Mag ik onder de zonnebank?
Veelgestelde vragen
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Vraag 1. Mag iedereen gebruikmaken van een zonnebank?
Neen.
U mag een zonnebank niet gebruiken indien u:

> jonger bent dan 18 jaar;
> een huidtype 1 heeft;
Het gebruikt wordt afgeraden indien u:

> medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor uv-straling vergroten; bij twijfel moet u uw
arts te raadplegen;

> huidkanker heeft of heeft gehad.
Ook als onderdelen van de zonnebank defect zijn of niet goed functioneren, is het gebruik ervan verboden.

Vraag 2. Wat is mijn huidtype?
De individuele uv-gevoeligheid van de huid is een maat van de reactie van de huid op uvstraling. De indeling van de menselijke huidtypen is gemaakt naar de subjectieve beoordeling
van iemands vermogen om erytheem (zonnebrand) te vormen en om te pigmenteren:

> Type 1. Verbrandt zeer snel. Bruint nooit.
> Type 2. Verbrandt snel. Bruint langzaam.
> Type 3. Verbrandt zelden. Bruint gemakkelijk.
> Type 4. Verbrandt nooit. Bruint snel.
> Type 5. Gepigmenteerd. Mongoloïde.
> Type 6. Zwaar gekleurd. Negroïde.
Indeling in huidtypes

Vraag 3. Welke informatie moet ik krijgen van de onthaalverantwoordelijke van het zonnecentrum?
> De onthaalverantwoordelijke moet
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o

u mondeling informeren over de gevaren van blootstelling aan ultraviolette stralen (art. 5 §1 van het KB van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden
voor de uitbating van zonnecentra);

o

uw huidtype bepalen (art. 6,2° van het KB van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra);

o

u de specifieke risico’s voor dat huidtype uitleggen (artikel 6, 2° van het KB van
2002);
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o

een document in twee exemplaren opstellen en ondertekenen dat de voorgaande
gegevens bevat, alsook een verklaring dat het huidtype door de onthaalverantwoordelijke is bepaald in overleg met uzelf, uw voornaam, naam en adres, uw
geboortedatum en nummer van uw identiteitskaart en ten slotte de datum waarop het document is opgesteld en ondertekend, door zowel uzelf als de onthaalverantwoordelijke;

o

u een exemplaar van dat document geven.

> In elke cel moeten duidelijke instructies hangen over een veilig gebruik en de reiniging
van de zonnebanken (artikel 3, 3° van het KB van 2002).

> Aan het onthaal in het centrum en in elke cel wordt zichtbaar de tekst uitgehangen die

opgenomen is in bijlage II van het KB van 24 september 2017 (artikel 6 §1 van het KB van
2017).

> In elke cel moet het blootstellingschema van de producent worden uitgehangen met de
specificaties voor de in acht te nemen duur en intervallen, gebaseerd op de karakteristieken van de zonnebank in de cel en elk huidtype (artikel 3, 3°).

> De waarschuwing “GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN”
moet in elke communicatie worden opgenomen.

Die informatie moet ten minste gesteld zijn in de taal of talen van het taalgebied waar het
zonnecentrum is gelegen.

Vraag 4. Hoe groot moet de cel zijn waarin de zonnebank zich bevindt?
U moet voldoende ruimte hebben om u gemakkelijk en veilig uit- en aan te kleden.
Bovendien moet er voldoende ruimte zijn voor de hulpdiensten om in geval van nood iemand
te kunnen evacueren of de eerste medische zorgen toe te dienen.
De deur van de cel moet op zijn minst volledig open kunnen (of er moet een andere mogelijkheid zijn om in en uit de cel te kunnen).
Ook in een onbemand zonnecentrum moet de uitbater er rekening mee houden dat de veiligheid van de klant gegarandeerd wordt.
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Vraag 5. Is er een limiet aan de bestralingssterkte van een zonnebank?
Ja.
De straling van de zonnebanken mag op geen enkele plaats een totale bestralingssterkte
vertonen hoger dan 0,3W/m². Die regel is geldig sinds 23 juli 2007. Ook voor geïntegreerde
gezichtsbruiners geldt die limiet!
Het is de verantwoordelijkheid van de producenten van zonnebanken en de uitbaters van
zonnecentra dat de straling van hun toestellen onder de limiet van 0,3 W/m² blijft.

