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1. Het in voorbereiding zijnde Bouwbesluit heeft geen directe relatie 
met de ontwerp-richtlijn van de EEG inzake bouwprodukten. Immers, het 
Bouwbesluit bevat de eisen waaraan een bouwplan, technisch gezien, 
moet voldoen. De ontwerp-richtlijn bevat daarentegen eisen waaraan een 
bouwprodukt moet voldoen, wil dat produkt op de markt mogen worden 
gebracht. Er bestaat echter wel een indirecte relatie tussen het Bouwbe-
sluit en genoemde ontwerp-richtlijn. De eisen waaraan bouwprodukten 
ingevolge de richtlijn moeten voldoen, zijn namelijk afgeleid van in een 
bijlage van de richtlijn vervatte fundamentele voorschriften die, voor 
zover thans valt te overzien, overeenkomen met de uitgangspunten van 
het Bouwbesluit. De ontwikkelingen met betrekking tot deze richtlijn 
worden, gelet op het feit dat na het van kracht worden van die richtlijn 
de lidstaten binnen 30 maanden wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking moeten doen treden, dan ook nauwlettend 
gevolgd, aangezien het Bouwbesluit geheel of gedeeltelijk zal kunnen 
voorzien in die wettelijke bepalingen. 

Het Bouwbesluit heeft geen relatie met een EEG-richtlijn waarin eisen 
zijn vervat die verband houden met arbeidsomstandigheden in de bouw. 
Dergelijke eisen hebben hoofdzakelijk een directe relatie met de bij of 
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gegeven voorschriften. 

2. Ik ben niet voornemens naast het Bouwbesluit nog andere kwali-
teitseisen als subsidievoorwaarde te stellen. Dit betekent echter niet, dat 
het kwaliteitsniveau van de te bouwen woningen lager zal worden dan 
maatschappelijk wenselijk wordt geacht. Immers, het normkosten-
systeem in verbinding met de jaarlijks aan de Kamer te overleggen kwali-
teits- en kostensignalering biedt een voldoende waarborg om een 
maatschappelijk verantwoord kwaliteitsniveau van de gesubsidieerde 
woningbouw te kunnen realiseren. Overigens merk ik nog op, dat binnen 
de beschikbare financiële ruimte initiatiefnemers, gemeenten en 
bewoners primair verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijk te realiseren 
kwaliteit van de te bouwen woningen. Ten einde die verantwoordelijkheid 
te stimuleren, is voor betrokkenen een aantal instrumenten beschikbaar, 
zoals het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw en garantie-
certificaten. 
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3. Het Bouwbesluit zal in zijn geheel gelijktijdig met de herziene 
Woningwet in werking treden. Gelet op de stand van de parlementaire 
behandeling van het voorstel van Wet tot herziening van de Woningwet 
(kamerstukken II 1987/88, 20 066, nrs. 1-3), wordt ervan uitgegaan dat 
de herziene Woningwet in de tweede helft van 1990 in werking kan 
treden. Dit betekent, dat vanaf dat tijdstip de voorschriften van het 
Bouwbesluit voor zowel nieuw te bouwen woningen als bestaande 
woningen zullen gelden. 

4. De werkzaamheden aan het Bouwbesluit, waaronder begrepen de 
herziening van NEN-normen, zijn afgestemd op het gestelde ter zake van 
de inwerkingtreding van de herziene Woningwet. In het kader van die 
werkzaamheden zal in de slotbepalingen van het Bouwbesluit een 
regeling worden gegeven omtrent de verwijzing naar kwaliteitsverkla-
ringen. 

Wat betreft de aan de invoering van elk der hoofdstukken van het 
Bouwbesluit verbonden gevolgen voor de stichtingskosten voor de 
nieuwbouw, wordt opgemerkt dat die invoering in beginsel budgettair 
neutraal dient te geschieden. Of voor de woningbouw die budgettaire 
neutraliteit ook daadwerkelijk zal worden bereikt, is mede afhankelijk van 
de maatschappelijke ontwikkelingen. Ten aanzien van de externe 
advisering merk ik op dat, zodra het hoofdstuk waarin de voorschriften 
voor bestaande woningen en woongebouwen zijn vervat, of de overige 
hoofdstukken van het Bouwbesluit gereed is dan wel gereed zijn, zal dat 
hoofdstuk of zullen die hoofdstukken aan de desbetreffende adviesor-
ganen worden voorgelegd. 

