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Brabant Water controleert uw drinkwaterinstallatie  
 
 
Informatieblad voor eigenaren, beheerders en of huurders 
U kunt altijd vertrouwen op de uitstekende kwaliteit van uw drinkwater. Brabant Water zorgt hiervoor, 
met uw hulp. Uw drinkwaterinstallatie is aangesloten op ons drinkwaternet en daarom is onze 
samenwerking van belang om veilig drinkwater te kunnen garanderen.  
 
Waarom controle en wanneer is het goed 
Drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke plicht om aangesloten drinkwaterinstallaties te controleren op 
risico’s voor het openbare drinkwaternet en de gebruikers. Op grond van artikel 24 van de Drinkwaterwet 
controleren de drinkwaterbedrijven.  
 
Onjuist aangesloten toestellen, aanleg of beheer kunnen de kwaliteit van het drinkwater in uw installatie 
en het openbare drinkwaternet beïnvloeden. Het is uw wettelijke taak om uw installatie zodanig te 
beheren en te onderhouden dat dit niet kan gebeuren. Ook bent u verplicht medewerking te verlenen aan 
de controle. De wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit (te vinden via 
infodwi.nl).   
 
Uw installatie mag als veilig worden beschouwd als deze is aangelegd en wordt onderhouden volgens de 
waterwerkbladen. Deze kunt u vinden op infodwi.nl. Installateurs worden geacht de waterwerkbladen te 
kennen en hiernaar te handelen.   

Hoe verloopt een bezoek 
Onze specialist bekijkt, samen met u, naar het beheer* van uw drinkwaterinstallatie en naar het risico op: 

• Verontreiniging van het drinkwater door gevaarlijke stoffen en/of bacteriën; 

• Verontreiniging van ons drinkwaternet vanuit de aangesloten installatie; 

• Groei van mogelijk aanwezige bacteriën; 

• Opwarming van koud waterleidingen en/of onvoldoende verwarmen van warmwaterleidingen; 

• Kwaliteitsvermindering door onvoldoende verversing. 
 
*Hebt u meet- en/of beheersverplichtingen (eigen water, waterbehandeling, beheerspakket A, C en/of D), 
en/of op het gebied van Legionellabeheer (prioritaire installaties), dan controleren wij of u aan uw 
verplichtingen voldoet. 
 
Vervolg  
Direct na de controle hoort u of (het beheer van) uw drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen 
en/of deze veilig is of wat u moet doen om dit te bereiken. Dit leggen we vast in een rapportage die we, bij 
voorkeur per e-mail, naar u toesturen. Als het nodig is, maken we een afspraak voor een hercontrole. 
 
Als bij de eerste hercontrole blijkt dat u de genoemde gebreken niet (geheel) hebt opgelost, worden de 
kosten van de van deze hercontrole en verdere hercontroles bij u in rekening gebracht en kan, in uiterste 
situaties, afgesloten worden en/of ter afhandeling overgedragen aan ILenT. 
   

http://www.infodwi.nl/verantwoordelijkheden-en-taken/eigenaren-exploitanten
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
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Tot slot 
Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
 
www.brabantwater.nl/controle  voor toelichting door Brabant Water 
www.ilent.nl  voor algemene informatie van Inspectie Leefomgeving en  

Transport (ILenT) 
www.infodwi.nl    voor wetten/regels/waterwerkbladen en algemene toelichting 
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