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In het artikel ‘Onduidelijkheden regelgeving zetting-
constructie in riolering’ in Intech K&S maart 2011 is 
de vraag gesteld of een gemeente aanvullende voor-
schriften voor binnenriolering mag stellen. De (bouw)
technische voorschriften voor binnenriolering zijn lan-
delijk in het Bouwbesluit geregeld. Naar aanleiding 
van een workshop over riolering, vorig jaar juni, zijn er 
vragen gerezen over zettingconstructies in riolering. 
Zowel het Bouwbesluit als nen 3215 zeggen niets over 
zettingconstructies. In het artikel wordt ervan uitge-
gaan dat de zettingconstructie een onderdeel is van 
de buitenriolering en daarop is de Bouwverordening 
van toepassing. De reikwijdte van nen 3215 eindigt op 
0,5 m voorbij de gevel. Het Bouwbesluit is dus niet van 
toepassing, zo staat in het artikel. Maar volgens een in 
bouwregelgeving gespecialiseerd bureau hebben de 
voorschriften van het Bouwbesluit 2003 betrekking op 
de gehele riolering tot de perceelgrens. 
Dat standpunt heeft de nen-normsubcommissie voor 
binnenriolering verrast, want ook deze normsubcom-
missie weet dat het ministerie van Binnenlandse 
Zaken ervan uitgaat dat de binnenriolering is geregeld 
in het Bouwbesluit 2003 en de buitenriolering in de 
gemeentelijke bouwverordening. De experts op het 
gebied van bouwregelgeving wijzen er echter op dat 
de eisen aan een buiten een gebouw gelegen riolering 
volgens de Woningwet niet bij de opsomming van 
voorschriften horen die de bouwverordening regelt 
(zie kader pagina 31). Het antwoord op de vraag of een 
gemeente (aanvullende) technische eisen mag stellen 
aan de binnenriolering, is volgens de experts daarom 
‘nee’. 
De experts gaan nog een stapje verder: ‘de voorschrif-
ten uit de bouwverordening moeten worden gene-
geerd, omdat de bouwverordening geen bouwtech-
nische eisen mag bevatten.’ Publiekrechtelijk gezien 
zijn de voorschriften van het Bouwbesluit maximale 
voorschriften. Anders gezegd, het Bouwbesluit bevat 
de minimumvereisten waaraan een bouwwerk moet 
voldoen. Dit betekent dat een opdrachtgever vrij is een 
hoger niveau dan dat van het Bouwbesluit te verwe-
zenlijken. Een dergelijk niveau kan echter niet door de 
gemeente worden afgedwongen bij de verlening van 
een bouwvergunning. Het staat de gemeente wel vrij 
adviezen af te geven.   

Reikwijdte NEN 3215  
nen 3215 heeft betrekking op de binnenriolering. 
Hieronder wordt verstaan het stelsel van afvoerleidin-
gen dat zich binnen een gebouw bevindt, of buiten het 
gebouw, voor zover het aan het gebouw is bevestigd. 
In een figuur geeft nen 3215 aan dat de binnenriolering 
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binnen de perceelgrenzen’ is daarmee in overeen-
stemming. Die reikwijdte blijkt tevens uit de inhoud 
van ntr 3216, waaraan deze commissie mede invulling 
geeft. Dat gebeurt in samenwerking met en onder ver-
antwoordelijkheid van de Isso-contactgroep 55, met 
dezelfde naam als van de nen-normsubcommissie. In 
de praktijk gaat het dan ook om een gezamenlijke nen/
Isso-commissie. De titel van de Isso-publicatie ntr 3216 
(Nederlandse Praktijkrichtlijn 3216) ‘Binnenriolering 
– Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering’ dekt echter 
niet de lading en kan daarom beter luiden: ‘Riolering 
en waterkringlopen van bouwwerken – Richtlijnen 
voor ontwerp en uitvoering’.

Gedeeltelijke aanwijzing NEN 3215
De discussie over de reikwijdte van nen 3215 heeft ertoe 
geleid dat ook onduidelijkheden zijn ontstaan over de 
aanwijzing van nen 3215 door het Bouwbesluit 2003:
‘...de binnenriolering heeft een capaciteit, een lucht- 
en waterdichtheid en een uitmonding van de ontspan-
ningsleiding die voldoen aan nen 3215’. 
Die aanwijzing betekent niet dat daarmee alle voor-
schriften in nen 3215 wettelijk zijn geregeld, aldus 
bronnen van het ministerie. De zogenaamde prestatie-
eisen voor wat betreft de capaciteit van een leiding-
systeem zijn in de hoofdstukken 5.1, 6.1.1 en 7.1 van 
nen 3215 beschreven voor respectievelijk huishoudelijk 
afvalwater, hemelwater en de combinatie van beide 
soorten afvalwater. In de hoofdstukken 5 t/m 7 van 
nen 3215 zijn naast de genoemde gekwantificeerde 
eisen ook bepalingsmethoden opgenomen waarmee 
kan worden aangetoond dat aan de prestatie-eisen 

eindigt op 0,5 m buiten de gevel. Maar daarmee geeft 
het normblad niet aan dat de voorschriften van het 
Bouwbesluit 2003, die betrekking hebben op de rio-
lering, tot die grens zijn beperkt. Overigens is dit wel 
de algemene veronderstelling binnen het vakgebied. 
Kennelijk maken de regelgevingexperts die stelling-
name ook op uit nen 3215, want in een toelichting 
schrijven zij dat de bepaling in het normblad nen 3215 
dat dit slechts tot 0,5 m buiten de gevel het geval is, 
door de hogere ordebepaling in Bouwbesluit 2003 

wordt overruled: ‘Wetgeving gaat voor op de inhoud 
van een normblad. Een normblad kan wetgeving niet 
overrulen.’ nen 3215 doet over de reikwijdte van het 
Bouwbesluit echter geen uitspraak. Hier is dus een 
misverstand, ook bij de experts. Overigens beperkt de 
nen-normsubcommissie voor nen 3215 zich niet uitslui-
tend tot de binnenriolering. De verschillende water-
kringlopen binnen de perceelgrenzen behoren ook tot 
zijn domein en daarmee dus ook de buitenriolering 
van het bouwwerk. De naam van de nen-normsubcom-
missie 439 165 21 ‘Binnenriolering en waterkringlopen 

Het Bouwbesluit 2003 en nen 3215 zeggen niets over zet-
tingconstructies.