5. De relatie tussen de in hoofdstuk II vervatte voorschriften omtrent 
te bouwen woningen en woongebouwen en de in hoofdstuk III te geven 
voorschriften omtrent bestaande woningen en woongebouwen zal niet 
anders zijn dan aangegeven in het voorontwerp-Bouwbesluit van 1 juli 
1986. Dit betekent dat in de slotbepalingen van het Bouwbesluit een 
regeling zal worden gegeven voor de van toepassing zijnde voorschriften 
bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten 
van een woning of woongebouw. De slotbepalingen hebben op zichzelf 
geen invloed op de in hoofdstuk II vervatte voorschriften. Immers, in dat 
hoofdstuk zijn de voorschriften gegeven waaraan bij nieuwbouw moet 
worden voldaan, terwijl de hierbedoelde slotbepalingen van toepassing 
zullen zijn op het verbouwen of renoveren van bestaande woningen of 
woongebouwen. Ingevolge de definitie van het begrip «bouwen» gelden 
de in hoofdstuk II vervatte nieuwbouwvoorschriften in beginsel ook voor 
het verbouwen of renoveren van bestaande woningen of woongebouwen. 
Aangezien het voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften in het geval van 
verbouw of renovatie redelijkerwijs niet altijd kan worden gevergd, zal de 
in de slotbepalingen te geven regeling inhouden dat burgemeester en 
wethouders bij verbouw of renovatie vrijstelling kunnen verlenen van de 
nieuwbouwvoorschriften en wel, in de regel, tot het niveau van de 
voorschriften die zullen gelden voor bestaande woningen en woonge-
bouwen. Gelet hierop is een discussie over hoofdstuk II zonder dat de 
inhoud van hoofdstuk III bekend is, stellig zinvol. 

6. Het is mij inderdaad bekend dat gemeenten ten opzichte van hun 
bouwverordeningen aanvullende voorschriften stellen die worden gehan-
teerd voor het bouwen of verbeteren van te subsidiëren woningen. Deze 
behoefte wordt, gegeven het feit dat er nog geen Bouwbesluit van kracht 
is, niet veroorzaakt door het verschil tussen het produktieniveau en het 
niveau van het Bouwbesluit. Ten einde te voorkomen dat gemeenten 
aanvullende bouw of woontechnische voorschriften zullen stellen 
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waaraan een bouwplan onder meer moet voldoen om een bouwver-
gunning te kunnen verkrijgen, is in de herziene Woningwet voorzien in 
daartoe strekkende bepalingen (artikelen 122 en 123). Dit betekent dat 
gemeenten in het kader van verlening van bouwvergunning geen andere 
c.q. verdergaande technische eisen mogen stellen dan die welke bij of 
krachtens het Bouwbesluit zijn gegeven. Wel behouden gemeenten de 
mogelijkheid om in het kader van een gemeentelijke subsidieverordening 
hogere technische eisen te stellen voor het verkrijgen van uit eigen 
gemeentelijke middelen te verstrekken subsidie ten behoeve van het 
bouwen of verbouwen. Dit tast het met het Bouwbesluit beoogde 
deregulerende effect naar mijn mening niet aan aangezien het niet 
voldoen aan een of meer bepalingen van die subsidieverordening geen 
grond vormt voor het weigeren van de bouwvergunning. Zoals ik reeds in 
het antwoord op vraag 2 heb gesteld, ben ik niet voornemens naast het 
Bouwbesluit nog andere kwaliteitseisen als subsidievoorwaarde aan te 
wijzen. 

