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Uw reference: 

RVS in zwembaden 
 

Onze reference: 

NPR RVS in zwembaden 
 

Datum: 

10 januari 2016 
 

Geachte heer Blok, 
 
Hierbij verwijs ik naar uw brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 14 december 
2015 betreffende ‘onderzoeksplicht woningwet’. Dit betreft het onderwerp RVS in 
zwembaden. In dezelfde week als uw brief, is de NPR 9200 van NEN uitgekomen en zijn 
conclusies van het Reeshof[1] strafproces gepresenteerd door het OM in Breda. Naar 
verwachting is dit voorjaar het requisitoir waarbij de gemeente Tilburg de enige verdachte 
van dood door schuld is. Ook is aan u een rapport van het Mulier Instituut gepresenteerd 
door de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid, de Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG2). In 67% van de zwembaden is nog steeds ‘verkeerd’ RVS aanwezig volgens dit 
rapport. Hieruit blijkt dat de meeste zwembaden in Nederland nog steeds onveilig zijn voor 
wat betreft dit onderwerp. Op 8 november 2011 stelde de zwembadinspecteur van 
Sportfondsen bij Eenvandaag in zoveel woorden: “10-20% van de zwembaden hebben 
hun zaken niet op orde”. Dit zou uit eigen onderzoek gebleken zijn.  
 
Uw ministerie heeft de opdracht gegeven voor deze NPR. Naar mijn mening is deze NPR 
misleidend en zal deze NPR leiden tot nieuwe ongevallen. Dit na inmiddels 55 doden en 
honderden gewonden[3] door spanningscorrosie van roestvaststaal (RVS) in de 
zwembadatmosfeer. Bijzonder vreemd is dat het branche specifieke Reeshof ongeval van 
1 november 2011 nooit is onderzocht, zelfs niet door de NPR commissie. Weliswaar is er 
een strafdossier van dit ongeval, maar dat is geheim, en het is ook niet bedoeld voor het 
verbeteren van de veiligheid. Tal van bijna-ongevallen na het Reeshof ongeval worden 
stelselmatig zonder onderzoek in de doofpot gestopt door de VSG en de rest van de 
branche, terwijl de NPR commissie hier lering uit had moeten trekken voor een betere 
NPR.[3] 

 
Het grootste probleem voor wat betreft de misleiding door de NPR, ook juridisch gezien, is 
de rol van een genoemde ‘gekwalificeerde inspecteur’. Er staat namelijk niet bij wat de 
inspecteur moet doen, laat staan hoe deze inspecteur dat moet doen. Ook is niet 
gedefinieerd wat bedoeld wordt met ‘gekwalificeerd’. Verder, wordt gesuggereerd dat deze 
inspecteur als geen ander kan zien of de bouten ‘dik genoeg zijn’ om ze te laten zitten. 
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Maar dat is niet mogelijk, de verraderlijke haarscheuren in de RVS onderdelen zijn 
onzichtbaar en niet inspecteerbaar. Met andere woorden, de inspecteur  
geeft een schijnveiligheid, en de zwembaden krijgen zo de kans om van alles te laten 
zitten. 
 
Een inspecteur is niet nodig, iedere onderhoudsdienst kan zelf RVS onderscheiden van 
verzinkt staal. En als de houder[4] van mening is dat het gevaarlijk is (bij breuk letsel kan 
ontstaan), dan laat deze houder dat meteen weghalen door zijn onderhoudsdienst. Zo 
doen ze dat overal ter wereld, nergens kennen ze die inspecteurs van de NPR 9200. Nog 
beter was natuurlijk geweest als de bouwer/installateur[5] het RVS niet had aangebracht. Al 
30 jaar is bekend dat dit levensgevaarlijk is, en er zijn tal van heel geschikte alternatieven, 
deugdelijke constructiematerialen, zoals gewoon verzinkt staal dat u dat bij de bouwmarkt 
in de schappen kan vinden. Echter, nog steeds wordt dit probleem bij nieuwbouw op geen 
enkele wijze geborgd, getuige meerdere WOB verzoeken. De Wet wordt overtreden door 
de bouwers en hun adviseurs. Behalve bij de nieuwe Drieburcht in Tilburg, die hebben 
e.e.a. geborgd volgens de wettelijke regels zoals het Bouwbesluit en de Woningwet. 
 
Verder wordt globaal gesteld: “In de zogenaamde ‘spatwaterzone’ (op vloerniveau) is er 
geen alternatief voor het gevaarlijke RVS, dus dan mag het blijven zitten”. Dit is niet goed 
voor de veiligheid, want de spatwaterzone is niet te definiëren. Het ontbreken van een 
alternatief mag nooit een argument zijn om ondeugdelijke constructiematerialen toe te 
passen. Uit ervaring weten we dat in deze zogenaamde spatwaterzone tal van gescheurde 
bouten zitten, en dat ze ook regelmatig breken. Daarnaast, noemt de NPR wel een 
alternatief, namelijk het peperdure 6%-Mo RVS, dat nergens te koop is in de gewenste 
uitvoering. Wat de NPR verzwijgt is dat er talloze alternatieven voor de spatwaterzone in 
de bouwmarkt te koop zijn, of in de handel kunnen worden besteld. In de industrie en 
offshore worden deze materialen al op grote schaal toegepast, met groot succes.  
 
