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Ondertekening antwoorden op vragen van het CDA over 

‘kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor 

mensen met functiebeperking’ 

Aanleiding 

De leden Werner, Van der Molen en Geurts (allen CDA) hebben op 18 november 
jongstleden vragen gesteld aan de minister van OCW en u over het bericht ‘Kritiek 
op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’. De 

minister OCW heeft de vragen aan u overgedragen om als eerste bewindspersoon 
te antwoorden omdat de toegankelijkheid van gebouwen beleidsmatig bij u ligt 
(Bouwbesluit).  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de antwoorden en de brief aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern 

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van berichtgeving in het 

Erasmusmagazine. In de antwoorden geeft u aan: 

• De EUR is bij het Langeveldgebouw uitgegaan van zwaardere toegankelijkheids-

eisen dan volgen uit het Bouwbesluit. Er vindt door EUR/bouwbedrijf nog een 

definitieve oplevertoets plaats van dit gebouw. EUR is ook in overleg met 

gebruikers over het verder verbeteren van de toegankelijkheid. 

• In het Bouwbesluit 2012 staan minimumeisen voor de toegankelijkheid van 

gebouwen voor rolstoelgebruikers. Naast deze minimumeisen, kan de 

gebouweigenaar kiezen voor een breder niveau van toegankelijkheid en daarbij 

gebruik maken van diverse publicaties over toegankelijkheid van gebouwen.  

• In opdracht van u wordt gewerkt aan een nieuwe NEN-norm voor toegankelijk-

heid in samenspraak met o.a. Ieder(in). Met de nieuwe norm is straks 

toepassing van de diverse huidige toegankelijkheidstandaarden niet meer nodig.  

• Dit is actie in het kader van het programma «Onbeperkt meedoen! – 

implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap» 

waarover de minister van VWS de Kamer meest recent op 19 april 2022 heeft 

geïnformeerd.  

Toelichting 
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Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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