7. Ten behoeve van de herziening van NEN-normen heeft het NNI een 
plan voor de herformulering van normen waarnaar in het Bouwbesluit zal 
worden verwezen, opgesteld. In het kader van de uitvoering van dat plan 
zijn inmiddels voor vijftien van de dertig NEN-normen voorstellen tot 
herformulering ontwikkeld die thans door de onderscheidene normcom-
missies verder worden uitgewerkt. Een van die uitwerkingen, handelende 
over het bepalen van de luchtdichtheid van woningen, is reeds afgerond 
en gepubliceerd. Voor de resterende normen zullen volgens de planning 
voor 1 maart 1989 voorstellen tot herformulering zijn ontwikkeld. Voorts 
mag worden verwacht dat de uitwerking van alle voorstellen tot herfor-
mulering nog in 1989 zal worden afgerond. Publicatie van de geherfor-
muleerde normen kan derhalve plaatshebben voor de inwerkingtreding 
van de herziene Woningwet en het Bouwbesluit. 

8. Gelet op het antwoord op vraag 7 kan worden gesteld, dat het NNI 
tijdig, dat wil zeggen, voor de inwerkingtreding van de herziene 
Woningwet en het Bouwbesluit, met de herformulering van de in 
aanmerking komende normen gereed zal zijn. 

9. Het door het NNI opgestelde plan tot herformulering van de normen 
waarnaar in het Bouwbesluit zal worden verwezen, is na overleg met 
VROM vastgesteld. Gelet hierop en op de door het NNI genomen organi-
satorische maatregelen en de deskundigheid van betrokkenen, alsmede 
op door VROM geboden financiële en personele ondersteuning, heb ik er 
alle vertrouwen in dat de lopende herziening van de NEN-normen zal 
beantwoorden aan de daaromtrent gemaakte afspraken. 

10. Gelet op het gestelde in het antwoord op vraag 9 ga ik ervan uit 
dat geen onaanvaardbare afwijkingen van de gemaakte afspraken zullen 
optreden en dat derhalve geen actie als bedoeld in de onderhavige 
vraag, behoeft te worden ondernomen. 

1 1. Gelijktijdig met het van kracht worden van het Bouwbesluit zal bij 
ministeriële regeling worden bepaald welke uitgave van de NEN-normen 
waarnaar in het Bouwbesluit is verwezen, van toepassing is. Wordt 
nadien een dergelijke norm door het NNI geheel of gedeeltelijk 
gewijzigd, dan zal ik bezien of bedoelde ministeriële regeling moet 
worden aangepast door daarin de uitgave van de gewijzigde norm van 
toepassing te verklaren. Met andere woorden: in bedoelde ministeriële 
regeling zullen, zoals ook in de aangehaalde zin uit de nota van 
toelichting is gesteld, geen inhoudelijke voorschriften ter zake worden 
gegeven. 
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12 Gelet op het antwoord op vraag 9, ga ik ervan uit, dat een situatie 
als bedoeld in de onderhavige vraag, zich niet zal voordoen 

13. Een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) geeft overeenkomstig de 
NNI-reglementen een of meer oplossingen ten einde te voldoen aan dan 
wel te kunnen bepalen of wordt voldaan aan de NEN-norm waarop de 
NPR betrekking heeft. Gelet hierop kan worden gesteld dat, wanneer het 
Bouwbesluit verwijst naar een NEN-norm en gebruik wordt gemaakt van 
de op die norm betrekking hebbende NPR, wordt voldaan aan de desbe-
treffende prestatie-eis van het Bouwbesluit. Voor de goede orde merk ik 
in dit verband nog op dat als gevolg van de herformulering van een 
NEN-norm de op die norm betrekking hebbende NPR, naar ik aanneem, 
overeenkomstig de bij het NNI gangbare procedure daaraan zal worden 
aangepast. Het vorenstaande betekent bovendien dat de stelling dat als 
gevolg van de gelijkwaardigheidsbepalingen een grotere behoefte aan 
NPR's zal ontstaan, niet hard is te maken en naar mijn mening zelfs 
onjuist is. 

