
 

 

MOTIE Zwemles zonder coronapas 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 februari 2022, 
 
Constaterende dat: 

• Het Corona Toegangsbewijs (CTB) momenteel verplicht is bij sportactiviteiten; 

• Vooralsnog deze verplichting ook geldt bij zwemles; 

• De voorzieningenrechter in het specifieke geval van zwembad 't Gooise Bad in Hilversum heeft 
geoordeeld dat zwemles een onderwijsactiviteit is en geen sport en er daarom niet gevraagd mag 
worden naar het CTB; 

• De NSWZ dreigt met rechtszaken tegen alle gemeenten over het CTB bij zwemlessen;1 

• Meerdere gemeenten zoals Apeldoorn en Groningen inmiddels hebben besloten niet meer te 
handhaven op het CTB bij zwemlessen2 

• Het CTB een tijdelijke maatregel is, maar nog niet duidelijk is tot wanneer deze geldt; 

 
Overwegende dat: 

• Ook in Haarlem ouders hun kinderen niet kunnen helpen bij het omkleden voor zwemles vanwege 
het CTB, bijvoorbeeld omdat wekelijks testen voor toegang voor de zwemles praktisch lastig te 
organiseren is in de drukke gezinsagenda; 

• Het CTB slechts beperkt veiligheid biedt omdat ook gevaccineerden of mensen die corona 
hebben gehad besmet of besmettelijk kunnen zijn; 

• De burgemeester eerder heeft aangegeven dat de situatie bij Haarlemse zwemlessen anders is 
dan in Hilversum omdat in de Haarlemse zwembaden ook recreatief zwemmen plaatsvindt; 

• Zwemles door controle bij de toegang echter goed onderscheiden kan worden van de andere 
activiteiten in het zwembad die wel onder sport vallen en dien ten gevolge dezelfde regels als in 
Hilversum kunnen worden toegepast; 

• Zwemles cruciaal is voor de veiligheid van kinderen; 

• Dit belang voor de volksgezondheid groter is dan het hanteren van de coronapas zeker nu veel 
kinderen meer dan een jaar achterstand hebben opgebouwd met de zwemles door de 
herhaaldelijke onderbrekingen van de zwemlessen; 

• Kinderen geen aandeel hebben in de volwassen discussies over het CTB en er voor hen geen 
onderscheid zou mogen zijn met leeftijdsgenoten; 

• We als overheid niet moeten willen vragen dat kinderen van 5 jaar helemaal zelfstandig zonder 
ouders het zwembad in moeten om zich om te kleden terwijl hun leeftijdsgenootjes gewoon met 
ouders het zwembad in mogen;  

 
Verzoekt het college:  
Per direct te stoppen met de handhaving van de CTB bij zwemlessen en actief aan alle Haarlemse 
zwemscholen te communiceren dat de coronapas niet meer hoeft te worden gevraagd en dat ouders 
recht hebben hun kinderen zonder CTB naar zwemles te brengen omdat dit een onderwijsactiviteit is; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 

 
1 https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/zwemorganisatie-dreigt-gemeenten-om-qr-code  
2 https://www.nu.nl/coronavirus/6177866/ouders-in-apeldoorn-hoeven-voorlopig-geen-coronapas-te-tonen-bij-
zwemles-kind.html  
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