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* Voor de volledige wetgeving omtrent zwembadaccommodaties verwijzen we naar de vigerende wetgeving 

waaronder VLAREM II 

 

BIJLAGE C 

VLAREM_BEPALINGEN ZOALS VAN TOEPASSING OP DATUM VAN ONDERTEKENING VAN 

DEZE OVEREENKOMST  

artikel 5.32.9.2.2., §3, §3bis, §3ter en §3quater.  van VLAREM II* 

Art. 5.32.9.2.2. Exploitatie  

 

§3. Veiligheid bezoekers  

1° De exploitant neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de bezoekers te verzekeren. 

2° Het maximum toegelaten aantal baders - dit zijn personen die zich in het water bevinden - is nooit hoger 

dan 1 bader per 3 m
2

 wateroppervlakte. Voor baden met een maximum diepte van 50 cm is één bader per 

2 m
2

 wateroppervlakte toegelaten. 

Weliswaar in functie van de evacuatiewegen, zal het maximum aantal aanwezige bezoekers in de zwemhal 

nooit hoger zijn dan de som van het maximum toegelaten aantal baders, vermeerderd met maximum 1 

persoon per 2,4 m
2

 kade-oppervlakte. 

3° De baders staan onder rechtstreeks en constant toezicht van ten minste één redder, die zich uitsluitend 

aan deze activiteit wijdt en zich permanent in de buurt van de kaden bevindt. Het toezicht is aangepast 

aan het type van installatie en aan de bezettingsgraad van het zwembad. 

Het minimum aantal toezichthoudende personen, waarvan ten minste de helft redder zijn, wordt bepaald 

volgens de volgende formule (afronden naar beneden):  

a) voor de eerste 150 baders: 

 

 aantal baders   

Aantal toezichthoudende 

personen =  

-------------------   + 1 

          50 
 

b) daarboven, per 150 baders meer, 1 toezichthoudend persoon extra. 

Ten minste de helft (afgerond naar boven) is redder. 

Deze regel geldt niet voor baders in baden van minder dan 50 cm diepte. 
 

4° Bij ieder afzonderlijk bad of risicozone staat ten minste 1 toezichthoudend persoon, ongeacht het 

resultaat van de in deze paragraaf vermelde formule. 

5° De redders zijn in het bezit van het hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander gelijkwaardig 

getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO. Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter 

inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitatie. 

6° De redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken. Het 

getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de 

exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door het BLOSO. 

7° De diepte van het water wordt op regelmatige afstanden aangeduid. Elke plotse verandering van diepte 

wordt op een opvallende wijze zichtbaar gemaakt. 

8° In het zwembad levert geen enkele aan- en afvoer van water, lucht of andere stoffen, gevaar op voor de 

baders. 

9° De plaats waar de gebruiker van de glijbaan en/of de springtoren in het bad terecht komt, is ontruimd 

binnen een straal van 2,5 m. 

10° De inrichting beschikt over een lokaal waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat uitsluitend 

uitgerust is met materiaal voor eerste hulp en reanimatie. Dit lokaal en materiaal is rechtstreeks en 

gemakkelijk toegankelijk voor de verantwoordelijken. 

De reanimatieapparatuur bestaat ten minste uit een systeem voor zuurstoftoediening. Dit apparaat wordt 

wekelijks op zijn deugdelijkheid onderzocht. 

De redder is vertrouwd met het gebruik van het aanwezige materiaal. 

11° De inrichting is uitgerust met tenminste één telefoontoestel dat een directe buitenlijn heeft. Dit toestel 

staat in de onmiddellijke nabijheid van het zwembad en het lokaal voor eerste hulp bij ongevallen, en is 

gemakkelijk bereikbaar door de redders. 

12° Elk overlijden of ernstig ongeval binnen het zwembadgebouw wordt binnen een termijn van 24 uur 

telefonisch of met telefax gemeld aan de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, 

bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid. 
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§3bis. Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit 

combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de volgende voorwaarden: 

1° hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks 

kunnen gade slaan; 

2° het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen.  

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit 

combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de volgende voorwaarden:  

1° hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks 

kunnen gade slaan; 

2° het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen;  

3° hij/zij in het bezit is van het Hoger Reddersbrevet van BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift 

goedgekeurd door BLOSO. 

§3ter. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mag de exploitant in afwijking van § 3 het aantal 

redders en toezichters beperken tot:  

1° één redder, wanneer de oppervlakte van het bad minder dan 200 m
2

 bedraagt; 

2° twee toezichthoudende personen, waarvan ten minste één redder, wanneer de oppervlakte van het bad 200 

m
2

 of meer bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit volledig in het gezichtsveld ligt van één persoon; 

3° drie toezichthoudende personen, waarvan ten minste twee redders, wanneer de oppervlakte van het bad 

200 m
2

 of meer bedraagt en de vorm van het bad zo is dat dit niet volledig in het gezichtsveld ligt van één 

persoon. 

De afwijking, bedoeld in het eerste lid, geldt evenwel enkel wanneer de exploitant een toezichtsplan heeft 

opgesteld en naleeft ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit toezichtsplan ligt ter inzage voor de 

toezichthouders. 

§3quater. Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een 

lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de volgende voorwaarden:  

1°  de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast aan de 

beoefende duikdiscipline;  

2°  bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken.  

  

Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan een lesgeefactiviteit 

combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de volgende voorwaarden:  

1°  de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is aangepast aan de 

beoefende duikdiscipline;  

2°  bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken;  

3°  hij/zij is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van het BLOSO of het brevet Duiker Redder van het 

BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO;  

4°  de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in redding- en reanimatietechnieken; het bewijs 

van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitatie; 

deze bijscholing moet erkend zijn door het BLOSO.  

  


