Openingstijden voor uw zwembad met betrekking tot kinderzwemlessen
28 december 2021 j.l. heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland uitspraak gedaan inzake de CTB verplichting die door zwembaden wordt
opgelegd bij ouders / begeleiders van kinderen die komen voor het volgen van zwemles.
De rechter oordeelt als volgt:
“De voorzieningenrechter beoordeelt daarom wat het hoofddoel van de activiteit
zwemmen tijdens ‘zwemles’ is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat geen
sportbeoefening of vermaak. Kinderen gaan op zwemles om te leren zwemmen in het
belang van hun eigen veiligheid. Het hoofddoel is het verwerven van zwemvaardigheid en
niet sporten. Zwemles is dus geen sport. Het is evenmin een andere activiteit als bedoeld
in artikel 58ra van de Wpg.”

Zoals toegezegd zouden wij vandaag met aanvullende informatie komen. Het team van
CoronaJurist heeft het vonnis grondig bestudeert.
In r.o.13. verklaart de rechter dat de locatie in ieder geval op de momenten dat er
zwemles wordt gegeven niet aangemerkt mag worden als een locatie voor de beoefening
van sport als bedoeld in artikel 4.4 van de Trm. Hij zegt daarbij uitdrukkelijk “Dit artikel is
dan dus niet van toepassing.”
In r.o. 16. Concludeert de rechter; “Omdat het hoofddoel van de activiteit waar het in deze
zaak om gaat niet als sport kwalificeert en het zwembad in dit geval niet als sportlocatie,
hebben de geciteerde antwoorden van de minister en staatssecretaris geen
doorslaggevende betekenis van de voorzieningenrechter in deze zaak.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het hoofddoel van zwemles onderwijs is en
geen sport. Op basis hiervan concluderen wij dat zwembaden ook niet langer gehouden
zijn om om 17 uur te sluiten.
Hiermee vallen dus nogmaals de kinderzwemlessen niet onder “sport”. Dit houdt tevens
in dat de eindtijd van 17 uur niet op de zwemlessen (A/B/C) van toepassing is.
Zwembaden kunnen derhalve ook na 17 uur nog zwemlessen in deze categorie
aanbieden.

Wat betekent dit voor u als gemeente?
U heeft noch juridisch draagvlak om een CTB plicht op te leggen voor ouders /
begeleiders van kinderen die komen voor de zwemlessen voor diploma (A/B/C), noch
hierop te handhaven. Gerechtelijke uitspraken staan boven branche-gerelateerde
protocollen.
Zwembaden hebben geen toestemming vanuit de Gemeente óf vanuit brancheverenigingen nodig om gehoor te geven aan het oordeel van de voorzieningenrechter.
Extra advies voor de zwembad ondernemer ( zowel particulier als gemeentelijk )
Sinds gisteren 28 december 2021 heeft de voorzieningenrechter duidelijk bepaald dat het
vragen van een CTB voor ouders / begeleiders van kinderen die komen voor de
zwemlessen voor diploma (A/B/C), in strijd is met artikel 58 ra lid 10 van de WPG. De
strafmaat van een dergelijke overtreding bedraagt 6 maanden gevangenisstraf.
CoronaJurist wil de zwembaden op het hart drukken, dat zij vanaf nu er goed bewust van
moeten zijn dat ouders, aan de hand van dit vonnis van de voorzieningenrechter, sneller
over zullen gaan tot het doen van aangifte. Vervolging in deze is aannemelijk, u zult zich
dan ten opzichte van een rechter moeten verantwoorden, en niet tegenover uw gemeente
of branche-organisatie. Met andere woorden, u kunt zich niet achter protocollen
verschuilen. De rechter is wat dat betreft duidelijk geweest, de regels die diverse
gemeenten en de branche-organisatie - pretenderen - te bestaan zijn door deze rechter
categories afgewezen. Die regels bestaan dus niet.
Adviezen vanuit CoronaJurist
De huidige omstandigheden zetten mensen, maar in het bijzonder ouders op scherp. Het
feit dat zij bijvoorbeeld niet bij het afzwemmen van hun kinderen kunnen zijn, wat als
mijlpaal en knappe prestatie wordt gezien, is voor zowel ouder als kind teleurstellend.
Denken in mogelijkheden is hierbij essentieel zodat het voor beiden nog steeds een
feestelijke aangelegenheid is. U kunt bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van een
livestream, of andere mogelijkheden zodat ouders nog steeds het gevoel hebben erbij te
kunnen zijn. Creativiteit in deze is uw beste vriend.
Mocht u met ons willen sparren, zijn wij bereikbaar via info@coronajurist.nl
Wij zetten ons in ten dienste van het maatschappelijk belang.
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