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aansluitvoorwaarden sturen direct
Nederlandse normen (NEN’s) en als
Nederlandse norm aanvaarde Europe-
se normen (NEN-en’s) aan, die op hun
beurt weer andere normen aansturen.
Al deze aangestuurde documenten
vormen samen met het Bouwbesluit
de werkingssfeer van het besluit. Fi-
guur 1 geeft dit schematisch weer.

Van drinkwater naar leidingwater
Een drinkwaterinstallatie moet vol-
doen aan de in de Ministeriële rege-
ling aangewezen Model-aansluitvoor-
waarden van de Vewin. Hierin wordt
NEN 1006 van toepassing verklaard.
Afgelopen voorjaar is een herziene
versie van NEN 1006 ter kritiek gepu-
bliceerd. Door het Nederlands Norma-
lisatie-instituut (NEN) wordt inmiddels
de laatste hand gelegd aan de verwer-
king van de ontvangen kritieken. Zo-
als bekend wijzigt de benaming van
deze norm in de Algemene voorschrif-
ten voor leidingwaterinstallaties (AVWI).
De herziene norm is niet alleen van

toepassing op leidingwaterinstallaties
voor drinkwater maar ook voor warm
tapwater en huishoudwater. De grote-
re reikwijdte van de herziene NEN

1006 is het gevolg van de implemen-
tatie van de Europese Drinkwaterricht-
lijn in de Waterleidingwet en het Wa-
terleidingbesluit. In de herziene NEN

1006 worden ook voorschriften opge-
nomen ter bestrijding van de legionel-
labacterie, met name in woninginstal-
laties. Het Bouwbesluit 2002 werkt
nog met de term drinkwater. In 2003
valt de herziene NEN 1006 onder de
werkingssfeer van het Bouwbesluit en
dan zal ook de term leidingwater in
dit besluit haar intrede doen. 

Functionele eisen
Het Bouwbesluit 2002 bevat functio-
nele eisen voor de drinkwater- en
warmwatervoorziening en opgeno-
men in de eerste leden van de artike-
len 3.119, 3.123, 3.127 en 3.131.
Hierin staat dat bouwwerken zodani-
ge voorzieningen voor drinkwater en
warm water moeten hebben dat kan
worden beschikt over water, geschikt
voor menselijke consumptie en hygi-
ëne. De hiervoor bedoelde voorschrif-
ten, die prestatie-eisen inhouden, zijn
als volgt over de artikelen verdeeld:
1. artikelen 3.120, 3.124 en 3.128

bepalen in welke situatie er een
watervoorziening aanwezig moet
zijn (aanwezigheid);

2. artikelen 3.121, 3.125 en  3.129
bepalen de omvang van de water-
voorzieningen wat betreft aan-
sluitpunten (aansluitingen);

3. artikelen 3.122, 3.126, 3.130 en
3.132 bevatten de kwaliteitsvoor-
schriften voor het water (hygiëne).

In tabel 1 zijn de tabellen 3.119,
3.123, 3.127 en 3.131 uit het Bouw-
besluit 2002 samengevoegd. Voorzo-
ver voor een gebruiksfunctie in deze
tabel voorschriften zijn aangewezen,
wordt voor die gebruiksfunctie aan
de in de eerste leden van de artike-
len 3.119, 3.123, 3.127 en 3.131 ge-
stelde eisen voldaan door toepassing
van die voorschriften. 

Hoewel in februari 2001 een nieuw Waterleidingbesluit is

ingevoerd waarbij de term leidingwater wordt gehan-

teerd, werkt men in het Bouwbesluit 2002 nog met de

term drinkwater. De huidige NEN 1006, de Algemene voor-

schriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI-1981), blijft

nog even van toepassing in het nieuwe Bouwbesluit.

