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Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld 

door het lid Van Eijs (D66) over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in 

zwembaden. Deze vragen werden ingezonden op 14 augustus 2018 met kenmerk 

2018Z14625.  

 

  

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

 

drs. K.H. Ollongren 
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2018Z14625 

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over de inspectie van gevaarlijk roestvrijstaal (RVS) in 

zwembaden. (ingezonden 14 augustus 2018) 

 

 

1 

Kent u het bericht Veiligheidsinspecties in zwembaden nog altijd onvoldoende? 1) 

 

Antwoord 1 

Ja.  

 

2 

Kunt u, aanvullend op uw schrijven van januari 2018 2), een nieuw overzicht 

geven van het aantal zwembaden dat voldoet aan de regelgeving omtrent RVS in 

zwembaden? 

 

Antwoord 2 

Zoals ik mijn brief van 5 januari 2018 heb gemeld, acht ik het toezicht op de nog 

resterende werkzaamheden met betrekking tot het afronden van de 

onderzoeksplicht voldoende geborgd met het eerstelijns toezicht door gemeenten 

en het aanvullend interbestuurlijke toezicht door provincies. De gemeenteraden 

kunnen hun College van Burgemeester en Wethouders (B en W) aanspreken op 

het uitvoeren en afronden van de controles, opdat uiteindelijk alle eigenaren van 

zwembaden hun verantwoordelijkheid hebben genomen en ieder zwembad 

voldoet.  

 
3 

Hoeveel provincies hebben op dit moment gevolg gegeven aan uw verzoek om 

gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid bij nalatigheid inzake de 

naleving van de onderzoeksplicht? Hoeveel niet, en welke zijn dat? 

 

Antwoord 3 

Naar aanleiding van uw vraag heb ik navraag gedaan bij de provincies. Alle 

provincies hebben laten weten opvolging te hebben gegeven aan mijn verzoek. Ik 

merk daarbij op dat de provincies beleidsvrijheid hebben bij de invulling van hun 

interbestuurlijke toezicht op gemeenten. Provinciale Staten kunnen hun 

Gedeputeerde Staten aanspreken over het interbestuurlijke toezicht op 

gemeenten. 
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4 

Is het waar dat twee sets regels, waar zwembaden nu aan moeten voldoen, te 

weten het bouwbesluit en de praktijkrichtlijn (NPR 9200), niet overeenkomen? Zo 

ja, kunnen deze twee sets regels met elkaar in overeenstemming worden 

gebracht en, zo ja, hoe? 

 

Antwoord 4 

De onderzoeksplicht bij zwembaden staat in artikel 5.12 van de Regeling 

Bouwbesluit 2012 (Staatscourant jaargang 2016, nr. 33491). In dit artikel 5.12 is 

vastgelegd welke RVS-soorten niet resistent zijn tegen chloorlucht, alsmede de 

plaatsen in een overdekt zwembad waar deze RVS-soorten niet meer mogen 

voorkomen. De beschrijving hiervan komt overeen met wat hierover is 

opgenomen in de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 9200:2015 ‘Metalen 

ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’.   

 

De NPR 9200, een privaatrechtelijk document, geeft ook richtlijnen voor de 

periodieke controle van andere materialen dan de niet-resistent RVS-soorten. De 

controle van deze materialen maakt geen onderdeel uit van de onderzoeksplicht. 

De onderzoeksplicht beperkt zich tot de niet-resistente RVS-soorten, waarbij in 

verleden ongevallen hebben plaatsgevonden. De onderzoeksplicht is een 

verbijzondering van de algemene zorgplicht uit de Woningwet (artikel 1a) voor de 

aanpak van evident onveilige situaties in bepaalde gebouwen. Op grond van de 

algemene zorgplicht moet een zwembadeigenaar ook van andere materialen zorg 

voor dragen dat deze veilig zijn. Een zwembadeigenaar kan hierbij gebruik maken 

van deze NPR.  

 
5 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen met een gerust hart met hun kinderen 

naar een zwembad kunnen gaan? 

 

Antwoord 5 

Het is primair aan de zwembadeigenaren om hiervoor te zorgen. Zij zijn 

verantwoordelijk dat de zwembaden voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. 

Gemeenten houden toezicht op het uitvoeren van deze wettelijke taak. De 

gemeenteraden kunnen hun colleges van B en W aanspreken of de zwembaden in 

hun gemeente inmiddels volledig voldoen aan de onderzoeksplicht. Daarnaast 

kunnen de provincies als interbestuurlijk toezichthouder richting gemeenten actie 

ondernemen. Uiteindelijk zal een lokale aanpak door eigenaren en toezichthouder 

er voor moeten zorgen dat ieder zwembad aan alle wettelijke verplichtingen 

voldoet.  

 

 
1) https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10348634/veiligheidscontroles-in-
zwembaden-nog-steeds-onvoldoende 
2) Kamerstuk 28325-169 

 


