
VLAREM I I
Besluit  van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende
algemene en sectorale bepalingen inzake m ilieuhygiëne

Afdeling 5.32.9. Zwembaden

Subafdeling 5.32.9.1. Algem ene bepalingen

Art ikel 5.32.9.1.1.
§ 1.
De bepalingen van deze afdeling zij n van toepassing op de inricht ingen bedoeld in subrubriek 32.8 van
de indelingslij st , m et  uit zondering van de inr icht ingen verbonden aan hotels of
appartem entsgebouwen die niet  voor het  publiek worden opengesteld. Deze laatste inr icht ingen
m oeten wel voldoen aan de bepalingen van deze afdeling die bet rekking hebben op het
waterbehandelingssysteem  alsook op de kwaliteit svereisten van het  water en de opslag van
chem icaliën.
§ 2.
I n afwij k ing van art ikel 3.2.1.2, § 3, m oeten de bestaande inr icht ingen voldoen aan de door deze
afdeling voor nieuwe inr icht ingen voorgeschreven em issie-  of const ruct ienorm en m et  ingang van 1
januari 2001.

Art ikel 5.32.9.1.2. Brandvoorkom ing en -best r ij ding
§ 1.
Onverm inderd de bepalingen van afdeling 4.1.12 beschikt  de inr icht ing over een voldoend aantal
geschikte, gebruiksklare en gem akkelij k te bereiken blustoestellen. Deze blustoestellen worden
tenm inste j aar lij ks op hun goede werking gecont roleerd door de leverancier of een bevoegd
deskundige.
 
De at testen m et  datum  en uit slag van deze cont role worden ter inzage gehouden van de
toezichthouder.
§ 2.
De bouw en inr icht ing van de gebouwen, alsm ede de aard, het  aantal en de plaats van de
blustoestellen wordt , onafhankelij k van de m ilieuvergunning, bepaald in overleg m et  de bevoegde
brandweer.
§ 3.
Het  uitgaan van al de personen kan geschieden langs toe-  en uitgangswegen welke op de openbare
weg uitgeven, zonder door café's, drankzalen of andere lokalen, welke bij  de instelling horen, of door
belendende eigendom m en te gaan.
§ 4.
De gangen, de deuren en de t rapgangen van deze toe-  en uitgangswegen zij n hoog genoeg om  een
gem akkelij k verkeer toe te laten. Deze hoogte bedraagt  niet  m inder dan 2 m .
§ 5.
De breedte van deze gangen, deuren en t rappen staat  in verhouding tot  het  aantal personen dat
m axim aal in de lokalen kan aanwezig zijn.
 
Zij  bedraagt  niet  m inder dan 80 cm  en is m instens gelij k in cent im eters aan het  aantal personen dat
m axim aal in de lokalen kan aanwezig zijn voor de gangen en de deuren, aan dit  aantal
verm enigvuldigd m et  1,25 voor de t rappen welke naar de uitgangen afdalen, en aan dit  aantal
verm enigvuldigd m et  2 voor de t rappen die naar de uitgangen opst ijgen.
§ 6.
De zich in de lokalen bevindende personen kunnen alle uitgangen gebruiken.
§ 7.
Elke uitgang of nooduitgang is aangegeven door reglem entaire pictogram m en. Deze pictogram m en
zijn vanuit  alle hoeken van de lokalen goed zichtbaar. De pictogram m en worden verlicht  door de
norm ale verlicht ing en door noodverlicht ing.

Art ikel 5.32.9.1.3. Elekt r ische installat ie -  Verlicht ing
§ 1.
Onverm inderd de bepalingen van het  Algem een Reglem ent  op de Elect r ische I nstallat ies worden de
elect r ische installat ies regelm at ig gecont roleerd door een ter zake erkend organism e. De
desbetreffende keuringsat testen worden door de exploitant  ter inzage gehouden van de
toezichthouder.
§ 2.
De natuurlij ke en kunstm at ige verlicht ing zij n van die aard dat  de weerspiegeling van het  licht  in het
water tot  een m inim um  beperkt  wordt . De verlicht ing is derwijze uitgevoerd dat  de zichtbaarheid van
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de bodem  van het  bad vanuit  elke invalshoek gewaarborgd is.
§ 3.
De verlicht ingsinstallat ie is uitgerust  m et  twee van elkaar onafhankelij ke st room bronnen. Deze
bronnen leveren gelij kt ijdig st room , tenzij  een ervan autom at isch st room  levert  wanneer de tweede
uitvalt .
 
Eén van voorm elde st room bronnen voedt  de lam pen van een verlicht ing genoem d "algem ene
verlicht ing".
 
De andere bron voedt  de lam pen van een verlicht ing genoem d "noodverlicht ing" .
§ 4.
De verlicht ingsinstallat ie wordt  derwij ze ingericht  dat  het  wegvallen van een van de in § 3 bedoelde
st room bronnen op geen enkel ogenblik een zo grote duisternis kan teweeg brengen dat  het  buiten
gaan van de toeschouwers en van het  personeel er door kan gehinderd worden.

Art ikel 5.32.9.1.4. Meldingen aan de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd
voor het  toezicht  op de volksgezondheid
§ 1.
De exploitant  m eldt  aan de toezichthouder van de Vlaam s Agentschap voor Zorg en Gezondheid:
1° de datum  van de eerste ingebruiknam e;

2° de sluit ingsperiode voor bv. onderhoud, aanpassingen, enz;

3° de wederingebruiknam e van het  bad;

4° alle bouwtechnische veranderingen ook indien deze intern worden doorgevoerd.
§ 2.
De exploitant  is eveneens verplicht  om  elke wij ziging van de inr icht ing 3 m aanden te voren voor
goedkeuring voor te leggen en te bespreken m et  de toezichthouder van de Vlaam s Agentschap voor
Zorg en Gezondheid, onverm inderd de ter zake in t itel I  van het  VLAREM voorgeschreven procedure.

Art ikel 5.32.9.1.5.
I n afwij k ing van de in de afdeling 5.32.9 vastgestelde specifieke voorwaarden inzake toezicht  en
redders,  m aar onverm inderd de voorwaarden inzake het  m axim um  toegelaten aantal baders, geldt
voor zwem baden m et  inbegrip van open zwem gelegenheden in m eren en vij vers die niet  gebruikt
worden als inst ruct iebad :
1° ofwel m et  m axim aal 1,40 m eter diepte en m et  een wateroppervlakte van m axim aal 200 m 5;

2° ofwel m et  m axim aal 1,40 m eter diepte en m et  een wateroppervlakte van m eer dan 200 tot  en
m et  m axim aal 500 m 5 en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  volledig in het  gezichtsveld ligt  van
één persoon;
 
de voorwaarde dat  de baders onder rechtst reeks en constant  toezicht  staan van ten m inste :

— in de voornoem de situat ie 1°  :  één persoon die in het  bezit  is van hetzij  een basisreddersbrevet
van het  BLOSO, hetzij  van een ander gelij kwaardig getuigschrift  goedgekeurd door het  BLOSO,
of hetzij  van een EHBO-brevet  afgeleverd door een gem acht igde instelling voor het  inr ichten
van de cursussen EHBO;

— in de voornoem de situat ie 2°  :  naargelang het  m axim um  aantal baders 94, 144 of 194
bedraagt , één, twee respect ievelij k dr ie personen die elk in het  bezit  zij n van hetzij  een
basisreddersbrevet  van het  BLOSO, hetzij  van een ander gelij kwaardig getuigschrift
goedgekeurd door het  BLOSO, of hetzij  van een EHBO-brevet  afgeleverd door een gem acht igde
instelling voor het  inr ichten van de cursussen EHBO.

 

Art ikel 5.32.9.1.6.
Het  zwem bad volledig laten leeglopen gebeurt  in overleg m et  de beheerder van de ontvangende
water loop of r ioolwaterzuiver ingsinstallat ie.

Subafdeling 5.32.9.2. Overdekte circulat iebaden

Art ikel 5.32.9.2.1. Architectonische norm en
§ 1. Bouw
1° De lokalen zijn gebouwd uit  hard en onbederfbaar m ater iaal.

2° De vloer is waterdicht . Hij  is voorzien van een onbederfbare corrosieweerstandige niet  water
opslorpende en gem akkelij k afwasbare bekleding, evenals de wanden tot  op een hoogte van 3 m .

3° Alle interne uit rust ingen zijn vervaardigd uit  corrosieweerstandig en gem akkelij k afwasbaar
m ater iaal.

4° Tot  op een hoogte van 2 m  vanaf de begane grond, worden scherpe hoeken en uitstekende
elem enten verm eden ofwel afgescherm d m et  een niet  kwetsende bekleding. Elke beglazing wordt
duidelij k zichtbaar gem aakt  en beveiligd.
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5° Alle lokaalvloeren hebben een helling van 1 tot  2 % . Een alternat ief op deze hellingsgraad is
aanvaardbaar in inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien een
hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, m inim aal
om  de twee uur weg te t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n
overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en
in het  m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd
aan de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter       KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

§ 2.  Zwem hal en zwem bad
1° De zwem hal is gem akkelij k toegankelij k voor externe hulpdiensten.

2° De zwem badwand en -bodem  bestaan uit  hard m ater iaal en zijn voorzien van een waterdichte,
onbederfbare, niet  kwetsende en gem akkelij k afwasbare bekleding.

3° De bodem  van het  zwem bad is in zijn ondiep gedeelte ten m inste tot  op een diepte van 1.35 m
slipwerend.

4° De aan-  en afvoer van het  water zijn zodanig uitgevoerd dat  in het  bad geen dode hoeken m et
stagnerend water aanwezig zijn. Zij  vorm en geen gevaar voor de baders.
De recyclage van het  zwem water gebeurt  voor tenm inste 30 %  via de bovenafvoer.
Het  diepste punt  van de zwem badbodem  is voorzien van een afvoer voor een volledige lediging
van het  bad.
I n inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zij n m ag het  restwater ook verwijderd
worden door m iddel van een pom p of een alternat ief systeem .

§ 3.  Kaden en vloeren
1° Elke toegang tot  de kaden van het  zwem bad gebeurt  via de stortbaden en een voetwaadbak en/ of

voetsproeiers.

2° Tenzij  anders bepaald in de m ilieuvergunning, wordt  het  bad volledig om ringd door een kade m et
een m inim um breedte van 1,5 m .

3° De rechtst reekse toegang tot  de kaden vanuit  de kleedkam ers of de recreat iezones, bevindt  zich
bij  voorkeur ter hoogte van het  ondiepe gedeelte van het  bad. I ndien dit  niet  het  geval is,
belem m ert  een hindernis een directe toegang tot  het  diepe deel.

4° De kaden zijn zó aangelegd dat  het  water hiervan niet  in het  zwem bad, noch in het
recycleringscircuit  terecht  kan kom en. Dit  water wordt  afgevoerd via een voldoende aantal
afvoerpunten m et  een m inim ale diam eter van 15 cm  zodat  st ilstaand water voorkom en wordt . Het
water wordt  afgevoerd, hetzij  naar een openbare r ioler ing, hetzij  naar een oppervlaktewater m et
inachtnam e van de voorschriften van dit  reglem ent  en de eventueel in de m ilieuvergunning
opgelegde bij zondere voorwaarden.
Om  het  reinigen m et  een waterslang m ogelij k te m aken, zij n er voldoende wateraftappunten
voorhanden, alsm ede de geschikte voorzieningen om  het  gebruikte water te verwijderen.
I ndien de kaden niet  voldoen aan deze voorwaarden verm eld in het  eerste en tweede lid, gebeurt
de afvoer van het  kuiswater v ia een volautom at isch systeem  m et  een dr iewegkraan en wordt  de
turbiditeit ,  uitgedrukt  in NTU, als ext ra param eter opgenom en in de m aandelij kse
waterkwaliteitsanalyse, uitgevoerd door een erkend laboratorium  in de discipline water, verm eld in
art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Deze turbiditeit  m ag m axim aal 0,5 NTU zij n.

5° Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning, zij n alle v loeren waarop blootsvoets wordt  gelopen,
vervaardigd uit  hard, waterdicht , onbederfbaar, slipwerend, niet  kwetsend en gem akkelij k
afwasbaar m ater iaal.

6° De zone die door geschoeide personen wordt  bet reden is volledig gescheiden van de zone waarop
blootsvoets wordt  gelopen.

§ 4.  Om kleedcabines
1° De om kleedcabines en kleedkam ers zijn van het  wisseltype zodat  de geschoeide en de

ongeschoeide zone van elkaar gescheiden worden. I ndien geen om kleedcabines en kleedkam ers
van het  wisseltype beschikbaar zijn in een bestaande inr icht ing, creëert  de exploitant  een duidelij k
gescheiden zone voor geschoeide en niet  geschoeide bezoekers op een door de m ilieuarts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid, goed te
keuren wij ze.

2° De om kleedcabines zijn vervaardigd uit  hard, niet  wateropslorpend, onbederfbaar, niet  kwetsend
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en gem akkelij k afwasbaar m ater iaal.
§ 5.  Sanitaire voorzieningen
1° Er zij n afzonderlij ke toilet ten beschikbaar voor de baders en voor de geschoeide bezoekers. Deze

toilet ten zijn in voldoende aantal aanwezig.
Voor elke toilet tenruim te wordt  er ten m inste één wastafel voorzien. I ndien in inr icht ingen die
voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zij n geen afzonderlij ke toilet ten beschikbaar zijn wordt  een
hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, om  de
twee uur weg te t rekken;  en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n overleg
m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en in het
m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd aan de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter             KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

2° De vloer van de sanitaire voorzieningen heeft  een helling van 1 tot  2 % , waardoor het  afvalwater
naar een afvoer wordt  geleid die verbonden is m et  de lozingsinr icht ing. Een alternat ief op deze
hellingsgraad is aanvaardbaar in inricht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien
een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of
de m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, m inim aal
om  de twee uur weg te t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n
overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en
in het  m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd
aan de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter             KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

3° De toilet ten voor de ongeschoeide bezoekers zij n bevest igd aan de m uur van de toilet ruim ten. De
staande toilet ten van inr icht ingen die voor 1 juli 2014 vergund of geakteerd zij n, aanwezig bij  de
aktenam e of bij  het  ver lenen van de m ilieuvergunning, m ogen in gebruik blij ven m its een
hygiëneplan wordt  opgesteld en uitgevoerd in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid.

