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Zwemveiligheid: Toezicht in het zwembad en de overdracht van toezicht 
 

1. Inleiding 
Elk jaar belanden ongeveer 80 kinderen 

na een (bijna)-verdrinking in het 

ziekenhuis, waarvan een groot deel op de 

intensive care.1 De meeste (bijna)-

verdrinkingen gebeuren in open water.2 

Een kleiner deel vindt plaats in 

zwembaden.3 De impact van 

verdrinkingen met dodelijke en niet-

dodelijke afloop is groot. Denk 

bijvoorbeeld aan de verdrinking van de 11-

jarige jongen in het zwembad in Lemmer 

op 6 februari 2020.4 

 

Dit roept de vraag op: hoe is het toezicht 

in zwembaden in Nederland geregeld? Bij 

dit toezicht zijn vaak verschillende mensen 

 
1 ‘Kinderartsen bezorgd: aantal kinderen dat 
verdrinkt daalt niet meer’, NOS, 19 juli 2021, 
https://nos.nl/artikel/2389902-kinderartsen-bezorgd-
aantal-kinderen-dat-verdrinkt-daalt-niet-meer. 
2 ‘107 inwoners verdronken in 2020’, CBS, 23 juli 
2021, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/29/107-
inwoners-verdronken-in-2020.  
3 Op dit moment is er voor ongevallen in 
zwembaden nog geen meldingsplicht, waardoor een 
goed overzicht van het aantal verdrinkingen in 
zwembaden ontbreekt. 
4 ‘Uitspraak; verdrinking 11-jarige jongen in 
zwembad Lemmer’, Rechtspraak, 9 november 
2021, https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

betrokken. Veel zwembadexploitanten 

verhuren het zwembad of een deel 

daarvan en leggen de 

verantwoordelijkheid voor het toezicht in 

hun huurvoorwaarden door aan de 

huurder, bijvoorbeeld een 

zwemvereniging. Wat zijn de 

consequenties van de overdracht van 

toezicht in het zwembad? 

 
2. Toepasselijke wet- en regelgeving op 
toezicht in zwembaden 
De veiligheid van zwembaden is geregeld 

in de Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden 

(1984), verder ‘Whvbz’. Op grond van de 

Whvbz is in 2000 het Besluit hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden, verder ‘Bhvbz’, van 

kracht geworden. In artikel 25 lid 1 Bhvbz 

is een summier voorschrift opgenomen 

voor het houden van toezicht in 

zwembaden door ‘houders van een 

badinrichting’5: 

contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-
Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-
zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-
Lemmer.aspx.  
5 De term ‘houder van een badinrichting’ is niet 
gedefinieerd in de Whvbz en in het Bhvbz wordt bij 
de term ‘houder’ verwezen naar ‘houder van een 
badinrichting’. Met ‘houder’ wordt hier bedoeld 
degene voor wiens rekening en risico de 
badinrichting, al dan niet met winstoogmerk, wordt 
beheerd (Kamerstuk II 1965/66, 8545, nr. 3, p. 6). 
Omdat ons artikel gaat over zwembaden, gebruiken 
wij de term ‘zwembadexploitant’. 

https://nos.nl/artikel/2389902-kinderartsen-bezorgd-aantal-kinderen-dat-verdrinkt-daalt-niet-meer
https://nos.nl/artikel/2389902-kinderartsen-bezorgd-aantal-kinderen-dat-verdrinkt-daalt-niet-meer
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/29/107-inwoners-verdronken-in-2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/29/107-inwoners-verdronken-in-2020
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-Lemmer.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-Lemmer.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-Lemmer.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-Lemmer.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-zaak-verdrinking-11-jarige-jongen-zwembad-Lemmer.aspx
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“In de badinrichting wordt gedurende de 

openstelling in voldoende mate toezicht 

uitgeoefend”. 

