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Artikel 6.18 van het nieuwe Bouwbesluit 2012 gaat 
over de buitenriolering binnen de perceelgrens. Het 
artikel handelt in het bijzonder over de terreinleiding 
die de gebouwriolering verbindt met de perceelaansl-
uitleiding. De technische eisen voor de ondergrondse 
doorvoer van de gebouwriolering (lid 1), het handha-
ven van de dichtheid van de gebouwaansluiting bij 
zetting van de grond (lid 2), de uitvoering van de bui-
tenriolering/terreinleiding wat betreft vernauwingen, 
vloeiend verloop, waterdichtheid en middellijn (lid 3), 
en het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en 
hulpstukken van de buitenriolering/terreinleiding zijn 
landelijk uniform (lid 4). Deze technische eisen gelden 
ongeacht de vraag of het bouwwerk aangesloten is op 
een openbare riolering.  
Nog niet uniform zijn de bepalingen over invulling van 
de voorschriften in lid 5 van artikel 6.19. Dit lid richt 
zich op de situatie dat er een openbare riolering voor 
de afvoer van afvalwater (huishoudelijk afvalwater of 
hemelwater) aanwezig is waarop kan worden aange-
sloten. Het Bouwbesluit laat de invulling over aan de 
gemeenten. Onderdeel a van lid 5 heeft betrekking 
op de situatie dat er voor de afvoer van huishoudelijk 
afvalwater een openbaar vuilwaterriool aanwezig is. 
Onderdeel b van lid 5 betreft de situatie dat er een 
openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuil-
waterriool aanwezig is. In die situaties bepaalt de 
gemeente op welke plaats, op welke hoogte en met 
welke middellijn de voor de aansluiting van de riole-
ring noodzakelijke perceelaansluiting bij de gevel of 
de erfgrens wordt aangelegd. Op grond van onderdeel 
c van lid 5 kan het bevoegd gezag voorzieningen eisen 
om het functioneren van de afvoervoorzieningen, 
naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen 
voor de inzameling en het transport van afvalwater te 
waarborgen.

richtlijnen 
Volgens het Bouwbesluit 2012 (artikel 6.18, lid 5, on-
derdelen a en b) wordt dus op aanwijzing van de 
gemeente onder meer bepaald op welke hoogte de ge-
bouwriolering, of buitenriolering (terreinleiding) van 
het bouwwerk, bij de gevel dan wel de perceelgrens, 
wordt aangesloten op de perceelaansluitleiding (de 
openbare riolering). In Module A3100 van de Leidraad 
Riolering van de Stichting Rioned staat dat voor per-
ceelaansluitleidingen de richtlijnen in hoofdstuk 17 
van Nederlandse Praktijkrichtlijn (npr) 3218 relevant 
zijn. Deze npr geeft als richtlijn een gronddekking van 
0,6 tot 0,8 m (= circa. 0,75 – 0,95 m binnen-onderkant-
buis) en een afschot tussen 1:50 en 1:100 (20 – 10 mm/m). 
In de praktijk blijkt dat gemeenten soms sterk afwijken 
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is Amsterdam dat 0,50 m hanteert. In de aansluit-
voorschriften van Waternet (Amsterdam) staat dan 
ook: ‘De grondleiding(en)/perceelaansluitleiding(en) 
moet(en) op de plaats waar zij de terreingrens kruist/
kruisen met de binnen-onderkant-buis (bob) worden 
gelegd op 0,50 m onder de definitieve, door de wegbe-
heerder (het stadsdeel) te onderhouden straathoog-
te.’ Kennelijk zijn de omstandigheden in Amsterdam 
zodanig dat er sprake is van een redelijke eis. Die 
omstandigheden houden verband met de overstort-
constructies in die gemeente. Het peil van de vaste 
overstortdrempels ervan bedraagt in een aantal be-
malingsgebieden NAP -0,17 m. De gemiddelde stand 
van het buitenwater bedraagt NAP -0.35 m en de 
maximale waterstand NAP -0,15 m.