14. Ten tijde van het opstellen van het voorontwerp-Bouwbesluit 
bestond nog geen duidelijkheid over de wijze waarop uitvoering zou 
worden gegeven aan de in het voorstel van Wet tot herziening van de 
Woningwet neergelegde ministeriële bevoegdheid om naar kwaliteitsver-
klaringen te verwijzen. Inmiddels is op 24 juni 1 988 tussen de Raad voor 
de Certificatie (RVC) de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de Ministers 
van VROM en van EZ een overeenkomst gesloten betreffende de 
afstemming van kwaliteitsverklaringen in de bouw. Ter uitvoering van die 
overeenkomst zal de SBK mede ten behoeve van de RVC criteria 
opstellen waaraan de afgifte van kwaliteitsverklaringen moet voldoen, wil 
die kwaliteitsverklaring zijn aan te merken als een kwaliteitsverklaring in 
de zin van de herziene Woningwet. Aan de opstelling van deze criteria 
wordt binnen de SBK door zowel gebruikers als producenten van gekwa-
lificeerde bouwmaterialen, bouwdelen of bouwsystemen deelgenomen. 
Houden de RVC en de SBK zich niet aan de gesloten overeenkomst -
hetgeen overigens niet valt aan te nemen - dan zal ik krachtens het 
Bouwbesluit maatregelen nemen. Met het oog hierop zal in de slotbepa-
lingen van het Bouwbesluit een regeling worden opgenomen die voorziet 
in enerzijds een algemene verwijzing naar kwaliteitsverklaringen die zijn 
afgegeven door een instelling die door de RVC is erkend en in anderzijds 
een ministeriële bevoegdheid om te verwijzen naar specifieke kwaliteits-
verklaringen. 

1 5. Gelet op het gestelde in het antwoord op vraag 14, wordt niet 
verwacht dat bij of krachtens het Bouwbesluit nadere voorschriften als 
bedoeld in de onderhavige vraag, behoeven te worden gegeven omtrent 
kwaliteitsverklaringen. 

16. De in artikel 15 gegeven voorschriften strekken tot terugdringing 
van de (kleine) criminaliteit en kunnen derhalve worden aangemerkt als 
uitwerking van de voornemens ter zake van de regering. 

17. De in artikel 15 gegeven voorschriften bieden slechts een zeker 
beschermingsniveau voor in een woongebouw gelegen woningen tegen 
inbraak en diefstal. Of dat niveau als afdoende kan worden beschouwd, 
is niet alleen afhankelijk van deze voorschriften, maar onder meer ook 
van het gedrag van de bewoners - het niet afsluiten van deuren en het 
open laten staan van ramen - van die woningen en - niet in de laatste 
plaats - van de vindingrijkheid van en het gebruik van «gereedschap» 
door inbrekers. 
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18. Inderdaad zijn op enkele punten de sanitaire voorzieningen in het 
Bouwbesluit ten opzichte van de thans geldende bouwvoorschriften 
teruggebracht. Dit wil zeggen, dat het hebben van die voorzieningen die 
niet meer krachtens het Bouwbesluit worden geëist, niet meer kan 
worden afgedwongen, hetgeen nog niet behoeft te betekenen dat die 
voorzieningen zullen ontbreken. Die voorzieningen kunnen immers, 
afhankelijk van de voorkeur van bewoners binnen het beschikbare 
budget, op vrijwillige basis worden getroffen. In dit licht bezien, is het 
hebben van een handenwasbakje in een toiletruimte dan ook eerder aan 
te merken als een voorziening uit het oogpunt van woongerief dan als 
een uit het oogpunt van gezondheid noodzakelijke voorziening. 