Deze alternatieven, bijvoorbeeld bouten en schroeven gemaakt van gewoon staal met een 
duplex coating, worden wel genoemd in een ander document, MIS 1203[6], en in een 
wereldwijde (concept) NACE Standard[7] (NACE Task Group 498). TNO en twee 
professoren hebben in een rapport gericht aan u en de Tweede Kamer (20 september 
2013), aanbevolen om de voorloper van de NACE Standard, MIS 1203, in hoofdlijnen over 
te nemen.  
 
Naar mijn mening is deze NPR 9200 in de huidige vorm niet goed voor de veiligheid, en bij 
een ongeval strafrechtelijk en civielrechtelijk niet houdbaar. Het gaat hier om de veiligheid 
en nogmaals, er zijn al 55 doden gevallen en honderden gewonden[3]. Ik verzoek u aan de 
branche een aanwijzing te geven om de NPR tijdens de evaluatieperiode van een jaar om 
te zetten naar MIS 1203, dit is in grote lijnen zoals TNO u al twee jaar geleden heeft 
aanbevolen. En in deze aanwijzing zou eveneens moeten staan dat de branche de 
geëvalueerde NPR 9200 vanaf nu dan ook naar behoren implementeert bij de 
zwembaden. Alleen een NPR uitgeven is beslist niet voldoende, het gaat hier om de 
veiligheid, dus hij moet ook op de juiste wijze worden toegepast. 
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Graag verneem ik of u deze suggestie wilt overnemen. Mocht u een mondelinge 
toelichting wensen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Corrodium BV 

 
 

 
 

 
 

Ing. J.J.M. Heselmans 
Docent Inspectie & Keuring niveau 3.  
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Literatuur en toelichting 
 
[1] Op 1 november 2011 kwam een baby’tje om het leven en raakte haar moeder gewond 
doordat twee luidsprekerboxen op hun vielen. Dit branche specifieke ongeval is nooit 
onderzocht, maar vermoedelijk kwam dat door scheurvormende spanningscorrosie van 
een RVS bout of een RVS las. De branche, met name de VSG, had dit onmiddellijk 
grondig moeten onderzoeken om herhaling te voorkomen. De meeste VSG leden zijn zelf 
houder en dus verantwoordelijk voor de veiligheid volgens de Wet WHVBZ. Tevens had 
men ernstige bijna-ongevallen in Dordrecht (2013), Zwolle (2012), Eindhoven (2014) en 
Waddinxveen (2014) onmiddellijk moeten onderzoeken.  
 
[2] De VSG is de Vereniging Sport en Gemeenten. De leden zijn de sportbedrijven van de 
gemeenten (de overheid). Ook hun toeleveranciers (bedrijven) zijn lid van de VSG, zoals 
het bouwbedrijf dat verantwoordelijk is voor de ophanging van de luidsprekerboxen in 
Tilburg in 2005, Pellikaan Bouwbedrijf BV uit Tilburg, gespecialiseerd in zwembadbouw. 
Toen was al 20 jaar bekend dat het levensgevaarlijk is om hierbij RVS 
constructiematerialen toe te passen. 
 
[3] ‘Verdachte bij de Zaak Reeshof blijft onbenoemd’. AluRVS #2 2015. Van 12 doden en 
19 gewonden is bewezen dat dit komt door RVS. Bij 43 doden en honderden gewonden is 
RVS de ‘verdachte’. Dit geldt ook voor het Reeshof ongeval. 
 
[4] De houder is de vergunninghouder die volgens de Wet WHVBZ verantwoordelijk is voor 
de veiligheid. Als de houder na de overdracht e.e.a. (ongezien) heeft geaccepteerd, dan 
moet dit probleem worden gezien als een onderhoudsprobleem. Beter voor de veiligheid 
(en een kostenbesparing) zou zijn dat de houder voor de overdracht een schriftelijke 
garantie plus inventarisatie eist van de eigenaar/bouwer. 
 
[5] Bij nieuwbouw, installatie en renovatie geldt het Bouwbesluit en de Woningwet. Het is 
zonder meer een overtreding van de Wet om ondeugdelijke constructiematerialen toe te 
passen. In de Wet staat: “Constructiematerialen dienen duurzaam deugdelijk te zijn”. 
 
[6] MIS 1203 is een intern document van Corrodium BV. Dit document is in grote lijnen 
aanbevolen als NPR aan de minister en de Tweede Kamer in een rapportage door TNO.  
TNO 2013R11051 20 september 2013. Prof.Dr. R.B. Polder, Prof.Ir. H.H. Snijder (TU/e) 
 
[7] De NACE Standard is een initiatief van NACE Task Group 498. NACE International is 
een ‘professional NGO’ verbonden aan de VN en aan ISO. Bij de laatste vergadering op 
15 maart 2015 in Dallas TX is door de commissieleden besloten om de concept NACE 
Standard, gebaseerd op MIS 1203, na minimale aanpassingen, in 2016 uit te geven. 
Verder is besproken dat het wenselijk zou zijn om deze om te zetten in een ISO standard, 
iets dat NACE vaker doet met zijn normen. Zo is NACE MR 0175 nu NEN-EN-ISO 15156. 
 