4° De stortbaden zij n voorzien van water m et  aangepaste tem peratuur, afkom st ig van een
warm waterinstallat ie m et  water van ten m inste 65° C. Het  m engvent iel is in de onm iddellij ke
nabijheid van het  stortbad geplaatst .

5° De waadbakken zijn doorlopend gevuld m et  vers behandeld zwem badwater;  de turnover m ag ten
hoogste t ien m inuten bedragen. Het  vervuilde waadbakwater wordt  rechtst reeks afgevoerd naar
de lozingsinricht ing of naar de zwem badwaterbehandelingsinstallat ie.

 
§ 6.  Recreat ieve voorzieningen
1° Elke recreat ieve voorziening bestaat  uit  duurzaam en corrosieweerstandig en dam pdicht

m ater iaal. Hun oppervlak is onbederfbaar, gem akkelij k afwasbaar en niet  kwetsend. De
recreat ieve voorzieningen m ogen de veiligheid van de baders niet  in gevaar brengen.

2° De const ruct ie van de recreat ieve voorzieningen st rookt  m et  de norm en opgesteld door het
Europees Com ité voor Norm alisat ie (CEN) .

3° I n de onm iddellij ke nabijheid is bij kom end toezichthoudend personeel aanwezig.
§ 7.  Vent ilat ie en verwarm ing
1° I n de zwem hal heerst  er een m axim ale relat ieve vocht igheid zonder dat  deze evenwel hoger m ag

zij n dan 65 % , gem iddeld gem eten over de hele ruim te;

2° De bezoekers worden niet  gehinderd door tocht .

3° Geen enkel afvoersysteem  van lucht , dam p of rook vorm t  hinder voor de buren.
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4° I n de zwem hal is er op een representat ieve plaats een goed werkende therm om eter en een
hygrom eter bevest igd.

5° De verse lucht  wordt  rechtst reeks van buiten aangezogen, op een plaats die ver genoeg
verwijderd is van de opslagruim te voor chem icaliën. Er wordt  geen verse lucht  aangezogen via
een technische ruim te, tenzij  doorheen herm et isch gesloten leidingen.

§ 8.  Waterbehandelingssysteem
1° Elk circulat iebad is voorzien van een autom at isch, efficiënt  funct ionerend chloor-  en pH-

stur ingsm echanism e.

2° Het  waterbehandelingsprocédé om vat  tenm inste een voorfilt rat ie, een filt rat ie, een oxydat ie/
desinfect ie, een pH-aanpassing en een systeem  voor aanvoer van vers water.
Elke filter heeft  een m inim um  filt erbedhoogte van 1 m eter en is voorzien van een kij kglas en van
drukm eters voor en na de filt rat ie. De m axim um  filtersnelheid bedraagt  30 m / h. De filters die in
inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn [ .. . ]  een f ilterbedhoogte hadden kleiner
dan 1 m eter, m ogen in gebruik blij ven zolang zij  voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het
zwem water verm eld in art ikel 5.32.9.2.2, § 4. Bij  vervanging van de f ilter, wordt  een filter m et
een filterbedhoogte van m inim um  1 m eter voorzien.
Als chem icaliën worden enkel die produkten gebruikt  die toegelaten zijn voor de behandeling van
drinkwater overeenkom st ig het  besluit  van de Vlaam se regering van 15 m aart  1989 bet reffende
technische reglem enter ing inzake dr inkwater.

3° De m et ingen van het  gehalte aan desinfecterend agens en van de pH gebeuren op een efficiënte
chloorspecifieke m anier. De m eetapparatuur en de m ethodiek is goedgekeurd en erkend door de
m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheid.

4° De werking van de pom pen die voor de inject ie van het  desinfecterend agens en de pH-correct ie
zorgen wordt  autom at isch onderbroken zodra het  debiet  van het  desbet reffende circulat iesysteem
tot  m inder dan 40 %  van het  norm ale daalt . I n geval de inject ie van het  desinfectans en van de
pH-correct ie op dezelfde leiding geschieden, bevinden de inject iepunten zich op tenm inste 2 m
afstand van elkaar.  De inject ie van de pH-corrector gebeurt  bij  voorkeur vóór de f ilt rat ie. De
chem icaliën worden niet  rechtst reeks in het  zwem bad ingespoten.

5° De aftapkranen zij n goed toegankelij k en staan tenm inste op volgende plaatsen:
a) vóór de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

b) achter de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

c) zo dicht  m ogelij k bij  de aanvoer van het  water naar elk bad.

6° De circulat iepom pen kunnen tenm inste een cyclusduur van 4 uur aan. Het  water wordt  m inim um
binnen de 4 uur volledig behandeld ( turnover =  4 uur) ;  voor Voor een bad m et  een capaciteit  van

100 m 3 of lager is de turnover m axim aal twee uur, behoudens toelat ing toegestaan door de
m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheid, en behoudens de turnover de vier uur niet  overschrij dt . De cont role van deze
turnover gebeurt  m et  een efficiënte debietm eter die achter de filt reer installat ie wordt  geplaatst  in
de deelst room  van elk bad en een doseerstop beveelt  bij  een daling van het  debiet  tot  m inder dan
40 %  van het  norm ale.

7° I ndien de ontsm et t ing op een andere wij ze gebeurt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid
vereist .

 
§ 9.

De r ichtwaarde voor het  gehalte aan t r ichlooram inen in de lucht  bedraagt  300 μg/ m 3 en de

grenswaarde bedraagt  500 μg/ m 3.
 
Het  gehalte aan t r ichlooram inen wordt  door en op kosten van de exploitant  gecont roleerd op
gem ot iveerd verzoek van de toezichthouder van het  Vlaam s Agentschap voor Zorg en Gezondheid.
 
Het  t ij dst ip, de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de toezichthouder van het
Vlaam s Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Art ikel 5.32.9.2.2. Exploitat ie
§ 1.  Procedures
De exploitant  beschikt  over geschreven procedures waarin de werking onder norm ale en onder
noodom standigheden wordt  beschreven. Deze procedures worden jaar lij ks geëvalueerd en t ij dig
bijgewerkt . Elk personeelslid bezit  een kopie hiervan en kent  de inhoud.Voorm elde procedures worden
tevens ter inzage gehouden van de toezichthouder.

Vooraleer het  zwem bad in gebruik wordt  genom en, wordt  het  watercirculat iesysteem  uitgetest  evenals
het  doorst rom ingspatroon (kleurproef) .
§ 2.  Opslag chem icaliën
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1° De flessen, toestellen en leidingen die chloor in zuivere of in geconcent reerde toestand bevat ten
worden in een afzonderlij k lokaal geplaatst , dat  op doelt reffende wij ze aan de onder-  en
bovenzijde verlucht  wordt . De toegang tot  dit  lokaal is verboden voor onbevoegden.
Bij  nieuwe vergunningen wordt  chloorgas geweigerd.

2° Alle flessen, toestellen en leidingen zijn vervaardigd volgens een code van goede prakt ij k uit
m ater ialen die inert  zijn aan het  bet rokken m iddel. Daarenboven wordt  een installat ie die
gasvorm ig chloor onder een druk van m eer dan 105 Pa bevat , j aar lij ks onderworpen aan een
geslaagde waterdrukproef onder een druk gelij k aan anderhalf m aal de dienstdruk. Een at test  van
deze beproeving wordt  ter beschikking gehouden van de m et  het  toezicht  belaste am btenaar. De
dichtheid van deze apparatuur wordt  steeds verzekerd.

3° Aan de ingang van het  lokaal worden een aangepast  adem halingstoestel van een erkend type en
aangepaste individuele bescherm ingsm iddelen voorzien, die steeds bereikbaar en gebruiksklaar
zij n, om  in geval van een lek of een incident  de veiligheid te kunnen verzekeren.

4° De nodige voorzieningen worden get roffen om  de buurt  niet  te hinderen door uitwasem ingen.

5° Produkten die m et  elkaar kunnen reageren, worden geplaatst  in volledig van elkaar gescheiden
lokalen, die uitsluitend daarvoor bestem d zij n;  hun respect ieve leidingen zijn voorzien van
vulkoppelingen die niet  m et  elkaar verenigbaar zijn.

6° De chem icaliën, zoals chloor, HCl,  e.d., worden bewaard in gesloten vaten of houders, voorzien
van de reglem entaire et iket ter ing. Deze bevinden zich in een inkuiping m et  een capaciteit  die
m inim aal 110 %  bedraagt  van het  grootste vat  of houder. De vaten waaruit  chem icaliën worden
gedoseerd m ogen niet  m eer produkt  bevat ten dan nodig voor een exploitat ie van 2 dagen.

7° De exploitant  houdt  een register bij  m et  gegevens die bet rekking hebben op het  beheer van de
chem icaliën, m et  nam e hun benam ing, hoeveelheid, leveringsdatum , eventuele incidenten, alle
onderhoudswerken, cont roles, defecten, herstellingen en ongevallen.

8° De installat ies worden tenm inste éénm aal per dag door een bevoegd persoon nagekeken.

9° Elke levering van chem icaliën gebeurt  onder toezicht  van een bevoegd persoon die de conform iteit
van de levering cont roleert . De levering van de chem icaliën is verboden t ij dens de openingsuren
voor de inr icht ingen die, ten gevolge van een toegestane afwijk ing, de voorschriften vervat  sub 5°
van § 7 van art ikel 5.32.9.2.1 niet  hebben gerealiseerd.

§ 3.  Veiligheid bezoekers
1° De exploitant  neem t de nodige m aat regelen om  de veiligheid van de bezoekers te verzekeren.

2° Het  m axim um  toegelaten aantal baders -  dit  zijn personen die zich in het  water bevinden -  is

nooit  hoger dan 1 bader per 3 m 2 wateroppervlakte. Voor baden m et  een m axim um  diepte van

50 cm  is één bader per 2 m2 wateroppervlakte toegelaten.
Weliswaar in funct ie van de evacuat iewegen, zal het  m axim um  aantal aanwezige bezoekers in de
zwem hal nooit  hoger zij n dan de som  van het  m axim um toegelaten aantal baders, verm eerderd

m et  m axim um  1 persoon per 2,4 m 2 kade-oppervlakte.

3° De baders staan onder rechtst reeks en constant  toezicht  van ten m inste één redder, die zich
uitsluitend aan deze act iv iteit  wij dt  en zich perm anent  in de buurt  van de kaden bevindt . Het
toezicht  is aangepast  aan het  type van installat ie en aan de bezet t ingsgraad van het  zwem bad.
Het  m inim um  aantal toezichthoudende personen, waarvan ten m inste de helft  redder zijn, wordt
bepaald volgens de volgende form ule (afronden naar beneden) :
a) voor de eerste 150 baders:

b) daarboven, per 150 baders m eer, 1 toezichthoudend persoon ext ra.
Ten m inste de helft  (afgerond naar boven)  is redder.
Deze regel geldt  niet  voor baders in baden van m inder dan 50 cm  diepte.

4° Bij  ieder afzonderlij k bad of r isicozone staat  ten m inste 1 toezichthoudend persoon, ongeacht  het
resultaat  van de in deze paragraaf verm elde form ule.

5° De redders zijn in het  bezit  van het  hoger reddersbrevet  van het  BLOSO of van een ander
gelij kwaardig getuigschrift  goedgekeurd door het  BLOSO. Het  afschrift  van voorm eld brevet  of
getuigschrift  ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitat ie.

6° De redders worden ten m inste éénm aal per j aar geoefend in reddings-  en reanim at ietechnieken.
Het  getuigschrift  van de m eest  recente bij scholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de
plaats van de exploitat ie. Bedoelde bij scholing m oet  erkend zij n door het  BLOSO.

7° De diepte van het  water wordt  op regelm at ige afstanden aangeduid. Elke plotse verandering van
diepte wordt  op een opvallende wij ze zichtbaar gem aakt .

8° I n het  zwem bad levert  geen enkele aan-  en afvoer van water, lucht  of andere stoffen, gevaar op
voor de baders.

9° De plaats waar de gebruiker van de glij baan en/ of de springtoren in het  bad terecht  kom t , is
ont ruim d binnen een st raal van 2,5 m .
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10° De inricht ing beschikt  over een lokaal waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat
uitsluitend uitgerust  is m et  m ater iaal voor eerste hulp en reanim at ie. Dit  lokaal en m ater iaal is
rechtst reeks en gem akkelij k toegankelij k voor de verantwoordelij ken.
De reanim at ieapparatuur bestaat  ten m inste uit  een systeem  voor zuurstoftoediening. Dit
apparaat  wordt  wekelij ks op zij n deugdelij kheid onderzocht .
De redder is vert rouwd m et  het  gebruik van het  aanwezige m ater iaal.

11° De inricht ing is uitgerust  m et  tenm inste één telefoontoestel dat  een directe buitenlijn heeft . Dit
toestel staat  in de onm iddellij ke nabij heid van het  zwem bad en het  lokaal voor eerste hulp bij
ongevallen, en is gem akkelij k bereikbaar door de redders.

