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Verbeterde inzichten en veranderende externe factoren 

zorgen voor aanpassingen in rioleringsvoorschriften. De 

klimaatveranderingen, die onder andere steeds vaker 

zwaardere regenbuien veroorzaken, spelen daarbij een 

belangrijke rol. Intensievere regenbuien zorgen voor 

snellere en grotere luchtverplaatsingen in bestaande 

straatriolen. Lucht wordt aangezogen en moet ont-

snappen. Dat gebeurt onder meer via de riolering van 

aangesloten panden. Zijn de voorzieningen in die rio-

leringen daarvoor te klein, dan worden de watersloten 

van stankafsluiters van lozingstoestellen leeggezogen of 

-geblazen en krijgt rioollucht vrij spel in die panden. Dit kan 

tot ongezonde situaties leiden.

Verder blijkt dat pandeigenaren nauwelijks weten hoe 

hun riolering werkt en op wat voor type straatriool het 

is aangesloten. Daardoor gebeurt het dat tijdens uit-

breidingen en verbouwingen foute aansluitingen op de 

riolering worden gemaakt die later, bij hevige regenval 

of verstoppingen, tot ernstige rioolwateroverlast en 

-schade kunnen leiden.

Er kunnen zich dus verschillende omstandigheden 

voordoen die een gevaar vormen voor de gezondheid 

en veiligheid van gebruikers/bewoners van gebouwen.

Zorgplicht

Eigenaren en gebruikers van gebouwen hebben op 

grond van artikel 1a van de Woningwet de zorgplicht 

voor een gezond en veilig gebouw. Dat is om te voor-

komen dat er gevaar ontstaat, bestaat of voortduurt 

voor de gezondheid en veiligheid, door de staat van 

een bouwwerk of terrein door het bouwen of gebruik. 

De staat en het gebruik van de riolering van een 

bouwwerk valt hier ook onder. De wetsgeschiedenis 

schrijft dat niemand zich aan de verantwoordelijkheid 

kan onttrekken in situaties waarin (nog) geen specifieke 

voorschriften van toepassing zijn of een handhavende 

instantie onvoldoende alert is.

Dit geldt ook voor het installerend bedrijf. Goed vak-

manschap betekent ook dat bedrijven zich niet kunnen 

verschuilen achter wet- en regelgeving waarin (nog) 

niet is verwezen naar gangbare normen en richtlijnen 

die bekend zijn binnen het vakgebied: ‘men had het 

kunnen en moeten weten’. Uit de zorgplicht volgt dat 

de eigenaar of gebruiker van het gebouw, indien nodig, 

direct alle maatregelen moet (laten) nemen voor zover 

die binnen zijn vermogen liggen om geen gevaar te 

laten ontstaan of voortduren.

Actuele riolerings
voorschriften gelden ook 
voor bestAAnde gebouwen

mbv-voorschriften tot aan 1992 bieden 
niet altijd meer voldoende veiligheid

De riolering van bestaande panden voldoet vaak niet aan de actuele rioleringsvoorschriften. Dat komt 

doordat voorschriften en richtlijnen in de loop der tijd nogal eens wijzigen. Moet bestaande riolering 

aan de normen en richtlijnen worden aangepast als de gezondheid en veiligheid van de pandbewoners 

in het geding is?

Tekst en afbeeldingen: Will Scheffer/cam Mediaservice.
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Model-Bouwverordening

Tot 1992 waren de voorschriften voor de 

riolering van bouwwerken opgenomen in 

de gemeentelijke Bouwverordening. De 

VNG publiceert sinds 1965 de model-bouw-

verordening (mBV). De binnen- en buiten-

riolering die voldoet aan de voorschriften 

van de mBV tot aan 1992, biedt volgens de 

huidige inzichten niet op alle punten meer 

voldoende veiligheid.

