
 

  

 
 

 
 

Voorwaarden met betrekking tot gebruik van de gemeentelijke 
zwemaccommodaties 

 

Voldoende toezicht: 
 
De W.H.V.B.Z. (wet Hygiëne Veiligheid Bad- en Zwemgelegenheden) schrijft voor dat 
in openbare zweminrichtingen gedurende de openstelling “voldoende toezicht” moet 
worden uitgeoefend. 
 
De exploitant stelt de volgende criteria aan een vereniging bij verhuur om te voldoen 
aan de eis van “voldoende toezicht”: 
 
1a. De huurder/vereniging zorgt voor, met naam te noemen, gekwalificeerde 
      toezichthouders, die tijdens de gehuurde uren in en rond de bassins, de  
      verantwoordelijkheid voor de veiligheid op zich nemen. 
      De namen van de betreffende kaderleden, ouder dan 18 jaar, moeten bij binnenkomst  
      op de accommodatie in het tekenboek geplaatst worden. 
1b. Uitgangspunt is dat per bassin altijd 1 gekwalificeerde toezichthouder 
      aanwezig is. Tevens dient een plaatsvervanger aanwezig te zijn. Zodat 
      te allen tijde diens taken kunnen worden overgenomen. 
1c. De toezichthouder moet het hele bassin kunnen overzien en zich bij voorkeur 
      rondom het bassin bewegen. 
1d. Bij topdrukte is extra toezicht vereist, ook bij de kleedaccommodatie. 
1e. Indien een kleuterbassin dieper is dan 50 cm is permanent toezicht verplicht. 
1f.  Extra toezicht is verplicht bij: 

- bezoek van veel jeugdigen in de leeftijd tot 20 jaar; 
- bezoekers met medische problemen zoals oog- en oorafwijking, epilepsie, 

gebruik van zware medicijnen, geestelijke of lichamelijk gehandicapten; 
- bezoekers die de Nederlandse taal in woord en / of geschrift niet beheersen; 
- gebruik van duikplank en vaste of drijvende spelmaterialen. 

1g. In de zwembaden geldt de bepaling dat de daartoe aangewezen vloeren niet  
      met enig schoeisel mogen worden betreden. 
 
Gekwalificeerde toezichthouders 
 
2a. Minimaal één van de toezichthouders, per bassin, dient in het bezit te zijn van 
      het diploma Zwemmend Redden, RNBRD-A; 
2b. Minimaal één van de toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldig 
      E.H.B.O. – en reanimatiediploma; 
2c. Toezichthouders onder de 18 jaar mogen alleen onder begeleiding van een 
       gekwalificeerde toezichthouder functioneren. 

 