Wat wordt verstaan onder ‘in voldoende 

mate’? Dit is een open norm die in de 

praktijk tot veel onduidelijkheid leidt. Enige 

handvatten zijn te vinden in de Nota van 

toelichting op het Bhvbz. Daaruit blijkt 

onder meer dat de bepaling doelt op zowel 

het aantal toezichthoudende personen 

(kwantiteit) als op de vereiste vaardigheid 

waarover deze personen dienen te 

beschikken (kwaliteit).6 Hoe de invulling 

daarvan moet plaatsvinden, is echter 

onduidelijk omdat er slechts adviezen en 

richtlijnen worden gegeven. 

 

3. Praktijk 
De wet zegt dus alleen dat er ‘voldoende 

toezicht’ moet zijn. Deze open norm leidt 

er in de praktijk toe dat 

zwembadexploitanten daar allemaal een 

eigen en verschillende invulling aan 

geven, veelal in de vorm van een 

toezichtplan (risico- en beheersplan). 

Wanneer voldoet een toezichtplan aan de 

eis van ‘voldoende toezicht’? Dit blijft 

onduidelijk. 

 

De provincies hebben in samenwerking 

met het ministerie van VROM en InfoMil 

getracht nader invulling te geven aan de 

kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van 

 
6 Hof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2005, 
ECLI:NL:GHSHE:2005:AS7650.  
7 Ministerie van VROM, InfoMil, ‘Werkboek Besluit 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden’, 28 mei 2010.  

voldoende toezicht in een Werkboek 

Bhvbz.7 Het doel daarvan is het geven van 

meer duiding aan en het bevorderen van 

een goede afstemming van de 

interpretatie van deze voorschriften. 

Hieraan kunnen echter geen rechten 

worden ontleend.8 

 

Het toezicht op de uitvoering van Whvbz 

en de regelgeving die op grond daarvan is 

vastgesteld  is een verantwoordelijkheid 

van de provincies.9 Ambtenaren van de 

provincies, de omgevingsdienst of de 

regionale uitvoeringsdienst controleren of 

er sprake is van voldoende toezicht. In de 

praktijk wordt gekeken naar de invulling 

van de zwembadexploitant aan zijn 

toezichtplan en de daadwerkelijke 

uitvoering daarvan. Van eenduidigheid op 

hoofdlijnen is daarbij geen sprake, omdat 

de toezichtplannen verschillen en omdat 

alle provincies hun eigen beleids- en 

beoordelingsvrijheid hebben. 

 

De verplichting tot het houden van 

voldoende toezicht is een 

inspanningsverbintenis en geen 

resultaatsverbintenis. Uit het feit dat 

iemand in het zwembad verdrinkt, volgt 

niet automatisch dat er onvoldoende 

toezicht is gehouden.10 Dit hangt steeds af 

van de specifieke omstandigheden van het 

8 Ministerie van VROM, InfoMil, ‘Werkboek Besluit 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden’, 28 mei 2010, p. 6.  
9 Artikel 15 Whvbz.   
10 , Rb. Utrecht 6 april 2011, 
ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0077, r.o. 4.2.1 en 4.2.8.  
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geval. In de rechtspraak is regelmatig de 

vraag aan de orde geweest wie kon 

worden aangesproken voor een calamiteit 

in het zwembad. Voor de vraag of sprake 

is geweest van ‘voldoende toezicht’ wordt 

in de rechtspraak veelal aangesloten bij 

een beoordeling van de provincie van het 

toezichtplan van een zwembadexploitant, 

alsmede de implementatie daarvan in de 

dagelijkse uitvoering van het uitoefenen 

van toezicht.11 

 
4. Overdracht van toezicht 
Zwembadexploitanten verhuren het 

zwembad of een deel daarvan met 

regelmaat aan derden. Denk daarbij aan 

een waterpolovereniging, een school of 

een particulier in verband met een 

kinderzwemfeest. In de huurvoorwaarden 

wordt de verplichting tot het houden van 

voldoende toezicht dan veelal 

overgedragen aan de huurder.12 Dit betreft 

een contractuele afspraak die partijen met 

elkaar kunnen maken. 

 

De vraag is alleen of dit wel verstandig is. 

