Bepalingen inzake het gebruik van de gemeentelijke zweminrichting en aanpalende lokalen:
Artikel 1
De gemeentelijke zweminrichting en de aanpalende lokalen zullen enkel mogen betreden worden
tijdens de uren bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
Personen, aan wie een bijzonder toezicht is opgedragen ingevolge wettelijke, provinciale of
gemeentelijke besluiten, verordeningen of reglementen, zullen steeds vrije toegang hebben, wel te
verstaan binnen de perken van hun bevoegdheid.
Artikel 2
Kinderen beneden de 8 jaar worden enkel tot de zweminrichting toegelaten, indien ze vergezeld zijn
van een volwassen persoon, die er gezag over kan uitoefenen. Deze kinderen dienen steeds onder
toezicht te blijven van hun begeleider(s).
Uitzondering hierop wordt gemaakt voor:
1. Kinderen die zwemles volgen onder begeleiding van een erkende organisatie of eigen
veiligheidspersoneel en dit enkel voor de duur van de zwemles.
Artikel 3
Iedere bezoeker dient zich aan de kassa te voorzien van een geldig inkombewijs.
Dit inkombewijs moet ter controle worden afgegeven aan het daartoe aangestelde personeel. Een
éénmaal genomen inkombewijs wordt niet terugbetaald en is enkel geldig op de dag van aflevering.
Door het nemen van een toegangsticket onderwerpt elke bezoeker zich onvoorwaardelijk aan dit
reglement en dient hij de richtlijnen van het aangestelde personeel te volgen.
Artikel 5
De toegang tot de instelling is verboden aan personen, zelfs indien ze op welke wijze ook een
toegangsbewijs hebben bekomen, die:
1. Kennelijk onder invloed zijn van drank- of druggebruik.
2. Lijden aan huidaandoeningen of besmettelijke ziekten.
3. Aangetast zijn door een ziekte, open of etterende wonden vertonen, waardoor de openbare
gezondheid en hygiëne in het gedrang zou worden gebracht.
4. Door hun houding de openbare orde en veiligheid in de instelling in het gedrang zouden kunnen
brengen.
5. Voor een bepaalde tijd de toegang tot de inrichting zijn ontzegd.
Artikel 6
De duurtijd van een zwembeurt is beperkt tot 60 minuten. Naargelang de aard van het
bezoekersaantal kan de zwemtijd verlengd worden door het dienstdoende veiligheidspersoneel. Voor
verenigingen kunnen afwijkende regelingen in tijd getroffen worden bij beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 7
De personen die toegang hebben tot de zweminrichting en haar aanhorigheden, moeten zich in alle
plaatsen waar zij mogen vertoeven, fatsoenlijk gedragen en zij mogen geen daden stellen die de goede
zeden in het gedrang brengen of zouden kunnen brengen.
De baders zijn verplicht zich degelijk te reinigen alvorens het bad te betreden via de douches in de
zwemhal. Ze dienen een badpak te dragen volgens de algemeen geldende welvoeglijkheidsnormen.