12° Elk overlij den of ernst ig ongeval binnen het  zwem badgebouw wordt  binnen een term ijn van 24
uur telefonisch of m et  telefax gem eld aan de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

 
§ 3bis.
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van act iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende persoon onder de volgende
voorwaarden:
1° hij / zij  m oet  zich constant  op de kade bevinden en alle baders die tot  een groep behoren

rechtst reeks kunnen gade slaan;

2° het  aantal baders onder zijn/ haar toezicht  m ag m axim um  35 bedragen.
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van act iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende redder onder de volgende
voorwaarden:
1° hij / zij  m oet  zich constant  op de kade bevinden en alle baders die tot  een groep behoren

rechtst reeks kunnen gade slaan;

2° het  aantal baders onder zijn/ haar toezicht  m ag m axim um  35 bedragen;

3° hij / zij  in het  bezit  is van het  Hoger Reddersbrevet  van BLOSO of van een ander gelij kwaardig
getuigschrift  goedgekeurd door BLOSO.

§ 3ter.
Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning m ag de exploitant  in afwij king van § 3 het  aantal
redders en toezichters beperken tot :
1°

één redder, wanneer de oppervlakte van het  bad m inder dan 200 m 2 bedraagt ;

2° twee toezichthoudende personen, waarvan ten m inste één redder, wanneer de oppervlakte van

het  bad 200 m 2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  volledig in het  gezichtsveld
ligt  van één persoon;

3° drie toezichthoudende personen, waarvan ten m inste twee redders, wanneer de oppervlakte van

het  bad 200 m 2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  niet  volledig in het
gezichtsveld ligt  van één persoon.

De afwijk ing, bedoeld in het  eerste lid, geldt  evenwel enkel wanneer de exploitant  een toezichtsplan
heeft  opgesteld en naleeft  ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit  toezichtsplan ligt  ter
inzage voor de toezichthouders.
§ 3quater.
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende persoon onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon. Dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken.
 
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende redder onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon. Dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken;

3° hij / zij  is in het  bezit  van het  Hoger Reddersbrevet  van het  BLOSO of het  brevet  Duiker Redder van
het  BLOSO of van een ander gelij kwaardig getuigschrift  goedgekeurd door het  BLOSO;

4° de redders worden ten m inste éénm aal per j aar geoefend in redding-  en reanim at ietechnieken;
het  bewij s van de m eest  recente bij scholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van
de exploitat ie;  deze bij scholing m oet  erkend zij n door het  BLOSO.

 
§ 4.  Kwaliteitsvereisten van het  water
1° Het  water van de overdekte circulat iebaden m oet  voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:
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param eter eenheid grenswaarde
a)  chem ische param eters:
pH: pH-eenheid  
-  ondergrens  7,0
-  bovengrens  7,6
vr ij  beschikbaar chloor (HClO +  ClO- ) :
-  ondergrens m g/ l 0,5
-  bovengrens m g/ l 1,5
gebonden chloor m g/ l <  0,6 (1)
Bicarbonaat m g/ l >  60
Ureum m g/ l <  2,0
Chlor iden

m g/ l
<  800

.
Deze norm  geldt  niet  bij  gebruik van zout  houdend water ( >  2.000 m g Cl/ l)  of bij  gebruik
van zoutelekt rolyse
oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruik in verwarm de oplossing en

in zuur m ilieu)

m g O2/ l <  5

b)  bacter iologische param eters:
totaal aantal kiem en bij  37° C n/ m l < 100
coagulase posit ieve stafylokokken n/ 100m l 0
pseudom onas aeruginosa n/ 100m l 0
c)  fysische param eters:
tem peratuur ° C <  32;

behoudens toelat ing toegestaan
door de m ilieuarts of

m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht

op de volksgezondheid
helderheid  doorzicht ig tot  op de bodem  van

het  bad
zichtbare veront reiniging  afwezig
geur  afwezig
schuim  afwezig
kleur  k leurloos
volum e circulerend water per bader
(gem iddelde waarde over de openingsuren
van één dag)

m 3 >

(1)  I n afwij king van deze em issiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt  t ij delij k tot  en m et  31
decem ber 2015 voor zwem baden waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is ver leend vóór 1
januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is aangevraagd vóór 1 j anuari 2013,
als ze uiter lij k  op 1 j anuari 2014 in gebruik is genom en, een em issiegrenswaarde voor gebonden
chloor van <  1,0 m g/ l.

2° De helderheid, de tem peratuur, de pH, het  vr ij  beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden
door en op kosten van de exploitant  tenm inste dr iemaal per dag gecont roleerd, m et  nam e:
a) vóór de opening van het  zwem bad voor de bezoekers;

b) tweem aal t ijdens het  gebruik van het  zwem bad, evenredig gespreid over de openingsuren;
de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

3° Het  zwem badwater wordt  op kosten van de exploitant  ten m inste elke m aand bem onsterd en
geanalyseerd. Alle sub 1°  verm elde param eters worden hierbij  onderzocht .
De m onsternem ing gebeurt  door bevoegd laborator ium personeel en behoudens een toelat ing
toegestaan door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het
toezicht  op de volksgezondheid ten m inste twee uur na de opening van het  zwem bad en op een
plaats waar de kwaliteit  het  m inst  gunst ig wordt  geacht .
De analyse van de genom en m onsters gebeurt  door een erkend laborator ium , in de discipline
water, deeldom ein dr inkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Een kopie van de
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks gestuurd naar de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

4° De exploitant  houdt  een register bij  om vat tende de volgende gegevens:
a) de resultaten van de sub 2°  bedoelde dagelij kse zwem badwateranalyses;

b) de resultaten van de sub 3°  bedoelde m aandelij kse analyses;

c) de data waarop de filters worden gespoeld en/ of het  filt reerm ater iaal wordt  vervangen;
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d) de dagelij kse bezet t ing van het  zwem bad;

e) elke bij zonderheid, incident  of ongeval;

f) de m aandelij kse noter ing van het  waterverbruik;

g) elke vaststelling m et  bet rekking tot  het  technisch nazicht  bij  de lediging van het  zwem bad en
bij  de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.
Dit  register, wordt  ten m inste 5 j aar door de exploitant  bewaard en ligt  steeds ter inzage van
de toezichthouder.

5° Elke overschrijding van de norm en die voor de param eters pH, vr ij  beschikbaar chloor en
doorzicht igheid door 1°  zij n bepaald en waarvan de oorzaak niet  binnen het  half uur gecorr igeerd
is vereist  de onm iddellij ke sluit ing van het  zwem bad.

6° in de m ilieuvergunning kunnen op advies van de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden
opgelegd. Deze kwaliteit svereisten staan in relat ie tot  het  overeenkom st ig art ikel 5.32.9.2.1.  § 8,
7°  toegelaten alternat ieve waterbehandelingssysteem.

 
§ 5.
Het  zwem bad wordt  gevuld of bijgevuld m et  vers water. Als het  vul-  en supplet iewater geen
leidingwater is, wordt  het  water ten m inste halfj aar lij ks bem onsterd en geanalyseerd door een erkend
laborator ium  in de discipline water, deeldom ein dr inkwater, verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het
VLAREL. Ter cont role van de effect ief toegevoegde hoeveelheid water wordt  voorzien in een
debietm eter op het  supplet iewater.
 
Voor inr icht ingen die voor 1 j anuari 2012 vergund zij n, gelden de verplicht ingen, verm eld in het
eerste lid, vanaf 1 j anuari 2015.

Tenzij  anders in de m ilieuvergunning verm eld, is chloor het  enig toegelaten ontsm et t ings-  en
oxydat iem iddel. Het  gebruik van chloorstabilisatoren is niet  toegelaten.

De filt ers worden tenm inste tweem aal per week gespoeld buiten de openingsuren van het  zwem bad
en wel zo dat  het  filt erm ater iaal in fluidisat ie kom t.

Per bader en per dag wordt , behoudens toelat ing toegestaan door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid,
m inim aal 30 lit er vers water toegevoegd, op een plaats in het  circuit  die een passage van dit
supplet iewater doorheen de filt ers verplicht  vooraleer het  in het  zwem bad terechtkom t .
§ 6.  Onderhoud
1° De bodem  van het  zwem bad wordt  tenm inste om  de twee dagen vóór de openingsuren gereinigd

en gestofzuigd. De wanden van het  bad zelf worden tenm inste éénm aal per week buiten de
openingst ij den, gereinigd en gestofzuigd.

2° De bufferbak wordt  m instens eenm aal per j aar gereinigd.

3° De toezichthouder kan een volledige lediging van het  bad eisen, wanneer de reinheid van het  bad
te wensen overlaat  of wanneer de kwaliteit  van het  water niet  in overeenstem m ing is m et  de
voorschriften van art ikel § 4 van dit  art ikel.

§ 7.  Reglem ent  van interne orde
1° De exploitant  voert  een reglem ent  van interne orde in om  de goede exploitat ie te verzekeren.  Dit

reglem ent  wordt  op voor de bezoekers duidelij k zichtbare plaatsen in de inricht ing aangeplakt .

2° Het  sub 1°  bedoelde reglem ent  om vat  tenm inste de volgende punten:
a) de direct ie heeft  het  recht  om  elke persoon die een gevaar blij kt  op te leveren voor de

veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot  de instelling te verbieden
(dronkenschap, ordeverstor ing, niet  naleving van dit  reglem ent , e.d.) ;

b) dieren, tenzij  assistent iehonden in de geschoeide zone, worden niet  in de inr icht ing
toegelaten;

c) elke bader m oet  een stortbad nem en alvorens de zwem hal te bet reden;

d) kinderen van m inder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.

 

Subafdeling 5.32.9.3. Niet  overdekte circulat iebaden

Art ikel 5.32.9.3.1. Architectonische norm en
§ 1. Bouw
1° De lokalen zijn gebouwd uit  hard en onbederfbaar m ater iaal.

2° De vloer is waterdicht . Hij  is voorzien van een onbederfbare corrosieweerstandige niet  water
opslorpende en gem akkelij k afwasbare bekleding, evenals de wanden tot  op een hoogte van 3 m .
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3° Alle interne uit rust ingen zijn vervaardigd uit  corrosieweerstandig en gem akkelij k afwasbaar
m ater iaal.

4° Tot  op een hoogte van 2 m  vanaf de begane grond, worden scherpe hoeken en uitstekende
elem enten verm eden ofwel afgescherm d m et  een niet  kwetsende bekleding. Elke beglazing wordt
duidelij k zichtbaar gem aakt  en beveiligd.

5° Alle lokaalvloeren hebben een helling van 1 tot  2 % . Een alternat ief op deze hellingsgraad is
aanvaardbaar in inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien een
hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, m inim aal
om  de twee uur weg te t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n
overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en
in het  m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd
aan de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤   1
Fecale St reptokokken <  1 
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

 
§ 2.  Zwem bad
1° Het  zwem bad is gem akkelij k toegankelij k voor externe hulpdiensten.

2° De zwem badwand en -bodem  bestaan uit  hard m ater iaal en zijn voorzien van een waterdichte,
onbederfbare, niet  kwetsende en gem akkelij k afwasbare bekleding.

3° De bodem  van het  zwem bad is in zijn ondiep gedeelte ten m inste tot  op een diepte van 1.35 m
slipwerend. De wanden zij n ter hoogte van het  diepe gedeelte voorzien van een gr ij prand of touw
en van een staanrand.

4° De aan-  en afvoer van het  water zijn zodanig uitgevoerd dat  in het  bad geen dode hoeken m et
stagnerend water aanwezig zijn. Zij  vorm en geen gevaar voor de baders.
De recyclage van het  zwem water gebeurt  voor tenm inste 30 %  via de bovenafvoer.
Het  diepste punt  van de zwem badbodem  is voorzien van een afvoer voor een volledige lediging
van het  bad. I n inr icht ingen die voor 1 juli 2014 vergund of geakteerd zij n m ag het  restwater ook
verwijderd worden door m iddel van een pom p of een alternat ief systeem .

§ 3.  Kaden en vloeren
1° Tenzij  anders bepaald in de m ilieuvergunning, wordt  het  bad volledig om ringd door een kade m et

een m inim um breedte van 1,5 m .

2° De rechtst reekse toegang tot  de kaden vanuit  de kleedkam ers of de recreat iezones, bevindt  zich
bij  voorkeur ter hoogte van het  ondiepe gedeelte van het  bad. I ndien dit  niet  het  geval is,
belem m ert  een hindernis een directe toegang tot  het  diepe deel.

3° De kaden zijn zó aangelegd dat  het  water hiervan niet  in het  zwem bad, noch in het
recycleringscircuit  terecht  kan kom en. Dit  water wordt  afgevoerd via een voldoende aantal
afvoerpunten m et  een m inim ale diam eter van 15 cm  zodat  st ilstaand water voorkom en wordt . Het
water wordt  afgevoerd, hetzij  naar een openbare r ioler ing, hetzij  naar een oppervlaktewater m et
inachtnam e van de voorschriften van dit  reglem ent  en de eventueel in de m ilieuvergunning
opgelegde bij zondere voorwaarden.
Om  het  reinigen m et  een waterslang m ogelij k te m aken, zij n er voldoende wateraftappunten
voorhanden, alsm ede de geschikte voorzieningen om  het  gebruikte water te verwijderen. I ndien
de kaden niet  voldoen aan deze voorwaarden verm eld in het  eerste en tweede lid, gebeurt  de
afvoer van het  kuiswater via een volautom at isch systeem  m et  een dr iewegkraan en wordt  de
turbiditeit ,  uitgedrukt  in NTU, als ext ra param eter opgenom en in de m aandelij kse
waterkwaliteitsanalyse, uitgevoerd door een erkend laboratorium  in de discipline water, verm eld in
art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Deze turbiditeit  m ag m axim aal 0,5 NTU zij n.

4° Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning, zij n alle v loeren waarop blootsvoets wordt  gelopen,
vervaardigd uit  hard, waterdicht , onbederfbaar, slipwerend, niet  kwetsend en gem akkelij k
afwasbaar m ater iaal.

