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Geachte mevrouw van Lierop,

Geachte heer

Beleidsadviseur Sport en Onderwijshuisvesting 
Afdeling JOS, gemeente Haarlem & Zandvoort

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

In uw e-mail vergelijkt u zwemles met binnensport en noemt dit de reden voor de CTB- 
plicht. Helaas is dit een verkeerde opvatting van veel zwembaden en gemeenten. Ik wijs 
u graag op deze misvatting en vraag u dit gegeven neer te leggen bij de
verantwoordelijke wethouder en tevens de gemeenteraad.

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.

Dank voor uw reactie. Vorige week is de zaak rondom de CTB-plicht voorgelegd aan de gemeenteraad, 
wethouders en burgemeester. Tijdens de vergadering van donderdag 13 januari j.l. is dit punt behandeld. 
(Via de volgende link kunt u deze vergadering terugkijken. Vergadering Vragenhalfuur 13-01-2022 
Gemeente Haarlem (notubiz.nl)) Tijdens deze vergadering heeft de burgemeester aangegeven het 
landelijk beleid zoals bekend te volgen.

Van: Iris van Lierop : .
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 13:36
Aan: sport <sport@haarlem.nl>
Onderwerp: Re: Antwoord: QR beleid en zwemveiligheid

Mocht u hier verder vragen en/of opmerkingen over hebben, hoor ik dat graag. 
Met vriendelijke groet,

From:
Date:
To: 
Subject:

"sport"
Tue, 18 Jan 2022 17:17:44 +0100
'"Iris van Lierop'" .. : .
RE: Antwoord: QR beleid en zwemveiligheid
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Ik hoor graag van u.

Geachte mevrouw Van Lierop,

oordeel van de Rechtbank nog steeds geen CTB-plicht voor deelnemers en ouders van 
kinderen die deelnemen aan de zwemlessen A/B/C.

Het kabinet heeft op 2 november jl. besloten een aantal coronamaatregelen aan te scherpen. De bredere 
inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) moet ervoor zorgen dat activiteiten door kunnen gaan op een 
veiligere manier, met het oog op het verminderen van het risico op besmetting, in plaats van weer 
beperkt of gestopt te moeten worden. Daarom heeft het kabinet in lijn met het OMT-advies ervoor 
gekozen ook het CTB in de binnenruimte te verplichten voor ouders die hun kind naar zwemles komen 
brengen. Ouders (of begeleiders) wordt gevraagd een geldige QR-code te tonen, net zoals dat voor 
andere binnensporten geldt. Deze code kan middels volledige vaccinatie, genezing of testen verkregen 
worden. De Minister van VWS heeft in antwoord op Kamervragen expliciet aangegeven dat het CTB ook 
geldt voor ouders van kinderen die zwemles krijgen. De gemeente Haarlem volgt deze lijn.

De gemeente realiseert zich dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de wijze waarop 
kinderen gebruik kunnen maken van zwemlessen. Ouders kunnen echter door zich te laten vaccineren of 
te laten testen hun kinderen zonder problemen halen en brengen, waardoor de gevolgen zo minimaal 
mogelijk blijven. De gemeente dient te handelen volgens de landelijke richtlijnen ten aanzien van de 
maatregelen die het kabinet treft in het kader van de bestrijding van COVID-19.

Met vriendelijke groeten,
Iris van Lierop

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.

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.

Van: sport <sport(g)haarlem.nl>
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 11:07 
Aan: 'iris.vanlierop@hotmail.com'
Onderwerp: Antwoord: QR beleid en zwemveiligheid

Dank voor uw e-mail van 10 november jl aan wethouder Botter, waarin u aandacht vraagt voor de 
problematiek rondom de zwemlessen in het kader van de toepassing van landelijke coronamaatregelen 
in Haarlemse zwembaden. Namens de heer Botter beantwoord ik graag uw e-mail.
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Met vriendelijke groet,

'Vanaf 1 januari 2018 voert de gemeente Haarlem ook taken uit voor de gemeente Zandvoort.'

De gemeente, zwembaden (SRO) en zwemaanbieders in Haarlem hebben nauw overleg over de wijze 
waarop zo goed mogelijk invulling gegeven kan worden aan de maatregelen die het kabinet treft. Hierbij 
wordt geprobeerd het zwemmen binnen de beperkingen zo toegankelijk en veilig mogelijk te houden 
voor iedereen.
De zwembaden, zwemlesaanbieders en de gemeente zullen u als ouder informeren op het moment dat 
er relevante ontwikkelingen zijn rondom de CTB-verplichting in de zwembaden.

Beleidsadviseur Sport en Onderwijshuisvesting 
Afdeling JOS, gemeente Haarlem & Zandvoort 
Algemeen telefoonnummer: 14 023 
haarlem.nl/contact 