In de voorschriften van de mBV staat dat 

het is toegestaan dat de riolering voor 

huishoudelijk afvalwater in een niet tot 

bewoning bestemd gebouw ook dient voor 

de afvoer van hemelwater. Dit geldt voor 

het gedeelte van de gemeente met een 

gemengd rioolstelsel. De standleidingen 

voor de afvoer van hemelwater moeten 

met een bochtstuk zijn aangesloten op de 

grondleiding of de huisaansluitleiding. Als 

aanvullende eis kon worden gesteld dat in 

plaats van het bochtstuk een stankafsluiter 

werd aangebracht. In de toelichting van 

de mBV staat waarom. Bij toepassing van 

een bochtstuk kan de standleiding voor de 

afvoer van hemelwater tevens dienstdoen 

als ontluchting van de riolering. Daarbij 

wordt gewaarschuwd dat een eventuele 

verstopping van de perceelaansluitleiding 

dan wel aanleiding kan geven tot over-

stroming van lozingstoestellen op de 

onderste bouwlaag van het gebouw.

In de toelichting staat verder dat ‘in (delen 

van) gemeenten waar de ontluchting van 

de riolering onafhankelijk van de hemelwa-

terafvoeren van de langs de weg gelegen 

gebouwen geschiedt, in plaats van een 

bochtstuk een stankafsluiter met overstort-

mogelijkheid kan worden voorgeschreven’.
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1. In oude bestaande panden is er nog vaak een enkele grondleiding voor huishoudelijk afvalwater 

en hemelwater aanwezig. Voor niet tot bewoning bestemde gebouwen verbood de model-Bouw-

verordening deze uitvoering niet.

2. Bij woningen en woongebouwen schreef nen 3213: 1981 al een ontlastput voor wanneer huishou-

delijk afvalwater en hemelwater op één huisaansluiting werden aangesloten.

3. Uitvoeringen van beluchting en ontspanning in de praktijk die ook niet voldoen aan de oude 

voorschriften (mbv 1987). De leidingen moeten tot buitendaks reiken.
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NEN 3213

Opvallend is dat het vanaf 1981 beschikbare 

normblad NEN 3213, ‘Binnenriolering in 

woningen en woongebouwen – Eisen voor 

ontwerp en aanleg’, slechts in de toelichting 

van de mBV als wenk wordt genoemd en 

dan alleen voor de bereikbaarheid van 

afvoerleidingen. Dat neemt niet weg dat 

een gekwalifi ceerd bedrijf wel met de func-

tionele eisen van NEN 3213 rekening moest 

houden, en zeker met de eisen wat betreft 

de bescherming van de gezondheid en 

veiligheid. Ook voor de niet tot bewoning 

bestemde gebouwen.

NEN 3213 schrijft voor dat op inpandige 

afvoerleidingen voor hemelwater slechts 

dak- en balkonafvoeren mogen worden 

aangesloten. Het normblad schrijft verder 

voor dat standleidingen voor hemelwater 

buiten gebouwen, die zijn aangesloten 

op een huisaansluitleiding die niet ook 

dient voor de afvoer van ander afvalwater, 

van overstortmogelijkheden moeten zijn 

voorzien. Bij inpandige hemelwateraf-

voerleidingen moet het dak, dan wel de 

dakgoot, van voldoende overstortmoge-

lijkheden zijn voorzien. De aansluiting van 

hemelwaterafvoerleidingen op een liggende 

leiding die tevens dient voor de afvoer van 

ander afvalwater, moet buiten het gebouw 

nabij de gevel tot stand worden gebracht. 

Tussen die aansluiting en de gevel moet in 

de hemelwaterafvoer een ontlastput zijn 

opgenomen.

Omdat NEN 3213 geen deel uitmaakte van 

de wet- en regelgeving, werd dit voorschrift 

in de praktijk niet of nauwelijks opgevolgd. 