De contractuele overdracht van toezicht 

ontslaat de zwembadexploitant namelijk 

niet van zijn eindverantwoordelijkheid om 

ervoor zorg te dragen dat er voldoende 

toezicht wordt uitgeoefend.13 

 

 
11 Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2019, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:3500, overweging II 
(Normstelling); Rb. Utrecht 6 april 2011, 
ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ0077, r.o. 4.2.2 en 4.2.3.  
12 Zie bijvoorbeeld Sportbedrijf Deventer, 
https://sportbedrijfdeventer.nl/algemene-

Er blijft altijd sprake van ‘toezicht op 

toezicht’: het toezicht op de uitvoering van 

het afgesproken toezicht blijft rusten bij de 

zwembadexploitant. Daar komt bij dat niet 

iedere huurder beschikt over voldoende 

kennis, kunde en mankracht om toezicht 

te houden in het zwembad. Bovendien 

moet de zwembadexploitant ervoor zorgen 

dat de beoogde toezichthouders goed op 

de hoogte zijn van de inhoud van het 

toezichtplan en de verwachtingen bij de 

uitvoering daarvan. De contractuele 

overdracht van toezicht impliceert dan ook 

een vergroting van de risico’s van de 

zwembadexploitant. 

 

5. Toekomstige wet- en regelgeving 
Volgens de huidige stand van zaken wordt 

op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de 

nieuwe Omgevingswet van kracht.14 De 

nieuwe regeling zwemwater is onderdeel 

van de Omgevingswet en vastgelegd in 

hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving (Bal). Dat hoofdstuk gaat 

over het gelegenheid bieden tot zwemmen 

en baden. Het begrip ‘voldoende toezicht’ 

komt hierin niet terug. De 

zwembadexploitant krijgt een wettelijke 

zorgplicht om ervoor te zorgen dat zijn 

zwembad hygiënisch en veilig is voor de 

bezoekers. Op grond van de Bal zal elke 

zweminrichting als onderdeel daarvan een 

voorwaarden/, onderdeel A, artikel 16.7 en 
onderdeel B, artikel 4.  
13 Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2009, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:3500, onderdeel II.  
14 Beantwoording EK Kamervragen (169588.02U), 
‘Vragen n.a.v. de invoering van de Omgevingswet’, 
2 februari 2022, p. 2.  

https://sportbedrijfdeventer.nl/algemene-voorwaarden/
https://sportbedrijfdeventer.nl/algemene-voorwaarden/
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risico-inventarisatie en beheersplan 

moeten opstellen en uitvoeren. De 

zwembadexploitant dient daarbij zelf op 

basis van de feitelijke situatie afweging te 

maken of en in welke mate er van toezicht 

sprake moet zijn. Dit vergt een grote mate 

van kennis en kunde van de 

zwembadexploitant. 

 

6. Conclusie 
Op basis van het bovenstaande is het 

onduidelijk wanneer sprake is van 

‘voldoende toezicht’ in een zwembad. 

Meer eenduidigheid voor de invulling van 

‘voldoende toezicht’, bijvoorbeeld door 

middel van een basisplan en/of eenduidige 

basisregels voor toezicht in zwembaden, 

zal resulteren in meer duidelijkheid en 

daarmee een verhoogde kans op een 

goede opvolging en een verbeterde 

veiligheid. Dit klemt te meer nu met de 

invoering van de nieuwe Omgevingswet 

een nog groter beroep zal worden gedaan 

op de kennis en kunde van de 

zwembadexploitant. 

 

Contractueel overdragen van toezicht kan, 

maar er blijft altijd ‘toezicht op toezicht’ 

vereist en dat kan niet worden 

overgedragen. Daarmee blijft de 

eindverantwoordelijkheid op de 

zwembadexploitant rusten. Gezien de 

vergroting van risico’s van de 

zwembadexploitant vergt de contractuele 

overdracht van toezicht duidelijke 

vastlegging en communicatie van 

afspraken, waarvan de naleving actief 

wordt gecontroleerd door de 

zwembadexploitant
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