de praktijk 
Uit een (niet representatieve) enquête onder installa-
tiebedrijven blijkt dat, verspreid over het land, een  aan-
sluitdiepte wordt voorgeschreven van 0,5 m – 0,8 m bob 
onder het maaiveld, ter plaatse van de perceelgrens. 
De gemiddelde aansluitdiepte bedraagt 0,65 m. De 
aansluitdiepte van 0,5 m is een uitzondering.      
Bij een geringe tot een zeer geringe aansluitdiepte 
lopen installateurs tegen een aantal problemen aan. 
Dat is het geval bij een combinatie van een minimaal 
verschil tussen bouwkundig peil (begane grondvloer) 
en het maaiveld met een grotere afstand tussen gevel-
lijn en perceelgrens. Dan komt de riolering bij de gevel 
zo hoog te liggen dat de gebouwriolering in de kruip-
ruimte niet mogelijk is en moet worden opgenomen in 
een verzwaarde beganegrondvloer. Het is ook mogelijk 
dat de aanleg van de gebouwriolering in de kruip-
ruimte nog net gaat, maar dat afschot niet meer kan. 
Installateurs melden dat bij een geringe aanlegdiepte 
de toepassing van een zettingsconstructie bij de gevel 
niet of nauwelijks mogelijk is. Door de geringe grond-
dekking binnen de perceelgrens is er ter plaatse van de 
terreinleiding geen verkeer(sbelasting) mogelijk. Ook 
zijn er situaties dat bij een zeer geringe aansluitdiepte 
de riolering van het bouwwerk via een rioolwater-
pompinstallatie op perceelaansluitleiding moet worden 
aangesloten, terwijl alle lozingstoestellen boven straat-
niveau liggen. Dat brengt voor de perceeleigenaar hoge 
investerings- en exploitatiekosten met zich mee. 
Verder worden stankafsluiters in terreinleidingen van 
hemelwaterafvoeren bij geringe gronddekking aan 
bevriezing blootgesteld. Dat geldt ook voor terreinlei-
dingen in combinatie met een te gering afschot. Door 
de grote landelijke verschillen in aansluitdiepten zijn 
installateurs niet (altijd) bedacht op de van npr 3218 
afwijkende situaties. <

van deze richtlijnen. Stichting Rioned stelt dat eisen 
die een gemeente aan de perceelaansluiting mag stel-
len redelijk en billijk moeten zijn. Stel dat de gemeente 
eist dat de perceelaansluitleiding ter hoogte van de 
perceelgrens op 0,5 m onder het maaiveld wordt aan-
gelegd. Deze ruimte heeft de gemeente nodig om de 
aansluiting goed op het hooggelegen hoofdriool aan 
te sluiten. Voor het vorstvrij houden is een gronddek-
king van 0,7 m algemeen geaccepteerd. Dit betekent 
dat de gemeente een eigenaar zou dwingen om zijn 
riool niet vorstvrij aan te leggen. Dat tast volgens 
Rioned de gebruiksfunctie aan. Ook is het in strijd met 
de uitgangspunten van het Bouwbesluit, dat mede is 
opgesteld om de volksgezondheid te bevorderen. De 
vraag of die eis van de gemeente redelijk is, hangt dan 
af van de omstandigheden. 

opvallend
In zijn boek ‘Inzameling en transport van rioolwater’ 
(1977), dat wordt gezien als een standaardwerk, schrijft 
prof. ir. A.C.J. Koot: ‘Daar waar de perceelaansluiting 
de gevel van het perceel verlaat moet een behoorlijke 
gronddekking aanwezig zijn, onder meer om bevriezing 
te voorkomen; de binnenonderkant van de aanslui-
ting nabij de gevel moet ten minste 0,50 m onder het 
maaiveld gelegen zijn.’ De tekeningen in zijn boek, met 
voorbeelden van perceelaansluitingen, zijn afkomstig 
van de toenmalige Publieke Werken van Amsterdam. 
Voor een perceelaansluitleiding met een middellijn 
van 160 mm betekent dit een gronddekking van slechts 
0,34 m. Dat is slechts de helft van wat door Rioned 
als algemeen geaccepteerd wordt genoemd. En het 
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