5° De exploitant  verbiedt  de baders de toegang tot  het  zwem bad en de kades indien deze niet  eerst
door een voetwaadbak of langs voetsproeiers en door een stortbad zijn gegaan.

§ 4.  Om kleedcabines
De om kleedcabines zij n vervaardigd uit  hard, niet  wateropslorpend, onbederfbaar, niet  kwetsend en
gem akkelij k afwasbaar m ater iaal.
§ 5.  Sanitaire voorzieningen
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1° De toilet ten zij n in voldoende aantal aanwezig.
Voor elke toilet tenruim te wordt  er tenm inste één wastafel voorzien.

2° De vloer van de sanitaire voorzieningen heeft  een helling van 1 tot  2 % , waardoor het  afvalwater
naar een afvoer wordt  geleid die verbonden is m et  de lozingsinr icht ing. Een alternat ief op deze
hellingsgraad is aanvaardbaar in inricht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien
een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of
de m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, m inim aal
om  de twee uur weg te t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n
overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en
in het  m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd
aan de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

3° De stortbaden zij n voorzien van water m et  aangepaste tem peratuur, afkom st ig van een
warm waterinstallat ie m et  water van tenm inste 65°  C. Het  m engvent iel is in de onm iddellij ke
nabijheid van het  stortbad geplaatst .

4° De waadbakken zijn doorlopend gevuld m et  vers behandeld zwem badwater;  de turnover m ag ten
hoogste t ien m inuten bedragen. Het  vervuilde waadbakwater wordt  rechtst reeks afgevoerd naar
de lozingsinricht ing of naar de zwem badwaterbehandelingsinstallat ie.

 
§ 6.  Recreat ieve voorzieningen
1° Elke recreat ieve voorziening bestaat  uit  duurzaam en corrosieweerstandig en dam pdicht

m ater iaal. Hun oppervlak is onbederfbaar, gem akkelij k afwasbaar en niet  kwetsend. De
recreat ieve voorzieningen m ogen de veiligheid van de baders niet  in gevaar brengen.

2° De const ruct ie van de recreat ieve voorzieningen st rookt  m et  de de norm en opgesteld door het
Europees Com ité voor Norm alisat ie (CEN) .

§ 7.  Waterbehandelingssysteem
1° Elk circulat iebad is voorzien van een autom at isch, efficiënt  funct ionerend chloor-  en pH-

stur ingsm echanism e.

2° Het  waterbehandelingsprocédé om vat  tenm inste een voorfilt rat ie, een filt rat ie, een oxydat ie/
desinfect ie, een pH-aanpassing en een systeem  voor aanvoer van vers water.
Elke filter heeft  een m inim um  filt erbedhoogte van 1 m eter en is voorzien van een kij kglas en van
drukm eters voor en na de filt rat ie. De m axim um  filtersnelheid bedraagt  30 m / uur. De filters die in
inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn [ .. . ]  een f ilterbedhoogte hadden kleiner
dan 1 m eter, m ogen in gebruik blij ven zolang zij  voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het
zwem water verm eld in art ikel 5.32.9.2.2, § 4. Bij  vervanging van de f ilter, wordt  een filter m et
een filterbedhoogte van m inim um  1 m eter voorzien.
Als chem icaliën worden enkel die produkten gebruikt  die toegelaten zijn voor de behandeling van
drinkwater overeenkom st ig het  besluit  van de Vlaam se regering van 15 m aart  1989 bet reffende
technische reglem enter ing inzake dr inkwater.

3° De m et ingen van het  gehalte aan desinfecterend agens en van de pH gebeuren op een efficiënte
chloorspecifieke m anier. De m eetapparatuur en de m ethodiek m oeten goedgekeurd en erkend zij n
door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheid.

4° De werking van de pom pen die voor de inject ie van het  desinfecterend agens en de pH-correct ie
zorgen, wordt  autom at isch onderbroken zodra het  debiet  van het  desbet reffende circulat iesysteem
tot  m inder dan 40 %  van het  norm ale daalt . I n geval de inject ie van het  desinfectans en van de
pH-correct ie op dezelfde leiding geschieden, m oeten de inject iepunten zich op tenm inste 2 m
afstand van elkaar bevinden. De chem icaliën worden niet  rechtst reeks in de zwem kom
ingespoten. De inject ie van de pH-corrector gebeurt  bij  voorkeur vóór de filt rat ie.

5° De aftapkranen zij n goed toegankelij k en staan tenm inste op volgende plaatsen:
a) vóór de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

b) achter de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

c) zo dicht  m ogelij k bij  de aanvoer van het  water naar elk bad.

6° De circulat iepom pen kunnen ten m inste een cyclusduur van 4 uur aan. Het  water uit  een groot
bad wordt  m inim um  om  de 4 uur volledig behandeld ( turnover =  4 uur)  Voor een bad m et  een
capaciteit  van 100 m 3 of lager is de turnover m axim aal twee uur, behoudens toelat ing toegestaan
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door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheid, en behoudens de turnover de vier uur niet  overschrij dt . De cont role van deze
turnover gebeurt  m et  een efficiënte debietm eter die achter de filt reer installat ie wordt  geplaatst  in
de deelst room  van elk bad en een doseerstop beveelt  bij  een daling van het  debiet  tot  m inder dan
40 %  van het  norm ale.

7° I ndien de ontsm et t ing op een andere wij ze gebeurt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid
vereist .

 

Art ikel 5.32.9.3.2. Exploitat ie.
§ 1.  Procedures
De exploitant  beschikt  over geschreven procedures waarin de werking onder norm ale en onder
noodom standigheden wordt  beschreven. Deze procedures worden jaar lij ks geëvalueerd en t ij dig
bijgewerkt . Elk personeelslid bezit  een kopie hiervan en kent  de inhoud.  Voorm elde procedures
worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthouder.

Vooraleer het  zwem bad in gebruik wordt  genom en, wordt  het  watercirculat iesysteem  uitgetest  evenals
het  doorst rom ingspatroon (kleurproef) .
§ 2.  Opslag chem icaliën
1° De flessen, toestellen en leidingen die chloor in zuivere of in geconcent reerde toestand bevat ten

worden in een afzonderlij k lokaal geplaatst , dat  op doelt reffende wij ze aan de onder-  en
bovenzijde verlucht  wordt ;  de toegang tot  dit  lokaal is verboden aan onbevoegden.
Bij  nieuwe vergunningen wordt  chloorgas geweigerd.

2° Alle flessen, toestellen en leidingen zijn vervaardigd volgens een code van goede prakt ij k uit
m ater ialen die inert  zijn aan het  bet rokken m iddel;  daarenboven wordt  een installat ie die
gasvorm ig chloor onder een druk van m eer dan 105 Pa bevat , j aar lij ks onderworpen aan een
geslaagde waterdrukproef onder een druk gelij k aan anderhalf m aal de dienstdruk. Een at test  van
deze beproeving wordt  ter beschikking gehouden van de m et  het  toezicht  belaste am btenaar. De
dichtheid van deze apparatuur wordt  steeds verzekerd.

3° Aan de ingang van het  lokaal worden een aangepast  adem halingstoestel van een erkend type en
aangepaste individuele bescherm ingsm iddelen voorzien, die steeds bereikbaar en gebruiksklaar
zij n, om  in geval van een lek of een incident  de veiligheid te kunnen verzekeren.

4° De nodige voorzieningen worden get roffen om  de buurt  niet  te hinderen door uitwasem ingen.

5° Produkten die m et  elkaar kunnen reageren, worden geplaatst  in volledig van elkaar gescheiden
lokalen, die uitsluitend daarvoor bestem d zij n. Hun respect ieve leidingen zijn voorzien van
vulkoppelingen die niet  m et  elkaar verenigbaar zijn.

6° De chem icaliën, zoals chloor, HCl,  e.d., worden bewaard in gesloten vaten of houders, voorzien
van de reglem entaire et iket ter ing. Deze bevinden zich in een waterdichte inkuiping m et  een
capaciteit  die m inim aal 110 %  bedraagt  van het  grootste vat  of houder. De vaten waaruit
chem icaliën worden gedoseerd m ogen niet  m eer produkt  bevat ten dan nodig voor een exploitat ie
van 2 dagen.

7° De exploitant  houdt  een register bij  m et  gegevens die bet rekking hebben op het  beheer van de
chem icaliën, m et  nam e hun benam ing, hoeveelheid, leveringsdatum , eventuele incidenten, alle
onderhoudswerken, cont roles, defecten, herstellingen en ongevallen.

8° De installat ies worden tenm inste éénm aal per dag door een bevoegd persoon nagekeken.

9° Elke levering van chem icaliën gebeurt  onder toezicht  van een bevoegd persoon die de conform iteit
van de levering cont roleert .

§ 3.  Veiligheid bezoekers
1° De exploitant  neem t de nodige m aat regelen om  de veiligheid van de bezoekers te verzekeren.

2° Het  m axim um  toegelaten aantal baders -  dit  zijn personen die zich in het  water bevinden -  is

nooit  hoger dan 1 bader per 3 m 2 wateroppervlakte. Voor baden m et  een m axim um diepte van

50 cm  is één bader per 2 m2 wateroppervlakte toegelaten.

3° De baders staan onder rechtst reeks en constant  toezicht  van tenm inste één redder, die zich
uitsluitend aan deze act iv iteit  wij dt  en zich perm anent  in de buurt  van de kaden bevindt . Het
toezicht  is aangepast  aan het  type van installat ie en aan de bezet t ingsgraad van het  zwem bad.
Het  m inim um  aantal toezichthoudende personen, waarvan tenm inste de helft  redder zij n, wordt
bepaald volgens de volgende form ule (afronden naar beneden) :
a) voor de eerste 150 baders:

b) daarboven, per 150 baders m eer, 1 toezichthoudend persoon ext ra.
Ten m inste de helft  (afgerond naar boven)  is redder.

c) Deze regel geldt  niet  voor baders in baden van m inder dan 50 cm  diepte.
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4° Ieder afzonderlij k bad of r isicozone ligt  in het  gezichtsveld van ten m inste 1 toezichthoudend
persoon.

5° De redders zijn in het  bezit  van het  hoger reddersbrevet  van het  BLOSO of van een ander
gelij kwaardig getuigschrift  erkend door het  BLOSO. Het  afschrift  van voorm eld brevet  of
getuigschrift  ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitat ie.

6° De redders worden tenm inste éénm aal per j aar geoefend in reddings-  en reanim at ietechnieken.
Het  getuigschrift  van de m eest  recente bij scholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de
plaats van de exploitat ie. Deze bij scholing m oet  erkend zij n door BLOSO.

7° De diepte van het  water wordt  op regelm at ige afstanden aangeduid. Elke plotse verandering van
diepte wordt  op een opvallende wij ze zichtbaar gem aakt .

8° I n het  zwem bad levert  geen enkele aan-  en afvoer van water, lucht  of andere stoffen, gevaar op
voor de baders.

9° De plaats waar de gebruiker van de glij baan en/ of de springtoren in het  bad terecht  kom t , is
ont ruim d binnen een st raal van 2,5 m .

10° De inricht ing beschikt  over een lokaal waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat
uitsluitend uitgerust  is m et  m ater iaal voor eerste hulp en reanim at ie. Dit  lokaal en m ater iaal is
rechtst reeks en gem akkelij k toegankelij k voor de verantwoordelij ken. De reanim at ieapparatuur
bestaat  ten m inste uit  een systeem  voor zuurstoftoediening. Dit  apparaat  wordt  wekelij ks op zijn
deugdelij kheid onderzocht . De redder is vert rouwd met  het  gebruik van het  aanwezige m ater iaal.

11° De inricht ing is uitgerust  m et  tenm inste één telefoontoestel dat  een directe buitenlijn heeft . Dit
toestel staat  in de onm iddellij ke nabij heid van het  zwem bad en het  lokaal voor eerste hulp bij
ongevallen, en is gem akkelij k bereikbaar door de redders.

12° Elk overlij den of ernst ig ongeval binnen het  zwem badgebouw wordt  binnen een term ijn van 24
uur telefonisch of m et  telefax gem eld aan de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

 
§ 3bis.
Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning m ag de exploitant  in afwij king van § 3 het  aantal
redders en toezichters beperken tot :
1°

één redder, wanneer de oppervlakte van het  bad m inder dan 200 m 2 bedraagt ;

2° twee toezichthoudende personen, waarvan ten m inste één redder, wanneer de oppervlakte van

het  bad 200 m 2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  volledig in het  gezichtsveld
ligt  van één persoon;

3° drie toezichthoudende personen, waarvan ten m inste één redder, wanneer de oppervlakte van het

bad 200 m2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  niet  volledig in het
gezichtsveld ligt  van één persoon.

De afwijk ing, bedoeld in het  eerste lid, geldt  evenwel enkel wanneer de exploitant  een toezichtsplan
heeft  opgesteld en naleeft  ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit  toezichtsplan ligt  ter
inzage voor de toezichthouders.
§ 3ter.
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende persoon onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon. Dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken.
 
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in het  zwem bad, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende redder onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon. Dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken;

3° hij / zij  is in het  bezit  van het  Hoger Reddersbrevet  van het  BLOSO of het  brevet  Duiker Redder van
het  BLOSO of van een ander gelij kwaardig getuigschrift  goedgekeurd door het  BLOSO;

4° de redders worden ten m inste éénm aal per j aar geoefend in redding-  en reanim at ietechnieken;
het  bewij s van de m eest  recente bij scholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van
de exploitat ie;  deze bij scholing m oet  erkend zij n door het  BLOSO.

