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du
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______
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Namiddag

______

De vergadering wordt geopend om 14.09 uur en voorgezeten door mevrouw Dalila Douifi.
La séance est ouverte à 14.09 heures et présidée par Mme Dalila Douifi.

01 Vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Consumentenzaken over "de reglementering op de zonnecentra" (nr. 14882)
01 Question de M. Patrick De Groote à la vice-première ministre et ministre du Budget et de la 
Protection de la consommation sur "la réglementation relative aux centres de bronzage" (n° 14882)

01.01  Patrick De Groote (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, in 2002 werden de 
zonnecentra aan een nieuwe, strengere regelgeving onderworpen. Ik heb een aantal vragen daaromtrent.

Ten eerste, hoeveel controles gebeuren er ingevolge het KB van 2002 in respectievelijk Wallonië, 
Vlaanderen en Brussel?

Ten tweede, artikel 5 van het bewuste KB van 2002 bepaalt dat elke onthaalverantwoordelijke een opleiding 
heeft gevolgd die door de bevoegde gemeenschap wordt bepaald. In oktober 2003 heeft de Vlaamse 
regering een besluit goedgekeurd houdende de bepaling van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in 
een zonnecentrum. Tot nu toe ontbreekt een erkende opleiding in Franstalig België. Is het gebrek aan 
erkende opleidingen in Franstalig België geen concurrentievervalsing? Kunnen de zonnecentra in Wallonië 
nog openblijven, als er niet in een officiële opleiding is voorzien?

Ten derde, er wordt gewerkt aan een verdere aanpassing van de regelgeving, waarbij de lampen van het 
type UV2 en/of UV4 zullen worden verboden en waarbij lampen van het type UV1 zullen worden aangepast. 
Welke overgangmaatregelen zult u inbouwen voor respectievelijk de handelaars en de bestaande 
zonnecentra?

Ten vierde, wordt er rekening gehouden met de productiecapaciteit van de filters?

01.02 Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw de voorzitter, het aantal uitgevoerde controles sinds 
2002 bedraagt in totaal 1308. In Vlaanderen waren dat er 759, in Wallonië 471 en in Brussel 78. Volgens 
een schatting van de beroepsfederatie zijn er ongeveer 3000 zonnecentra in België, waarvan twee derde in 
Vlaanderen. Dat verklaart meteen ook waarom er wat meer controles in Vlaanderen zijn geweest.

Er worden wel degelijk opleidingen voor onthaalverantwoordelijke georganiseerd in de drie 
Gemeenschappen. In de Franstalige Gemeenschap is dat in Verviers, Luik, Doornik en Libramont. In 
Vlaanderen gaat het om Leuven, Sint-Niklaas, Brugge, Hasselt en Ukkel en in de Duitstalige Gemeenschap 
is het Eupen.



In de Vlaamse Gemeenschap werden die opleidingen bekrachtigd door middel van een decreet. In de 
Duitstalige Gemeenschap gebeurde dat via een omzendbrief, in de Franstalige Gemeenschap worden de 
opleidingen georganiseerd door instellingen die onder toezicht van die Gemeenschap vallen.

Wat de aanpassing van de regelgeving betreft, het volgende. Het Europees wetenschappelijk comité voor de 
consumentenveiligheid heeft in opdracht van de Europese Commissie een studie uitgevoerd naar de impact 
van UV-straling via zonnebanken.

De belangrijkste aanbeveling van die studie is dat de maximale stralingsintensiteit van een zonnebank, 
gerekend over het volledige spectrum van UV-A, UV-B en UV-C dient te worden beperkt tot 0,3 watt per 
vierkante meter.

Deze aanbeveling werd bekrachtigd door het overlegorgaan van de bevoegde ambtenaren van de Europese 
lidstaten en gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.

De vroegere indeling waarbij sprake was van lampen van type V1, V2, V3 en V4 zal dus niet verder worden 
gebruikt om de risico’s van een bepaalde installatie in te schatten. Het enige criterium wordt die 
maximumintensiteit.

Wat de overgangsmaatregelen en de productiecapaciteit van die filters dan betreft, werd op Europees 
niveau beslist om de verkoop van zonnebanken met een intensiteit groter dan 0,3 Watt per m² te verbieden 
vanaf 23 juli 2007. De aanpassing van een bestaande zonnebank aan nieuwe vereisten kan op verschillende 
manieren gebeuren: het vervangen van lampen of het installeren of vervangen van filters. 

Inderdaad blijkt de industriële capaciteit voor het vervaardigen van deze filters beperkt en daardoor zullen 
meer dan waarschijnlijk niet alle zonnecentra tegen 23 juli 2007 kunnen omschakelen. Om te vermijden dat 
bepaalde uitbaters daardoor een concurrentieel nadeel zouden ondervinden of zich in een dubbelzinnige 
positie zouden bevinden – mag dit nog of niet? moeten zij de deuren sluiten? – werd na overleg met 
vertegenwoordigers van de sector beslist om in een overgangstermijn tot 1 maart 2008 te voorzien, om op 
die manier ook duidelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen.

01.03  Patrick De Groote (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw duidelijk antwoord op mijn 
vragen. Mijn bezorgdheid gold vooral de zonnebankcentra die recent hebben geïnvesteerd in het nieuwe 
type zonnebanken dat nu in feite verboden zou worden. Ik hoor van u dat u pleit voor een overgangsperiode 
tot maart 2008. Ik kan daarmee leven.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Mevrouw de minister, wij hadden contact met collega Dylan Casaer. Hij vraagt om zijn vraag 
nummer 14.614 uit te stellen.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 14.15 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 14.15 heures.
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