Maar, zoals gezegd, mag dat voor de 

vakman geen excuus zijn. Een uitspraak van 

de Rijdende Rechter eind 2000 bevestigt 

dit. Het betrof groot onderhoud aan een 

fl atgebouw in 1991 waarop de mBV nog van 

toepassing was. Bewoners hadden de zaak 

aangespannen naar aanleiding van water-

overlast en -schade na hevige regenbuien. 

De rechter refereerde aan NEN 3213 waarin 

voor de betreffende situatie een ontlastput 

staat voorgeschreven. Deze put ontbrak en 

moest alsnog worden aangebracht.

De voorschriften voor de binnenriolering 

zijn vanuit de mBV overgegaan naar het lan-

delijke Bouwbesluit dat in 1992 in werking 

trad. Bouwbesluit 1992 verwijst naar NEN 

3215: 1991, ‘Binnenriolering in woningen en 

woongebouwen – Eisen en bepalingsme-

thoden’. Deze norm verving grotendeels 

NEN 3213: 1981. Met NEN 3215: 1991 wordt de 

ontlastput publiekrechtelijk voorgeschreven 

in de situatie dat de leidingsystemen voor 

huishoudelijk afvalwater en hemelwater van 

de woning of het woongebouw buiten, in 

het maaiveld, worden samengevoegd.

Reikwijdte NEN 3215

Hoewel NEN 3215: 1991 alleen betrekking 

heeft op woningen en woongebouwen, 

moest de vakman dit voorschrift ook 

opvolgen bij niet tot bewoning bestemde 

gebouwen. Tot aan 2002 was er formeel 

geen rioleringsnorm voor kantoren, 

bedrijfspanden, scholen en andere 

gebouwen. NEN 3213: 1981 en later NEN 3215: 

1991 en NEN 3215: 1997 werden daarvoor zover 

mogelijk gebruikt.

NEN 3215: 2002, ‘Binnenriolering – Eisen en 

bepalingsmethoden’, is in navolging van 

Bouwbesluit 2003 ook van toepassing voor 

de utiliteitsbouw. Eén van de belangrijkste 

aanpassingen in NEN 3215 van 2007 is het 

anticiperen op de klimaatveranderingen en 

de daarmee gerelateerde intensieve regen-

buien. Het betreft de verplichting dat in elke 

aansluiting van een leidingsysteem voor 

hemelwater op de buitenriolering, een ont-

lastput of ontlastvoorziening moet worden 

opgenomen. Er geldt geen onderscheid in 

buiten riolering die wordt aangesloten op 

het straatriool, die voert naar een infi ltratie-

voorziening in eigen terrein of naar aan het 

4. Ontspanningsleidingen in woningen. Links voldoet aan de oude 

voorschriften van de mbv 1987, maar niet aan de huidige voorschriften in 

nen 3215: 2011 (rechts).

5. De riolering van een pand zonder standleiding moet wel zijn voorzien van 

een ontspanningsleiding.

ondUidelijK of de riolering van een 
geboUW Zonder standleiding van een 
ontlUchtingsleiding moet Zijn voorZien
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eigen terrein grenzend oppervlaktewater.

Bij verstopping of stagnatie van de bui-

tenriolering kan bij het ontbreken van een 

ontlastput het inpandige leidingsysteem 

voor de afvoer van hemelwater vollopen 

en onder druk komen te staan. Afhankelijk 

van de gebouwhoogte kan die druk hoog 

oplopen en neemt de kans op lekkage toe.

De genoemde ontlastput is niet vereist voor 

grondgebonden woningen als de hemelwa-

terafvoerleidingen worden aangesloten op 

een buitenriolering voor uitsluitend hemel-

water. Sinds 1 april 2012 zijn ook de voor-

schriften voor de buitenriolering van een 

bouwwerk vanuit de mBV ondergebracht 

in het Bouwbesluit (2012) en daarmee 

landelijk uniform. Dit vroeg om een nieuwe 

versie NEN 3215: 2011, ‘Gebouwriolering en 

buitenriolering binnen de perceelgrenzen’. 