 
§ 4.  Kwaliteitsvereisten van het  water
1° Het  water van de niet  overdekte circulat iebaden voldoet  aan de volgende kwaliteitsvereisten:

Param eter eenheid grenswaarde
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a)  chem ische param eters:
pH: pH-eenheid  
-  ondergrens  7,0
-  bovengrens  7,6
vr ij  beschikbaar chloor (HClO +  ClO- ) :
-  ondergrens m g/ l 0,5
-  bovengrens m g/ l 3,0
gebonden chloor m g/ l <  1,0
Bicarbonaat m g/ l >  60
Ureum m g/ l <  2,0
Chlor iden m g/ l <  800
Deze norm  geldt  niet  bij  gebruik van zout  houdend water ( >  2.000 m g Cl/ l)  of bij
gebruik van zoutelekt rolyse.
Oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruik in verwarm de

oplossing en in zuur m ilieu)

m g O2/ l <  5

b)  bacter iologische param eters:
totaal aantal kiem en bij  37° C n/ m l < 100
coagulase posit ieve stafylokokken n/ 100m l 0
Pseudom onas aeruginosa n/ 100m l 0
c)  fysische param eters:
Tem peratuur

° C

<  32;
behoudens toelat ing
toegestaan door de

m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige
van de afdeling, bevoegd
voor het  toezicht  op de

volksgezondheid
Helderheid  doorzicht ig tot  op de

bodem  van het  bad
zichtbare veront reiniging  afwezig
Geur  afwezig
Schuim  afwezig
Kleur  kleurloos
volum e circulerend water per bader
(gem iddelde waarde over de
openingsuren van één dag)

m 3 >  2

2° De helderheid, de tem peratuur, de pH, het  vr ij  beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden
door en op kosten van de exploitant  tenm inste dr iemaal per dag gecont roleerd, m et  nam e:
a) vóór de opening van het  zwem bad voor de bezoekers;

b) tweem aal t ijdens het  gebruik van het  zwem bad, evenredig gespreid over de openingsuren;

c) de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

3° Het  zwem badwater wordt  op kosten van de exploitant  tenm inste tweem aal per m aand
bem onsterd en geanalyseerd. Alle sub 1°  verm elde param eters worden hierbij  onderzocht .
De m onsternem ing gebeurt  door bevoegd laborator ium personeel en behoudens een toelat ing
toegestaan door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het
toezicht  op de volksgezondheid ten m inste twee uur na de opening van het  zwem bad en op een
plaats waar de kwaliteit  het  m inst  gunst ig wordt  geacht .
De analyse van de genom en m onsters gebeurt  door een erkend laborator ium , in de discipline
water, deeldom ein dr inkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Een kopie van de
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks gestuurd naar de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

4° De exploitant  houdt  een register bij  om vat tende de volgende gegevens:
a) de resultaten van de sub 2°  bedoelde dagelij kse zwem badwateranalyses;

b) de resultaten van de sub 3°  bedoelde m aandelij kse analyses;

c) de data waarop de filters worden gespoeld en/ of het  filt reerm ater iaal wordt  vervangen;

d) de dagelij kse bezet t ing van het  zwem bad;

e) elke bij zonderheid, incident  of ongeval;

f) de m aandelij kse noter ing van het  waterverbruik;

g) elke vaststelling m et  bet rekking tot  het  technisch nazicht  bij  de lediging van het  zwem bad en
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bij  de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen..

Dit  register, wordt  ten m inste 5 jaar door de exploitant  bewaard en ligt  steeds ter inzage van de
toezichthouder

5° Elke overschrijding van de norm en die voor de param eters pH, vr ij  beschikbaar chloor en
doorzicht igheid door sub 1°  zijn bepaald en waarvan de oorzaak niet  binnen het  half uur
gecorr igeerd is vereist  de onm iddellij ke sluit ing van het  zwem bad.

6° I n de m ilieuvergunning kunnen op advies van de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden
opgelegd. Deze kwaliteit svereisten staan in relat ie tot  het  overeenkom st ig art ikel 5.32.9.3.1.  § 7,
7°  toegelaten alternat ieve waterbehandelingssysteem.

 
§ 5.
Het  zwem bad wordt  gevuld of bijgevuld m et  vers water. Als het  vul-  en supplet iewater geen
leidingwater is, wordt  het  water ten m inste halfj aar lij ks bem onsterd en geanalyseerd door een erkend
laborator ium  in de discipline water, deeldom ein dr inkwater, verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het
VLAREL. Ter cont role van de effect ief toegevoegde hoeveelheid water wordt  voorzien in een
debietm eter op het  supplet iewater.
 
Voor inr icht ingen die voor 1 j anuari 2012 vergund zij n, gelden de verplicht ingen, verm eld in het
eerste lid, vanaf 1 j anuari 2015.

Tenzij  anders in de m ilieuvergunning verm eld, is chloor het  enig toegelaten ontsm et t ings-  en
oxydat iem iddel. Het  gebruik van chloorstabilisatoren is niet  toegelaten.

De filt ers worden tenm inste tweem aal per week gespoeld buiten de openingsuren van het  zwem bad
en wel zo dat  het  filt erm ater iaal in fluïdisat ie kom t.

Per bader en per dag wordt , behoudens toelat ing toegestaan door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid,
m inim aal 30 lit er vers water toegevoegd
§ 6. Onderhoud
1° De bodem  van het  zwem bad wordt  tenm inste dagelij ks vóór de openingsuren gereinigd en

gestofzuigd. De wanden van het  bad zelf worden tenm inste éénm aal per week buiten de
openingst ij den, gereinigd en gestofzuigd.

2° De bufferbak wordt  m instens eenm aal per j aar gereinigd.

3° De toezichthouder kan een volledige lediging van het  bad eisen, wanneer de reinheid van het  bad
te wensen overlaat  of wanneer de kwaliteit  van het  water niet  in overeenstem m ing is m et  de
voorschriften van § 4 van dit  art ikel.

§ 7.  Reglem ent  van interne orde
1° De exploitant  voert  een reglem ent  van interne orde in om  de goede exploitat ie te verzekeren. Dit

reglem ent  wordt  op voor de bezoekers duidelij k zichtbare plaatsen in de inricht ing aangeplakt .

2° Het  in § 1 bedoelde reglem ent  om vat  tenm inste de volgende punten:
a) de direct ie heeft  het  recht  om  elke persoon die een gevaar blij kt  op te leveren voor de

veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot  de instelling te verbieden
(dronkenschap, ordeverstor ing, niet  naleving van dit  reglem ent , e.d.) ;

b) dieren, tenzij  assistent iehonden in de geschoeide zone, worden niet  in de inr icht ing
toegelaten;

c) elke bader m oet  een stortbad nem en alvorens de kaden en het  zwem bad te bet reden;

d) kinderen van m inder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.

 

Subafdeling 5.32.9.4. Hot  whir lpools

Art ikel 5.32.9.4.1.
§ 1.
I ndien de ontsm et t ing van het  water gebeurt  op basis van chloor,  is de hot  whir lpool steeds
aangesloten op een waterbehandelingssysteem  dat  deel uitm aakt  van een inr icht ing m et  een
circulat iebad of op een bufferbak m et  een nut t ige inhoud van ten m inste 20 m 3. I ndien de
ontsm et t ing op een andere wij ze gebeurt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid vereist .
§ 2.
De hot  whir lpools zij n gem akkelij k te bereiken.
§ 3.
De hot  whir lpools worden ten m inste dagelij ks grondig gereinigd.

VLAREM I I

Geconsolideerde versie van 20-04-2015 Pagina 15/ 27

VLAREM I I

Geconsolideerde versie van 20-04-2015 Pagina 15/ 27



§ 4.
Het  aantal baders is beperkt  tot  het  aantal zitplaatsen naar rato van 50 cm  per bader.
§ 5.

Het  water heeft  een debiet  van 3 m3 per bader per uur en een turnover van m axim um  10 m inuten.
 
De doorst rom ing is van die aard dat  100 %  van het  water v ia bovenafvoer verwijderd wordt .
 
[ . . . ]
§ 6.  Luchtkwaliteit

De r ichtwaarde voor het  gehalte aan t r ichlooram inen in de lucht  bedraagt  300 μg/ m 3 en de

grenswaarde bedraagt  500 μg/ m 3.  Het  gehalte aan t r ichlooram inen wordt  door en op kosten van de
exploitant  gecont roleerd op gem ot iveerd verzoek van de toezichthouder van het  Vlaam s Agentschap
voor Zorg en Gezondheid. Het  t ij dst ip, de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de
toezichthouder van het  Vlaam s Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Art ikel 5.32.9.4.2. Waterkwaliteit svereisten
§ 1.
Het  water van de whir lpools m oet  voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:
 

Param eter eenheid grenswaarde
a)  chem ische param eters:
pH: pH-eenheid  
-  ondergrens  7,0
-  bovengrens  7,6
vr ij  beschikbaar chloor (HClO +  ClO- ) :
-  ondergrens m g/ l 1
-  bovengrens m g/ l 3
gebonden chloor m g/ l <  0,6 (1)
Bicarbonaat m g/ l  ≤  40 en r ichtwaarde ≥

60
Ureum m g/ l <  2,0
Chlor iden

m g/ l

<  800
Deze norm  geldt  niet  bij

gebruik van zout  houdend
water ( >  2.000 m g Cl/ l)

of bij  gebruik van
zoutelekt rolyse.

Oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruik in verwarm de

oplossing en in zuur m ilieu)

m g O2/ l <  5

b)  bacteriologische param eters:
totaal aantal k iem en bij  37°C n/ m l < 100
coagulase posit ieve stafylokokken n/ 100m l 0
Pseudom onas aeruginosa n/ 100m l 0
Legionella pneum ophila* n/ 100m l niet  aantoonbaar
*  Eén bepaling per j aar,  gedurende de twee eerste maanden van het  j aar.
c)  c)  fysische param eters
tem peratuur ° C <  38;

behoudens toelat ing,
toegestaan door de

m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige
van de afdeling bevoegd
voor het  toezicht  op de

volksgezondheid
helderheid  doorzicht ig tot  op de

bodem  van het  bad
zichtbare veront reiniging  Afwezig
geur  Afwezig
schuim  Afwezig
kleur  Kleurloos
volum e circulerend water per bader
(gem iddelde waarde over de
openingsuren van één dag)

m 3
>  2
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(1)  I n afwijk ing van deze em issiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt  t ij delij k tot  en m et  31
decem ber 2015 voor zwem baden waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is ver leend vóór 1
januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is aangevraagd vóór 1 j anuari 2013, als
ze uiter lij k  op 1 j anuari 2014 in gebruik is genom en, een em issiegrenswaarde voor gebonden chloor
van ≤  1,0 m g/ l.
§ 2.
De helderheid, de tem peratuur, de pH, het  vr ij  beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden door
en op kosten van de exploitant  tenm inste dr iem aal per dag gecontroleerd, m et  nam e:  .
1° vóór de opening van het  zwem bad voor de bezoekers;

2° tweem aal t ijdens het  gebruik van het  zwem bad, evenredig gespreid over de openingsuren;  de
apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige
van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

§ 3.
Het  badwater wordt  op kosten van de exploitant  tenm inste elke m aand bem onsterd en geanalyseerd.
Alle in § 1 verm elde param eters worden hierbij  onderzocht .
 
De m onsternem ing gebeurt  door bevoegd laborator ium personeel en behoudens een toelat ing
toegestaan door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht
op de volksgezondheid ten m inste twee uur na de opening van het  zwem bad en op een plaats waar de
kwaliteit  het  m inst  gunst ig wordt  geacht .
 
De analyse van de genom en m onsters gebeurt  door een erkend laborator ium , in de discipline water,
deeldom ein dr inkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. De analyses specifiek voor
Legionella pneum ophila gebeuren door een specifiek hiervoor erkend laborator ium . Een kopie van de
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks gestuurd naar de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.
§ 4.
De filt ers worden ten m inste tweem aal per week gespoeld buiten de openingsuren van het  bad en wel
zo dat  het  filterm ater iaal in fluïdisat ie kom t.
§ 5.
I ndien op het  circuit  van de hot  whir lpool een afzonderlij ke bufferbak is voorzien, wordt  deze t ij dig en
ten m inste eenm aal per jaar gereinigd.
§ 6.
De exploitant  houdt  een register bij  om vat tende de volgende gegevens:
1° de resultaten van de in § 2 bedoelde dagelij kse zwem badwateranalyses;

2° de resultaten van de in § 3 bedoelde m aandelij kse analyses;

3° de data waarop de filters worden gespoeld en/ of het  f ilt reerm ater iaal wordt  vervangen;

4° de dagelij kse bezet t ing van het  zwem bad;

5° elke bijzonderheid, incident  of ongeval;

6° de m aandelij kse noter ing van het  waterverbruik;

7° elke vaststelling m et  bet rekking tot  het  technisch nazicht  bij  de lediging van het  zwem bad en bij
de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.

Dit  register, wordt  tenm inste 5 j aar door de exploitant  bewaard en ligt  steeds ter inzage van de
toezichthouder.
§ 7.
Elke overschrijding van de norm en die voor de parameters pH, vr ij  beschikbaar chloor en
doorzicht igheid door § 1 zijn bepaald en waarvan de oorzaak niet  binnen het  half uur gecorrigeerd is
vereist  de onm iddellij ke sluit ing van het  bad.
§ 8.
I n de m ilieuvergunning kunnen op advies van de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden opgelegd.
Deze kwaliteitsvereisten staan in relat ie tot  het  overeenkom st ig art ikel 5.32.9.4.1. § 1 toegelaten
alternat ieve waterbehandelingssysteem .