19. In het voorontwerp-Bouwbesluit heb ik, waar mogelijk en gewenst, 
rekening gehouden met de op dat voorontwerp uitgebrachte adviezen en 
commentaren. Daartoe behoren ook de brief van 19 december 1986 van 
de Gehandicaptenraad en reacties van het Centraal Coördinatiepunt ter 
bevordering van Toegankelijkheid van gehandicapten en de Samenwer-
kende gehandicaptenorganisaties van Amsterdam, Rotterdam, 
's-Gravenhage en Utrecht. In dit verband merk ik echter op, dat als 
uitgangspunt voor het Bouwbesluit, en daarmee ook voor de verwerking 
van de uitgebrachte adviezen en commentaren, gold dat de bouw- en 
woontechnische voorschriften van de Model-bouwverordening (MBV) in 
dat besluit zouden worden gegeven, voor zover evenwel die voorschriften 
uit het oogpunt van deregulering niet zouden kunnen worden beperkt of 
het niveau daarvan niet zou kunnen worden verminderd. In dat licht 
bezien zou het Bouwbesluit - nu de MBV voor woningen in het geheel 
geen specifieke toegankelijkheidsvoorschriften voor gehandicapten kent 
en voor woongebouwen slechts een zeer beperkt aantal - minder 
voorschriften behoeven te bevatten dan het aantal dat thans in het 
ontwerp-Bouwbesluit is gegeven. Juist in het belang van een betere 
toegankelijkheid en bezoekbaarheid van, in het bijzonder, woonge-
bouwen, heb ik gemeend in het ontwerp-Bouwbesluit enige uitbreiding te 
moeten geven aan de daarop gerichte voorschriften. Zo heb ik in artikel 
6, vierde lid, van dat ontwerp de helling van een hellingbaan afgestemd 
op de ter zake gegeven richtlijnen in «Geboden Toegang, Handboek voor 
het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen en bouwen voor gehandicapte 
mensen», uitgave 1986. Voorts heb ik in artikel 38, eerste lid, een 
zodanige regeling gegeven met betrekking tot de aanwezigheid van een 
lift in een woongebouw, dat ook bij lage, uitgestrekte woongebouwen 
met een bruto-oppervlakte van meer dan 4000 m2 een lift verplicht is en 
daarmee ook andere eisen die verband houden met de toegankelijkheid 
voor gehandicapten van toepassing zijn. Tenslotte heb ik in artikel 51 , 
derde lid, een regeling gegeven met betrekking tot de aanwezigheid van 
een zogenoemd gehandicaptentoilet in woongebouwen waarin een lift 
aanwezig moet zijn en bovendien een gemeenschappelijke toiletruimte 
wordt gemaakt. Of en in hoeverre in het Bouwbesluit voor woningen en 
woongebouwen nog verdergaande toegankelijkheids- c.q. bezoekbaar 
heidseisen voor gehandicapten zullen worden gegeven, is afhankelijk van 
de met die voorschriften samenhangende kostenconsequenties, alsmede 
van de mate waarin met die voorschriften afbreuk wordt gedaan aan het 
beginsel van vrije indeelbaarheid van een woning of woongebouw. Wat 
de kostenconsequenties van het Bouwbesluit betreft, merk ik onder 
verwijzing naar het gestelde daaromtrent in het antwoord op vraag 4, 
nog op, dat invoering van het Bouwbesluit in beginsel budgettair neutraal 
dient te geschieden. 

20. a. In het kader van het Bouwbesluit wordt thans ten aanzien van 
te bouwen woningen en woongebouwen met geen enkele organisatie 
meer overleg gevoerd. Derhalve ook niet met gehandicaptenorganisaties. 
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Wat betreft het eventueel opnemen in het voorliggende Bouwbesluit van 
verdergaande eisen met betrekking tot de toegankelijkheid voor en 
bezoekbaarheid door gehandicapten, verwijs ik gaarne naar het antwoord 
op 19. 

b. Ik acht het niet wenselijk dat de thans in de MBV vervatte 
voorschriften met betrekking tot de toegankelijkheid en bezoekbaarheid 
van woningen en woongebouwen voor gehandicapten door middel van 
een 23e supplement op de MBV worden aangescherpt. De redenen 
hiervoor, kostenconsequenties in relatie tot andere kwaliteitsaspecten en 
de budgettaire ruimte en de mogelijke afbreuk van het beginsel van vrije 
indeelbaarheid, heb ik in het antwoord op vraag 19 reeds vermeld. 