Prestatie-eisen in voorschriften

Watervoorziening in
Bouwbesluit 2002

Auteur: Will Scheffer

I n het novembernummer van In-
tech is een eerste artikel opgeno-
men over het nieuwe Bouwbe-

sluit. Hierin is ingegaan op de bete-
kenis van de ‘gebruiksfunctie’ en de
wijze waarop in één tabel per beoor-
delingsaspect de eisen voor alle ge-
bruiksfuncties zijn aangegeven. In
dit tweede deel wordt in het kort een
overzicht gegeven van de werkings-
sfeer van het Bouwbesluit en volgen
we de voorschriften die in de artike-
len 3.119 t/m 3.132 worden gesteld
aan de watervoorziening.

Werkingssfeer Bouwbesluit
Om te voldoen aan het Bouwbesluit is
niet alleen het Bouwbesluit zelf rele-
vant. Het Bouwbesluit wijst ook de
Ministeriële regeling Bouwbesluit aan.
En die wijst vervolgens Model-aan-
sluitvoorwaarden van de nutsbedrij-
ven aan. Zowel het Bouwbesluit, de
Ministeriële regeling  als de Model-
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den geen wettelijke verplichtingen
hebben gegolden. Het Bouwbesluit
stelt slech ts minimum-eisen. Daarom
wordt voor de omvang van een warm-
waterinstallatie in nieuwbouw, in arti-
kel 3.129, volstaan met het voor-
schrijven van aansluitpunten voor het
warmwatertoestel en de badruimte.

Hygiëne 
De artikelen 3.122, 3.126, 3.130 en
3.132 schrijven voor dat de installa-
ties moeten voldoen aan bij ministeri-
ële regeling aangewezen voorschrif-
ten. Het doel van deze artikelen is te
bereiken dat de installaties water le-
veren van een kwaliteit die ter plaatse
van de tappunten geschikt is voor de
menselijke hygiëne waar het drinkwa-
ter en warm water betreft en boven-
dien geschikt is voor de menselijke
consumptie waar het drinkwater be-
treft. Zoals eerder gezegd moeten de
installaties voldoen aan de in de mi-
nisteriële regeling aangewezen mo-
del-aansluitvoorwaarden van de Ve-
win, waarmee voorlopig nog de huidi-
ge NEN 1006 - Algemene voorschriften
voor drinkwaterinstallaties (AVWI-1981)
- van toepassing wordt verklaard. 

Bronnen:

- Staatsblad 2001 - 410  Besluit van 7 au-

gustus 2001, houdende vaststelling van

voorschriften met betrekking tot het bou-

wen van bouwwerken uit oogpunt van vei-

ligheid, gezondheid, bruikbaarheid, ener-

giezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)

- Praktijkboek Bouwbesluit 2002, concept

augustus 2001, ir. M. van Overveld

dat deze aansluitmogelijkheid zich
moet bevinden in een meterruimte.
Dit aansluitpunt wordt in de voor-
schriften ‘aansluitmogelijkheid’ ge-
noemd om het onderscheid te maken
met de aansluitpunten voor de ge-
bruiker. Of de installatie daadwerke-
lijk moet zijn aangesloten op het
distributienet of niet, is geregeld in
de gemeentelijke bouwverordening.
Het Besluit van oktober 1998 (wijzi-
ging van het Bouwbesluit, fase 2),
bevatte voor de bestaande bouw nog
de eis dat de drinkwaterinstallatie is
aangesloten op het distributienet. Dit
was een zwaardere eis dan de eis
voor nieuwbouw. Daarom is de eis
voor de bestaande bouw nu in het
Bouwbesluit 2002 gelijkgetrokken
met die voor nieuwbouw. 

