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Wet- en regelgeving 
NEN-EN 13451-2+A1 Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 

voor ladders, trapladders en handgrepen. 

NEN-EN 13451-3+A3 Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
voor zwemwater toe en afvoeren en voor op water/lucht geba-
seerde waterattracties. 

NEN-EN 13451-5 Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
voor baanlijnen. 

NEN-EN 13451-6 Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
voor draaiborden 

NEN-EN 13451-7 Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
voor waterpolodoelen 

NEN-EN 1993-1-4+A1+NB  Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal 

NPR 9200  Geeft aan welke materialen ten behoeve van metalen ophangcon-
structies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden kunnen 
worden toegepast  

NEN-EN 13964  Verlaagde plafonds - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN 3650-1  Eisen voor buisleidingsystemen eisendistributie 

NPR 1014  Bliksembeveiliging - Leidraad bij NEN-EN-IEC 62305 

NEN 2575-2  Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Sys-
teem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

NEN 6600-3  Water - Monsterneming Zwembadwater  

NBN EN 15288-1+A1 en  

NBN EN 15288-2  Zwembaden - Deel 1: Veiligheideisen voor ontwerp. Deel 2: Veilig-
heidseisen voor werking en beheer 

Richtlijn 2006/7/EG  Europese Zwemwaterrichtlijn. Hier staat beschreven hoe de zwem-
waterkwaliteit bewaakt moet worden. 

NEN-EN-ISO 20380  Openbare zwembaden - Computerobservatiesystemen voor de de-
tectie van drenkelingen in zwembaden - Veiligheidseisen en be-
proevingsmethoden 

NEN 1006+A1 Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties 

 

Toelichting 
Nieuwe eisen zwembadwater, 14 oktober 2022 (i.v.m. beperkt uitstel ingangsdatum) 

 

In mei 2019 mei publiceerde het ministerie van BZK de ‘Voorhangversie Invoeringsbesluit Om-
gevingswet’, dat gaat over regelgeving voor zwemwater- en luchtkwaliteit in zwembaden. Dit 
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onderdeel van de Omgevingswet vervangt de huidige regelgeving (Whvbz en bijbehorend 
Bhvbz) vanaf 1 juli 2023 (aangenomen ingangsdatum).  

 

In de ‘voorhangversie’ van het Invoeringsbesluit staan de eisen voor ‘badwaterbassins waarin 
het water wordt gedesinfecteerd’, zoals dat in de meeste (openbare) zwembaden het geval 
is. Ook bevat het document de eisen voor zwemvijvers, badwaterbassins voor eenmalig ge-
bruik en overige badwaterbassins. In dit hoofdstuk behandelen we alleen de regelgeving spe-
cifiek voor ‘badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd’, die gaan over de kwa-
liteit van het zwemwater en de lucht in een gesloten ruimte bij een badwaterbassin. Zorg-
plicht en doelvoorschriften. Ten opzichte van de huidige regelgeving is dat een verandering. 
Bovendien is er een aantal parameters verdwenen, van een aantal is de norm aangepast én er 
is een aantal parameters extra bijgekomen.  

 

Dit infoblad heeft betrekking openbare zwembaden zoals:  

• Gemeentelijke zwembaden. 

• Zwembaden in bijvoorbeeld een hotel, camping/vakantiepark of sauna. 

• Medische baden en zorginstellingen, zwembaden met beweegbare bodem. 

• Peuterbaden.  

• Sportcomplex. 

 

Volgens de Nederlandse wet in vier categorieën ingedeeld: 

• Categorie A: 
o Bedoeld voor het zwemmen of baden in niet-oppervlaktewater 
o Ten minste een bassin heeft met een wateroppervlakte van 2 m² 
o Ten minste een bassin is dieper dan 0,5 meter 

• Categorie B: 
o Bedoeld voor het zwemmen of baden in niet-oppervlaktewater 
o Ten minste een bassin heeft met een wateroppervlakte van 2 m² 
o Geen bassin is dieper dan 0,5 meter 

• Categorie C: 
o Bedoeld voor het zwemmen of baden in oppervlaktewater 

• Categorie D:  
o Overige zwemgelegenheden in oppervlaktewater, voor zover deze niet zijn 

ingericht 
 

De meeste 'gewone' zwembaden vallen in categorie A. 