Artikel 8
Wat het gebruik betreft van de aanhorigheden van de zweminrichting, zoals onder meer de
kleedkamers, de wissel- of schoolcabines, het sanitair, de douches, de gangen en de zwembaden zelf,
dienen de gebruikers zich te schikken naar de richtlijnen die hun verstrekt worden door de
Burgemeester of zijn aangestelde.
Artikel 9
Het is de gebruikers van de zweminrichting niet toegelaten:
1. Het gebruik te maken van voorwerpen of zaken, die van aard zouden kunnen zijn de andere
gebruikers te hinderen bij het zwemmen of baden of die enige schade zouden kunnen
veroorzaken, op welke wijze dan ook.
2. Te roepen of te spuwen.
3. Dieren in de inrichting binnen te brengen.
4. Gebruik te maken van draagbare radiotoestellen.
5. Te roken, uitgezonderd in de cafetaria.
6. Zich te bevinden op plaatsen aan het dienstpersoneel voorbehouden.
7. Zich te luidruchtig of onbetamelijk te gedragen.
8. Zeep of andere wasmiddelen te gebruiken op andere plaatsen dan onder de douches.
9. Materiaal van de instelling te gebruiken, zonder toestemming van de Burgemeester of zijn
aangestelde.
10. Zich in badpak te begeven op plaatsen voorbehouden aan gekleden en omgekeerd.
11. Andere baders lastig te vallen of te hinderen.
12. Te lopen of ruwe spelen te beoefenen.
13. Zich zonder voldoende zwemkennis, zelfs onder bewaking, in de diepe zone te wagen.
14. Oefeningen uit te voeren, die niets met zwemmen te maken hebben, die een gewaagd karakter
vertonen of die andere baders zouden kunnen storen.
15. In het water te duiken of te springen, zonder zich er vooraf van te vergewissen dat geen enkele
zwemmer of bader zich in de omgeving van het walpunt bevindt.
16. Gebruik te maken van het lesmateriaal, wanneer men niet voor de lessen is ingeschreven.
17. Met schoenen te lopen op plaatsen waar enkel in zwempak geklede bezoekers toegang hebben.
18. Zwemles te geven aan groepen of individuelen, uitgezonderd de ouders of wettelijke voogden, die
hun kinderen leren zwemmen en personen of organisaties zoals vermeld in artikel 20.,
19. Op andere plaatsen dan in de cafetaria of inkomhal meegebrachte etenswaren of dranken te
nuttigen.
20. Enige koopwaar in de instelling te koop aan te bieden of handel te drijven, onder welke vorm dan
ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van de Burgemeester of zijn aangestelde.
21. Na het sluitingsuur in de inrichting te vertoeven.
Artikel 10
Individuele bezoekers dienen steeds gebruik te maken van de wisselcabines en kleedkastjes, tenzij hen
anders wordt opgedragen.
Scholen, verenigingen en groepen maken desgevallend gebruik van de hun aan de kassa of door de het
secretariaat van de sportdienst toegewezen gemeenschappelijke omkleedcabine.
Artikel 11
Het personeel mag fooien noch geschenken aanvaarden voor welke bewezen diensten ook. Gebruikers
die op deze wijze het personeel willen bedanken voor geleverde diensten, kunnen deze bijdrage
storten in de sociale kas voor het personeel bij de directie.
Artikel 12

De inrichting kan door de directie kortstondig, door de Burgemeester of zijn aangestelde voor langere
tijd gesloten worden, indien dit voor het openbaar nut of het algemeen belang nodig blijkt, zonder dat
wie dan ook aanspraak kan maken op schadevergoeding. Dit geld eveneens in geval van heirkracht of
overmacht.
De gemeenteraad kan de inrichting definitief sluiten. Personen, in het bezit van een 10-beurtenkaart ,
kunnen dan een schadevergoeding bekomen, ten belope van het gedeelte niet-gebruikte zwembeurten.
Artikel 13
Wanneer een bezoeker schade toebrengt, kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan
tot een minnelijke regeling der schade of het leiden van een strafrechtelijke en burgerlijke procedure.
Niettegenstaande kan de dienstoverste, en bij diens afwezigheid het toezichtspersoneel, de politie
proces-verbaal laten opstellen.
Artikel 14
De burgemeester of zijn aangestelde heeft de bevoegdheid om een overtreder van dit reglement de
toegang onmiddellijk te ontzeggen in geval van een zware overtreding, wanneer geen gevolg wordt
gegeven aan een waarschuwing bij een lichte overtreding of bij herhaling van een lichte overtreden.
Een tijdelijk verbod om de inrichting te betreden of een definitieve ontzegging van de toegang tot de
inrichting kan door de Burgemeester of zijn aangestelde uitgesproken worden bij zware of
herhaaldelijke overtredingen.
In afwachting van een uitspraak door de Burgemeester of zijn aangestelde, kan de dienstoverste van
het zwembad, of bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger, een tijdelijk verbod om de inrichting te
betreden, opleggen.
Hiervan zal hij dan onmiddellijk een verslag opstellen en overmaken aan de Burgemeester of zijn
aangestelde.
Artikel 15
Om veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegelaten om de zwemhal met kledij te betreden.
De begeleiders (van scholen, verenigingen, groepen,...) in de ruimste zin van het woord moeten
voorzien van een short tot boven de knie en een T-shirt.
Artikel 16
Scholen, verenigingen en groepen die desgevallend het zwembad buiten de openingsuren willen
afhuren dienen naast het betalen van de voorziene retributie, een standaardformulier in te vullen met
als bijlage een kopie van een recent bijscholingsattest van hun eigen veiligheidspersoneel.
Ook dienen zij ten allen tijde het voorziene toezichtsplan te volgen volgens de Vlarem2 bis
reglementering op gebied van toezicht en veiligheid.
Artikel 17
Scholen, verenigingen of groepen die het zwembad op een feestdag afhuren staan in voor de opkuis
van de gebruikte lokalen. Indien deze maatregel niet wordt nagevolgd zal een verdere afhuring
geweigerd worden.
Artikel 18
Het gebruik van recreatiemateriaal van het gemeentelijk zwembad is enkel toegelaten mits een
voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag en goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen of zijn aangestelde.
Een inventaris van het recreatiemateriaal is voorzien en dient steeds door elke gebruiker gecontroleerd
te worden.

