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Betreft : Onveiligheid als gevolg van plaatsing traplift 
   

Geachte burgemeester [naam],   
 
Het tv-programma Meldpunt van Omroep MAX liet in april 2022 zien dat een trap na plaatsing van 
een traplift betaald vanuit de Wmo vaak onveilig wordt. Ook in mijn woning heeft de gemeente een 
traplift geplaatst. Ik ben van mening dat hierdoor een onveilige situatie is ontstaan, die strijdig is met 
het Bouwbesluit 2012.  
 
De Wmo-middelen, die de gemeente van het Rijk ontvangt, zijn bedoeld om te voorzien in 
noodzakelijk, veilige, oplossingen voor alle personen die de woning gebruiken, dus ook hulpverleners 
en andere valide personen, zoals familieleden. Bij het plaatsen van de traplift is in mijn woning de 
leuning weggehaald. Daarnaast is o.a. de looproute versmald waardoor gebruikers van de trap bij 
afdalen weinig ruimte hebben om hun voet neer te zetten.  
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een leuning aan één zijde van de trap als een ononderbroken 
veiligheidssteun aanwezig zijn, waarbij in lijn met artikel 2.19 van het Bouwbesluit 2012 slechts 
onderbrekingen van maximaal 0,1 m nog als veilig kunnen worden beschouwd. Volgens het hetzelfde 
besluit moet op looplijn op 20 cm gemeten vanaf de rail van de trapstoellift en de trapstoel zelf, de 
minimum aantrede 13 cm zijn. Daarnaast moet de minimum vluchtroutebreedte op de gehele trap 
50 cm zijn.  Zoals ook uit het tv-programma van Meldpunt blijkt, is er voor deze onveilige situatie een 
veilige oplossing, namelijk een traplift aan de spilzijde van de trap nagenoeg altijd mogelijk. 
 
In artikel 92 van de Woningwet staat beschreven dat u als handhaver van de wet verplicht bent om 
te onderzoeken of de trapliftleverancier met de plaatsing van de lift voldaan is aan de uniforme 
landelijk bouwvoorschriften. Uit het tv-programma blijkt dat bij tal van gemeentes de kennis op 
gebied van dit onderwerp onvoldoende is. Zo wordt bij een klacht vaak de trapliftleverancier naar het 
desbetreffende adres gestuurd. Daarnaast is ook de invloed van de afdeling Wmo groot, terwijl die 
zich bezig moet houden met toekenning van trapliften en niet met het toezicht op de veiligheid van 
de trap.  
 
Ik verzoek u om uw invloed aan te wenden zodat bij mij een ambtenaar van de afdeling VHT mijn 
situatie komt bekijken. Indien door dit onderzoek blijkt dat de trap niet meer aan de wettelijke eisen 
voldoet, verzoek ik er voor zorg te dragen dat deze veilige situatie alsnog wordt gerealiseerd.  
 
Een afschrift van deze brief zend ik aan de gemeenteraad van [naam gemeente].  
 
Met vriendelijke groet, 
 
[Naam]  
[Adres] 
[Telefoonnummer]  


