Van Bouwverordening naar Bouwbesluit
De Vereniging Nederlandse gemeenten heeft in 1992 de eerste modelbouwverordening
opgesteld. Hierop komen regelmatig wijzigingen of aanvullingen, inmiddels werkt men met
de 14de variant. Deze versie is zeer beknopt omdat veel artikelen zijn overgenomen in het
Bouwbesluit en de Woningwet.
Zo was bijvoorbeeld de aansluitplicht voor de particulier lozer opgenomen in de
gemeentelijke bouwverordening. Maar met de overheveling van de rioleringsbepalingen van
de bouwverordening naar het Bouwbesluit in 2012 is de aansluitplicht verdwenen. In het
Bouwbesluit is dit als volgt verwoord:
Art 6.15 lid 1
Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater
of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden
afgevoerd.
Artikel 6.16. Afvoer van huishoudelijk afvalwater
1. Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een
lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een afvoervoorziening voor huishoudelijk
afvalwater.
2. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft:
a. bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een
uitmonding en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215;
b. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten
lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die
voldoen aan NEN 3215.
Kortom: De aansluitregels over de afvoervoorzieningen voor huishoudelijk afvalwater zijn
opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In dit besluit is geen verplichting opgenomen tot
aansluiting op het openbaar riool als het maar afgevoerd wordt zonder nadelige gevolgen
voor de gezondheid.
Voor nieuwbouw en bestaande bouw bepaalt het Bouwbesluit dat een bouwwerk een
zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater moet hebben, dat de
gezondheid niet in gevaar komt (artikel 6.15). Op grond van artikel 6.18 van het Bouwbesluit
2012 moet deze voorziening kunnen worden aangesloten op het openbaar riool, maar
aansluiting is niet verplicht. Voor de particulier bepaalt het Besluit afvalwater huishoudens of
aangesloten moet worden op het openbaar riool.
Voor een bedrijf bepalen het Activiteitenbesluit en de lozingseisen wat met het afvalwater
moet worden gedaan.
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