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Meetprogramma’s 
 

De veiligheid van het drinkwater in uw installatie hebt u zelf in de hand. Met een meetprogramma toont u (door 
middel van bemonstering) aan dat het drinkwater voldoet aan de eisen. Zie Drinkwaterregeling bijlage 3 en 
waterwerkblad 4.6. 
 

Een meetprogramma is verplicht bij 
• Behandeling van water in een collectieve installatie, bijvoorbeeld het ontharden of toepassen van een 

alternatieve techniek voor legionellapreventie (zie Drinkwaterregeling bijlage 3 en waterwerkblad 4.6);  
• Installaties waarmee (gemiddeld over een kalenderjaar) meer dan 100 m3 drinkwater en of 10 m3 warm 

tapwater per dag geleverd wordt. Zie tabel IIIf en IIIg van de Drinkwaterregeling;  
• Bij het gebruik van drinkwaterreservoirs, zie waterwerkblad 4.1 (hoofdstuk 6). De analyseresultaten moeten 

voldoen aan bijlage A van het Drinkwaterbesluit; 
• Stelt u water uit eigen winning beschikbaar aan derden, bijvoorbeeld aan personeel en/of bezoekers, dan 

gelden daar eisen voor. Zie informatieblad van ILT en tabel IIIa/IIIb van de Drinkwaterregeling.  
 

Monstername en –analyse 
Het nemen en analyseren van drinkwatermonsters is gebonden aan eisen, zie artikel 9 Drinkwaterregeling en 
mag alleen uitgevoerd worden door daartoe erkende laboratoria (scope: drinkwater). 
 
Meetprogramma, meetfrequentie en monsters 
Bepaalde parameters  (grootheden) moeten onderzocht worden om de waterkwaliteit te garanderen. Dit moet 
ook in een bepaalde frequentie plaatsvinden. Zie artikel 10 Drinkwaterregeling. 
In artikel 11 staan eisen over de monstername zelf en het bewaren van de monsteruitslagen. 
 

Algemeen 
Drinkwaterinstallatie 
Tot aan de watermeter dragen wij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het drinkwater, vanaf de 
watermeter draagt u deze zélf. We hebben samen de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het 
drinkwater te behouden, dit om gezondheidsrisico’s te vermijden.  
Het is daarom nodig en wettelijk verplicht om periodiek drinkwaterinstallaties te controleren.  
 
Kwaliteit drinkwater 
De kwaliteit kan beïnvloed worden door: waterbehandeling, leidingmateriaal, aangesloten toestellen, 
onvoldoende verversing en ongewenste opwarming. De aanleg en het beheer van drinkwaterinstallaties 
moet voldoen aan de drinkwaterwetgeving, verder uitgewerkt in de NEN 1006 en de waterwerkbladen. Dit 
geldt ook voor wijzigingen. Meer informatie vindt u op infodwi.nl. De voorwaarden van Brabant Water zijn 
ook steeds van toepassing. 
 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/toezicht-drinkwater/toezicht-eigen-winningen
https://www.rva.nl/zoeken?utf8=%E2%9C%93&q=drinkwater&commit=Zoeken&type=scopes
http://www.infodwi.nl/infodwi/werkbladen.aspx?id=12420
https://www.nen.nl/NEN-Shop/NEN-1006-leidingwaterinstallaties.htm
http://www.infodwi.nl/waterwerkbladen
http://www.infodwi.nl/
http://www.brabantwater.nl/overbrabantwater/Paginas/Voorwaarden.aspx