 

In dit infoblad worden voornamelijk de waterkwaliteit, bad-onderhoud en verplichte inspectie 
aangehaald. Dit betreft dus het meer technische aspect van zwembaden en zwemwater.  
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De normen helpen hierbij en richten zich op een verscheidenheid aan onderwerpen zoals: vei-
ligheid, glijbanen, drijfmiddel, ontwerp en beheer van zwembaden, hygiëne, ophangconstruc-
tie en object-bevestigingen, afzethekken, startblokken, ventilatiekanalen, verlichting, tech-
nische installaties, (doorlaat) roosters (van in- of uitlaten) enzovoorts. Hierbij helpen risico-
analyse en beheersplannen, monstername en analyse, advisering en begeleiding, digitaal legi-
onellabeheer, trainingen en cursussen, keerklepcontroles, audits en inspecties, temperaturen 
en spoelen, calamiteitenbegeleiding, NEN 1006 inspecties, zwembadreinigingen en legionella-
veilige douchekoppen. Allemaal onderwerpen die hiertoe belangrijk zijn.  

 

Zwembadvoorzieningen worden beschouwd voor zowel overdekt als niet overdekt, als binnen 
en buiten. De vele opgestelde normen zijn van groot belang. Deze zijn opgesteld om de vei-
ligheid te borgen van de inrichting van zwembadvoorzieningen en de kwaliteit van het zwem-
water te borgen. Uiteraard met de mens centraal als gebruiker en daaraan gekoppeld de pri-
vacywet. Het uiteindelijk doel is de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.  

 

Naleving voorschriften  
Legionellapreventie 

Degene die een bedrijf of instelling drijft in relatie tot zwembaden, dient aan legionellapre-
ventie te doen.  

 

De volgende maatregelen dienen getroffen te worden om legionellabesmetting te voorko-
men: 

• U moet een risicoanalyse laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. 
Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding. 

• Op basis van de risicoanalyse moet u een beheersplan laten opstellen door een gecer-
tificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionel-
labacteriën tegen te gaan. 

• U heeft de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te 
verminderen. Bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen. 

• In een (digitaal) logboek moet u bijhouden welke maatregelen u heeft genomen. 

• Minimaal 2 keer per jaar moet u het water controleren op legionella.  

• U moet de meting laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. 

• U bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te 
dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden geme-
ten. 

• U moet aan uw provincie melden als er 100 kve/l of meer legionellabacteriën in het 
water zitten.  
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Hygiëneregels en aandachtspunten voor zwembaden zijn daarnaast onder meer: 

• Het zwem- en badwater. 

• Het aantal douches en toiletten en de inrichting daarvan. 

• De gebruikte schoonmaakmaterialen. 

• Het aantal bezoekers. 

• Op basis van de risicoanalyse moet u een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een legio-
nellabeheersplan laten maken. Hierin staat wat u moet doen om de groei van legio-
nellabacteriën tegen te gaan.   

• Indien er binnen uw badinrichting een overschrijding is geconstateerd van de norm 
van 100 Kve van de legionellabacterie bent u, als houder van de badinrichting, ver-
plicht om op grond van de BHVBZ artikel 2d, lid 1 en 2 dit direct te melden bij de om-
gevingsdienst. Let op, als de overschrijding 99kve is dan voldoet u aan de norm! Zorg-
plicht en doelvoorschriften. 

• U laat de kwaliteit van het water in uw zwembad regelmatig testen door een geaccre-
diteerd laboratorium. 

• Gaat u uw zwembad verbouwen? Dan kunt u voor die periode een ontheffing van de 
regels aanvragen bij de provincie. 

 

Regels voor de veiligheid van bezoekers hebben te maken met onder meer: 

• EHBO-voorzieningen en de controle hierop. 

• Aangeven van de waterdiepte en bad gebruik. 

• De gebruikte materialen/zwemmiddelen. 

• Het toezicht en bezetting personeel. 

• Gedrag bezoekers. 

 

In plaats van voorschriften die bepalen welke middelen u moet gebruiken, heeft de wetgever 
einddoelen gesteld waar een zwembad aan moet voldoen om hygiënisch en betrouwbaar 
zwemwater aan te bieden. Als houder van een zwembad heeft u verplichtingen: u moet er-
voor zorgen dat het water en de lucht in een gesloten ruimte niet schadelijk zijn voor de ge-
zondheid van de bezoekers. Ten opzichte van de huidige regelgeving is dat een verandering. 