Het materiaal wordt door de gebruiker gecontroleerd op aantal en beschadiging en heeft een
meldingsplicht naar de directie toe aangaande verlies of beschadiging.
Artikel 19
Indien het zwembad wordt afgehuurd / gebruikt voor verjaardagfeestjes of gebruikt door
jeugdverenigingen in het algemeen, dan dient er voor groepen met een maximum leeftijd van 8 jaar
volgende richtlijn gevolgd te worden :
Van 1 tot en met 10 kinderen : 1 volwassen begeleider
Van 11 tot en met 20 kinderen : 2 volwassen begeleiders
Van 21 tot en met 30 kinderen : 3 volwassen begeleiders
enz....
Indien groot zwembadmateriaal gebruikt wordt vervalt de maximum leeftijd en dient de hierboven
vermelde richtlijn gevolgd te worden.
Artikel 20
Privé-zwemlessen mogen enkel gegeven worden door eigen personeel buiten hun werkuren en door
vereningingen die een goedkeuring genieten van het college of zijn aangestelde.
Artikel 21
De zwembadgebruiker is verplicht om medische problemen aan het veiligheidspersoneel of het
kassapersoneel te melden (bijv. epilepsie, ea...) zodat de risico's beter ingeschat kunnen worden.

EVACUATIEPLAN
PROCEDURE BIJ BRAND OF BRANDGEVAAR OF GELIJKAARDIG RISICO
Algemeen :
Regel 1 :
Regel 2 :

sla niet in paniek en zorg dat er geen paniek ontstaat
geef duidelijke cordate instructies

Werkwijze :
In geval van een noodsituatie zal er steeds een coördinator worden aangesteld. In eerste instantie
wordt de sportfunctionaris - directeur coördinator, bij diens afwezigheid zal het secretariaat die taak
overnemen. Tijdens de weekends en 's avonds ligt de coördinatie bij het kassa personeel. Bij diens
afwezigheid bij de redders.
De coördinatie houdt in de dat tijdens een noodsituatie de coördinator toeziet op het toepassen van het
evacuatieplan en de nodige communicatie doet.
1
2

3
4

Bepaal van waar het gevaar komt en schat de situatie in.
Verwittig rustig alle aanwezige personen en laat hen op ordelijke en kalme manier naar de
uitgang of nooduitgang gaan.
Roep niet het brand want dit zal paniek uitlokken en van een ordelijke ontruiming zal geen
sprake meer zijn.
Verwittig de hulpdiensten indien nodig en geef een duidelijk beeld van de situatie door.
Laat de mensen alleen de noodzakelijke dingen meenemen indien dit veilig en zonder enig
risico kan gebeuren.
Breng iedereen naar een centrale verzamelplaats zodat en kan nagaan of iedereen aanwezig
is.

