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Brussel, 2 augustus 2022 

 

Zwembadbouwers herinneren aan “Zorgeloos zwemmen door de 

juiste reflexen!” in het kader van de Preventiecampagne van de 

FOD Economie 

De aanleg van zwembaden is de jongste jaren in opmars. Om de particulier te 

helpen bij zijn keuze voor de Bouw van een zwembad, werd in augustus 2021 

de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals (BFZ) 

opgericht, die is ontstaan uit een fusie van de Groepering van Algemene 

Aannemers van “Zwembadbouwers” en de Belgian Swimming Pool 

Association (BSPA). Zij biedt de klanten de nodige waarborgen inzake 

competentie, professionalisme en dienst na verkoop. Haar leden helpen de 

consumenten ook bij het verantwoord gebruik van hun zwembad. Zo steunt 

de Federatie de preventiecampagne “Zorgeloos zwemmen door de juiste 

reflexen!” van de Federale Overheidsdienst Economie. 

 

Verhoging van het aantal zwembaden en mogelijks van het aantal ongevallen 

Sinds de coronacrisis zijn zwembaden nog populairder geworden. Veel Belgen 

die noodgedwongen thuis zaten, droomden zo van een “home sweet home”-

vakantie. En waar beter dan in een zwembad kun je de dagelijkse 

beslommeringen even loslaten? In 2021 werden alle records verbroken, met 

meer dan 6150 nieuw aangelegde zwembaden. De geneugten van een zwembad 

werden nog maar eens bevestigd in het kader van de recente enquête 

afgenomen door iVox. 

Professionalisme gegarandeerd 

De aanleg van een zwembad is echter ingewikkeld en vereist het samengaan van 

talrijke technische competenties: ruwbouw, waterdichtheid, waterzuivering, 

elektriciteit, verwarming, etc. De zorgvuldige uitvoering van dit bouwproces 

vraagt tijd en vakbekwaamheid. In dit verband staat de BFZ klaar om de klanten 

te helpen bij het kiezen van een goede professional voor hun zwembadproject. 

https://www.zwembad-bouwers.be/
mailto:zwembadbouwers@confederatiebouw.be
http://www.zorgelooszwemmen.be/
http://www.zorgelooszwemmen.be/
https://www.zwembad-bouwers.be/
http://economie.fgov.be/nl
https://www.zwembad-bouwers.be/wp-content/uploads/2022/03/Persbericht-Zwembadbouwers-gca-pad-lgt-joeri-nl-220307.pdf
https://www.zwembad-bouwers.be/grote-enquete-over-prive-zwembaden-negen-op-de-tien-zwembadeigenaars-zijn-tevreden-met-hun-aankoop/
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Haar leden onderscheiden zich op het gebied van hun bekwaamheid en hun 

betrouwbaarheid. Zij beantwoorden aan een aantal voorwaarden die de 

kwaliteit van hun werk waarborgen en zij bieden nog andere garanties aan hun 

klanten, zoals een onderhoudsdienst, een volledige dienst na verkoop (met een 

minimumgarantie van 2 jaar op alle onderdelen en op het werk, en een tienjarige 

garantie voor de stabiliteit van het zwembad) en een contract met de details van 

de werken en een globale prijs. 

“Onze sector is het slachtoffer van zijn eigen succes. De afgelopen maanden zijn 

er malafide aannemers op de markt gekomen zonder controle en zonder te 

beschikken over de minimale technische competenties. We herinneren de 

consumenten eraan om waakzaam te zijn. Een zwembad bouwen is geen 

improvisatie. Met een slechte aannemer is het risico groot dat de droom eindigt 

in een nachtmerrie”, zo waarschuwt Patrice Dresse, Algemeen Directeur van de 

BFZ. 

Zorgeloos zwemmen door de juiste reflexen!  

Zelfs al blijven ongevallen in de sector van de zwembaden zeldzaam (een tiental 

per jaar), toch willen de zwembadprofessionals de aandacht van hun klanten ook 

vestigen op de risico’s inherent aan een zwemomgeving, in het bijzonder voor 

kinderen. Patrice Dresse, Algemeen Directeur van de BFZ, legt uit: “Zwemmen 

moet aangenaam blijven, voor jong en oud. We zijn blij met de 

bewustmakingscampagne van de FOD Economie. Deze campagne geeft nog eens 

de juiste reflexen mee wanneer je gaat zwemmen: laat een kind niet alleen 

zwemmen, houd onderhoudsproducten uit de buurt van kinderen, laat je niet 

afleiden... Het is van levensbelang om kinderen zo vroeg mogelijk te leren 

zwemmen. Dat is de eerste stap naar het vermijden van ongevallen.” 

Meer info: zorgelooszwemmen.be 

Contact: 

Patrice Dresse 
patrice.dresse@confederatiebouw.be 
Algemeen Directeur 
Belgische Federatie van Zwembad- en 
Wellnessprofessionals 
Gsm: 0497 47 65 40 
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De Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals (BFZ) verenigt 

aannemers die actief zijn in de bouw en renovatie van zwembaden (zowel 

traditionele zwembaden als zwemvijvers), fabrikanten van zwembaden en 

wellnessruimtes en verdelers van diverse producten met betrekking tot de 

zwembadwereld.  De BFZ ziet toe op het professionalisme van haar leden en 

verbindt zich ertoe om, met de hulp van een erkend bemiddelaar, een 

bemiddeling aan te bieden in geval van een geschil tussen een lid en één van 

zijn consumenten/klanten. 
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