Vraag 6. Moet ik een bril dragen op een zonnebank?
Ja.
De bril moet uw ogen beschermen tegen ultraviolette stralen.
Zonder zulke bril loopt u immers een risico op oogmelanoom.
Die bril moet voorzien zijn van een CE-markering. Hij moet voldoen aan de voorwaarden die
bepaald zijn in het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende het op de markt
brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vraag 7. Krijg ik gratis een beschermende bril van het zonnecentrum?
Niet noodzakelijk.
Er moeten altijd beschermende brillen beschikbaar zijn in het zonnecentrum. Als u niet over
een persoonlijke bril beschikt, moet u er in het zonnecentrum een (kunnen) krijgen.
Die bril mag u gratis of tegen betaling aangeboden worden. De onthaalverantwoordelijke
heeft verschillende mogelijkheden om u die bril ter beschikking te stellen.

> Hij kan u bij het eerste gebruik van de zonnebank een beschermende bril overhandigen.
Het is dan aan u om die bril bij elke blootstelling mee te brengen.

> Hij kan de bril ter beschikking stellen van verschillende klanten. In dat geval moet de bril
voorafgaand ontsmet worden met aangepaste middelen.

> Hij kan u bij elk gebruik van de zonnebank een beschermende wegwerpbril geven.

Vraag 8. Welke termijn moet ik respecteren tussen twee zonnebeurten?
Tussen de eerste en tweede beurt van elke sessie moet u een wachttijd van 48 uren respecteren. Tussen de volgende beurten van eenzelfde sessie moet u minstens 24 uren wachten.
Er begint een nieuwe sessie zodra u gedurende 30 opeenvolgende dagen geen gebruikgemaakt heeft van de zonnebank.
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Bovendien geldt voor uw eerste beurt van elke sessie een extra beperking. De onthaalverantwoordelijke of het besturingssysteem moet erop toezien dat de eerste beurt van een sessie niet langer kan duren dan de helft van de tijd van de normale dosis. De normale dosis
stemt overeen met de maximale duur die is beschreven in het blootstellingsschema van de
producent van de zonnebank en/of van de lampen.

Vraag 9. Wat is een blootstellingsschema en waarvoor dient het?
Voor elke zonnebank bestaat er een specifiek blootstellingsschema dat voor elk huidtype
aangeeft hoeveel minuten u maximaal mag zonnen onder de zonnebank. De normale dosis is
de maximale tijd die de klant met een bepaald huidtype, volgens dat schema, mag zonnen.
Die tijd mag u geenszins overschrijden. Bovendien moet dat schema opbouwend zijn per
zonnebeurt tot u de maximale tijd bereikt hebt. Door dat schema te volgen kunt u zien hoe uw
huid reageert op de uv-stralen.
Het is dus verstandig om het blootstellingsschema strikt te volgen.

Vraag 10. Welke tekst moet in het zonnecentrum uitgehangen worden?

GEBRUIK VAN ZONNEBANKEN
KAN HUIDKANKER VEROORZAKEN.
Raadpleeg uw arts.
Uv-stralen kunnen de ogen ernstig beschadigen. Het dragen van een beschermende bril is verplicht.
Bepaalde geneesmiddelen en cosmetica kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken.
Blootstelling aan kunstmatige uv-stralen is verboden voor personen onder de 18 jaar en voor personen
met een huidtype 1.

Die tekst moet zichtbaar en van een afstand leesbaar zijn. Het bord heeft minstens een A3formaat en heeft een witte achtergrond.
De tekst moet uithangen aan het onthaal van elke zonnecentrum en in elke cel.
Bovendien moet die tekst minstens gesteld zijn in de taal of de talen van het taalgebied waar
het zonnecentrum gelegen is.

Vraag 11. Moeten er aangepaste onderhoudsproducten aanwezig zijn
in elke cel?
Ja.
De autoriteiten gaan ook na of het door de onthaalverantwoordelijke gebruikte reinigingsmiddel aangepast is.
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Vraag 12. Wat zijn “aangepaste” onderhoudsmiddelen?
Nadat de zonnebanken gereinigd zijn, moeten zij ontsmet worden. De ontsmettingsmiddelen
pakken een verontreiniging grondiger aan dan reinigingsmiddelen.