Concreet naar evacuatie en taakplanning toe :
Redders :

bepaal van waar het gevaar komt. Evacueer de baders via de nooduitgangen of
uitgangen in functie van waar het gevaar komt.
Open de deur naar de kleedplaats toe, naast de voetwaadbak.
Bepaal naar de aard van het gevaar of de mensen nog de tijd hebben om iets mee te
nemen. Bij enige twijfel of ingeval van hoogdringendheid laat niet toe dat mensen zich
naar het gevaar toe begeven.
Controleer dat iedereen buiten is, kijk whirlpools, berging, EHBO-lokaal en
personeelsruimte na.
Eén redder begeleidt de baders naar de sporthal, waar de zaalwachter van dienst het
overneemt.
De begeleidende redder keert terug en helpt de collega's met de verdere evacuatie.
Controleer of alle personeelsleden aanwezig zijn op de verzamelplaats.

Schoonmaakster :

bepaal van waar het gevaar komt. Open de tussendeur van de individuele
kleedkabines.
Evacueer de zwembadgebruikers via de nooduitgangen of uitgangen in functie
van waar het gevaar komt.
Bepaal naar de aard van het gevaar of de mensen nog de tijd hebben om iets
mee te nemen. Bij enige twijfel of ingeval van hoogdringendheid laat niet toe
dat mensen zich naar het gevaar toe begeven.
Controleer dat iedereen buiten is, kijk toiletten, omkleedkastjes, individuele
kleedkabines, gezamelijke kleedkamers na.
Vraag aan de zwembadgebruikers wie de sporthal weet zijn, duidt die persoon
cordaat aan om de mensen te begeleiden naar de sporthal, waar ze
opgevangen worden door de zaalwachter van dienst. Controleer of alle
personeelsleden aanwezig zijn op de verzamelplaats.

Kassierster :

bepaal van waar het gevaar komt. Open de deur van de gang naar de
zwemhal toe. Verwittig indien nodig de hulpdiensten. Evacueer de mensen in
de gang en de droge toiletten. Controleer dat iedereen buiten is en help de
schoonmaakster. Kijk dat de toegangswegen voor de hulpdiensten vrij zijn.
Schakel de ventilatie in de omkleedplaats uit door het glas te breken naast de
automaten en de deur van het technisch lokaal. Controleer of alle
personeelsleden aanwezig zijn op de verzamelplaats.

Uitbater cafetaria :

bepaal van waar het gevaar komt. Evacueer de gebruikers via de nooduitgang
of uitgang in functie van waar het gevaar komt. De gebruikers begeleiden naar
de centrale verzamelplaats = sporthal. Controleer of alle personeelsleden
aanwezig zijn op de verzamelplaats.

Bovenvermeld scenario is gebaseerd op een minimum bezetting en is van toepassing als er een risico
optreedt voor de gebruikers en personeel. Tijdens de kantooruren zijn ook de technieker, de
medewerker, de jeugdconsulente, een extra schoonmaakster (voormiddag) en de dienstoverste
aanwezig.
Deze personen zullen vooral instaan voor het begeleiden van de gebruikers en ze opvangen. De
dienstoverste zal de evacuatie coördineren.
Bij het naar buitengaan worden ook de onderste lokalen nagekeken op aanwezigheid van gebruikers.
Hieronder vindt u de plaatsing van de aanwezige brandblusapparaten binnen het zwembadgebouw :
Gelijkvloers :

1ste verdiep :

jeugdlokaal
achter de deur van de dojo
naast de tikklok
aan de poort ter hoogte van de woning van de conciërge
aan de poort langs het voetbalveld
in de hal naast raam directie
in de keuken van het cafetaria
in het redderslokaal

Aanduiding gevaarzones en vluchtuitgangen :

Aanduiding gevaarzone

Beschrijving vluchtweg

Brand in keuken van het cafetaria :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria, via de hoofdingang van het cafetaria.
Zwembadgebruikers : via hoofdingang zwembad,
via nooduitgang zwembadhal.

