Breng het voorstel in lijn met het VN-verdrag:
Minister Blok moet zijn Bouwbesluit repareren
Ondanks een dringend beroep van organisaties van gehandicapten, ouderen,
architecten en huurders weigert minister Blok (VVD) zijn voorstel voor het
Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) aan te passen. Hiermee laat de
minister de kans lopen om toegankelijkheid goed in de bouwregelgeving te
verankeren.
Ieder(in) doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel Bbl aan te
houden en minister Blok de kans te geven tot reparaties komen. Als de minister hiertoe
niet bereid is, vragen we de politieke partijen in de Tweede Kamer om met gezamenlijke
moties de minister te bewegen tot bouwregels die de toegankelijkheid garanderen, in lijn
met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.
Minister Blok doet met zijn voorstel Bbl een forse stap achteruit als het gaat om
toegankelijkheid en bruikbaarheid van nieuw te bouwen woningen. Kern van zijn voorstel
is een sterke deregulering en decentralisatie van de bouweisen. Het gevolg daarvan is
dat er geen impuls of garantie meer is voor de bouw van voldoende, betaalbare en
toegankelijke woningen. Dit betekent een verslechtering ten opzichte van het huidige
Bouwbesluit.
Het Bbl voldoet in veel opzichten niet aan de eisen die vanuit het VN-verdrag worden
gesteld. Meedoen in de samenleving wordt belemmerd als er onvoldoende toegankelijk
wordt gebouwd. Eerder was het College voor de Rechten van de Mens al bijzonder
kritisch over de nieuwe bouwregels.
Kamerleden dienden maandag tijdens het debat over het Bouwbesluit moties in om de
regels voor fysieke toegankelijkheid te behouden. Daarnaast kwamen vanuit de Kamer
voorstellen voor verbetering van de bouwregels voor mensen met een visuele, auditieve
of verstandelijke beperking, en voor de toegankelijkheid en bezoekbaarheid van nieuwe
appartementen.
De minister wijst de Kamermoties af omdat hij meent dat de tekortkomingen later via het
Besluit Toegankelijkheid kunnen worden opgelost. Nieuwe wet- en regelgeving moet
echter rechtstreeks getoetst worden aan het VN-verdrag. Het Bbl blijft ver onder de maat
van het VN-verdrag. Het is aan de Tweede Kamer om de minister tot een nieuw, passend
voorstel te bewegen.

