



Model aangi+e zwembad 

Hierbij doe ik aangi.e tegen (vul hier de naam van het zwembad en eventueel naam contactpersoon/
betrokkenen in) 

Het betre. het volgende stra=are feit: 

1) AanzeBen tot haat, geweld en/of discriminaDe en groepsbelediging arDkel 90quater Sr 

2) Overtreding arDkel 58ra lid 10 Wpg in samenhang met ArDkel 68bis lid 3 

3) ( OpzeBelijke onBrekking minderjarigen, als bedoeld in arDkel 279 Sr ) 

Onderstaand wordt nadere toelichDng gegeven over de gepleegde stra=are feiten en zal worden verwezen 
naar bewijsstukken ter onderbouwing. 

Feiten en omstandigheden 

Op <datum> is mij de toegang tot het zwembad ontzegd wegens het niet willen tonen van een 
coronatoegangsbewijs (hierna te noemen: CTB). Dit is conform arDkel 90quater Wetboek van Strafrecht aan 
te merken als discriminaDe. 

<Omschrijving gebeurtenis>: vermeld hierbij datum, met wie u gesproken hee., wat er gezegd is en 
eventuele overige relevante informaDe zoals of er op bedreigende toon werd gesproken? Of u de toegang 
tot uw kind (Djdelijk) is ontnomen, door u niet toe te laten? Indien dit laatste het geval is voegt u bovenaan 
bij stra=are feiten art. 279 Sr. toe. 

1) Aanze7en tot haat, geweld en/of discrimina=e en groepsbelediging 

ArDkel 90quater Sr luidt: 

Onder discrimina,e of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitslui,ng, beperking 
of voorkeur, die ten doel hee: of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op 
voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op poli,ek, economisch, 
sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of 
aangetast. 

Het weigeren van toegang tot het zwembad van mij als ouder zonder het tonen van een CTB, is derhalve 
een verboden onderscheid en uitsluiDng als bedoeld in arDkel 90quater Sr. 

ArDkel 58ra lid 10 Wpg luidt: 

Het is verboden om voor deelname aan of toegang tot ac,viteiten of voorzieningen in openbare plaatsen of 
publieke plaatsen eisen te stellen met betrekking tot het beschikken over een resultaat, tenzij daarvoor 
regels als bedoeld in het eerste of derde lid zijn gesteld. 
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ArDkel 68bis lid 3 luidt: 

Met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie wordt gestra: 
degene die handelt in strijd met ar,kel 58ra, ,ende lid. 

We7elijk kader 

De grondslag voor de maatregelen ter prevenDe van het virus, zijn onder andere vastgelegd in de: 

1. TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19); 

2. Wpg (Wet publieke gezondheid); 

3. Trm (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19); en 

4. De Handreiking TWM (Opgesteld door de VNG in samenwerking met de Landsadvocaat, in opdracht 
van de wetgever) 

Bij de hierboven vermelde punten moet de bijbehorende Memorie van ToelichDng als inbegrepen worden 
beschouwd. 

Onderbouwing/bewijslast 

a) Nemo censetur ignorare legem 

Zowel bij gemeenten als zwembad-exploitanten, zijn er diverse misvacngen omtrent wat de regels zijn en 
wanneer die gelden. Echter zoals de bovenvermelde LaDjnse spreuk luidt: onwetendheid van de wet, is 
geen excuus! 

Ik zal de twee voornaamste misvacngen ter onderbouwing bespreken: 

A. LocaDe of acDviteit leidend? 

B. Is zwemles ten behoeve van diploma A/B/C (of vergelijkbaar diploma) sport? 

A. LocaDe of acDviteit leidend? 

In het weBelijk kader is opgenomen, dat de acDviteit bepalend is voor het vaststellen of en zo ja, wanneer 
regels van toepassing zijn. 

Dit blijkt onder andere uit : 

ArDkel 1.1 Trm, onder begripsbepalingen => onderwijsacDviteit 

ac,viteit op een loca,e van een onderwijsinstelling of daarbuiten 

ArDkel 4.4 lid 4 Trm 

Het eerste lid geldt niet voor sport in het kader van onderwijsac,viteiten. 

Uit bovenstaande blijkt dat de wetgever bepaald hee., dat de acDviteit leidend dient te worden geacht 
boven de locaDe. 

B. Is zwemles ten behoeve van diploma A/B/C (of vergelijkbaar diploma) sport? 

Voor de beantwoording van deze vraag is enige kennis van de zwembranche en zwemsport in het bijzonder 
vereist. Zowel gemeenten als zwembad-exploitanten moeten worden geacht deze kennis te beziBen.  
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Algemene informaDe 

Om zwemles te mogen geven, is een diploma vereist geaccrediteerd door de NRZ (NaDonale Raad 
Zwemveiligheid). Tevens dien je om het examen af te kunnen leggen in het bezit te zijn van een cerDficaat 
Zwemmend redden voor Zwembaden van de Reddingsbrigade. 

Het belang van beide opleidingen is om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen gedurende zwemles. 
Een individu die nog niet Watervrij (zich zelfstandig op een veilige manier kunnen bewegen in water) is, 
loopt een aanzienlijk risico op verdrinking. 

Het spreekt dan ook voor zich dat zwemlessen ten behoeve van het diploma A/B/C (of vergelijkbaar 
diploma) niet als sport kunnen worden aangemerkt. Immers kan en mag iemand die niet Watervrij is niet 
deelnemen aan sportacDviteiten (wedstrijden/trainingen) vanwege het intensieve aspect wat bij het 
sportelement komt kijken.  

Gevolg: 

Daarmee vallen zwemlessen A/B/C niet onder sport en samenhangend geldt er derhalve ook geen 

CTB-plicht op deze acDviteit. Dit alles is onlangs ook door de Rechtbank Midden-Nederland in een 

vonnis (ECLI:NL:RBMNE:2021:6269) bevesDgd. Ik verwijs u naar de rechtsoverwegingen in punt 

11,13&18 van dit vonnis. 

Hierdoor is er sprake van een overtreding als bedoeld in arDkel 58ra lid 10 Wpg en is er sprake discriminaDe 
– het uitsluiten van personen – zoals bedoeld in arDkel 90quater Wetboek van Strafrecht. 

Langs deze weg verzoek ik, om tot vervolging over te gaan en wens mij te voegen in het strafrechtelijk 
proces. Tevens wil ik de schade (materieel en immaterieel) verhalen op de dader(s). 

Naam en handtekening aangever 
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