Subafdeling 5.32.9.5. Dom pelbaden

Art ikel 5.32.9.5.1. Waterkwaliteit svereisten
§ 1.
De aanvoer van het  water is voorzien van een chlorer ingssysteem . Als het  water op een andere
m anier ontsm et  wordt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of de m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd op het  toezicht  van de volksgezondheid vereist . Aan die goedkeuring kunnen
voorwaarden gekoppeld worden.
§ 1bis.
Het  verse water wordt  ingevoerd via bodem inject ie. Het  water wordt  voor 100%  afgevoerd langs de
bovenzij de. Het  overlopende water m ag gebruikt  worden als supplet iewater voor circulat iebaden op
voorwaarde dat  het  voor de filt er wordt  toegevoegd. De verversingsgraad bedraagt  m inim aal 1
m ³ / uur, de m inim ale turnover ≤  2 uur.
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§ 1ter.
Voor inr icht ingen die voor 1 j anuari 2012 vergund zij n, gelden de verplicht ingen, verm eld in paragraaf
1 en 1bis, vanaf 1 januari 2015.
§ 1quater.
Het  water van de dom pelbaden m oet  voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:

 
param eter eenheid grenswaarde

a)  chem ische param eters:
pH: pH-eenheid  
-  ondergrens  6,8
-  bovengrens  8
vr ij  beschikbaar chloor (HClO +  ClO- ) :
-  ondergrens m g/ l 1
-  bovengrens m g/ l 3
gebonden chloor m g/ l <  0,6 (1)
Bicarbonaat m g/ l >  60
Ureum m g/ l <  2,0
Chlor iden m g/ l <  800

(Deze norm  geldt  niet  bij  gebruik van zout  houdend water (>  2.000 m g Cl/ l)  of bij  gebruik
van zoutelekt rolyse.)

Oxydeerbaarheid
(Km nO4-verbruik in verwarm de oplossing
en in zuur m ilieu)

m g O2/ l <  5

b)  bacter iologische param eters:
totaal aantal kiem en bij  37° C n/ m l < 100
Coagulase posit ieve stafylokokken n/ 100m l 0
Pseudom onas aeruginosa n/ 100m l 0
c)  fysische param eters:
Tem peratuur ° C <  20;

behoudens toelat ing toegestaan
door de m ilieuarts of

m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het

toezicht  op de volksgezondheid
Helderheid  doorzicht ig tot  op de bodem  van

het  bad
Zichtbare veront reiniging  afwezig
Geur  afwezig
Schuim  afwezig
Kleur  k leurloos

(1)  I n afwijk ing van deze em issiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt  t ij delij k tot  en m et  31
decem ber 2015 voor zwem baden waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is ver leend vóór 1
januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is aangevraagd vóór 1 j anuari 2013, als
ze uiter lij k  op 1 j anuari 2014 in gebruik is genom en, een em issiegrenswaarde voor gebonden chloor
van <  1,0 m g/ l.
§ 2.
De helderheid, de tem peratuur, de pH, het  vr ij  beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden door
en op kosten van de exploitant  tenm inste dr iem aal per dag gecontroleerd, m et  nam e:
1° vóór de opening van het  bad voor de bezoekers;

2° tweem aal t ijdens het  gebruik van het  bad, evenredig gespreid over de openingsuren;  de
apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige
van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

§ 3.
Het  badwater wordt  op kosten van de exploitant  tenm inste elke m aand bem onsterd en geanalyseerd.
Alle in § 1 verm elde param eters worden hierbij  onderzocht .
 
De m onsternem ing gebeurt  door bevoegd laborator ium personeel en behoudens een toelat ing
toegestaan door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht
op de volksgezondheid ten m inste twee uur na de opening van het  zwem bad en op een plaats waar de
kwaliteit  het  m inst  gunst ig wordt  geacht .
 
De analyse van de genom en m onsters gebeurt  door een erkend laborator ium , in de discipline water,
deeldom ein dr inkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Een kopie van de
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks gestuurd naar de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

VLAREM I I

Geconsolideerde versie van 20-04-2015 Pagina 18/ 27

VLAREM I I

Geconsolideerde versie van 20-04-2015 Pagina 18/ 27



Art ikel 5.32.9.5.2.
§ 1.
De exploitant  houdt  een register bij  om vat tende de volgende gegevens:
1° de resultaten van de in § 2 van art ikel 5.32.9.5.1 bedoelde dagelij kse badwateranalyses;

2° de resultaten van de in § 3 van art ikel 5.32.9.5.1 bedoelde m aandelij kse analyses;

3° de dagelij kse bezet t ing van het  bad;

4° elke bijzonderheid, incident  of ongeval;

5° de m aandelij kse noter ing van het  waterverbruik;

6° elke vaststelling m et  bet rekking tot  het  technisch nazicht  bij  de lediging van het  bad en bij  de
aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.

Dit  register, wordt  tenm inste 5 j aar door de exploitant  bewaard en ligt  steeds ter inzage van de
toezichthouder.
§ 2.
Elke overschrijding van de norm en die voor de parameters pH, vr ij  beschikbaar chloor en
doorzicht igheid door art ikel 5.32.9.5.1, § 1, zij n bepaald en waarvan de oorzaak niet  binnen het  half
uur gecorr igeerd is vereist  de onm iddellij ke sluit ing van het  bad.
§ 3.
[ .. . ]
§ 4.  Onderhoud
Tenm inste 1 x per dag wordt  het  bad geledigd en volledig gereinigd.

Subafdeling 5.32.9.6. Plonsbaden

Art ikel 5.32.9.6.1.
De aanvoer van het  water is voorzien van een chlorer ingssysteem . Als het  water op een andere
m anier ontsm et  wordt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of de m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid vereist . Aan die goedkeuring kunnen
voorwaarden gekoppeld worden.
 
Het  bad wordt  cont inu doorst room d m et  vers supplet iewater. De verversingsgraad is zo bepaald dat
een turnover van 1 uur wordt  bereikt .
 
Voor inr icht ingen die voor 1 j anuari 2012 vergund zij n, gelden de verplicht ingen, verm eld in het
eerste en tweede lid, vanaf 1 januari 2015.

Art ikel 5.32.9.6.2.
De voorwaarden, verm eld in art ikel 5.32.9.3.2, §4, 1°  tot  en m et  5° ,  zij n van toepassing, behalve
voor de pH, waarvoor het  volgende geldt :
1° ondergrens:  6,8;   

2°  bovengrens:  8. 
 

Subafdeling 5.32.9.7. Therapiebaden

Art ikel 5.32.9.7.1. Architectonische norm en
§ 1. Bouw
1° De lokalen zijn gebouwd uit  hard en onbederfbaar m ater iaal.

2° De vloer is waterdicht . Hij  is tevens, evenals de zoldering en de wanden van de lokalen, voorzien
van een onbederfbare corrosieweerstandige niet  water opslorpende en gem akkelij k afwasbare
bekleding.

3° Alle interne uit rust ingen zijn vervaardigd uit  corrosieweerstandig en gem akkelij k afwasbaar
m ater iaal.

4° Tot  op een hoogte van 2 m  vanaf de begane grond, worden scherpe hoeken en uitstekende
elem enten verm eden ofwel afgescherm d m et  een niet  kwetsende bekleding. Elke beglazing wordt
duidelij k zichtbaar gem aakt  en beveiligd.

5° Alle lokaalvloeren hebben een helling van 1 tot  2 % . Een alternat ief op deze hellingsgraad is
aanvaardbaar in inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien een
hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, ht tp: / / www.em is.vito.be Belgisch
Staatsblad d.d. 10-09-2013 afkom st ig van de nat te baders, m inim aal om  de twee uur weg te
t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n overleg m et  de m ilieu-arts
of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercontroles opgenom en in het  m eetprogram m a
voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd aan de afdeling, bevoegd
voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten :
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param eter
KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

§ 2.  Zwem hal en zwem bad
1° De zwem hal is gem akkelij k toegankelij k voor hulpdiensten.

2° De zwem badwand en -bodem  bestaan uit  hard m ater iaal en zijn voorzien van een waterdichte,
onbederfbare, niet  kwetsende en gem akkelij k afwasbare bekleding.

3° De bodem  van het  zwem bad is in zijn ondiep gedeelte ten m inste tot  op een diepte van 1.35 m
slipwerend.

4° De aan-  en afvoer van het  water zijn zodanig uitgevoerd dat  in het  bad geen dode hoeken m et
stagnerend water aanwezig zijn. Zij  vorm en geen gevaar voor de baders. I n inr icht ingen die voor
1 juli 2014 vergund of geakteerd zij n m ag het  restwater ook verwijderd worden door m iddel van
een pom p of een alternat ief systeem .

De recyclage van het  zwem water gebeurt  voor tenm inste 30 %  via de bovenafvoer.

Het  diepste punt  van de zwem badbodem  is voorzien van een afvoer voor een volledige lediging van
het  bad.
§ 3.  Kaden en vloeren
1° Tenzij  anders bepaald in de m ilieuvergunning, wordt  het  bad volledig om ringd door een kade m et

een m inim um breedte van 1,5 m .

2° De rechtst reekse toegang tot  de kaden vanuit  de kleedkam ers bevindt  zich bij  voorkeur ter hoogte
van het  ondiepe gedeelte van het  bad. I ndien dit  niet  het  geval is, belem m ert  een hindernis een
directe toegang tot  het  diepe deel.

3° De kaden zijn zó aangelegd dat  het  water hiervan niet  in het  zwem bad, noch in het
recycleringscircuit  terecht  kan kom en. Dit  water wordt  afgevoerd via een voldoende aantal
afvoerpunten m et  een m inim ale diam eter van 15 cm  zodat  st ilstaand water voorkom en wordt . Het
water wordt  afgevoerd, hetzij  naar een openbare r ioler ing, hetzij  naar een oppervlaktewater m et
inachtnam e van de voorschriften van dit  reglem ent  en de eventueel in de m ilieuvergunning
opgelegde bij zondere voorwaarden.
Om  het  reinigen m et  een waterslang m ogelij k te m aken, zij n er voldoende wateraftappunten
voorhanden, alsm ede de geschikte voorzieningen om  het  gebruikte water te verwijderen. I ndien
de kaden niet  voldoen aan deze voorwaarden, gebeurt  de afvoer van het  kuiswater via een
volautom at isch systeem  m et  een dr iewegkraan en wordt  de turbiditeit ,  uitgedrukt  in NTU, als
ext ra param eter opgenom en in de m aandelij kse waterkwaliteit sanalyse, uitgevoerd door een
erkend laborator ium  in de discipline water, verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Deze
turbiditeit  m ag m axim aal 0,5 NTU zijn.

4° Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning, zij n alle v loeren waarop blootsvoets wordt  gelopen,
vervaardigd uit  hard, waterdicht , onbederfbaar, slipwerend, niet  kwetsend en gem akkelij k
afwasbaar m ater iaal.

5° De zone die door baders wordt  bet reden is volledig gescheiden van de overige delen van de
inr icht ing.

§ 4.  Om kleedcabines
1° Eventuele om kleedcabines en kleedkam ers zij n van het  wisseltype zodat  de geschoeide zone

(onrein)  en de ongeschoeide zone ( rein)  van elkaar gescheiden worden. I ndien geen
om kleedcabines en kleedkam ers van het  wisseltype beschikbaar zij n in een bestaande inr icht ing,
creëert  de exploitant  een duidelij k gescheiden zone voor geschoeide en niet  geschoeide bezoekers
op een door de m ilieuarts of de m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het
toezicht  volksgezondheid, goed te keuren wijze.

2° De om kleedcabines zijn vervaardigd uit  hard, niet  wateropslorpend, onbederfbaar, niet  kwetsend
en gem akkelij k afwasbaar m ater iaal.

§ 5.  Sanitaire voorzieningen
1° Er zij n afzonderlij ke toilet ten beschikbaar voor de baders. Deze toilet ten zij n in voldoende aantal

aanwezig. Voor elke toilet tenruim te wordt  er tenm inste één wastafel voorzien. I ndien in
inr icht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn geen afzonderlij ke toilet ten beschikbaar
zij n wordt  een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd in overleg m et  de m ilieu-arts of de
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, om  de
twee uur weg te t rekken;  en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n overleg
m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en in het
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m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd aan de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten :

param eter KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1 
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

2° De vloer van de sanitaire voorzieningen heeft  een helling van 1 tot  2 % , waardoor het  afvalwater
naar een afvoer wordt  geleid die verbonden is m et  de lozingsinr icht ing. Een alternat ief op deze
hellingsgraad is aanvaardbaar in inricht ingen die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn, indien
een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt  door de exploitant  in overleg m et  de m ilieu-arts of
de m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. Dit
hygiëneplan bevat  m inim aal de opdracht  om  het  water, afkom st ig van de nat te baders, m inim aal
om  de twee uur weg te t rekken en om  de nat te ruim ten m inim aal dagelij ks te ontsm et ten. I n
overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige worden ook vloercont roles opgenom en
in het  m eetprogram m a voor de zwem waterkwaliteit .  De resultaten worden m aandelij ks bezorgd
aan de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende
kwaliteitsvereisten:

param eter KVE per 25 cm 2

Coliform e bacter iën ≤  150
Fecale Colibacter iën ≤  1
Fecale St reptokokken <  1
Pseudom onas aeruginosa ≤  1
Pathogene Staphylokokken ≤  10
Derm atofyten <  1

3° De toilet ten zij n bevest igd aan de m uur van de toilet ruim ten. De staande toilet ten van inr icht ingen
die voor 1 j uli 2014 vergund of geakteerd zijn [ . . .]  m ogen in gebruik blij ven m its een hygiëneplan
wordt  opgesteld en uitgevoerd in overleg m et  de m ilieu-arts of de m ilieugezondheidskundige van
de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  volksgezondheid.

4° De douches zijn voorzien van water m et  aangepaste tem peratuur.

