9

venturi
Automatische spui voorzien

Brandleidingen in hoog- en
matigrisico inrichtingen

+

0

+

+

0

0

+

3.1.3.1
3.1.3.5

+

0

+

+

0

0

0

0

+

tet gebruik en het volume van bufferreservoirs
reperkten tot het strikt noodzakelijke

3,1.3.1

+

0

+

+

0

0

0

0

+

3.t.3.4

+

+

+

0

0

3.7.3.4

+

0

+

+

0

0

0

0

+

3.1,3.1

+

0

+

+

0

0

0

0

+

en van mogelijkheid tot contact met
water door gebruik

JaT4

+

la 15

la 16

+

van

men

Koudwater temperatuur

13

v9t9

-eidinggedeeltes naar niet gebruikte tappunten
afsluitbaar uitvoeren

nita ir

Ja

ebruik van een keerklep type EA in zowel matig
s in hoog risico inrichtingen, tussen het sanitair
en de brandleidi en.
temperatuur van het koudwater beneden de
"C houden en opwarming vermijden,

1

0

JatT

Ja

18

3.1.3.6.b
88
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Ontwerp van de waterinstallaties bestemd voor menselijke consumptie
lKoudwater leidingen moeten gescheiden worden
lOehouden van warme leidingen.
lzij moeten in afzonderlijke schachten aangebracht

3.1.3.6.b

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja

19

Ja2O

lworden.

lKoudwater leidingen moeten geïsoleerd worden

3.1.3.6.b

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja27

3.1.3.6.b

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja22

3.1.3,6,

b

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja23

3.1.3.6.b

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja24

3.1.3.9.a

+

0

+

+

0

0

0

+

+

0

+

+

0

0

0

+

Ja26

+

0

+

+

0

0

+

Ja27

+

0

+

+

0

+

Ja28

3.1.3.1

1

I
I

lf S cm afstand bewaren tussen koud- en

wirmwater

lleidingen
I

lKou dwater leidingen mogen geen permanent warme

"iar

ngen kruisen

|r

lGeen koudwater colle ctor bevestigen aan een

collector

lwarmwater
Warmwaterinstallaties - tem peraturen

o

o

Productie

Watertemperatuur van minstens 60oC.
In systemen met een opslagvolume in hoog risico
inrichtingen, het ganse volume eens per 24 uren
gedurende 1 uur op 60oC brengen
In systemen met een opslagvolume in matig risico
inrichtingen, het ganse volume eens per week
gedurende 1 uur op 60oC brengen

Verdeelsysteem

3.1.3.9.a

0

Ja25

3.2

Tappunten

lEen temperatuur van 70oC bereikba ar aan elk
lwarmwater tappunt. Een temperatuu r van 55oC moet
lbereikt worden binnen de 60s na het openen van de

3.1.3,9.a

0

0

+

It.uun
39

de temperatuureis van 55oC is niet van toepassing indien de leidinglengte wordt beperkt tot maximum 15 meter en de waterinhoud tot 3l
89
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Lokalisatie van leid ingonderdelen

Sanitaire leidingen niet
afua

fhermische isolatie

plaatsen

in

3,1,3.6

+

0

+

+

0

0

0

0

+

)a29

3.2.

+

0

+

+

+

0

+

0

+

Ja30

3.1.3.9,s

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja3 1

3.7.2.2

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja32

3.L.2.2

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja33

3,1.3.6

+

+

+

+

0

0

0

+

lschachten of afua lwaterkana len

v1/armteverliezen van circulatiesystemen
maximaal beperken door goede thermische
so lat ie

femperatuursmetingen

fhermometers voorzien op de

verdeel-

en

:irculatieleidingen van alle sublussen

Platerialen
Bruikbare materialen

y'oor warm water is een leidingssysteem verplicht dat
3eschikt is voor de verdeling van water op een

:emperatuur 70oC bij een druk van 10 bar.

y'oor koud water wordt een leidingssysteem
ranbevolen dat geschikt is voor de verdeling van
op een temperatuur van 70oC bij 10 bar
^/ater
Keuze van materialen volgens de criteria opgesomd in
de Tabel 3,1 En bovendien voldoen aan de geldende
Nationale en Europese normen of een
gebruiksgeschiktheidsattest hebben van de Butgb of
een gelijkwaardige attestering of certifcatie.