Brand in het cafetaria :

Gebruikers cafetaria : via de hoofdingang van het
cafetaria, via de nooduitgang van het cafetaria.
Zwembadgebruikers : via hoofdingang zwembad,
via nooduitgang zwembadhal.

Brand in de gang, bureel directie en kassa :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal.

Brand in droge toiletten :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal.

Brand in kleedplaats zwembad :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal.
Gebruikers ingang of droge toiletten : via de
hoofdingang van het zwembad.

Aanduidging gevaarzone

Beschrijving vluchtweg

Brand ter hoogte van de kleedkastjes :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria, via de hoofdingang van het cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal, via deur gang cafetaria - lift.
Gebruikers in omkleedzone, gang en droge
toiletten : via de hoofdingang zwembad

Brand in het personeelslokaal :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria, via de hoofdingang van het cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal, via deur gang cafetaria - lift.
Gebruikers in omkleedzone, gang en droge
toiletten : via de hoofdingang zwembad

Brand in de zwemhal :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria, via de hoofdingang van het cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal, via deur gang cafetaria - lift, via
deuren voedwaadbak naar uitgang.
Gebruikers in omkleedzone, gang en droge
toiletten : via de hoofdingang zwembad

Brand op gelijkvloers :

Gebruikers cafetaria : via de nooduitgang van het
cafetaria.
Zwembadgebruikers : via nooduitgang
zwembadhal.
Gebruikers in omkleedzone, gang en droge
toiletten : via nooduitgang zwembadhal.

Het personeel zal een opleiding genieten wat te doen bij noodsituaties. Jaarlijks zal het noodplan
toegepast en geëvalueerd worden.
Een lijst met nuttige telefoonnummers ligt ter beschikking bij de kassiersters, het secretariaat en de
redders.
Het belsignaal staat centraal als aandachtstrekker in het zwembad zodat de nodige informatie aan de
bezoekers kan medegedeeld worden.
Het bureel in de sporthal zal dienst doen als crisislokaal van waaruit de coördinator de nodige
communicatie zal doen.
Alle interimpersoneel zal verplicht worden om deze procedure door te nemen en ondertekend terug te
bezorgen alvorens het werk aan te vangen.

Toezichtsplan voor de exploitatie van het Gemeentelijk Zwembad te Aartselaar.

Waarom een toezichtsplan ?
Dit plan geeft onderrichtingen over hoe het toezicht moet gebeuren onder normale omstandigheden
met als doel preventief zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.
Wat wordt verstaan onder normale omstandigheden ?
Hier wordt verwezen naar de dagelijkse activiteiten van het zwembadwezen. Deze activiteiten kunnen
zonder meer uitgevoerd worden door het personeel / toezichters zonder opdacht van de directie of
tussenkomst van buitenaf.
Waarom moet er een toezichtsplan zijn ?
Volgens de Vlaamse Reglementering betreffende de Milieuvergunning beter gekend als Vlarem 2 bis
(818 artikels voor alle hinderlijke bedrijven waaronder dus ook de zwembaden vallen) en meer
specifiek artikel 5.32.9.2.2 § 3 exploitatie voorwaarden veiligheid bezoekers, kan men het aantal
redders beperken wanneer men een toezichtsplan opstelt en naleeft.
Een toezichtsplan vooral opgesteld voor openluchtbaden maar de rechtspraak heeft aangetoond dat
men best handelt als een goede huisvader en zodoende elk zwembad best een geschreven procedure
heeft.
Navolging ?
Deze procedure dient jaarlijks geëvalueerd en tijdig bijgewerkt te worden. Elke betrokkene bezit een
kopie hiervan en kent de inhoud.
Deze procedure ligt ter inzage van de toezichthoudene ambtenaar.
Elk document wordt voorzien van een titel, versie en datum op elke pagina.
Besluit :
Het is wettelijk verplicht om gewone- en noodprocedures op te stellen en te verspreiden. De
procedure hebben betrekking op alle aspecten van de werking.
Alle personeelsleden kennen de inhoud. Ze worden jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt waar nodig.
Ze vormen de basis van de taakafspraken.

