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 K E N N I S G E V I N G S / M E L D I N G S - F O R M U L I E R 
 
***************************************************************************************************************************
** 
 
 WET HYGIENE EN VEILIGHEID BADINRICHTINGEN EN ZWEMGELEGENHEDEN 
 

Ten behoeve van badinrichtingen als bedoeld in Hoofdstuk II van het Besluit hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Categorie A). 

 
***************************************************************************************************************************
** 
 
1. Naam badinrichting  : .................................................... 
 
 Adres (straat + nr.) : .................................................... 
 
 Postcode             : .................................................... 
 
 Gemeente             : .................................................... 
 
 Telefoonnummer       : .................................................... 
 
 Naam bedrijfleider   : .................................................... 
 

 
2. Naam houder (eigenaar c.q. exploitant) van 
 
 de badinrichting    : .................................................... 
 
 Adres (straat + nr.) : .................................................... 
 
 Postcode             : .................................................... 
 
 Gemeente             : .................................................... 
 
 Telefoonnummer       : .................................................... 
 

 
 
3. Controlerend lab     : .................................................... 
 
 Adres (straat + nr.) : .................................................... 
 
 Postcode             : .................................................... 
 
 Gemeente             : .................................................... 
 



 
 

2 

 

 
 

 
4. Betreft het:* 
 [] oprichten van een geheel nieuwe badinrichting 
 
 [] aanmelden van een reeds bestaande badinrichting 
 
 [] uitbreiden van een reeds bestaande badinrichting 
 
 [] renoveren van een reeds bestaande badinrichting 
 

 
5. Soort inrichting waartoe het zwembad behoort:* 
 
 [] alleen of voornamelijk zwembad 
 
 [] camping [] hotel 
 
 [] opleidingsinstituut [] kazerne 
 
 [] sportschool of -vereniging [] bedrijf 
 
 [] recreatiebedrijf [] wooncomplex 
 
 [] kinderdagverblijf [] sauna 
 
 [] huis van bewaring, rijkskassen voor psychopaten, gevangenis etc. [] medisch of therapie 
 
 [] ....................................................................... 
 

 
 Uitvoering zwembad:* 
 
 [] overdekt [] combi 
 
 [] openlucht [] natuurbad 
 

 
 Categorie bezoekers:* 
 
 [] openbaar (voor publiek) toegankelijk 
 
 [] uitsluitend voor gasten/werknemers/bewoners toegankelijk 
 
 [] uitsluitend voor patiënten toegankelijk  
 
 [] periodiek voor publiek toegankelijk 
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 [] ...................................................................... 
 

 
6. Openingstijden badinrichting 
 
 overdekte bad van ............. uur tot .................... uur 
 
 onoverdekte bad van ............ uur tot ..................... uur 
 

 
7. Bezoekersaantallen welke gemiddeld worden verwacht: 
 
                    Overdekte bad:         Onoverdekte bad: 
 
 per dag              ........ bezoekers     ........... bezoekers 
 
 per topdag         ........ bezoekers     ........... bezoekers 
 
 per jaar              ........ bezoekers     ........... bezoekers 
 

 
8. Soort voedingwater c.q. suppletiewater:* 
 
 [] leidingwater 
 
 [] grondwater 
 
 [] oppervlaktewater 
 

 
9. Bassingegevens: 
 
 Is er een bassin aanwezig dat niet op een waterzuiveringsinstallatie is aangesloten **          : ja / nee 

          Zo ja, 
 
 Naam bassin             : .............................................. 
 
 Inhoud                  : .............................................. 
 
 Minimale diepte         : .............................................. 
 
 Maximale diepte         : .............................................. 
 
 Verversing inhoud       [] .... per keer .......... [] continue 
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9. Bassin(s) aangesloten op waterzuiveringsinstallatie  (zie opm. blz. 7) 
 
 Bassin nr. …:*   [] reeds bestaand  [] wordt gebouwd  [] wordt gewijzigd 
 
 Naam bassin                        : .................................... 
 
 Inhoud                             : ................ m3 (I) 
 
 Turn-over tijd                     : ................ h  (T) 
 
 Rondpompcapaciteit                 : ................ m3/h (Q) 
 
 Max. openingstijd                  : ................ h  (U) 
                                               U x Q 
 Max. toe te laten zwemmers    2     : ................ personen/dag 
 
 Zuurgraadkorrektie automatisch**   : ja / nee 
 
 Desinfectie/oxydatie automatisch** : ja / nee 
 
 Overloopvoorziening via *          : [] goot [] skimmer [] afvoeropening 
 
 

 
 
 Bassin nr. …..:*   [] reeds bestaand  [] wordt gebouwd  [] wordt gewijzigd 
 
 Naam bassin                        : .................................... 
 
