Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen trapliften i.r.t. bouwbesluit
Uit een artikel van MAX Meldpunt uit april van dit jaar blijkt dat de loopruimte op
trappen soms te smal wordt na het plaatsen van een traplift aan de muurzijde.1 Wie
de trap gebruikt heeft hierdoor een groter risico om te vallen. Daarbij voldoen de
trappen daardoor ook niet altijd meer aan de bouwregels van het bouwbesluit.
Uit het artikel blijkt verder dat naar schatting in 80% van de gevallen een traplift aan
de muurzijde wordt bevestigd. Daarbij wordt de leuning veelal verwijderd. In het
artikel valt te lezen dat “trapliften technisch gekeurd worden, maar er vervolgens niet
gekeken wordt hoe een traplift in de praktijk de situatie in huis verandert.”
Trapliften worden vaak aangevraagd en vergoed vanuit de Wmo. Een traplift aan de
muurzijde is gemiddeld 15% goedkoper dan een traplift aan de spilzijde, en wordt
daarmee gezien als de ‘goedkoopste, adequate voorziening’ maar kan er dus ook
voor zorgen dat een trap niet meer voldoet aan het bouwbesluit en onveilig wordt.
PvdA/GroenLinks heeft daarover de volgende vragen aan uw college:
1. Is uw college bekend met de berichtgeving van MAX Meldpunt?
2. Hoeveel trapliften worden er jaarlijks aangevraagd vanuit de Wmo en hoeveel
daarvan worden gemonteerd aan de muur- en hoeveel aan de spilzijde?
3. Aan welke voorwaarden moet een te installeren traplift vanuit de gemeente
voldoen? Krijgen trapliftmonteurs de instructie om ervoor te zorgen dat een
trap ook na montage blijft voldoen aan het bouwbesluit? Zo nee, waarom niet?
4. Op welke wijze wordt gecontroleerd of na montage van een traplift de trap nog
steeds voldoet aan het bouwbesluit? Wie voert die controle uit en hoe is de
onafhankelijkheid daarbij geborgd? In hoeveel gevallen is na controle
geconstateerd dat een trap niet meer voldoet aan het bouwbesluit en hoe is
daarmee omgegaan?
5. Wie is er aansprakelijk op het moment dat er een ongeluk plaatsvindt op een
trap die niet meer aan het bouwbesluit voldoet als gevolg van een vanuit de
Wmo geplaatste traplift?
6. Op welke wijze kunnen inwoners een controle/inspectie aanvragen op het
moment dat zij constateren dat een trap als gevolg van de gemonteerde
traplift onveilig is geworden? En zorgt de gemeente, wanneer blijkt dat een
trap niet meer aan het bouwbesluit voldoet, voor een vervangende traplift?
Bijvoorbeeld een traplift aan de spilzijde van de trap? Zo nee, waarom niet?
7. In het artikel van MAX Meldpunt wordt aangegeven dat trapliften aan de
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spilzijde gemiddeld 15% duurder zijn dan aan de muurzijde. Sowieso is een
traplift een gemiddeld duurdere voorziening vanuit de Wmo.
Wat gebeurt er met trapliften die niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld bij
verhuizing of overlijden? Worden deze gereviseerd en hergebruikt en/of
gerecycled? En zo niet, welke mogelijkheden ziet het college hiertoe? Welke
mogelijke kostenbesparingen zou dat met zich mee kunnen brengen?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Monique Prins
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