De praktijk.
Het opstellen van een situatieplan :
Wat wordt verstaan onder een situatieplan ?
Een situatieplan is een plattegrond met aanduiding van de plaatsen waar de redders zich bij voorkeur
zouden bevinden.
We onderscheiden 2 blokken :
1. Het schoolzwemmen
2. Het publiekszwemmen
De taak van de redder is het constant toezicht houden door zich permanent in de buurt van de kaden te
bevinden.
Het is geen sinecure om de ganse dag alert en geconcentreerd rond de kade aanwezig te zijn, doch het
leggen van prioriteiten is een vereiste :
-

in functie van de aard van de bezoekers (kleuters, lagere school, senioren, mindervaliden, …)
in functie van de aard van de activiteiten (lesgeefsituatie, vrij spel, met of zonder materiaal, …)
in functie van de lichtinval door de grote ramen in de zwemhal

1.1 Tijdens het schoolzwemmen :

Er zijn steeds 2 redders aanwezig + de begeleidende leerkrachten die op dat moment de functie
van begeleider/toezichter uitoefenen.
Om aan dienstverlening te doen en de functie van redder aangenamer te maken kunnen de scholen
tijdens het schoolzwemmen steeds beschikken over 1 redder met een lesgeeffunctie. Dit kan
echter alleen wanneer er geen publiekzwemmers onder de schoolzwemmers vertoeven
(namiddag).
Het is volgens Vlarem 2 bis toegestaan om een lesgeeffunctie te combineren met de functie van
redder onder volgende voorwaarden :
* hij /zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren
kunnen gadeslaan
* het aantal baders onder zijn / haar toezicht mag maximaal 35 bedragen
* hij / zij is in het bezit van een hoger reddersdiploma met recent bijscholingsbewijs
Tijdens het vrij zwemmen kan aan de redder geen lesgeeffunctie worden toegekend.
Indien de zwembadruimte verlaten wordt moeten de begeleidende leerkrachten of de redders
hiervan op de hoogte zijn.
2.1 Tijdens het publiekzwemmen :

Er zijn steeds 2 redders aanwezig met toezichthoudende opdracht.
De ene redder verwittigd de andere in geval van een geoorloofde afwezigheid (toilet + eetbeurt).
Tijdens het publiekzwemmen moeten ten allen tijde 2 redders voorzien zijn. In geval van ziekte
wordt de schoonmaakster van dienst toezichter tot wanneer een vervanger/toezichter is gevonden.
De kassierster en het reddend personeel beperken het aantal baders tot 99 tot een tweede redder
zich aandient.
Wie staat waar en wanneer ?

Een situatieplan als bijlage vermeldt waar de redders en toezichters zich bij voorkeur zouden
bevinden.
Het situatieplan als bijlage is een standaard opstelling dat in functie van de bezetting en aard van de
activiteiten kan wijzigingen. De rode draad doorheen het situatieplan is het volledig toezicht over het
wedstrijd- en instructiebad met een klemtoon naar de risicogroepen toe.
Bij drukke momenten is het verplicht om de reddersstoel te gebruiken. De reddersstoel wordt in
functie van de bezetting opgesteld ofwel aan de springplank ofwel tussen het instructiebad en het
wedstrijdbad.
De lesgevende en begeleidende leerkrachten bevinden zich steeds in de zwemhal langs de kaden van
het instructie- en wedstrijdbad en zijn zo opgesteld dat zij het toezichtsveld vergroten. Zij hebben ook
weet van het huishoudelijk reglement en dienen dit toe te passen.
Er moet steeds een logische spreiding zijn van zowel het reddend personeel als van de toezichters.
Verantwoordelijkheden :
Verantwoordelijkheid van het reddend personeel :
De aansprakelijkheidsregels vinden wij hoofdzakelijk terug in artikels 1382, 1383 en 1384 lid 4 van
het burgerlijk wetboek.
Eenvoudig omschreven kunnen we zeggen dat diegene die door zijn handeling, onvoorzichtigheid of
nalatigheid een fout begaat, daarvoor aansprakelijk is en dient deze te vergoeden.
Men wordt aansprakelijk gesteld als er :
 een fout is
 schade berokkend is
 een oorzakelijk verband tussen fout en schade is
Voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid kan men een verzekering afsluiten, voor zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid blijft men individueel geplaatst.
Rechtspraak en rechtsleer leggen de volgende hoofdlijnen vast :