2 1 . Er kan op dit moment geen inzicht worden gegeven in de financiële 
gevolgen die uit het inwilligen van de wensen van de gehandicaptenorga-
nisaties, voor zover daaraan al niet in het Bouwbesluit is tegemoetge-
komen, voortvloeien. Daarbij speelt evenwel het uitgangspunt van de 
budgettaire neutraliteit als omschreven in het antwoord op vraag 4, een 
rol. ' 

22. De huidige bouwregelgeving verzet zich niet tegen «aanpasbaar 
bouwen». Het voorliggende ontwerp-Bouwbesluit staat dat evenmin in de 
weg. Of en in hoeverre sprake zal of kan zijn van «aanpasbaar bouwen», 
is sterk afhankelijk van de vraag of de kosten daarvan in redelijke 
verhouding staan tot de daarvan te verwachten opbrengsten. 

23. Uit een tussentijdse evaluatie van drie van de veertig projecten van 
een door de Nationale Woningraad in uitvoering zijnd experiment 
«aanpasbaar bouwen», blijkt dat: 

a. «aanpasbaar bouwen» leidt tot geringe meerkosten ten opzichte van 
een vergelijkbaar project waarin geen «aanpasbare woningen» zijn 
begrepen; 

b. het aanpassen van een «aanpasbare woning» goedkoper is dan het 
aanpassen van een niet als zodanig gebouwde woning, en 

c. een «aanpasbare woning» evenzo goed verhuurbaar is als een niet 
als zodanig gebouwde woning. 

Op basis van deze tussentijdse evaluatie kunnen nog geen definitieve 
conclusies worden getrokken ten aanzien van eventuele besparingen voor 
de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten. Hierbij moet 
worden bedacht dat «aanpasbaar bouwen» een algemeen karakter heeft, 
terwijl de op grond van genoemde beschikking aan te brengen aanpas-
singen van een woning persoonsgericht zijn. 

24. Het uitgangspunt voor het niveau van de voorschriften van het 
Bouwbesluit is het niveau van de in de MBV vervatte voorschriften, 
waarin voor de thermische isolatie de waarde R = 2 m2.K/W als eis is 
gesteld. Over het verhogen van die waarde tot R = 2,5 m2.K/W heeft 
inderdaad overleg met de VNG plaatsgehad. Dit overleg heeft geleid tot 
de eis van R = 2 m2.K/W, omdat de VNG van oordeel was dat in 
verband met de bouwkundige overschakelingsproblemen en het 
achterwege blijven van een bijstelling van de stichtingskostengre.izen 
voor de gesubsidieerde woningbouw een verhoging tot de waarde R — 
2,5 m2.K/W niet wenselijk was. 

Wat betreft de financiële consequenties van een verhoging van de 
R-waarde tot 2,5 m2.K/W, ben ik naar aanleiding van de over deze 
problematiek door de Kamerleden Veldhoen en Feenstra gestelde vragen 
in gesprek met de Minister van Economische Zaken. Voorts merk ik nog 
op dat inmiddels is besloten dat op 8 maart 1989 over deze proble-
matiek een mondeling overleg zal plaatsvinden met de vaste Commissie 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en die voor Economische 
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Zaken. Ter voorbereiding op dat overleg zal de Kamer een notitie worden 
toegezonden, waarin ook op de financiële consequenties van een 
verhoging van de R-waarde zal worden ingegaan. Gelet hierop lijkt het 
mij wenselijk thans niet verder op deze problematiek in te gaan. 