 

Als houder van een zwembad heeft u dus zorgplicht ten opzichte van de bezoekers/bad ge-
bruikers: u moet ervoor zorgen dat het water en het klimaat in een verblijfomgeving niet 
schadelijk is voor de gezondheid van de bezoekers. Dat inrichting en techniek goed worden 
onderhouden naar de geldende voorgeschreven maatstaven. Buiten de wettelijke normen zijn 
er ook aanvullende verplichtingen en maatregelen die door de div. instanties (lees bevoegd 
“gemeentelijke” gezag) kunnen worden opgelegd. 
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U dient te allen tijde duidelijk en aantoonbaar aan de gestelde voorwaardes te voldoen.    
Tijdens het badseizoen wordt op officiële zwemwaterlocaties de zwemwaterkwaliteit gecon-
troleerd. In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Buiten het badseizoen 
vinden geen controles plaats, of er moet aanleiding zijn hiervoor. U dient zich desondanks 
van bewust te zijn dat het in bedrijf nemen, maar ook het uit bedrijfstellen van water instal-
laties, risico’s brengt. Hanteer hierbij protocollen die aantoonbaar maken hoe te handelen. 
 

Alle normen en wet- en regelgeving zijn van toepassing: u dient op de hoogte te zijn van de 
voor u meest relevante informatie. Ook dient een gedegen beheersplan ten grondslag te lig-
gen, waarbij de zorgplicht meer dan centraal staat.   
 

Aanpassing op de parameters van zwemwater cf. nieuwe wetgeving:  

• De normen voor gebonden chloor en zuurgraad (pH) zijn aangescherpt. 

• De norm voor waterstofcarbonaat is juist versoepeld. 

• Bij het meten van vrij chloor is er nu een bovengrens voor binnenbaden én een aparte 
bovengrens voor buitenbaden. De grootte van het bassin doet er daarbij niet meer 
toe. Elk bassin moet straks voldoen aan de kwaliteitseis voor vrij chloor. 

• De norm voor kaliumpermanganaatverbruik is nu gekoppeld aan het suppletiewater 
van het zwembad. Een centrale norm voor heel Nederland. 

• Voor de meting van sommige parameters moet u nu de plaats waar u de slechtste 
kwaliteit verwacht, uitkiezen voor bemonstering. In de nieuwe regelgeving is dat niet 
langer het geval. Daarin wordt gesproken over een ‘hoofdbassin’: het bassin met de 
grootste inhoud van alle bassins die via een circulatiesysteem aan elkaar zijn gekop-
peld.  

 

Verdwenen parameters van zwemwater cf. oude wetgeving:  

• Het gaat om de parameter bij 37°C kweekbare kiemen (ook wel koloniegetal bij 37°C 
genoemd) en cyanuurzuur (in alle vormen). Het koloniegetal bij 37°C  is vervangen 
door de drie microbiologische parameters en het gebruik van cyanuurzuur is niet meer 
toegestaan. 

 

Nieuw! luchtkwaliteitseisen:  

• Om de kwaliteit van de binnenlucht te beheren, worden luchtkwaliteitseisen nieuw 
toegevoegd aan de regelgeving voor badwaterbassins. In een gesloten ruimte bij een 
badwaterbassin moet de lucht voldoen aan kwaliteitseisen voor trichlooramine, geme-
ten op de plaats waar naar verwachting het meest ongunstige resultaat kan worden 
verkregen. Dat is vaak de plaats waar zwembadpersoneel het snelst klachten krijgt; 
de plek met de minste luchtverversing en -doorstroming. Zwembaden die werken met 
ozon, zijn verplicht ook de parameter ozon te meten, in elke zwemzaal. De risico’s, 
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de beheersmaatregelen en de monsterlocaties moeten worden vastgelegd in een be-
heersplan. Het beheersplan bevat straks dus ook een hoofdstuk ‘lucht’. 

 

Verplicht sluiten van een badwaterbassin:  

• U bent verplicht om het badwaterbassin te sluiten als de meting de eerste, tweede of 
derde keer niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor een parameter. Het badwaterbas-
sin mag u niet eerder openen dan wanneer uit eenzelfde nieuwe meting blijkt dat de 
parameter weer voldoet aan de kwaliteitseis. Tot nu toe kwam de provincie of omge-
vingsdienst handhaven als de maandtoetsing (vaker) onvoldoende was. Nu bent u zelf 
verplicht het bassin te sluiten en alle risico’s te beheersen. 

 

Hieronder een toelichting op de vermelde parameters die nu van toepassing zijn:  

• Vrij chloor: 
Er wordt onderscheid gemaakt in de norm vrij chloor tussen het gehalte vrij chloor in 
een gesloten ruimte en buiten een gesloten ruimte.  

• Gebonden chloor: 
De gebonden chloorconcentratie in het water is nog steeds te beschouwen als een in-
dicator voor de trichlooramine-concentratie in de lucht. 