Tevens zijn enkele benamingen aangepast: 

binnenriolering wordt nu gebouwriolering 

genoemd, de grondleiding (onder de 

begane grondvloer) is nu ook een verzamel-

leiding en de huisaansluitleiding heet nu 

perceelaansluitleiding.

Ont- en beluchting

In mBV wordt gesproken over de ontluchting 

van de riolering. NEN 3213 spreekt over de 

ontspanning van de riolering. Dat staat 

voor ont- en beluchting. De mBV schrijft 

voor dat een standleiding voor huishou-

delijk afvalwater moet zijn voorzien van een 

ontluchtingsbuis tot buitendaks. Dit voor-

schrift is niet van toepassing als het een 

standleiding betreft van beperkte omvang 

of als de standleiding is aangesloten op een 

grondleiding onder de beganegrondvloer 

die al door een andere standleiding wordt 

ontlucht.

Het is niet duidelijk of volgens de mBV de 

riolering van een gebouw zonder stand-

leiding van een ontluchtingsleiding moet 

zijn voorzien. In de toelichting van de mBV 

staat wel dat bij de capaciteitsbepaling van 

afvoerleidingen volgens de van toepassing 

zijnde tabellen ervan uit is gegaan dat de 

leidingen slechts aan één zijde zijn belucht. 

De middellijn van een ontluchtingsbuis van 

een standleiding, als deze voor een enkele 

woning dient, moet ten minste gelijk zijn 

aan de helft van de middellijn van de stand-

leiding, met een minimum van 50 mm. 

In andere gevallen moet de middellijn ten 

minste gelijk zijn aan die van de stand-

leiding.

NEN 3213 schrijft echter voor dat de mid-

dellijn van de ontspanningsleiding op een 

standleiding in alle gevallen ten minste 

gelijk moet zijn aan de middellijn van de 

betrokken standleiding. De uitmonding 

van een ontspanningsleiding onder een 

zogeheten ventilatiedakpan wordt in 

NEN 3213 niet toegestaan. Sinds de komst 

van NEN 3215: 1991 is pas duidelijk dat een 

riolering van een gebouw ook zonder een 

standleiding van een ontluchtingsleiding 

moet zijn voorzien. En alle standleidingen 

moeten worden aangesloten op een ont-

spanningsleiding. Er wordt dus geen uitzon-

dering meer gemaakt voor standleidingen 

van kleinere omvang.

De middellijn van een ontspanningsleiding 

moet volgens NEN 3215: 1991 gelijk zijn aan 

de middellijn van de aangesloten stand-

leiding. Onder bepaalde voorwaarden is een 

reductie van de middellijn met 20 procent 

toegestaan. Ten opzichte van NEN 3213 is 

de eis in NEN 3215: 1991 voor de middellijn 

van de ontspanningsleiding, minder zwaar, 

maar ten opzichte van de mBV in de meeste 

gevallen iets zwaarder.

In een latere versie van NEN 3215 (1997) is 

een eis gesteld aan de minimale middellijn 

van de ontspanningsleiding bij afwezigheid 

van standleidingen: 70 mm. In de versie 

2011 van NEN 3215 is de eis voor de mid-

dellijn van de ontspanningsleiding weer 

teruggedraaid naar de oorspronkelijk eis 

van NEN 3213: de middellijn van een ontspan-

ningsleiding moet altijd gelijk zijn aan de 

middellijn van de aangesloten standleiding. 

De reden hiervoor is onder meer weer de 

klimaatveranderingen. De intensievere 

regenbuien zorgen voor snellere en grotere 

luchtverplaatsingen in straatriolen. Die 

luchtverplaatsingen zoeken onder meer een 

uitweg via de ontspanningsleidingen van 

gebouwrioleringen. <<

6. Aansluiting riolering van een pand op een gemengd rioolstelsel. 7. Aansluiting riolering van een pand op een gescheiden rioolstelsel.
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