Volgens het bouwregelgevingexpertisebureau strekken de voorschriften van 
het Bouwbesluit 2003 zich uit tot de gehele riolering tot de perceelgrens.
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is voldaan. In hoofdstuk 4 van nen 3215 staan verder 
voorwaarden voor de berekening van de afvoercapa-
citeit van het toegepaste leidingsysteem. Daarin staat 
de opmerking dat voor de geldigheid van het resultaat 
van de capaciteitsberekening van het leidingsysteem 
volgens de hoofdstukken 5 t/m 7 moet worden vol-
daan aan de voorwaarden, zoals genoemd in de hoofd-
stukken 4.1.1 t/m 4.3.2.4. 

Wettelijke voorschriften beperkt 
Kort samengevat betekent het bovenstaande dat het 
Bouwbesluit 2003 geen wettelijke eisen stelt aan de 
uitvoeringswaarden voor de binnenriolering en de 
toepassing van onder meer scheiding in leidingsys-
temen, rioolwaterpompen, terugstuwbeveiligingen 
en ontlastputten. Dat is opvallend, omdat juist deze 
onderdelen van nen 3215 bepalend zijn voor het veilig 
en betrouwbaar functioneren van het rioleringssys-
teem in bouwwerken. De toenemende frequentie van 
intensievere regens door de klimaatverandering zijn, 
bij het achterwege blijven van deze voorzieningen, 
een bedreiging voor de veiligheid en gezondheid van 
bewoners/gebruikers van bouwwerken.          
De geraadpleegde bouwregelgevingexperts noemen 
de zienswijze van het ministerie niet juist. Naar ver-
luidt delen juristen van Uneto-vni wel de zienswijze 
van het ministerie. De bouwregelgevingexperts stel-
len daarentegen dat nen 3215 een zodanige opzet kent 
dat de bepalingsmethoden uit het normblad slechts 
geldig zijn als aan de onderliggende voorwaarden is 
voldaan. Het Bouwbesluit stuurt de in het normblad 
aangegeven paragrafen met een eis aan, maar ook 
met een bepalingsmethode. Door de logisch opge-
bouwde verwijsstructuur binnen het normblad zijn, 

volgens de bouwregelgeving experts, alle technische 
bepalingen van toepassing. 

Volgende stappen 
De vertegenwoordigers van de installatiesector in de 
nen/Isso-commissie ‘Binnenriolering en waterkringlo-
pen binnen de perceelgrenzen’ vinden dat er zo snel 
mogelijk duidelijkheid moet komen. De commissie 
vindt het niet meer dan logisch dat nen 3215 in zijn ge-
heel door het Bouwbesluit moet worden aangewezen. 
Of die duidelijkheid er komt met het Bouwbesluit 2012 
is nog maar de vraag. De veiligheid en gezondheid 
van burgers mag door de wens van de overheid zo 
min mogelijk te willen regelen niet in gevaar worden 
gebracht. Van lastenverzwaring en extra regels is vol-
gens de sector in de praktijk geen sprake, omdat er al 
vanuit gegaan werd dat nen 3215 volledig van toepas-
sing is. Het omgekeerde dreigt nu wel, doordat vitale 
onderdelen van een veilig rioleringssysteem in bouw-
werken, onder druk van prijsvorming, weggelaten 
worden. Met de komst van Bouwbesluit 2012 lijkt de 
discussie over de reikwijdte van Bouwbesluit 2003 ten 
opzichte van de riolering tot aan de perceelgrens wel 
opgelost te worden. De stelsels van afvoerleidingen 
van de binnenriolering en buitenriolering worden in 
het komende Bouwbesluit 2012 als één voorziening 
(afvoersysteem) geregeld. <

bronnen en verWijzingen

[1] ‘Onduidelijkheden regelgeving zettingconstructie in 
riolering’, Intech K&S, maart 2011. 

[2]  Notitie ‘Reikwijdte voorschriften riolering’, Will 
Scheffer, nen/Isso-commissie Riolering, januari 2011.

reikwijdte voorschriften riolering onderwerp van discussie

WoNiNGWEt EN bouWVERGuNNiNG
op grond van de Woningwet moet een bouwvergunning 
worden verleend als onder meer is voldaan aan bouwbesluit 
2003 en de gemeentelijke bouwverordening. sinds 1 oktober 
2010 is die vergunningverlening geregeld in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Woningwet regelt dat 
De kroon (de regering als hoogste orgaan van de uitvoerende 
macht) als enige bevoegd is publiekrechtelijk bouwtechnische 
eisen te stellen. De Woningwet bevat een limitatief impera-
tieve opsomming van voorschriften die in de bouwverordening 
moeten of mogen worden geregeld. Het limitatief-imperatief 
stelsel houdt in dat een aanvraag voor bouwvergunning moet 
worden verleend indien de aanvraag aan de toetsingscriteria 
voldoet en moet worden geweigerd indien de aanvraag daar 
niet aan voldoet.
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nen 3215 geeft uitvoeringsrichtlijnen waaraan moet worden voldaan voor de 
geldigheid van de capaciteitsberekening.
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