



Rechter schrapt CTB plicht voor ouders / begeleiders van kinderen die zwemles 
volgen 

Vandaag 28 december 2021 heeft de voorzieningsrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland 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.” 
 

Wat betekent dat voor u als zwembad?  

Dit houdt in dat u ouders / begeleiders binnen moet laten zodat zij hun kinderen kunnen 
helpen met zowel het uit- als aankleden en hierbij niet om een CTB mag vragen. 
 
Doet u dit wel dan is aangifte tegen u mogelijk op basis van art. 58 ra. Lid 10 van de 
WPG.

 
Het is überhaupt niet toegestaan publiek toe te laten op de tribune, ongeacht of zij een 
CTB hebben of niet.


“Voor de duidelijkheid merkt de voorzieningenrechter daarbij nog wel op dat het 
verzoekster op dit moment niet is toegestaan om ouders/begeleiders als toeschouwer toe 
te laten tot de zwemles van hun kind.6 De voorzieningenrechter volgt verzoekster namelijk 
niet in haar betoog dat ouders/begeleiders niet kwalificeren als toeschouwer/publiek. De 
voorzieningenrechter ziet geen reden om ouders die kijken naar of wachten op hun kind 

dat zwemles heeft niet als toeschouwer/publiek aan te merken." 

Wat betekent dit voor u als gemeente? 

Veel zwembaden vinden het lastig om zonder uw opdracht te handelen, ons advies naar u 
is dan ook om de zwembadondernemer uit uw gemeente op de hoogte te stellen van het 
vonnis en hierbij Informed Consent toe te passen aangaande de consequentie als men 
het oordeel van de rechter niet opvolgt.
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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 


Bron: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:6269 
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