
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zitting 1980-1981 

16 546 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid 
zweminrichtingen 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot wij-
ziging van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 22 december 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat uitvoering dient te worden 

gegeven aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 8 december 1975 betreffende de kwaliteitvan het zwemwater 76/160 
EEG (Pb. Nr. L 31/1); dat in verband daarmede de Wet hygiëne en veiligheid 
zweminrichtingen dient te worden gewijzigd en tevens enige andere wense-
lijke wijzigingen dienen te worden aangebracht; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (Stb. 1969, 315) wordt ge-
wijzigd als volgt. 

In artikel 1 wordt in plaats van Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid gelezen: «Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne;». 

S-Vg + M 
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B 

Artikel 3 word t als volgt gewi jz igd. 
In het eerste lid worden de onderdelen a en c gelezen: 
«a. de hoedanigheid en de behandel ing van het zwemwater ; 
c. de voorziening met drink- en waswater en de afvoer van afvalwater;». 
Na het tweede lid word t een nieuw derde lid toegevoegd: 
«3. De voorschr i f ten, bedoeld in het eerste l id, onder a, gelden niet met 

betrekking tot de zweminr icht ingen die zijn vermeld op de lijst, bedoeld in 
artikel 10 b.». 

C 

Artikel 4, eerste l id, word t als volgt gewi jz igd. 
In de aanhef word t achter het woord «veil igheid» ingevoegd: «van de be-

zoekers». 
Onderdeel b word t gelezen: 
«b. de voorzieningen met betrekking tot het zich te water begeven;». 

D 

In artikel 7, eerste l id, word t achter het woord «veil igheid» ingevoegd: 
«van de bezoekers». 

E 

Artikel 10 word t gelezen: 

«Artikel 10 

1. Degene die voornemens is een zweminr icht ing op te r ichten, te wi jz i-
gen of uit te breiden, geeft van dat voornemen kennis aan gedeputeerde sta-
ten. 

2. Gedeputeerde staten doen van de kennisgeving mededel ing aan bur-
gemeester en wethouders en de inspecteur. 

3. Onze Minister kan terzake nadere regelen stel len; zijn daartoe strekken-
de besluit word t in de Staatscourant bekend gemaakt.». 

F 

Na artikel 10 worden de volgende artikelen ingevoegd: 

«Artikel 10a 

1. De houder van een zweminr icht ing is verpl icht de hoedanigheid van 
het zwemwater regelmatig te onderzoeken. 

2. Bij a lgemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat gedepu-
teerde staten op de plaatsen die zijn vermeld op de lijst, bedoeld in artikel 
10b, voorzover he tgeen zweminr icht ingen zijn, volgens bij die maatregel te 
stellen regelen onderzoek verr ichten ten aanzien van de hoedanigheid van 
het zwemwater . 

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake van 
het onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede l id, nadere regelen worden 
gesteld. 

4. De ui tkomsten van het onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede l id, 
worden ter kennis gebracht van de inspecteur en andere, bij a lgemene maat-
regel van bestuur aangewezen organen en, voor zover het betreft het in het 
eerste lid bedoelde onderzoek, tevens aan gedeputeerde staten. 

Artikel 10b 

1. Gedeputeerde staten houden, mede met het oog op de plannen als be-
doeld in de artikelen 10b en 10c van de Wet verontre in ig ing oppervlaktewa-
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teren, een lijst aan van de zweminrichtingen in oppervlaktewater en van de 
andere plaatsen waar door een aanmerkelijk aantal personen in oppervlakte-
water pleegt te worden gezwommen. 

2. Gedeputeerde staten leggen de op deze lijst voorkomende gegevens 
over aan Onze Minister en aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Artikel 10c 

1. Gedeputeerde staten maken jaarlijks de hoedanigheid van het water op 
de op grond van artikel 10b geïnventariseerde plaatsen bekend voor zover 
geen toepassing is gegeven aan artikel 11 en evenmin uit anderen hoofde 
een verbod om te zwemmen geldt of de zweminrichting is gesloten. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake na-
dere regelen worden gesteld. 