5° De waadbakken zijn doorlopend gevuld m et  vers behandeld zwem badwater. De turnover m ag ten
hoogste t ien m inuten bedragen. Het  vervuilde waadbakwater wordt  rechtst reeks afgevoerd naar
de lozingsinricht ing of naar de zwem badwaterbehandelingsinstallat ie.

 
§ 6.  Therapeut ische voorzieningen
Elke therapeut ische voorziening bestaat  uit  duurzaam  en corrosieweerstandig en dam pdicht  m ater iaal.
Hun oppervlak is onbederfbaar, gem akkelij k afwasbaar en niet  kwetsend.
§ 7.  Vent ilat ie en verwarm ing
1° I n de zwem hal heerst  er een gem iddelde relat ieve vocht igheid van 65 % . De tem peratuur van de

lucht  is ten m inste één graad Celsius hoger dan die van het  bassin m et  het  grootste
wateroppervlak.

2° De bezoekers worden niet  gehinderd door tocht .

3° Geen enkel afvoersysteem  van lucht , dam p of rook vorm t  hinder voor de buren.

4° I n de zwem hal is er op een representat ieve plaats een goed werkende therm om eter en een
hygrom eter bevest igd.

5° De verse lucht  wordt  rechtst reeks van buiten aangezogen, op een plaats die ver genoeg
verwijderd is van de opslagruim te voor chem icaliën. Er wordt  geen verse lucht  aangezogen via
een technische ruim te, tenzij  door herm et isch gesloten leidingen.

§ 8.  Waterbehandelingssysteem
1° Elk circulat iebad is voorzien van een autom at isch, efficiënt  funct ionerend chloor-  en pH-

stur ingsm echanism e.

2° Het  waterbehandelingsprocédé om vat  tenm inste een voorfilt rat ie, een filt rat ie, een oxydat ie/
desinfect ie, een pH-aanpassing en een systeem  voor aanvoer van vers water. Elke filter heeft  een
m inim um  filt erbedhoogte van 1 m eter en is voorzien van een kij kglas en van drukm eters voor en
na de filt rat ie. De m axim um  filtersnelheid bedraagt  30 m / h. De filt ers die in inr icht ingen die voor
1 juli 2014 vergund of geakteerd zij n [ .. . ]  een filt erbedhoogte hadden kleiner dan 1 m eter, m ogen
in gebruik blij ven zolang zij  voldoen aan de kwaliteit svereisten van het  zwem water verm eld in
art ikel 5.32.9.2.2, § 4. Bij  vervanging van de filter, wordt  een filt er m et  een f ilterbedhoogte van
m inim um  1 m eter voorzien. Als chem icaliën worden enkel die produkten gebruikt  die toegelaten
zij n voor de behandeling van dr inkwater overeenkom st ig het  besluit  van de Vlaam se regering van
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15 m aart  1989 bet reffende technische reglem enter ing inzake dr inkwater.

3° De m et ingen van het  gehalte aan desinfecterend agens en van de pH gebeuren op een efficiënte
chloorspecifieke m anier. De m eetapparatuur en de m ethodiek is goedgekeurd en erkend door de
m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheid.

4° De werking van de pom pen die voor de inject ie van het  desinfecterend agens en de pH-correct ie
zorgen wordt  autom at isch onderbroken zodra het  debiet  van het  desbet reffende circulat iesysteem
op m inder dan 40 %  van het  norm ale daalt . I n geval de inject ie van het  desinfectans en van de
pH-correct ie op dezelfde leiding geschieden, bevinden de inject iepunten zich op tenm inste 2 m
afstand van elkaar.  De chem icaliën worden niet  rechtst reeks in de zwem kom  ingespoten.

5° De aftapkranen zij n goed toegankelij k en staan tenm inste op volgende plaatsen:
a) vóór de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

b) achter de filt rat ie en de inject ie van reagent ia;

c) zo dicht  m ogelij k bij  de aanvoer van het  water naar elk bad.

6° De circulat iepom pen kunnen tenm inste een cyclusduur van 4 uur aan. Het  water uit  een groot  bad
wordt  m inim um  binnen de 4 uur volledig behandeld ( turnover =  4 uur) . Het  water van een klein
bad wordt  tenm inste om  de twee uur volledig behandeld, behoudens toelat ing toegestaan door de
m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de
volksgezondheiden, en behoudens de turnover in dit  k leine bad de vier uur niet  overschrijdt . De
cont role van deze turnover gebeurt  m et  een efficiënte debietm eter die achter de filt reer installat ie
wordt  geplaatst .

7° I ndien de ontsm et t ing op een andere wij ze gebeurt , is de goedkeuring van de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid
vereist .

 
§ 9.

De r ichtwaarde voor het  gehalte aan t r ichlooram inen in de lucht  bedraagt  300 μg/ m 3 en de

grenswaarde bedraagt  500 μg/ m 3.  Het  gehalte aan t r ichlooram inen wordt  door en op kosten van de
exploitant  gecont roleerd op gem ot iveerd verzoek van de toezichthouder van het  Vlaam s Agentschap
voor Zorg en Gezondheid. Het  t ij dst ip, de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de
toezichthouder van het  Vlaam s Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Art ikel 5.32.9.7.2.
§ 1.  Procedures
De exploitant  beschikt  over geschreven procedures waarin de werking onder norm ale en onder
noodom standigheden wordt  beschreven. Deze procedures worden regelm at ig bij gewerkt . Elk
personeelslid bezit  een kopie hiervan en kent  de inhoud.

Voorm elde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthouder.

Vooraleer het  zwem bad in gebruik wordt  genom en, wordt  het  watercirculat iesysteem  uitgetest  evenals
het  doorst rom ingspatroon (kleurproef) .
§ 2.  Opslag chem icaliën
1° De flessen, toestellen en leidingen die chloor in zuivere of in geconcent reerde toestand bevat ten

worden in een afzonderlij k lokaal geplaatst , dat  op doelt reffende wij ze aan de onder-  en
bovenzijde verlucht  wordt ;  de toegang tot  dit  lokaal is verboden voor onbevoegden.
Bij  nieuwe vergunningen wordt  chloorgas geweigerd.

2° Alle flessen, toestellen en leidingen zijn vervaardigd volgens een code van goede prakt ij k uit
m ater ialen die inert  zijn aan het  bet rokken m iddel. Daarenboven wordt  een installat ie die
gasvorm ig chloor onder een druk van m eer dan 105 Pa bevat  j aar lij ks onderworpen aan een
geslaagde waterdrukproef onder een druk gelij k aan anderhalf m aal de dienstdruk. Een at test  van
deze beproeving wordt  ter beschikking gehouden van de m et  het  toezicht  belaste am btenaar. De
dichtheid van deze apparatuur wordt  steeds verzekerd.

3° Aan de ingang van het  lokaal worden een aangepast  adem halingstoestel van een erkend type en
aangepaste individuele bescherm ingsm iddelen voorzien, die steeds bereikbaar en gebruiksklaar
zij n, om  in geval van een lek of een incident  de veiligheid te kunnen verzekeren.

4° De nodige voorzieningen worden get roffen om  de buurt  niet  te hinderen door uitwasem ingen.

5° Produkten die m et  elkaar kunnen reageren, worden geplaatst  in volledig van elkaar gescheiden
lokalen, die uitsluitend daarvoor bestem d zij n;  hun respect ieve leidingen zijn voorzien van
vulkoppelingen die niet  m et  elkaar verenigbaar zijn.

6° De chem icaliën, zoals chloor, HCl,  e.d., worden bewaard in gesloten vaten of houders, voorzien
van de reglem entaire et iket ter ing. Deze bevinden zich in een waterdichte inkuiping m et  een
capaciteit  die m inim aal 110 %  bedraagt  van het  grootste vat  of houder. De vaten waaruit
chem icaliën worden gedoseerd m ogen niet  m eer produkt  bevat ten dan nodig voor een exploitat ie
van 2 dagen.
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7° De exploitant  houdt  een register bij  m et  gegevens die bet rekking hebben op het  beheer van de
chem icaliën, m et  nam e hun benam ing, hoeveelheid, leveringsdatum , eventuele incidenten, alle
onderhoudswerken, cont roles, defecten, herstellingen en ongevallen.

8° De installat ies worden tenm inste éénm aal per dag door een bevoegd persoon nagekeken.

9° Elke levering van chem icaliën gebeurt  onder toezicht  van een bevoegd persoon die de conform iteit
van de levering cont roleert .

 
§ 3.  Veiligheid bezoekers
1° De exploitant  neem t  de nodige m aatregelen om  de veiligheid van de bezoekers te verzekeren.

2° Het  m axim um  toegelaten aantal baders -  dit  zij n personen die zich in het  water bevinden -  is nooit

hoger dan 1 bader per 3 m2 wateroppervlakte.

3° De baders staan onder rechtst reeks en constant  toezicht  van tenm inste één toezichthoudend
persoon, die zich uitsluitend aan deze act iviteit  wij dt  en zich perm anent  in de buurt  van de kaden
bevindt .

4° De toezichthoudende personen zijn vert rouwd m et  de reanim at ietechnieken en worden tenm inste
éénm aal per jaar in deze technieken geoefend. Het  getuigschrift  van de m eest  recente bij scholing
ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van de exploitat ie.

5° De diepte van het  water wordt  op regelm at ige afstanden aangeduid en bedraagt  m axim aal 1.5
m eter.

6° I n het  zwem bad levert  geen enkele aan-  en afvoer van water, lucht  of andere stoffen, gevaar op
voor de baders.

7° De inr icht ing is uitgerust  m et  tenm inste één telefoontoestel dat  een directe buitenlij n heeft . Dit
toestel staat  in de onm iddellij ke nabij heid van het  zwem bad en is gem akkelij k bereikbaar door de
toezichthoudende persoon.

8° Elk overlij den of ernst ig ongeval binnen het  zwembadgebouw wordt  binnen een term ijn van 24 uur
telefonisch of m et  telefax gem eld aan de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling,
bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

 
§ 4.  Kwaliteitsvereisten van het  water
1° Het  water van de overdekte circulat iebaden m oet  voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:

param eter eenheid grenswaarde
a)chem ische param eters:
pH: pH-eenheid  
Ondergrens  7,0
Bovengrens  7,6
vr ij  beschikbaar chloor (HClO +  ClO- ) :
Ondergrens m g/ l 0,5
Bovengrens m g/ l 1,5
gebonden chloor m g/ l <  0,6 (1)
Bicarbonaat m g/ l >  60
Ureum m g/ l <  2,0
Chlor iden m g/ l <  800
Deze norm  geldt  niet  bij  gebruik van zout  houdend water ( > 2.000 m g Cl/ l)  of bij
gebruik van zoutelekt rolyse.
Oxydeerbaarheid
(KMnO4-verbruikin verwarm de oplossing

en in zuur m ilieu)

m g O2/ l <  5

b)bacter iologischeparam eters:
Totaal aantal k iem en bij  37° C n/ m l < 100
Coagulase posit ieve stafylokokken n/ 100m l 0
Pseudom onas aeruginosa n/ 100m l 0
c) fysische param eters:
Tem peratuur

° C

<  32;
behoudens een toelat ing

toegestaan door de
m ilieuarts of

m ilieugezondheidskundige
van de afdeling, bevoegd
voor het  toezicht  op de

volksgezondheid
Helderheid  doorzicht ig tot  op de bodem

van het  bad
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Zichtbare veront reiniging  afwezig
Geur  afwezig
Schuim  afwezig
Kleur  k leurloos
Volum e circulerend water per bader
(gem iddelde waarde over de
openingsuren van één dag)

m 3 >  2

(1)  I n afwij king van deze em issiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt  t ij delij k tot  en m et  31
decem ber 2015 voor zwem baden waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is ver leend vóór 1
januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot  exploitat ie is aangevraagd vóór 1 j anuari 2013,
als ze uiter lij k  op 1 j anuari 2014 in gebruik is genom en, een em issiegrenswaarde voor gebonden
chloor van ≤  1,0 m g/ l.

2° De helderheid, de tem peratuur, de pH, het  vr ij  beschikbaar chloor en de gebonden chloor worden
door en op kosten van de exploitant  tenm inste dr iemaal per dag gecont roleerd, m et  nam e:
a) vóór de opening van het  zwem bad voor de bezoekers;

b) tweem aal t ijdens het  gebruik van het  zwem bad, evenredig gespreid over de openingsuren;
de apparatuur en de m eetm ethode zijn goedgekeurd door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

3° Het  zwem badwater wordt  op kosten van de exploitant  tenm inste elke m aand bem onsterd en
geanalyseerd. Alle sub 1°  verm elde param eters worden hierbij  onderzocht .
De m onsternem ing gebeurt  door bevoegd laborator ium personeel en behoudens een toelat ing
toegestaan door de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het
toezicht  op de volksgezondheid ten m inste twee uur na de opening van het  zwem bad en op een
plaats waar de kwaliteit  het  m inst  gunst ig wordt  geacht .
De analyse van de genom en m onsters gebeurt  door een erkend laborator ium , in de discipline
water, deeldom ein dr inkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Een kopie van de
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks gestuurd naar de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid.

4° De exploitant  houdt  een register bij  om vat tende de volgende gegevens:
a) de resultaten van de sub 2°  bedoelde dagelij kse zwem badwateranalyses;

b) de resultaten van de sub 3°  bedoelde m aandelij kse analyses;

c) de data waarop de filters worden gespoeld en/ of het  filt reerm ater iaal wordt  vervangen;

d) de dagelij kse bezet t ing van het  zwem bad;

e) elke bij zonderheid, incident  of ongeval;

f) de m aandelij kse noter ing van het  waterverbruik;

g) elke vaststelling m et  bet rekking tot  het  technisch nazicht  bij  de lediging van het  zwem bad en
bij  de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen.