 Inhoud                             : ................ m3 (I) 
 
 Turn-over tijd                     : ................ h  (T) 
 
 Rondpompcapaciteit                 : ................ m3/h (Q) 
 
 Max. openingstijd                  : ................ h  (U) 
                                               U x Q 
 Max. toe te laten zwemmers    2     : ................ personen/dag 
 
 Zuurgraadkorrektie automatisch**   : ja / nee 
 
 Desinfectie/oxydatie automatisch** : ja / nee 
 
 Overloopvoorziening via *          : [] goot [] skimmer [] afvoeropening 



 
 

5 

 

 
(  dit blad kunt u kopiëren zo vaak als nodig voor de betreffende overige bassins) 
 

 
10. Filtergegevens 
 
 Filter nr. ….:*        [] reeds bestaand      [] nieuw te plaatsen 
 
 Ten behoeve van (de) bassin(s) nr. ........................... 
 
 Capaciteit        : ............. m3/h 
 
 Filteropp.         : ............. m2 
 
 Filtratiesnelh.   : ............. m/h 
 
 Type filter:*                       Terugspoeling na:* 
 
 [] open zandfilter [] tijdsperiode 
 [] gesloten zandfilter [] drukval 
 [] HI-rate filter [] bezoekersaantal 
 [] Bi-flow filter [] ...................... 
 [] kiezelgoerfilter 
 [] meerlaagsfilter nl. ................................................... 
 
 

 
 
 Filter nr. …..:*        [] reeds bestaand      [] nieuw te plaatsen 
 
 Ten behoeve van (de) bassin(s) nr. ........................... 
 
 Capaciteit        : ............. m3/h 
 
 Filteropp.         : ............. m2 
 
 Filtratiesnelh.   : ............. m/h 
 
 Type filter:*                       Terugspoeling na:* 
 
 [] open zandfilter [] tijdsperiode 
 [] gesloten zandfilter [] drukval 
 [] HI-rate filter [] bezoekersaantal 
 [] Bi-flow filter [] ...................... 
 [] kiezelgoerfilter 
 [] meerlaagsfilter nl. ................................................... 
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(* dit blad kunt u kopiëren zo vaak als nodig voor de betreffende overige filters) 
 
 
 

 
11. Recreatieve voorzieningen:* 
 
 [] glijbaan: lengte ....... meter [] solaria 
 [] waterpaddestoel [] sauna/turks bad 
 [] fontein [] onderwaterverlichting 
 [] wildwaterkreek [] draaikolkbad 
 [] bruis/borrelbad [] golfslagbag 
 [] hot whirlpool [] bar/restaurant 
 [] massagestralen/jet-stream [] vloedgolf 
 [] waterval [] plantenbakken 
 [] koud bad [] springplank 
 [] beweegbare bodem [] springtoren: hoogte .. meter 
 [] kleuterbassin (ondieper dan 50 cm) [] relax-tank 
 [] steile wand: hoogte .... meter [] ............................ 
 
 [] .................................. [] ............................ 
 
 [] .................................. [] ............................ 
 
 

 
12. Gebruikte chemicaliën t.b.v.: 
 
 Oxydatie/desinfectie zwemwater   : ...................................... 
 
 Zuurgraadcorrectie zwemwater     : ...................................... 
 
 Flocculatie/coagulatie zwemwater : ...................................... 
 
 Reiniging perrons/div. ruimten   : ...................................... 
 
 Desinfectie perrons/div. ruimten : ...................................... 
 
 

 
13. Sanitaire voorzieningen: 
 
 Aantal toiletten overdekte bad    : ............. 
 
 Aantal douches overdekte bad      : ............. 
 
 Aantal toiletten onoverdekte bad  : ............. 
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 Aantal douches onoverdekte bad    : ............. 
 
 
 

 
14. Algemeen (in het geval van renovatie/wijziging/oprichting): 
 
 Datum waarop met de werkzaamheden wordt aangevangen: ................... 
 
 Datum waarop de werkzaamheden gereedkomen (planning): ................... 
 
 Is er voor de werkzaamheden een bouwvergunning noodzakelijk: ** ja / nee 
 
 Zo ja, deze melding in te dienen ten minste 3 maanden voor het aanvragen van de bouwvergunning. 

Zo nee, niet eerder met de werkzaamheden beginnen dan ten minste 3 maanden na het doen van 
deze melding. 

 

 
 
 Opmerking bassingegevens blz. 4: 
 
 Dit geldt tevens voor Hot Whirlpool's, bruis/borrelbaden e.d. alsmede voor kleuterbaden en 

dompelbaden etc. indien deze op een filterinstallatie zijn aangesloten. 
 