Aansluitpunten 
Het tweede lid van artikel 3.121
schrijft voor nieuwbouw de minimum-
omvang van een drinkwaterinstallatie
voor. De installatie dient aansluitpun-
ten te hebben voor elk in het bouw-
werk aanwezig waterverbruikend toe-
stel. In de toelichting op het Bouwbe-
sluit worden hiervoor genoemd de
kraan boven het aanrecht, het bad of
de douche, een wastafel, een warm-
watertoestel en het watercloset. Ook
moeten de aanwezige brandslangha-
spels zijn aangesloten op de drinkwa-
terinstallatie. Voor bestaande bouw-
werken wordt niet de minimumom-
vang van de installatie (aansluitpun-
ten) voorgeschreven. De reden
hiervoor is dat daarvoor in het verle-

Aanwezigheid  
Het Bouwbesluit schrijft voor dat in
principe in alle gebruiksfuncties een
drinkwatervoorziening aanwezig
moet zijn. Van dit voorschrift zijn uit-
gezonderd een ‘lichte’ industriefunc-
tie en een ‘overige’ gebruiksfunctie.
Maar bij nieuwbouw moet ook de
‘overige’ gebruiksfunctie voor het
personenverkeer met een gebruiks-
oppervlakte van meer dan 50 m2 zijn
voorzien van een drinkwatervoorzie-
ning. Een drinkwaterinstallatie is niet
slechts noodzakelijk voor menselijke
consumptie, maar ook voor de licha-
melijke hygiëne. Zo is er in alle ge-
bruiksfuncties waarvoor een toilet-
voorziening nodig wordt geacht ook
een drinkwaterinstallatie nodig  (arti-
kelen 3.120 en 3.124). Voor nieuw-
bouw verplicht artikel 3.128 tot het
hebben van een warmwaterinstallatie
voor alle gebruiksfuncties waarin een
badruimte voorkomt. Dat zijn een
woonfunctie, een celfunctie, een ge-
zondheidszorgfunctie, een logies-
functie, een onderwijsfunctie en een
sportfunctie. Voor bestaande bouw-
werken verplicht het Bouwbesluit
niet tot de aanwezigheid van een
warmwaterinstallatie.

Aansluitmogelijkheid
De artikelen 3.121 en 3.125 van het
Bouwbesluit schrijven voor dat de
drinkwaterinstallatie een aansluitmo-
gelijkheid moet hebben voor aanslui-
ting op het distributienet voor drink-
water. Voor nieuwbouw (artikel
3.121, eerste lid) geldt bovendien
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Wanneer een van toepassing zijnd artikel geen leden kent, dan wordt bij dat artikel in plaats van het lidnummer een sterretje (*) vermeld. Indien een ar-

tikel of een artikellid niet van toepassing is, vermeldt de tabel een streepje

Tabel1. Samenvoeging van de tabellen  3.119, 3.123, 3.127 en 3.131 uit het Bouwbesluit 2002. 

Drinkwatervoorziening Warmwatervoorziening

Nieuwbouw Bestaande bouw Nieuwbouw

Gebruiksfunctie leden van toepassing

Artikel 3.120 3.121 3.122 3.124 3.125 3.126 3.128 3.129 3.130 3.132
Lid * 1 2 * * * * * * * *

1. Woonfunctie * 1 2 * * * * - - * *
2. Bijeenkomstgebouw* * 1 2 * * * * * * * *
3. Celfunctie* * 1 2 * * * * * * * *
4. Gezondheidszorgfunctie * 1 2 * * * * - - * *
5. Industriefunctie

a. lichte industriefunctie - - - * - - *
b. andere industriefunctie * 1 2 * * * *

6. Kantoorfunctie * 1 2 * * * * - - * *
7. Logiesfunctie * 1 2 * * * * * * * *
8. Onderwijsfunctie * 1 2 * * * * * * * *
9. Sportfunctie * 1 2 * * * * * * * *
10.Winkelfunctie * 1 2 * * * * - - * *
11. Overige gebruiksfunctie - - - - * *

a. overige gebruiksfunctie voor het personenverkeer met een * - - * *
gebruiksoppervlakte van meer dan 50m2

b. andere overige gebruiksfunctie - - - * *
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde - - - * - - * - - * *
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