FAQ - Hoeveel redders moeten toezicht houden?
1. Bestaande toezichtsregels - Art. 5.32.9
Het minimum aantal toezichthoudende personen, waarvan de helft redder zijn, wordt bepaald
volgens de volgende basisformule (afronden naar beneden):
Voor de eerste 150 baders: aantal toezichthoudende personen = aantal baders / 50 + 1
Daarboven, per 150 baders meer: 1 toezichthoudend persoon extra
Tenminste de helft (afgerond naar boven) is redder.
Voorwaarden inzake het maximum toegelaten aantal baders: er moet steeds 3m² per bader
beschikbaar zijn (Vb.: in een bad van 500m² mogen maximum 166 baders toegelaten worden).
De kwalificaties van een toezichthoudend persoon worden niet omschreven in de Vlaremwetgeving. Het spreekt voor zich dat een toezichthoudend persoon dermate in staat moet
zijn om op voldoende wijze effectief toezicht te houden. Hij/zij moet dus kunnen kijken,
hulp kunnen inroepen, de juiste personen kunnen contacteren, kunnen bijstaan in
noodsituaties, enzomeer.

2. Toezicht bij lesgeven en trainingen
Via de basisformule bepaalt men het aantal nodige toezichters.
Voor toezicht bij lesgeefactiviteiten en trainingen heeft men volgende bepalingen.
 Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de
volgende voorwaarden:
1. hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep
behoren rechtstreeks kunnen gade slaan
2. het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen.


Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van activiteiten in het zwembad, kan een
lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de
volgende voorwaarden:
1. hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep
behoren rechtstreeks kunnen gade slaan
2. het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen
3. hij/zij in het bezit is van het Hoger Reddersbrevet van BLOSO of van een ander
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door BLOSO.
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3. Toezicht bij duikactiviteiten
Via de basisformule bepaalt men het aantal nodige toezichters.
Voor toezicht bij duikactiviteiten heeft men volgende uitzonderingen:
 Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan
een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende persoon onder de
volgende voorwaarden:
1. de duikers staan onder constant toezicht van ten minste één persoon. Dit toezicht is
aangepast aan de beoefende duikdiscipline
2. bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken


Een leerkracht, trainer, lesgever of begeleider van duikactiviteiten in het zwembad, kan
een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudende redder onder de
volgende voorwaarden:
1. de duikers staan onder constant toezicht van ten minste 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 gelijkwaardig getuigschrift
goedgekeurd door het BLOSO;
de redders worden ten minste éénmaal per jaar geoefend in redding- en
reanimatietechnieken;
4. het bewijs van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende
ambtenaar op de plaats van de exploitatie; deze bijscholing moet erkend zijn door
het BLOSO.

Deze artikels laten ruimte voor interpretatie. De interpretatie die in de geest van de
gedachtegang van Vlarem ligt, en die de afdeling Toezicht Volksgezondheid ook volgt is: er
dient een toezichthoudende persoon langs de kant te staan die alle duikers in het oog
houdt, dus niet in het zwembadwater, terwijl de redder/lesgever met een brevet van
Hoger of Duiker Redder in het zwembadwater aanwezig kan zijn.
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4. Toezicht in kleine zwembaden
Voor zwemgelegenheden met een maximale waterdiepte van 1,40 m is er een verschil tussen
baden die nergens dieper zijn dan 0,50 m en baden met een waterdiepte tussen 0,50 en 1,40
m. Voor deze laatste groep heeft men vanaf 01/03/2009 drie regels om het aantal
toezichthouders te berekenen: de bestaande basisformule (aantal baders/50 + 1), de regeling
met een toezichtplan en de nieuwe bepaling. Samengevat komt dit neer op volgende situatie:
(1) WATERDIEPTE MINDER DAN 0,50 METER
Type bad
Overdekt
Openlucht
Open
Zwemgelegenheid

Nieuwe bepaling 01/03/2009 (art.
5.32.9.1.5)

Bestaande toezichtregel

1 toezichthoudende persoon bij
elk bad (zie bv. art. 5.32.9.2.2
§ 3, 4°); geen toepassing van
1
persoon
met
een
de norm 3m2/bader
Basisreddersbrevet of een EHBOberekening
aantal
brevet
toezichthoudende
personen
met de formule

(2) WATERDIEPTE TUSSEN 0,50 EN 1,40 METER
(al dan niet-overdekte baden en open zwemgelegenheden)
Wateroppervlakte
(m2)
≤ 200