 *)  hokje(s) van toepassing aankruisen. 
 **) doorhalen wat niet gewenst is. 
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Bijlage 1:  Overzicht wettelijke artikelen Bhvbz:  
Invullen/aangeven gegevens met aanwezig, voldoende of n.v.t., etc. 
 
Art. 2a - Legionella preventie zwemwater  ;______________________________________ 
 - Risicoanalyse uitgevoerd   ;____________________ _________________ 
Art. 2b - Beheersplan risicopunten  ;______________________________________ 
Art. 2c - Controleonderzoek op risicopunten  ;______________________________________ 
 - Logboek   ;______________________________________ 
Art. 2d - Stappenplan bij Legionella zwemwater ;______________________________________ 
 
Art. 3 - Kwaliteit zwemwater  ;______________________________________ 
 
Technische Installatie; 
Art. 4,1 - Pompcapaciteit (zie blad 4,6.)  ;______________________________________ 
Art. 4,2 - automatische afslag  ;______________________________________ 
 - Doseerinstallatie water  behandelingschemicaliën (automatische install.) ;______________ 
Art. 5 - Overloop (minimaal 30%)  ; _____________________________________ 
Art. 6,1 - Debietmeter aanwezig  ; _____________________________________ 
 - Capaciteit filter (debietmeter) (zie blad 5); ______________________________________ 
Art. 6,2/7,1 - Reiniging zandfilter (minimaal 2x p.w.) ; _________________________________ 
Art. 7,2 - Kijkglas in filter  ; ______________________________________ 
 - Kijkglas in leiding na filter  ;______________________________________ 
Art. 7,3 - Soort filterinstallatie (zand, diatomé) ; ______________________________________ 
Art. 8,1 - Hoeveelheid suppletie 30 l/persoon  ; ______________________________________ 
  - Suppletiemeter aanwezig  ; ______________________________________ 
Art. 8,2 - Kwaliteit suppletiewater (drinkwater) ; ______________________________________ 
Art. 8,3 - Behandeling suppletiewater (via waterbehandelingssysteem); _______________________ 
 
Kwaliteit zwemwater; 
Art. 9,1-3 - Dagelijks onderzoek zwembad  ; ______________________________________ 
  - Parameters   
  . Vrij beschikbaar chloor  ; ______________________________________ 
  . Gebonden chloor (Cyanuurzuur) ; ______________________________________ 
  . Zuurgraad  ; ______________________________________ 
    . Ozon  ; ______________________________________ 
  . Doorzicht  ; ______________________________________ 
Logboek (notitie van gegevens);  
  - Tijdstip onderzoek zwemwater (ochtend en avond) ; ___________________________ 
  - Aantal zwemmers p.d.  ; ______________________________________ 
  - Filterspoeling en tijdstippen  ; ______________________________________ 
  - Bodemreiniging zwembaden  ; ______________________________________ 
  - Hoeveelheid waterbehandelingschemicaliën ; ___________________________ 
  - Hoeveelheid suppletiewater  ; ______________________________________ 
  - Zuurgraad  ; ______________________________________ 
  - Chloor (vrij/gebonden)  ; ______________________________________ 
Art. 9,4 - bewaarplicht gegevens 2 jaar  ; ______________________________________ 
 
 



 
 

9 

 

Art. 10,1-3 - Aantal periodieke onderzoeken laboratorium;__________________________________ 
  - Parameters  
  . Aantal kweekbare kiemen  ; _____________________________________ 
  . Doorzicht  ; _____________________________________ 
  . KMnO4  ; _____________________________________ 
  . Zuurgraad  ; _____________________________________ 
  . Ureum  ; _____________________________________ 
  . Vrij beschikbaar chloor  ; _____________________________________ 
  . Gebonden chloor  ; _____________________________________ 
  . Cyanuurzuur  ; _____________________________________ 
 
Art. 11 Zijn er voldoende voorzieningen om art. 9 en 10 te verrichten ; _______________________ 
(Art. 12, 1-3) Mogelijk nader onderzoek op verzoek van de provincie 
 