• Zuurgraad (pH): 
De bandbreedte voor zuurgraad  is 7,0 ≤ pH ≤ 7,6. Bij een te hoge zuurgraad zal het 
onderchlorigzuur verder afnemen, en daarmee ook het desinfecterend vermogen.  

• Doorzicht: 
De parameter doorzicht is vooral van belang voor het tijdig signaleren van gevallen 
van (bijna) verdrinking. Daarnaast is de parameter vanuit esthetisch oogpunt rele-
vant.  

• Troebelheid: 
De troebelheid van het water is van direct belang voor de veiligheid. Als deze zo 
slecht is dat de bodem van het badwaterbassin niet kan worden gezien, is de veilig-
heid van de gebruiker in gevaar.  

• Intestinale enterococcen: 
Deze groep van bacteriën – met Enterococcus faecalis en Enterococcus faecium als de 
belangrijkste vertegenwoordigers – komt normaal voor in de darmen van de mens.  

• Pseudomonas aeruginosa: 
Deze bacterie is potentieel ziekteverwekkend voor de mens en kan huidinfecties 
(huiduitslag, folliculitis of andere huidaandoeningen), infecties van de urine- en 
luchtwegen, wondinfecties en buitenoorontsteking (otitis externa) veroorzaken.  

• Sporen van Sulfiet Reducerende Clostridia: 
Sulfiet reducerende Clostridia zijn taxonomisch een onduidelijk gedefinieerde groep 
bacteriën. De groep omvat bacteriën die algemeen voorkomen in water, sediment en 
in feces van mensen en dieren.  
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• Chloride: 
Chloride is – net als nitraat - een indicatorparameter voor de verversing van het wa-
ter. De gestelde chloridenorm is haalbaar voor de meeste traditioneel gechloreerde 
bassins.  

• Kaliumpermanganaatverbruik: 
Voor de bepaling van de concentratie van organische precursors (voorlopers van des-
infectiebijproducten, zoals de trihalomethanen) zijn twee parameters mogelijk: to-
taal organisch koolstof en het oxiderend vermogen met kaliumpermanganaat.  

• Nitraat: 
In de nieuwe zwembadwetgeving worden geen eisen gesteld aan de hoeveelheid sup-
pletiewater, noch aan het filtratieproces. Daarmee zou er een hoger risico kunnen 
ontstaan op accumulatie van antropogene stoffen en desinfectie bijproducten.  

• Ureum: 
Ureum is de enige parameter waarmee direct het belangrijkste component van de 
stikstofprecursors gemeten wordt. Omdat deze parameter representatief is voor de 
badbelasting, geeft een hoog ureumgehalte in het water ook een verhoogd risico op 
de vorming van gebonden chloor, waaronder het ongewenste trichlooramine.  

• Waterstofcarbonaat: 
Om de zuurgraad (pH) constant te houden is, naast een goede regeling van de pH-
waarde en dosering van een pH-correctiemiddel, een minimale buffercapaciteit no-
dig. Dit wordt bereikt met waterstofcarbonaat.  

• Bromaat: 
Bromaat is sinds enige decennia bekend als een bij zeer lage concentraties geno-
toxisch en carcinogeen desinfectie bijproduct. Het ontstaat o.a. tijdens de ozonbe-
handeling bij de drinkwaterbereiding uit bromidehoudend water of door verontreini-
gingen in het zout dat wordt gebruikt bij zoutelektrolyse.  

• Chloraat: 
Chloraat is een giftig anion, dat voornamelijk ontstaat tijdens de decompositie van 
chloorbleekloog, een ‘verouderingsproces’. Chloraat kan ook worden gevormd bij zou-
telekrolyse. In de praktijk worden soms ongewenst hoge concentraties gemeten.  

• Legionella: 
Legionellabacteriën zijn in waterige milieus voorkomende bacteriën die een water-
temperatuur van 25 tot 55 graden Celsius prefereren. Mensen raken geïnfecteerd met 
legionella door het inademen van kleine druppeltjes water in de lucht (aerosolen) 
waarin de bacterie zich bevindt. Aerosolvorming vindt plaats bij het vernevelen of 
versproeien van water, bijvoorbeeld bij douches, whirlpools of fonteinen.  

