
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2008/202566]

4 JULI 2008. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van ecodis®-cel als alternatieve beheersmaatregel
in het kader van het Legionellabesluit

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, inzonderheid op
artikel 39 tot en met 43;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007; 28 juni 2007, 10 oktober 2007 en 14 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte
op publiek toegankelijke plaatsen, inzonderheid op artikel 19 tot en met 21 en op artikel 41 en 42,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o watervoorziening : een distributiesysteem voor water, vanaf het punt van de levering of, in geval van privaat
putwater, vanaf het punt van waterwinning tot en met elk tappunt, met inbegrip van alle onderdelen die ermee in
verbinding staan, met uitzondering van de systemen waarop alleen toiletten of wastafels zonder douchesystemen
aangesloten zijn;

2o ecodis®-cel : apparaat op basis van elektrolyse dat ontwikkeld werd door de firma Ecodis, waarvoor het
goedkeuringsprotocol van het Legionellabesluit werd doorlopen en geadviseerd werd door de Hoge Gezondheidsraad
in advies nummers 8379 en 8412;

3o Legionellabesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de
veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen;

4o niveau van waakzaamheid : actieniveau dat bereikt wordt als 30 procent of meer van de stalen de
drempelwaarde van 1 000 kolonievormende eenheden (KVE) Legionella pneumophila per liter overschrijden.

Art. 2. Ecodis®-cel wordt goedgekeurd als alternatieve beheersmaatregel ter beheersing van Legionella
pneumophila in watervoorzieningen.

Ecodis®-cel mag enkel in een bepaalde watervoorziening worden toegepast als aan al de volgende voorwaarden
wordt voldaan :

a) aangaande de watervoorziening is een risicoanalyse uitgevoerd;

b) betreffende de watervoorziening is een aan ecodis®-cel geadapteerd beheersplan opgesteld;

c) de aanbevelingen uit het ecodis®-cel geadapteerde beheersplan worden strikt gevolgd door middel van een
continue monitoring;

d) een goede doorstroming van alle leidingstukken van de watervoorziening wordt verzekerd. Waar nodig worden
structurele maatregelen doorgevoerd om dit te realiseren;

e) een wateranalyse met minimaal volgende parameters moet beschikbaar zijn :

— chloride;

— aanwezigheid van zuurstofverbruikende componenten;

— pH;

— elektrische conductiviteit.

In het bijzonder moet een minimale concentratie van 2 mg/l aan chloriden aanwezig zijn in het water;

f) de legionellametingen, in een frequentie zoals bepaald in het beheersplan en met minimaal 1 staalname per jaar,
worden verder gevolgd. Bij overschrijding van het niveau van waakzaamheid moet de oorzaak gezocht worden en na
remediëring moet de legionellaconcentratie binnen een aanvaardbare tijdspanne gecontroleerd worden;

g) bij gebruik van ecodis®-cel moet steeds voldaan worden aan de drinkwaternormen, zoals bepaald in bijlage 1
van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en
levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;

Art. 3. Opheffing van de goedkeuring van het ecodis®-cel systeem is mogelijk op advies van de afdeling Toezicht
Volksgezondheid, wanneer deze krachtens artikelen 41 en 42 van het Legionellabesluit problemen met ecodis®-cel
vaststelt die de veiligheid of de gezondheid in gevaar brengt van personen blootgesteld aan een watervoorziening die
gebruik maakt van het ecodis®-cel systeem.

Art. 4. De goedkeuring van ecodis®-cel als alternatieve beheersmaatregel voor Legionella pneumophila in
watervoorzieningen ontslaat de exploitant van de toepassing van artikel 6, § 5, of artikel 13, § 5, van het
Legionellabesluit.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 juli 2008.

S. VANACKERE

38511BELGISCH STAATSBLAD — 23.07.2008 — MONITEUR BELGE