Vraag 13. Wat bedoelt men met “de instructies over een veilig gebruik
en de reiniging van de zonnebanken die in elk cel moeten
hangen?”
In elke cel hangen instructies over een veilig gebruik en over de reiniging van de zonnebanken. De instructies kunnen onder meer zijn:

> draag altijd een beschermende bril om uw ogen te beschermen tegen beschadiging door
ultraviolette stralen. Uw ogen sluiten is onvoldoende;

> ontschmink u zorgvuldig;
> gebruik geen zonnebrandcrème of andere cosmetische middelen op de zonnebank;
> stel u niet bloot aan ultraviolette stralen wanneer u geneesmiddelen inneemt die de gevoeligheid voor die stralen verhogen;

> houd u aan de duur en frequentie die u in het zonnecentrum werd aanbevolen;
> beperk de tijd van de blootstelling tijdens de eerste beurt van een sessie tot de helft van
de normale tijd, om te zien hoe de huid reageert;

> indien u aan een huidziekte lijdt, vraag het advies van een arts alvorens gebruik te maken van een zonnebank;

> reinig de zonnebank vóór elk gebruik.
Bovendien moeten die instructies minstens gesteld zijn in de taal of de talen van het taalgebied waar het zonnecentrum gelegen is.

Vraag 14. Als nieuwe klant moet ik samen met de onthaalverantwoordelijke een tekst ondertekenen. Hoe luidt die tekst? Wie
wordt als nieuwe klant beschouwd?
Elke nieuwe klant die wil gebruikmaken van de zonnebank, moet eerst een tekst ondertekenen. Het is de onthaalverantwoordelijke die die ondertekende tekst moet kunnen voorleggen
bij een controle.
De tekst luidt als volgt:
“Het gebruik van zonnebanken is verboden voor minderjarigen en voor personen met een huidtype 1.

Het gebruik van zonnebanken of andere toestellen die ultravioletstralen afgeven wordt afgeraden voor
personen die zeer gevoelig zijn voor zonnestralen, zonnebrand vertonen, lijden aan huidkanker of aan
een huidaandoening die tot kanker kan leiden of die bepaalde geneesmiddelen gebruiken.
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De consument die geneesmiddelen gebruikt of die lijdt aan een huidziekte, wordt aangeraden eerst zijn
arts te raadplegen.
Het gebruik van zonnebanken kan de huid en de ogen ernstig en onomkeerbaar beschadigen.
Het gebruik van zonnebanken kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en huidkanker veroorzaken.
Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen kan
oogbeschadigingen veroorzaken zoals keratitis (hoornvliesontsteking) of cataract (troebel worden van
de ooglens).
Daarom moeten tijdens elke blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:
-

een beschermende bril dragen;

-

zich zorgvuldig ontschminken;

-

geen cosmetische producten gebruiken.

Het gebruik van een hydraterend product na elke blootstelling aan ultravioletstralen wordt sterk aanbevolen.
Het persoonlijk identificatiemiddel is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven.
Elk misbruik leidt tot de blokkering ervan. Verlies of diefstal van het persoonlijk identificatiemiddel
moet onmiddellijk gemeld worden aan het zonnecentrum dat zorgt voor de onmiddellijke blokkering
ervan. Een nieuw identificatiemiddel wordt slechts afgeleverd, nadat het vorige is geblokkeerd.”

Elke onthaalverantwoordelijke is medeverantwoordelijk voor de bepaling van het huidtype.
Het is dan ook belangrijk dat het huidtype met de nodige aandacht wordt bepaald. Het document zal niet alleen door u, maar ook door de onthaalverantwoordelijke gedagtekend worden
(art. 5 van het KB van 24 september 2017).
Dat document moet in 2 exemplaren opgesteld worden en moet een verklaring bevatten dat
het huidtype door de onthaalverantwoordelijke in overleg met de klant is bepaald.
U moet dat document ondertekenen met vermelding van uw naam en voornaam, adres, geboortedatum en nummer van uw identiteitskaart (als u enkel een verblijfskaart heeft, volstaat het nummer daarvan) en de datum van ondertekening van het document. De onthaalverantwoordelijke ondertekent dat document ook, bewaart een exemplaar in het centrum en
geeft u het tweede exemplaar.
Als het centrum niet meer over uw individuele (handgeschreven of elektronische) fiche of ondertekende ontvangstdocument beschikt, wordt u beschouwd als een nieuwe klant en moet
de onthaalverantwoordelijke samen met u een nieuw document opstellen.
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Vraag 15. Waar kan ik meer informatie krijgen?
Voor algemene informatie:
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering Veiligheid
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: mailto:ensure@economie.fgov.be
De informatie voor de uitbaters van de zonnecentra is te vinden op onze website.

Vraag 16. Waar kan ik een probleem of inbreuk signaleren?
Een probleem melden kunt u via het nationale meldpunt:
Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/
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