• Ozon: 
Ozon wordt in sommige zwembaden gebruikt als oxidatiemiddel en ontsmettingsmid-
del. Dit leidt tot mogelijk verhoogde concentraties in water en lucht. Ozon heeft een 
sterk oxiderende werking en kan bij inademing leiden tot schade aan de luchtwegen. 
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• Trichlooramine: 
De correlatie tussen de concentratie gebonden chloor in het water en de concentratie 
trichlooramine in de lucht is zeer onbetrouwbaar. Dit is het gevolg van de zeer grote 
vluchtigheid van trichlooramine, gecombineerd met de sterk variërende omstandighe-
den in zwembaden. 
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Nieuwe parameters voor zwemwater, controle overzicht waterkwaliteit 

Parameter Kwal.-eis Meet-
waarde 

Toelichting Laboratorium 

Personeel  

    Per Lab 

Vrij chloor, bovengrens ≤ 1,5 mg/l in gesloten 
ruimte 

    Elk bassin  

 

2-d   

Vrij chloor, bovengrens ≤ 5,0 mg/l anders dan geslo-
ten ruimte 

  Elk bassin 2-d 1/m 

Vrij chloor, ondergrens ≥ 0,5 mg/l   Elk bassin 2-d 1/m 

Gebonden chloor ≤ 0,6 mg/l  Elk bassin 2-d 1/m 

Zuurgraad (pH) 7,00 ≤ pH ≤ 7,60   Elk bassin 2-d 1/m 

Doorzicht Bodem is duidelijk zichtbaar  Elk bassin 2-d 1/m 

Troebelheid ≤ 0,50 FTE   Elk bassin 2-d 1/m 

Intestinale enterococcen < 1/kve/100 ml   Elk bassin  1/m 

Pseudomonas aeruginosa < 1/kve/100 ml   Elk bassin  1/m 

Sporen van sulfietreducerende 
Clostridia 

< 1/kve/100 ml    Elk bassin  1/m 

Chloride ≤ 1000 mg/l  Elk bassin  1/m 

Kaliumpermanganaatverbruik ≤ 3,5 mg/l zuurstof    Hoofdbassin  1/m 

Nitraat ≤ 70 mg/l  Hoofdbassin  1/m 

Ureum ≤ 2,0 mg/l   Hoofdbassin  1/m 

Waterstofcarbonaat ≥ 40 mg/l  Hoofdbassin  1/m 

Bromaat ≤ 100 μg/l  Hoofdbassin  3/m 

Chloraat ≤ 30 mg/l  Hoofdbassin  3/m 

Som van trihalomethanen, be-
rekend als chloroform 

≤ 50 μg/l  Hoofdbassin  3/m 

Legionella < 100 kve/l   Vastlegging in 
beheersplan 

 2/j 

Ozon ≤ 120 μg/m3 lucht   Vastlegging in 
beheersplan 

 3/m 

Trichlooramine ≤ 500 μg/m3 lucht  Vastlegging in 
beheersplan 

 1/j 

Het hoofdbassin is het badwaterbassin met de grootste inhoud van een aantal badwaterbassins, die op een circulatiesysteem aan elkaar zijn 
geschakeld 

1 x per 3 maanden (periode kan met ten hoogste 6 weken worden verlengd, indien badwaterbassin na deze verlenging wordt gesloten) 

kve/l = Kolonievormende eenheid per liter  
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Documenten 
Zie hoofdstukken Legionellabeheer en Drinkwaterinstallatie! 

 

Opmerkingen  

De keuze van bevestigingsmaterialen in zwembaden vereist een specialistische kennis van de 
effecten van een materiaal in een vochtige omgeving. In het bijzonder de systeemplafonds. 
Omdat hier gevaren niet direct visueel zichtbaar zijn en vaak de bevestigingsmiddelen van de 
plafond installateur worden gebruikt. Om hygiënische en esthetische redenen wordt in zwem-
baden vaak voor RVS gekozen. Vaak hoort men zeggen: “roestvrijstaal” dan zal het wel goed 
zijn . In deze omschrijving schuilt al een begin van misverstanden. RVS staat voor “roestvast 
staal”: het blijkt soms in een zwembadomgeving allerminst roest- of corrosievrij te zijn. Som-
mige eigenschappen kunnen in deze omgeving met name een ophangconstructie zeer grote 
risico’s brengen omdat een RVS bout soms minder sterk blijkt door inwerking van het lokale 
“vochtige” klimaat als een niet RVS bout. Daarbij werken de verplichte reinigingsmiddelen 
ook mee aan een verbetering, waarop RVS ook reageert. Laat u daarom vooraf goed informe-
ren en kies bij reparatie de juiste specificatie RVS bout met bijbehorende sterkte. Laat u dus 
informeren door een metaalkundige/bouwkundige. 


