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Zuid Afrikaanse resort verantwoordelijk voor verdrinking in zee van Vlaamse toerist. 

Op 2 september 2019 kwam een einde aan de gerechtelijke procedure die de nabestaanden  van Bavo 
Verheyden (21) in Zuid Afrika hadden aangespannen tegen de resort waar Bavo en zijn broer verbleven toen 
Bavo op 18 april 2011 aan het nabijgelegen Ntafufu strand in zee verdronk. In een minnelijk akkoord, 
bekrachtigd door het Hooggerechtshof in Kaapstad, heeft de resort erkend de wettelijke plicht (de 
zogenaamde ‘legal duty’) om alle redelijke maatregelen te nemen om de broers te waarschuwen voor de 
potentiële gevaren van zwemmen in zee aan dit strand, niet te hebben nageleefd.  

Bavo is vierdejaarsstudent Bio ingenieurswetenschappen wanneer hij tijdens de Paasvakantie van 2011 zijn 
oudere broer Bart gaat opzoeken die sinds een jaar woont en werkt als arts in de Noord West provincie van 
Zuid Afrika. Samen maken ze een roadtrip langs de Oostkust van Zuid Afrika richting Kaapstad waar Bart zou 
deelnamen aan een congres. In de avond van 17 april arriveren ze in Khululeka Retreat (nu Ntafufu Eco Lodge) 
in de buurt van Port St Johns, waar ze worden ontvangen door het echtpaar Von Lengeling. De resort is hen 
aangeraden door een kennis van Bart die er regelmatig verblijft voor zijn job. Bavo noemt de plek het paradijs: 
“We worden wakker met de zon in ons bed. Kan het nog beter? In een lemen hut met een strooien dak”. Het is 
18 april. De eigenaars geven hen tips over wat ze kunnen doen zoals o.a. zwemmen in de zee, maar over de 
risico’s van zwemmen in de oceaan aan dit strand hebben ze het niet. Evenmin wijzen ze hen erop dat 
zwemmen in de oceaan aan de Oostkust van Zuid Afrika, met haaien en gevaarlijke muistromen, risicovol is en 
verdrinking vaak voorkomt aan de kusten van Zuid Afrika. Op hun website noemen ze ‘hun’ stranden geweldig 
om te zwemmen en te surfen. 

Het is prachtig weer, voor het eerst in dagen. Meer dan de namiddag aan zee doorbrengen plannen de broers 
niet die dag. Ze huren twee kano’s van de resort die hen langs de rivier naar zee brengen. Het is springtij, maar 
dat weten de broers niet. Lokale kranten en radiozenders sturen waarschuwingen uit, maar die bereiken hen 
als buitenlandse reizigers niet, evenmin is er iemand die hen waarschuwt. Ze zijn slechts enkele meters in zee 
wanneer het noodlot toeslaat. Bavo wordt de zee ingetrokken en verdrinkt, een week later spoelt zijn lichaam 
aan, Bart wordt door een golf op het strand gegooid en overleeft. 

In 2012 startten de nabestaanden van Bavo een gerechtelijke procedure tegen de resort. De aanklacht luidde 
dat de resort had nagelaten de broers te waarschuwen dat de zee aan het nabijgelegen strand gevaarlijk is. En 
dat zij die informatie niet beschikbaar hadden gesteld, wat ertoe leidde dat de broers in zee gingen en Bavo 
verdronk. Zij hoopten een gerechtelijk vonnis te bekomen dat bepaalt dat er een wettelijke plicht bestaat om 
baders te waarschuwen voor de potentiële gevaren van de zee. Hiermee wilden zij een precedent scheppen om 
de toeristische sector op zijn verantwoordelijkheid te wijzen toeristen te waarschuwen voor de gevaren van de 
zee en die gevaren niet te verhullen uit vrees toeristen te verliezen. 

De rechtsgang werd echter op het laatste moment, twee weken vóór de geplande aanvang van het proces op 3 
september 2019, afgewend, toen tegenpartij een minnelijk akkoord voorstelde. Er werd nog onderhandeld en 
op 2 september werd het minnelijk akkoord bekrachtigd door het Hooggerechtshof in Kaapstad. Hierin erkende 
de tegenpartij dat het de wettelijke plicht had om alle redelijke maatregelen te nemen om de broers te 
waarschuwen voor de risico’s van zwemmen aan Ntafufu beach. Het erkende die wettelijke plicht niet te 
hebben nageleefd en betaalde een schadevergoeding van R500000 aan de nabestaanden. 

Dit bedrag gaat integraal naar de VZW Safe Coastal Tourism die de nabestaanden oprichtten een jaar na het 
overlijden van Bavo. Deze vzw stelt zich tot doel de toeristische sector te overtuigen van het belang toeristen te 
informeren en te sensibiliseren over de gevaren van de zee, en  in het onderwijs de jeugd te informeren over 
de gevaren van de zee d.m.v. educatieve tools. 
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