Aansprakelijkheid van het slachtoffer :
Een bezoeker/zwemmer/leerling mag zich niet roekeloos gedragen. De reglementen en richtlijnen van
het zwembadpersoneel moeten strikt gevolgd worden.
Aansprakelijkheid van de redder :
De taak van redder veronderstelt voortdurende aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van het
zwemwater om de zwemmers gade te slaan teneinde hen te behoeden tegen verwondingen en
verdrinking.
Aansprakelijkheid van de leerkracht in het zwembad :
Principieel moet elke leerkracht toezicht op de toevertrouwde leerlingen houden, waar deze zich ook
bevinden.
Deze verantwoordeljkheid blijft bestaan eender waar de leerling in schoolverband naartoe wordt
gebracht, ook naar een zwembad. De leerkracht is verplicht de bewaking zo te kiezen dat hij of zij kan
optreden daar waar nodig is.
De verhouding tussen leerkracht en redder :
Algemeen gesteld bestaat er een cumulatieve aansprakelijkheid tussen redder en leerkracht. Beider
toezicht moet samengaan.

Redders en leerkrachten kunnen geen onderlinge afspraken maken om zich van de eigen
aansprakelijkheid te ontdoen. Een gedeelde aansprakelijkheid behoort tot de mogelijkheden. De
bijzondere kundigheid als redder weegt enerzijds door. Anderzijds is de leerkracht vertrouwd met zijn
leerlingen en blijft ook hij verantwoordelijk. Doet er zich in de ogen van de redder onverantwoord
zwemgedrag voor dan moet de leerkracht daarop gewezen worden. Desnoods grijpt de redder zelf
rechtstreeks in. De redder richt zijn aandacht tot iedereen in het zwembad. De leerkracht beperkt zich
tot de eigen leerlingen en verwittigt de redder onmiddellijk als er gevaar dreigt.
Er wordt niet verondersteld dat de leerkracht zelf als redder optreedt, tenzij in een directe
noodsituatie, noch dat hij de redder belet zijn taak uit te voeren als deze het nodig acht op te treden.
Hieromtrent wijzen wij op het feit dat de redders enkel onder de voorwaarden van hoofdstuk 1.1
mogen gebruikt worden als « supplementaire lesgevers ». Zoniet ontdoen zij zich van hun
toezichtsverantwoordelijkheid, met, in geval van een ongeval, verregaande juridische
gevolgtrekkingen.
De leerkracht LO, bezig met het aanleren van zwemmen, richt de aandacht op die leerlingen onder
zijn / haar hoede. Andere begeleidende leerkracht(en) richt(en) hun aandacht op de overige leerlingen.
Als bijlage vindt u nog enkele artikelen hieromtrent.
De verantwoordelijkheid van de privé-zwemlesgevers in georganiseerd verband :
Privé-zwemlesgevers / verenigingen zijn verantwoordelijk voor de kinderen aan dewelke privéles
wordt gegeven. De zwemlesgevers / verenigingen hebben een verbintenis met de ouders om het kind
te leren zwemmen. Hierin zit eveneens een verantwoordelijkheidsopdracht ingecalculeerd. Verder
moeten zij zich gedragen als een goede huisvader. Zij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld
worden voor een ongeluk dat gebeurt op een totaal andere plaats in het zwembad. De lesgevers
hebben geen verbintenis met de andere zwemmers of met de gemeente. Het reddend personeel blijft
de hoofdverantwoordelijkheid houden.
De privé-zwemlesgevers / verenigingen kunnen niet als toezichters dienst doen vermits er geen
contractuele verbintenis bestaat tussen hen en de gemeente.
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