200 - 500

> 500

Maximum
aantal baders

Bestaande
toezicht-regeling
Toezichtplan
art. 5.32.9.2.2 §3
en 3ter (a)

aanwezig
≤ 66
2
(3m per bader) afwezig
aan≤ 94
afwezig
aanwezig
≤ 144
afwezig
aanwezig
≤ 166
afwezig
aanwezig
Berekend
2
(3m per bader) afwezig

of

Nieuwe
bepaling
01/03/2009
art. 5.32.9.1.5
(a)

1 HR
1 HR + 1 TP

1 BR/EHBO

1 HR + 1 TP

1 BR/EHBO

1 HR + 1 TP
2 HR + 1 TP
1 HR + 1 TP
2 HR + 2 TP
1 HR + 1 TP
formule

2 BR/EHBO
3 BR/EHBO
Niet
van
toepassing

(a) BR/EHBO = Basisreddersbrevet of EHBO-brevet; HR = Hoger Reddersbrevet; TP
= toezichthoudende persoon
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Voor kleine zwembaden met inbegrip van open zwemgelegenheden in meren en vijvers die niet
gebruikt worden als instructiebad geldt volgende uitzondering wat betreft het toezicht:
1. Voor zwembaden met maximaal 1,40 meter diepte en met een wateroppervlakte van
maximaal 200m²: de baders staan onder rechtstreeks en constant toezicht staan van ten
minste één persoon die in het bezit is van:
a. hetzij een basisreddersbrevet van het Bloso,
b. hetzij van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het Bloso, of
c. hetzij van een EHBO-brevet afgeleverd door een gemachtigde instelling voor het
inrichten van de cursussen EHBO
2. Voor zwembaden met maximaal 1,40 meter diepte en met een wateroppervlakte van
meer dan 200 tot en met maximaal 500 m² en de vorm van het bad zo is dat dit volledig
in het gezichtsveld ligt van één persoon; de baders staan onder rechtstreeks en constant
toezicht staan van ten minste: naargelang het maximum aantal baders 94, 144 of 166
bedraagt, één, twee respectievelijk drie personen die elk in het bezit zijn van:
a. hetzij een basisreddersbrevet van het Bloso,
b. hetzij van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het Bloso, of
c. hetzij van een EHBO-brevet afgeleverd door een gemachtigde instelling voor het
inrichten van de cursussen EHBO.
Voorbeeld: zwembaden die nergens dieper zijn dan 1,40 m
1. Bassin van 200m² wateroppervlakte met 60 bezoekers in de zwemhal (= baders +
personen op de kade). Volgens de bestaande regeling met toezichtplan is 1 hoger
redder vereist en zonder toezichtplan 1 hoger redder + 1 toezichthoudende persoon. Met
de nieuwe regeling (1/3/2009) volstaat 1 basisredder of 1 redder met EHBO-brevet.
2. Bassin van 400m² wateroppervlakte met volle bezetting. Dit is dus maximaal 133 baders
(regel van 3 m² per bader). Zonder toezichtplan zijn er volgens de formule 3
toezichthouders nodig. D.w.z. 2 hoger redders en 1 toezichthoudende persoon. Met een
toezichtplan volstaat 1 hoger redder en 1 toezichthoudende persoon. Met de nieuwe
bepaling (1/3/2009) volstaan 2 basisredders of 2 redders met een EHBO-brevet.

In de opleiding Basisredder krijgt de cursist de kennis en de vaardigheden van waterredddingstechnieken in ondiepe baden onder de knie. Ook in ondiepe baden bestaat
immers het risico op verdrinken. Na het volgen van de cursus kan men ook preventief
optreden. Tevens wordt het gebruik van zuurstoftoedieningssystemen doorgedreven
ingeoefend. Dit betekent een meerwaarde voor de redder en de veiligheid van de baders.
In de meeste EHBO opleidingen zit dit niet vervat. Het is dus warm aanbevolen om een
toezichter voor ondiepe baden een opleiding basis(- of Hoger) Redder te laten volgen.
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5. Online informatie
Al deze informatie kan je ook vinden op de website van de Vlarem wetgeving:
http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/faces/consultatieOverzicht.jsp
Bekijk dan het volgende topic:
 Besluiten van de Vlaamse regering - titel II van het VLAREM
 Klik dit open en kies HOOFDSTUK 5: SECTORALE MILIEUVOORWAARDEN
 Vervolgens scrol je naar HOOFDSTUK 5.32. ONTSPANNINGSINRICHTINGEN EN
SCHIETSTANDEN
 Nadien: Afdeling 5.32.9. Zwembaden
De Vlarem II wetgeving is ook te vinden in de online RedFed-bibliotheek.
In het nummer twee en drie van de Boei 2011 verscheen een artikel over de Vlarem II
wetgeving.
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