Position Paper Zwemwaterwet
Algemeen
Veilig en gezond zwemmen is zowel voor de gast als de exploitant/vrijetijdsondernemer van
levensbelang. RECRON en haar leden zetten zich dan ook in voor een nieuwe wet die werkbaar is
en zowel de consumentenveiligheid als de werknemers- en ondernemersveiligheid ondersteunt.
Aandachtspunten hierbij zijn:


In de nieuwe wet wordt gewerkt met doelwetgeving. Dit geeft de ondernemer ruimte voor
innovatie.



De wet dient uitvoerbaar te zijn voor diverse type exploitanten, zowel groot als klein. Er moet
daarbij sprake zijn van een aanvaardbare belasting van tijd en middelen, evenredig aan de
omvang en complexiteit van de zwemvoorziening. Daarbij dient de wet te zorgen voor
regeldrukvermindering en verlaging van de administratieve lasten, conform het beleid van
het kabinet. Daar waar Europese regelgeving van toepassing is, dient onnodige
lastenverzwaring te worden voorkomen.



De nieuwe wet dient de verdere ontwikkeling van systeemtoezicht te faciliteren op basis van
het digitale systeem dat momenteel in het kader van het project ‘Ondernemingsdossier’ door
RECRON en de overheid wordt ontwikkeld.



De wet dient eenduidig geïnterpreteerd te (kunnen) worden, zodat verschil in interpretatie
door verschillende handhavers/adviseurs wordt voorkomen.



De inspectiedruk wordt lager en wordt door minder partijen uitgevoerd. Er komt een
landelijke inspectie die toezicht houdt op naleving van de wet en deskundig is om
ondernemers van advies te voorzien indien nodig.



Er wordt geen openbaarheid gegeven over informatie welke door de exploitant beschikbaar
is gesteld ten behoeve van toezicht.

Verantwoordelijkheden en taken


RECRON/de exploitanten ondersteunen de ontwikkeling van doelwetgeving en de
verplichting voor iedere exploitant om een hygiëne- en veiligheidsplan te ontwikkelen, onder
de voorwaarde dat er sprake is van een aanvaardbare belasting van tijd en middelen,
evenredig aan de omvang en complexiteit van de zwemvoorziening.



Enerzijds geeft deze verplichting de exploitant de verantwoordelijkheid om voor de eigen
badinrichting of zwemlocatie een passende analyse uit te voeren van de risico’s en hoe hier
mee om te gaan. Anderzijds vraagt dit een andere rol van de controlerende instantie, welke
meer als adviseur zou moeten optreden. Deze rolverdeling draagt optimaal bij aan het
creëren van een zo veilig en gezond mogelijke zwemomgeving.



De nieuwe rol als adviseur van de huidige controlerende organisatie betekent dat deze
instantie geen sluitingsbevoegdheid heeft. Deze zou bij een derde moeten liggen, bijv. een
geschillencommissie.



RECRON/de exploitanten willen toe naar systeemtoezicht. Het ‘Ondernemingsdossier’ dat
momenteel door RECRON – in samenwerking met de overheid – wordt ontwikkeld, faciliteert
systeemtoezicht op basis van een digitaal systeem. De nieuwe wet dient de verdere
ontwikkeling van systeemtoezicht te faciliteren op basis van het systeem dat momenteel
door RECRON en de overheid wordt ontwikkeld.

Hygiëne- en veiligheidsplan


Het hygiëne- en veiligheidsplan wordt leidend in het beheer van iedere badinrichting of
zwemlocatie. Het hygiëne- en veiligheidsplan bevat alle onderdelen die voor het beheer van
een specifieke badinrichting of zwemlocatie van toepassing zijn, zodat zowel voor de gast
als exploitant en werknemer een zo veilig mogelijke verblijfs- en werkomgeving wordt
gecreëerd.



Het hygiëne- en veiligheidsplan bestaat uit een set aan voorwaarden op basis van een vast
format dat op maat wordt uitgewerkt per badinrichting/zwemlocatie. Door dit vaste format
wordt gewaarborgd dat alleen die wetonderdelen die van toepassing zijn op een specifieke
badinrichting of zwemlocatie betrokken worden. De uitwerking van het hygiëne- en
veiligheidsplan is de verantwoordelijkheid van de exploitant. De exploitant kan hierbij
geadviseerd worden door de ‘huidige controlerende instantie’ in zijn nieuwe rol als adviseur.



Een hygiëne- en veiligheidsplan dat op maat wordt uitgewerkt, betekent dat per badinrichting
of zwemlocatie de set parameters en de onder- en bovengrens gesteld kunnen worden voor
wat betreft de stoffen die toelaatbaar zijn in het zwemwater. De set waarop je laat meten kan
dus verschillen per locatie en is afhankelijk van het type technische installatie en de risico’s
van deze installatie. De waterkwaliteit is hier in alle gevallen leidend en uitgangspunt.



Het verschil tussen en licht of zwaar regime en openbare of semiopenbare
badinrichtingen/zwemlocaties lijkt irrelevant en wordt ondervangen door het hygiëne- en
veiligheidsplan en de hierin opgenomen risicoanalyse. Deze analyse bepaalt welke
wetonderdelen van toepassing zijn en welk beheer noodzakelijk is om de gestelde doelen te
bereiken.



De Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is een aandachtspunt. De informatie die wordt
gedeeld bij systeemtoezicht blijft eigendom van de exploitant en mag niet openbaar gemaakt
worden.



Wanneer in de wet wordt verwezen naar NEN-normen, dan dient deze daadwerkelijk iets toe
te voegen. Je kiest dan immers weer in veel gevallen voor middelwetgeving. Daarnaast zijn
bepaalde onderdelen binnen de huidige NEN-normen momenteel nog discutabel.
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