Artikel 10d 

1. Gedeputeerde staten stellen jaarlijks een onderzoek in naarde veilig-
heid bij het zwemmen op de op grond van artikel 10b geïnventariseerde 
plaatsen voor zover het geen zweminrichtingen zijn. Voor zover de uitkom-
sten van dit onderzoek niet leiden tot toepassing van artikel 11, dragen gede-
puteerde staten er zorg voor dat het publiek door middel van voorzieningen 
ter plaatse omtrent de veiligheid wordt ingelicht. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen terzake na-
dere regelen worden gesteld.». 

G 

Na artikel 10d (nieuw) worden de volgende artikelen ingevoegd: 

«Artikel 11 

1. Indien de omstandigheden met betrekking tot een zweminrichting of 
een andere plaats die wordt gebruikt voor het zwemmen, daartoe uit het 
oogpunt van hygiëne of veiligheid van de bezoekers aanleiding geven, kun-
nen gedeputeerde staten de houder van de inrichting gelasten deze te slui-
ten, onderscheidenlijk een zwemverbod instellen. 

2. Ingeval voor de gezondheid of de veiligheid van de bezoekers onmid-
dellijk gevaar dreigt, kan de bevoegdheid, omschreven in het eerste lid, wor-
den uitgeoefend door Onze commissaris in de provincie. 

3. Met betrekking tot de op grond van artikel 10b geïnventariseerde plaat-
sen wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald dat binnen een daar-
bij te stellen termijn aan het eerste lid toepassing moet worden gegeven in-
dien niet wordt voldaan aan bij die maatregel gestelde eisen betreffende de 
hoedanigheid van het zwemwater. 

4. Onze Minister kan op verzoek van gedeputeerde staten de in het derde 
lid bedoelde termijn voor de in hun provincie gelegen geïnventariseerde 
plaatsen of een deel daarvan tot een door hem te bepalen tijdstip verlengen 
indien naar zijn oordeel op grond van de plannen, bedoeld in de artikelen 
10b en 10c van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, is te verwachten 
dat het zwemwater op die plaatsen op het aangegeven tijdstip aan de eisen, 

I bedoeld in het derde lid, zal voldoen. 

Artikel 11a 

1. Een krachtens artikel 11, eerste of tweede lid, gegeven last of gesteld 
verbod wordt, al dan niet op verzoek van de rechthebbende, opgeheven on-
derscheidenlijk ingetrokken zodra een wijziging van de omstandigheden dat 
mogelijk maakt. 
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2. Een besluit, genomen krachtens artikel 11, eerste of tweede lid, of 
krachtens het vorige lid, vermeldt de gronden waarop de beslissing berust, 
en wordt medegedeeld aan de rechthebbende, de inspecteur en burgemees-
ter en wethouders. 

3. Een besluit krachtens het eerste lid wordt eerst van kracht zodra het on-
herroepelijk is geworden.». 

Artikel 11 (oud) vervalt. 

H 

Artikel 12 wordt gelezen: 

«Artikel 12 

1. De inspecteur kan gedeputeerde staten, onderscheidenlijk Onze corrv 
missaris, verzoeken aan artikel 11, eerste of tweede lid, toepassing te geven. 

2. Een besluit van gedeputeerde staten, onderscheidenlijk Onze commis-
saris, tot afwijzing van het verzoek van de inspecteur vermeldt de gronden, 
waarop de beslissing berust, en wordt aan de inspecteur medegedeeld. 

3. De mededeling van het besluit van gedeputeerde staten, onderschei-
denljjk Onze commissaris aan de inspecteur krachtens artikel 11a, tweede 
lid, of het vorige lid geschiedt binnen veertien dagen onderscheidenlijk vier-
entwintig uur na ontvangst van het verzoek. Indien binnen deze termijn zo-
danige mededeling niet is gedaan, worden gedeputeerde staten, onder-
scheidenlijk Onze commissaris geacht een besluit tot afwijzing van het ver-
zoekte hebben genomen. 

4. Indien artikel 11, eerste of tweede lid, op verzoek van de inspecteur is 
toegepast, horen gedeputeerde staten, onderscheidenlijk Onze commissaris 
de inspecteur alvorens een besluit krachtens artikel 11a, eerste lid, te ne-
men.». 