25. Het Directoraat-Generaal voor Energie van de Europese Gemeen-
schappen heeft een vergelijkende studie laten verrichten naar aard en 
omvang van de voorschriften die in de onderscheidene l idstaten in 1986 
golden ten aanzien van de thermische isolatie. Uit die studie blijkt dat 
een directe vergelijking van die voorschriften niet goed is te maken. De 
oorzaak hiervan is, dat de voorschriften van de onderscheiden lidstaten 
op verschillende uitgangspunten en bepalingsmethoden zijn gebaseerd. 
Voorts valt uit die studie af te leiden dat, met inachtneming van de van 
elkaar afwijkende klimaatomstandigheden in de l idstaten, bij toepassing 
van de verschillende voorschriften een met elkaar vergelijkbaar niveau 
aan thermische isolatie wordt bereikt. 

26. Het hebben van een warmwatertappunt boven het aanrecht is 
veeleer aan te merken als een voorziening uit het oogpunt van 
woongerief dan als een uit het oogpunt van gezondheid noodzakelijke 
voorziening. Het niet dwingend voorschrijven van deze voorziening 
betekent nog niet dat die voorziening, evenals het in het antwoord op 
vraag 18 genoemde handenwasbakje, zal ontbreken. Afhankelijk van de 
woongeriefseisen en het beschikbare budget zal de eigenaar/verhuurder 
al of niet kiezen voor het aanbrengen van deze voorziening. 

27. Alle in het ontwerp-Bouwbesluit voorgeschreven deuren moeten 
een vrije doorgang hebben met een breedte van ten minste 0,85 m. 
Voorts moeten op grond van het ontwerpbesluit alle gemeenschappe-
lijke verkeersruimten, zoals gangen, galerijen en dergelijke, een vrije 
doorgang hebben met een breedte van ten minste 1,1 m. Aan de breedte 
van de vrije doorgang van binnen een woning te projecteren deuren of 
gangen stelt het ontwerp-Bouwbesluit echter geen eis. De reden hiervoor 
vloeit enerzijds voort uit het beginsel van vrije indeelbaarbeid en ander-
zijds uit het streven naar vermindering van voorschriften. In het antwoord 
op de vragen 4 en 1 9 heb ik reeds gesteld dat nog zal worden bezien of 
in het voorliggende ontwerp-Bouwbesluit nog aan andere wensen van de 
gehandicaptenorganisaties, waaronder ook de breedte van de vrije 
doorgang van binnen een woning te projecteren deuren en gangen, kan 
worden tegemoetgekomen. 

28. In artikel 38, eerste lid, van het ontwerp-Bouwbesluit zijn twee 
criteria - de hoogte van het woongebouw en de uitgestrektheid daarvan 
- opgenomen aan de hand waarvan moet worden bepaald of in een 
woongebouw een lift moet worden aangebracht. De MBV kent daaren-
tegen alleen het hoogtecriterium. De in het ontwerp-Bouwbesluit 
vervatte verhoging van het hoogtecriterium voor het aanbrengen van een 
lift hangt samen met enerzijds het feit dat de MBV voorziet in de 
mogelijkheid dat vrijstelling kan worden verleend tot het hoogtecriterium 
als vervat in het ontwerp-Bouwbesluit, en anderzijds de uitbreiding met 
het oppervlaktecriterium. Dit laatste wil zeggen, dat het aanbrengen van 
een lift al verplicht is wanneer de bruto-oppervlakte van alle bouwlagen 
tezamen meer is dan 4000 m2. Dit oppervlaktecriterium is ontleend aan 
een gemaakte kosten-batenanalyse, waaruit is gebleken dat bij een 
lagere bruto-oppervlakte dan 4000 m2 de kosten per woning van het 
aanbrengen van een lift niet meer in verhouding staan tot het van die lift 
te verwachten voordeel. Door deze combinatie van criteria zullen, naar 
mag worden verwacht, meer woongebouwen dan op grond van de MBV 
het geval is, moeten zijn voorzien van een lift. Gelet op het vorenstaande 
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ben ik van mening dat niet zonder meer kan worden gesteld dat het 
Bouwbesluit voorziet in een verhoging van de liftgrens. Een en ander sluit 
evenwel niet uit dat bijvoorbeeld beleggers om hun moverende redenen 
woongebouwen zullen realiseren, waarin een lift is aangebracht zonder 
dat dit van overheidswege is voorgeschreven. 
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