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Betreft controle en handhaving Drinkwaterbesluit 

  

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

Het drinkwaterbedrijf heeft, op grond van de controletaak die is opgenomen in 

artikel 24 van de Drinkwaterwet, uw drinkwaterinstallatie gecontroleerd. Een 

belangrijk onderdeel van deze controle is dat het drinkwaterbedrijf nagaat of u de 

vereiste maatregelen heeft getroffen voor legionellapreventie (hoofdstuk 4 van het 

Drinkwaterbesluit). 

 

De reden dat u deze brief ontvangt is dat tijdens de controle een aantal gebreken 

is vastgesteld. Ik verwijs u hiervoor naar de controlebevindingen van het 

drinkwaterbedrijf die u mondeling zijn medegedeeld en nog schriftelijk bevestigd 

zullen worden. Op grond van het Drinkwaterbesluit handhaaft de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) de wetgeving op het gebied van 

legionellapreventie. Ik beschouw de geconstateerde gebreken als overtredingen. 

 

Daarom breng ik met deze brief het volgende onder uw aandacht. 

 

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 

Overtredingen meldt uw drinkwaterbedrijf volgens afspraak direct aan de ILT. 

Indien de overtredingen niet worden opgeheven, kan ik namens de ILT gebruik 

maken van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom op 

grond van de Drinkwaterwet en de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat ik, gezien de ernst van de overtredingen en het 

risico voor de volksgezondheid dat daarmee wordt veroorzaakt, gebruik kan 

maken van de mogelijkheid om u een Bestuurlijke Strafbeschikking op te leggen. 

 

De wettelijke voorschriften die noodzakelijk zijn voor legionellapreventie kunt u 

nalezen in het informatieblad “Legionella uw zorg?!” onder het kopje “Wat moet u 

doen?”, die u kunt vinden via de volgende link 

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2013/02/01/legionella-uw-zorg 

 

U kunt ook informatie vinden op de website www.ilent.nl en www.rijksoverheid.nl.  

 

 

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2013/02/01/legionella-uw-zorg
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Ik verwacht u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven over de 

controles op de naleving van de wettelijke regels voor legionellapreventie. Daarbij 

ga ik ervan uit dat u, mede in het gezondheidsbelang van de gebruikers van uw 

drinkwaterinstallatie, de vereiste maatregelen treft en bestuursrechtelijk optreden 

niet nodig zal zijn. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

Namens deze, 

DE INSPECTEUR ILT/WATER, PRODUCTEN EN STOFFEN, 

H.R. de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