I 

Artikel 13 wordt gelezen: 

«Artikel 13 

1. Van een besluit krachtens artikel 11, eerste of tweede lid, en van een be-
sluit tot weigering van toepassing van artikel 11a, eerste lid, kan de recht-
hebbende binnen veertien dagen nadat het hem is medegedeeld, in beroep 
komen bij Onze Minister. 

2. Van een besluit krachtens artikel 11a, eerste lid, kan de inspecteur bin-
nen drie dagen nadat het hem is medegedeeld, in beroep komen bij Onze 
Minister. 

3. Van een besluit tot afwijzing van een door de inspecteur krachtens arti-
kel 12, eerste lid, gedaan verzoek kan deze binnen drie dagen nadat het hem 
is medegedeeld dan wel ingevolge artikel 12, derde lid, tweede volzin, ge-
acht wordt te zijn genomen, in beroep komen bij Onze Minister. 

4. Op een beroep, ingesteld krachtens een der voorgaande leden, beslist 
Onze Minister binnen veertien dagen na ontvangst van het beroepschrift. AI-
vorens te beslissen hoort Onze Minister gedeputeerde staten, de rechtheb-
bende, de inspecteur en burgemeester en wethouders. Indien het een be-
roep betreft tegen een besluit krachtens artikel 11, tweede lid, of tegen de in-
trekking van zodanig besluit krachtens artikel 11a, eerste lid, wordt in plaats 
van gedeputeerde staten Onze commissaris gehoord. 

5. Het besluit van Onze Minister, waarbij op het beroep wordt beslist, ver-
meldt de gronden waarop de beslissing berust, en wordt medegedeeld aan 
gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze commissaris, de rechthebben-
de, de inspecteur en burgemeester en wethouders.». 
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J 

Artikel 14 word t als volgt gewi jz igd. 
In het eerste lid word t in plaats van «11, derde lid,» gelezen: «11a, tweede 

lid,». 
Het tweede lid word t gelezen: 
«2. Mededel ing ingevolge de artikelen 11a, tweede l id, en 12, tweede l id, 

kan ook op andere wijze geschieden voor zover het een besluit van Onze 
commissar is betreft; in dat geval wordt de mededel ing onverwi j ld gevolgd 
door toezending van het besluit bij aangetekende brief.». 

K 

Artikel 23 word t als volgt gewi jz igd. 
In het eerste lid wordt na artikel 11, eerste l id, ingevoegd: «of tweede lid». 
In het tweede lid word t in plaats van «10, eerste lid,» gelezen: «10, eerste 

lid of tweede l id, 10a». 
Na het tweede lid w o r d t e e n nieuw derde l id ingevoegd, lu idende: 
«3. Een gedraging in strijd met een verbod, gesteld krachtens artikel 11, 

word t gestraft met een geldboete van ten hoogste dr iehonderd gulden.». 
Het derde lid (oud) word t vernummerd tot vierde l id. 

L 

Na artikel 23 word t een nieuw artikel ingevoegd: 

«Artikel 24 

De rechthebbenden op gronden en gebouwen waar in of waarop tekens 
worden bevest igd, zijn gehouden het aanbrengen van die tekens en wat tot 
instandhouding daarvan vereist wordt , te gedogen, mits dit minstens twee-
maal v ierentwint ig uren te voren word t aangezegd door gedeputeerde sta-
ten.». 

M 

Na artikel 24 word t een nieuw artikel 24a ingevoegd: 

«Artikel 24a 

1. Degene die bij het in werk ing treden van deze wet houder is van een 
zweminr icht ing, meldt deze bij gedeputeerde staten aan. 

2. Met betrekking tot de aanmelding en het stellen van nadere regelen ter-
zake is het in het artikel 10, tweede en derde l id, bepaalde van overeenkonv 
stige toepassing. 

N 

Artikel 26 vervalt. 

O 

Artikel 27 wordt gelezen: 

«Artikel 27 

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet hygiëne en vei l igheid zwemge-
legenheden.». 
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ARTIKEL II 

De Wet bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (Stb. 1928, 
265) wordt als volgt gewijzigd. 

In artikel 10, eerste lid, wordt in plaats van «een zweminrichting in de zin 
van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen» gelezen: «een zwemin-
richting in de zin van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden». 

ARTIKEL III 

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven, 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
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