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Geachte griffie,

Met vriendelijke groeten,
Iris van Lierop

Onlangs heb ik contact gehad met beleidsadviseur Boots, aangaande de CTB-plicht 
voor ouders van kinderen die zwemlessen volgen. Het is mij duidelijk geworden dat er 
op dit punt een grote misvatting bij de gemeente en zwembaden heerst en ik wijs het 
bestuur van de gemeente Haarlem daar graag op. Ik vraag u daarom om deze brief voor 
te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente zal moeten stoppen met handhaven op de controle van het CTB ten tijde 
van zwemles, omdat dit ingaat tegen het vonnis. Ik vraag de gemeente dan ook om dit 
kenbaar te maken aan de zwembaden. Ten slotte wil ik u wijzen op het feit dat 
verschillende gemeenten inmiddels te kennen hebben gegeven het vonnis van de 
Rechtbank te volgen, zoals Groningen en Barendrecht.

Daarnaast is de opvatting dat zwembaden over het algemeen locaties zijn voor het 
beoefenen van sport, ook onjuist. De meeste zwembaden zijn niet bedoeld en worden 
ook niet gebruikt als binnensportlocatie. Daarnaast heeft de Rechtbank duidelijk 
gemaakt dat de mogelijkheden van een zwembad of exploitatievormen niet van belang 
zijn, maar dat de activiteit bepalend is of een CTB vereist mag worden of niet. Dus zelfs 
indien het om een zwembad gaat waar ook sport wordt beoefend, geldt naar er naar het 
oordeel van de Rechtbank nog steeds geen CTB-plicht voor deelnemers en ouders van 
kinderen die deelnemen aan de zwemlessen A/B/C.

Ik ben mij ervan bewust dat de gemeente een uitvoerend orgaan is en niet de wetgeving 
rondom het CTB heeft opgesteld. Echter, de Rechtbank heeft in deze geoordeeld dat 
gemeenten een verkeerd idee hebben over wat de regels nu werkelijk zijn. De CTB- 
plicht geldt alleen in publieke binnenruimte waar op dat moment sport wordt beoefend. 
Dus niet op andere momenten zoals ten tijde van zwemles.

In het vonnis inzake het controleren op de coronapas bij een zwembad in Hilversum is 
de Rechtbank duidelijk: zwemlessen zijn naar haar oordeel geen sport en daarmee rust 
er op zwemlessen geen CTB-plicht. Ongeacht de locatie. De Rechtbank verduidelijkt dit 
andermaal waar zij aangeeft dat het zwembad ook voor andere doeleinden gebruikt zou 
kunnen worden, waarbij er wel een CTB-plicht van toepassing zou kunnen zijn. De 
opvatting dat derhalve zwembaden die naast zwemles ook zwemsport geven dus ook 
een CTB-plicht moeten hanteren is conform het vonnis onjuist en onrechtmatig.
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