Levensduur:
-oka lisatie

Sanitaire leidingen niet plaatsen in rookkanalen,
ventilatiekanalen, liftkokers, afualschachten of

+/

Ja34

afvalwaterkanalen
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Onderhoud:
afuluitkranen

3.1,3.5

+

0

+

+

0

0

0

0

+

+/

Ja35

3.1.3.5
3.L.3.7

+

0

+

0

0

0

0

+

0

Ja 41

+

0

+

+
+

0

0

0

0

+

voorzien van een geschikte aflaatopening met kraan 3.1.3.9.e
geplaatst zo kort mogelijk bij het reservoir

+

0

+

+

0

0

0

0

+

yoorzien van een gemakkelijk bereikbaar inspectieluik

+

0

+

+

0

0

0

0

+

3,1.3.9.c

+

+

+

+

+

0

0

+

+

)a 45

3.2

+

0

+

0

0

+

0

+

0

nvt

+

0

+

+

0

0

0

0

+

Ja46

+

0

+

+

0

0

0

+

Ja47

3.3.3.4

+

0

+

+

0

0

0

+

Ja48

3,3,3,5

+

0

+

+

+

Ja 49

Voldoende afslu itkra nen voorzien
{fslu itkra ne n ge ma kke ijk bereikbaa r
I

aflaatmoge lijkheden

o

pstelle n

{flaatvoorzieningen voorzien die het leidigen
ran de installatie toelaten. Leidingen op abchot

Ja 42

e99en.

warmwater opslagtanks

Veiligheid:
Expansievat

Sebruik van doorstroomd

expansievat
beperking waterverlies door opwarming

voor

0

Ja 43

Ja 44

AkoestÍsch comfoft
Stromingssnelheden

Stromingssnelheden beperken zoals aangegeven in de
Iabel 3.4

Bouwen van sanitaire installaties
3ehandeling op de werf
Vermijden van vervuiling bij transport, stockage
uerwerking op de werf
>poe ling voor ingebruikname

en

3.3.1

juist voor ingebruikname dient 3.3.3.2
Je volledige installatie met koudwater gespoeld te
Na de dichtheidstest en

worden

Staalname en Legionella-analyse

tn

hoogrisico-inrichtingen dienen minsten

5

stalen

0

3eannalyseerd te worden, ten vroegste 8 weken voor
de ingebuiknamen en ten laatste 2 weken ervoor. Het

aantal

te

analyseren stalen wordt vastgelegd

in

de

aanbestedingsdocumenten. De te nemen maatregelen
n functie van de legionellaconcentratie zijn opgenomen
n tabel 3,6
Schokdesinfectie

fhermische of chemische schokdesinfectie

bij

0

vaststel ling va n ontoelaatba re Leg ionel la-concentratie
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Werkingszekerheid

+

0

+

0

+

0

+

+

+

0

+

3.4.4

+

0

3.3.3.5.a

+

3.3,3,5

+

3.

3.3.

1

+

nvt

0

0

+

+

+

0

+

Ja50

+

+

+

+

0

+

la 51

+

+

0

0

0

0

+

Ja52

0

+

+

0

+

Ja53

0

+

+

+

Ja54

0

Vlak voor ingebruikname test op lekdichtheid met koud
water, eventueel vooraf gegaan door een voorlopige

Lekdichtheid

dichtheidstest met olievrije perslucht of een inert

gas

op maximum 3 bar

Onderhoud en gebruik van sanitairc installaties
van de waterkwaliteit
en onderhoud van de installaties op basis van
erhoud van de installaties

bel 3.8
3.4.3

e

bepaald door de vaststellingen gedaan

in

h

er van het beheersplan

Spsporen van

de oorsprong va nlNa vaststelling

:ontaminaties
esinfectie na contaminatie

van een contaminatie wordt de oorzaak

lopgespoord

rmische desinfectie van de warmwater installa
oor spoeling van alle tappunten bij 70oC aedurende
uten of gedurende 10 minuten op 65oC
rmische of chemische desinfectie van de kou

0

nstallatie
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