Dit  register, wordt  ten m inste 5 j aar door de exploitant  bewaard en ligt  steeds ter inzage van de
toezichthouder.
§ 5.
I n de m ilieuvergunning kunnen op advies van de m ilieuarts of m ilieugezondheidskundige van de
afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid andere kwaliteitseisen worden opgelegd.
Deze kwaliteitsvereisten staan in relat ie tot  het  overeenkom st ig art ikel 5.32.9.7.1. § 8 7°  toegelaten
alternat ieve waterbehandelingssysteem .

Art ikel 5.32.9.7.3.
§ 1.
Elke afwijk ing van de grenswaarden die voor de param eters pH, vr ij  beschikbaar chloor en
doorzicht igheid in art ikel 5.32.9.7.2, § 4, 1° , zijn aangegeven en die binnen het  half uur niet
gecorr igeerd is vereist  de onm iddellij ke sluit ing van het  zwem bad.
§ 2.
Het  zwem bad wordt  gevuld of bijgevuld m et  vers water. Als het  vul-  en supplet iewater geen
leidingwater is, wordt  het  water ten m inste halfj aar lij ks bem onsterd en geanalyseerd door een erkend
laborator ium  in de discipline water, deeldom ein dr inkwater, verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het
VLAREL. Ter cont role van de effect ief toegevoegde hoeveelheid water wordt  in een debietm eter op het
supplet iewater voorzien.
 
Voor inr icht ingen die voor 1 j anuari 2012 vergund zij n, gelden de verplicht ingen, verm eld in het
eerste lid, vanaf 1 j anuari 2015.
§ 3.
Tenzij  anders in de m ilieuvergunning verm eld, is chloor het  enig toegelaten ontsm et t ings-  en
oxydat iem iddel. Het  gebruik van chloorstabilisatoren is niet  toegelaten.
§ 4.
De filt ers worden tenm inste tweem aal per week gespoeld buiten de openingsuren van het  zwem bad
en wel zo dat  het  filt erm ater iaal in fluïdisat ie kom t.
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§ 5.
Per bader en per dag wordt , behoudens toelat ing toegestaan door de m ilieuarts of
m ilieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid,
m inim aal 30 lit er vers water toegevoegd, op een plaats in het  circuit  die een passage van dit
supplet iewater doorheen de filt ers verplicht  vooraleer het  in het  zwem bad terechtkom t .
§ 6.  Onderhoud
1° De bodem  van het  zwem bad wordt  tenm inste om  de twee dagen vóór ingebruiknam e gereinigd en

gestofzuigd. De wanden van het  bad zelf worden tenm inste éénm aal per week buiten de
gebruiksperiode, gereinigd en gestofzuigd.

2° De bufferbak wordt  m instens eenm aal per j aar gereinigd.

3° De toezichthouder kan een volledige lediging van het  bad eisen, wanneer de reinheid van het  bad
te wensen overlaat  of wanneer de kwaliteit  van het  water niet  in overeenstem m ing is m et  de
voorschriften van art ikel 5.32.9.7.2, § 4.toezichthouder

Subafdeling 5.32.9.8. Open zwem gelegenheden en waterrecreat ie in meren, v ij vers en
dergelij ke

I .  Gemeenschappelij ke bepalingen voor open zwemgelegenheden en watersportzones

Art ikel 5.32.9.8.1.
§ 1.  Hygiëne en ongediertebest r ijding
Het  storten of lozen van (potent ieel)  vervuilende stoffen is verboden.
 
Dagelij ks worden de cabines en het  sanitair  gereinigd en ontsm et . Het  st rand, de ligweide en de
directe om geving van het  water worden dagelij ks, onm iddellij k  na sluit ing, ontdaan van afval.
 
Een voldoend aantal vuilnisbakken zijn in de inr icht ing aanwezig op gem akkelij k te bereiken plaatsen.
De inhoud van deze bakken wordt  dagelij ks, onm iddellij k na sluit ingst ijd afgevoerd.
§ 2.  Reglem ent  van inwendige orde
Door de exploitant  wordt  een reglem ent  van inwendige orde vastgelegd dat  tenm inste de volgende
bepalingen
1° de toegang tot  de zwem gelegenheid wordt  verboden voor dronken personen ;

2° personen aangetast  door of verdacht  van besm et telij ke ziekten worden niet  tot  het  zwem water
toegelaten ;

3° het  is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het  stortbad ;

4° m et  uit zondering van assistent iehonden op het  st rand worden honden of andere huisdieren niet
toegelaten in het  water of op het  st rand;

5° kinderen van m inder dan 6 j aar staan steeds onder het  toezicht  van een volwassene.

6° assistent iehonden op het  st rand worden, als de persoon m et  een handicap of ziekte in het  water
gaat , aangelij nd aan de aanlij nplaats voorzien voor assistent iehonden.

Dit  reglem ent  hangt  uit  op goed zichtbare plaatsen in de inr icht ing sam en m et  de m eest  recente
m eet resultaten van de uitgevoerde bem onster ingen van het  water. De inr icht ing wordt  voorzien van
een veilige en gem akkelij k toegankelij ke aanlijnm ogelij kheid (voor assistent iehonden)
§ 3.
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in de zwem gelegenheid, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende persoon onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon;  dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken.
 
Een leerkracht , t rainer, lesgever of begeleider van duikact iv iteiten in de zwem gelegenheid, kan een
lesgeefact iv iteit  com bineren m et  de funct ie van toezichthoudende redder onder de volgende
voorwaarden :
1° de duikers staan onder constant  toezicht  van ten m inste één persoon;  dit  toezicht  is aangepast

aan de beoefende duikdiscipline;

2° bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken;

3° hij / zij  is in het  bezit  van het  Hoger Reddersbrevet  van het  BLOSO of het  brevet  Duiker Redder van
het  BLOSO of van een ander gelij kwaardig getuigschrift  goedgekeurd door het  BLOSO;

4° de redders worden ten m inste éénm aal per j aar geoefend in redding-  en reanim at ietechnieken;
het  bewij s van de m eest  recente bij scholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van
de exploitat ie;  deze bij scholing m oet  erkend zij n door het  BLOSO.
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Art ikel 5.32.9.8.2. Waterkwaliteit .
§ 1.
Het  zwem water m oet  voldoen aan de m ilieukwaliteit snorm en bepaald in art ikel 1 van deel I I  van de
bij lage 2.3.3.
§ 2.
I ndien er een verversing van het  water is, gebeurt  dit  m et  water van bet rouwbare kwaliteit .
§ 3.
Tij dens de week die het  badseizoen voorafgaat  en verder ten m inste om  de 14 dagen t ij dens dit
seizoen, wordt  op kosten van de exploitant  een bacter iologisch onderzoek op een representat ief staal
van het  zwem water uitgevoerd door een erkend laborator ium , in de discipline water, deeldom ein
drinkwater als verm eld in art ikel 6, 5° , a) , van het  VLAREL. Dit  bacter iologisch onderzoek dient
m inim aal uitgevoerd te worden vanaf 1 m ei tot  en m et  30 septem ber. Een dubbel van deze
analyseresultaten wordt  door het  laborator ium  rechtst reeks aan de afdeling van het  Vlaam s
Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het  toezicht  op de volksgezondheid gezonden.

I I . Open zwemgelegenheden

Art ikel 5.32.9.8.3.
§ 1.
Rond de zwem gelegenheid, op de plaatsen waar de baders het  water bet reden, is een st rook zand
aanwezig van tenm inste 30 cm  dikte en een breedte van 10 m .
§ 2.
Ten einde het  opdwarrelen van slib te voorkom en en de helderheid te verbeteren is tot  op een diepte
van 2 m  de bodem  bedekt  m et  een laag grof zand van m inim um  10 cm  dikte.
§ 3.
Tot  een diepte van 2 m  helt  de bodem  van de zwem gelegenheid langzaam  af m et  een m axim um
verval van 10 % .
§ 4.
I n de zwem gelegenheid is vissen, roeien of andere waterrecreat ie verboden. Zo er op dezelfde vijver
andere recreat ie-  of sportact iv iteiten plaatsvinden, zij n deze zones volledig gescheiden van het
zwem gedeelte.

Art ikel 5.32.9.8.4.
§ 1.
Er zijn een voldoend aantal om kleedruim ten in funct ie van de gebruikscapaciteit  van de
zwem gelegenheid. De cabines zijn gem aakt  uit  hard, glad en rot t ingsvr ij  m ater iaal. Vóór de cabines is
een gaanpad aangebracht  dat  leidt  naar de stortbaden, de toilet ten en het  st rand rond de
zwem gelegenheid.
§ 2.
De vloer van de cabines en stortbaden zijn bekleed m et  hard, niet  poreus, slip-  en rot t ingsvr ij
m ater iaal.
§ 3.
De toilet ten zij n hygiënisch en aangepast  aan leeft ij d en geslacht . Ze zij n in voldoende hoeveelheid
aanwezig in de onm iddellij ke om geving van de zwem gelegenheid. Bij  de cabines zijn enkel stortbaden
aanwezig. Het  water voor de stortbaden voldoet  aan de bacter iologische norm en voor drinkwater.

Art ikel 5.32.9.8.5.
§ 1.
De sport -  en spelaccom m odat ies brengen de veiligheid van de baders niet  in gevaar. Wanneer een
duikplank aanwezig is, is deze, wat  hoogte en veerkracht  bet reft , aangepast  aan de diepte van het
water.
§ 2.
De plaatsen waar gedoken wordt  zij n afgebakend en niet  toegankelij k voor zwem m ers. Er wordt  niet
gedoken in water m et  een doorkij klengte van m inder dan 1 m .
§ 3.
De diepte van het  water is op duidelij ke en goed zichtbare wij ze aangegeven. Deze aanduiding is
tenm inste vereist  op de niveaus 1,35 m .
§ 4.
Op de bodem  van de vijver zijn geen kwetsende voorwerpen aanwezig.
§ 5.
De inr icht ing beschikt  over een lokaal, waar de eerste zorgen kunnen worden toegediend en dat
uit sluitend uitgerust  is m et  m ater iaal voor reanim at ie en eerste hulp. Dit  lokaal is rechtst reeks en
gem akkelij k toegankelij k voor de verantwoordelij ken. De reanim at ieapparatuur bestaat  ten m inste uit
een systeem  voor zuurstoftoediening. Dit  apparaat  wordt  wekelij ks op zij n deugdelij kheid onderzocht .
De redder is vert rouwd m et  het  gebruik van al het  aanwezige m ater iaal.
§ 6.
De baders staan onder rechtst reeks en constant  toezicht  van tenm inste één redder, die zich
uit sluitend aan deze act iv iteit  wijdt  en zich perm anent  in de buurt  van de kaden bevindt . Het  toezicht
is aangepast  aan het  type van installat ie en aan de bezet t ingsgraad van de zwem gelegenheid;  het
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m inim um  aantal toezichthoudende personen, waarvan tenm inste de helft  redder zij n, wordt  bepaald
volgens de volgende form ule (afronden naar beneden) :
1° voor de eerste 150 baders:

2° daarboven, per 150 baders m eer, 1 toezichthoudend persoon ext ra.
Ten m inste de helft  ( afgerond naar boven)  is redder.
§ 6bis.
Tenzij  anders verm eld in de m ilieuvergunning m ag de exploitant  in afwij king van paragraaf 6 het
aantal redders en toezichters beperken tot :
1°

één redder, wanneer de oppervlakte van het  bad m inder dan 200 m 2 bedraagt ;

2° twee toezichthoudende personen, waarvan ten m inste één redder, wanneer de oppervlakte van

het  bad 200 m 2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  volledig in het  gezichtsveld
ligt  van één persoon;

3° drie toezichthoudende personen, waarvan ten m inste één redder, wanneer de oppervlakte van het

bad 200 m2 of m eer bedraagt  en de vorm  van het  bad zo is dat  dit  niet  volledig in het
gezichtsveld ligt  van één persoon.

De afwijk ing, bedoeld in het  eerste lid, geldt  evenwel enkel wanneer de exploitant  een toezichtsplan
heeft  opgesteld en naleeft  ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit  toezichtsplan wordt  ter
inzage gehouden van de toezichthouders.
§ 7.
De redders zijn in het  bezit  van een brevet  van hogere redding of van een ander getuigschrift
goedgekeurd door BLOSO. Het  afschrift  van voorm eld brevet  of getuigschrift  ligt  ter inzage van de
toezichthouder op de plaats van de exploitat ie.
§ 8.
De redders worden tenm inste éénm aal per j aar geoefend in reddings-  en reanim at ietechnieken. Het
getuigschrift  van de m eest  recente bijscholing ligt  ter inzage van de toezichthouder op de plaats van
de exploitat ie. De bijscholing m oet  erkend zijn door BLOSO.

I I I . Watersportzones voor duiksport , surfen en waterskieën

Art ikel 5.32.9.8.6.
I n de onm iddellij ke om geving van de vij ver of waterloop bevindt  zich een lokaal, uitgerust  voor eerste
hulp bij  ongevallen. Dit  lokaal is aangesloten op het  telefoonnet .

Daarenboven dienen eveneens om kleedcabines, toilet ten en stortbaden m et  warm  water voorzien.
 
De voorwaarden van het  eerste en tweede lid van dit  art ikel zijn niet  van toepassing indien in de
vij ver of water loop enkel de duiksport  wordt  beoefend.

Art ikel 5.32.9.8.7.
Op de bodem  van de vijver zijn geen kwetsende voorwerpen aanwezig.

De sportbeoefenaars dragen een reddingsvest , aangepast  aan de beoefende sport .

De sportbeoefenaars staan onder konstant  toezicht  van ten m inste één persoon, vert rouwd m et
reddings-  en reanim at ietechnieken. Dit  toezicht  is aangepast  aan de beoefende sportdiscipline.

Bij  het  beoefenen van de duiksport  wordt  nooit  alleen gedoken.
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