Douche/toiletten/kleedaccommodatie; 
Art. 13,1 - Aantal douches (1 op 10)  ; _____________________________________ 
Art. 13,2 - Geplaatst in looprichting zwembad/nabij zwembad; _____________________________ 
Art. 13,3 - Aantal toiletten  ; _____________________________________ 
  - Geplaatst in looprichting zwembad/tussen kleed-/doucheruimte ; _____________ 
Art. 14 & 15 - Afwerking vloer/wanden douches ; _____________________________________ 
  - Afwerking vloer/wanden toiletten ; _____________________________________ 
Art. 16,1 - Aantal kleedcabines  ; _____________________________________ 
  - Aantal familiehokken   ; _____________________________________ 
Art. 15 - Afwerking vloer voldoende glad  ; _____________________________________ 
Art. 16,2 - Afwerking wanden voldoende glad ; _____________________________________ 
Art. 16,2 - Bevestiging kledinghaken  ; _____________________________________ 
Art. 17,1 - Voldoende ventilatie accommodatie ; _____________________________________ 
Art. 17,2 - Reiniging accommodatie  ; _____________________________________ 
 
Zwembad: 
Art. 17,1 - Voldoende ventilatie accommodatie ; _____________________________________ 
Art. 17,2 - Reiniging accommodatie  ; _____________________________________ 
Art. 18,1 - Afwerking bodem zwembad voldoende glad; ___________________________________ 
Art. 19 - Speelattributen voorwerpen deugdelijk/goed reinigbaar; ___________________________ 
Art. 20,1 - Bodemhelling (< 6%) Diepte ≤ 1.10 + stroef; _________________________________ 
Art. 20,2  - Afbakening aanwezig Diepte >1.10 - ≤1.40; __________________________________ 
Art. 20,3 - Sta-/grijpranden  ; _____________________________________ 
  - Afwerking zwembadrand voldoende stroef; __________________________________ 
Art. 21 - Diepte\diepteaanduiding  ; _____________________________________ 
Art. 22 - Openingen onder water voldoende afgeschermd; ________________________________ 
  (- Skimmers/aantal)  ; _____________________________________ 
Art. 15,1 - Afwerking vloer rondom zwembad voldoende weerstand ; ______________________ 
  + voldoende afschot, schrobwater naar put; __________________________________ 
Art. 17,1 - Ventilatie in zwembad voldoende ; _____________________________________ 
Art. 17,2 - Aantal reinigingen bodem   ; _____________________________________ 
  - Aantal reinigingen vloer rondom bad ; _____________________________________ 
Art. 23 - Noodverlichting  ; _____________________________________ 
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Art. 24,1-4 - Springvoorzieningen deugdelijk, loopvlak >1.00m boven perron/water = 0,50 m voorbij rand 
leuning  ; _____________________________ 

Art. 24,2 - Startblokken deugdelijk  ; _____________________________________ 
(Art. 25,1) Voldoende toezicht openbaar  ; ___________________________________ 
(Art. 25,2) Voldoende toezicht > 1,40 m wd  ; ________________________________ 
Art. 27 - Deugdelijke zwemtrap/aantal  ; _____________________________________ 
  - Glijbaan deugdelijk/veilig  ; _____________________________________ 
 
- Opmerkingen ; _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
DATUM: ........................ HANDTEKENING: ......................... 
 
Bij deze kennisgeving dient te worden bijgesloten: 
- Overzichtstekening van de inrichting 
- Plattegrond en dwarsdoorsneden bassin(s) 
- Stromingsschema(s) van de waterbehandelingsinstallatie(s) 
 
Daarnaast dient u bij grotere renovaties, aanpassingen en verbouwingen tevens een plattegrond van het 
(de) betrokken gebouw(en), de noodzakelijke tekening en de technische- en bouwkundige bestekken (in 
enkelvoud) bij te voegen. Het verdient overigens de voorkeur om met name deze gegevens al in een zo 
vroeg mogelijk stadium - direct - aan de Afdeling Milieubeheer van de Provincie Flevoland te doen 
toekomen. 
 
Kennisgevingsformulier + bijlagen in 3-voud toezenden aan: 
    Gedeputeerden Staten van Flevoland 
    Afdeling Milieubeheer 
    Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 
    Postbus 55 
    8200 AB  Lelystad 
    Telefoon: 0320-265413 of 0320-265404 
 
Indien een of meerdere van bovengenoemde bijlagen op het moment van de melding nog niet voor handen 
is, dan moet(en) deze zo spoedig mogelijk worden nagezonden. 
Voor nadere inlichtingen omtrent de uitvoering van de Whvbz en/of de invulling van dit formulier kunt u 
terecht bij de heer A.B. Hamer 
Afdeling Milieubeheer, tel. 0320-265413. 
 
  Dit kennisgevingsformulier is vastgesteld op grond van het gestelde in de artikelen 10 en 24 a 

van de Wet Hygiëne en Veiligheid badinrichtingen en Zwemgelegenheden, overeenkomstig de 
artikelen 1 en 2 van de Regeling kennisgeving badinrichting van 2 oktober 2000, Stcrt. 190 / pag. 
16. 
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