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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 24 juli 2014 heeft de Hoge Gezondheidsraad een adviesvraag ontvangen inzake een ontwerp 
van Koninklijk Besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake 
biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via 
het toilet te worden afgevoerd. 
 
Conform artikel 19, §1, eerste lid van de Wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter 
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid werd het advies van de Hoge 
Gezondheidsraad gevraagd op 2 oktober 2014. 
 
Het voorgestelde ontwerp van Koninklijk Besluit bepaalt de (technische) eigenschappen van de 
producten die via het toilet mogen worden afgevoerd. Producten die hier niet aan voldoen mag 
men niet op de markt brengen. De tekst beschrijft verder de verplichtingen van de 
marktdeelnemers. 
 
De aanvraag werd overgemaakt aan de beleidsreflectiegroep “chemische agentia”. De experten 
van de reflectiegroep hebben een algemene en een ad hoc belangenverklaring ingevuld en de 
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
 

2. ADVIES 
 
Hoewel hierover in de vakliteratuur weinig referenties te vinden zijn stelt zich met betrekking tot 
producten die via het toilet worden afgevoerd een dubbel hygiënisch probleem. Papier en doekjes 
die onvoldoende snel verpulveren kunnen tot verstopping van de afvoerbuizen leiden. Dergelijke 
verstoppingen maken dan contact van de bewoners en van onderhoudspersoneel (dat de afvoer 
komt ontstoppen) met het afvalwater mogelijk. Dit veroorzaakt mogelijkerwijze een hygiënisch 
probleem. Dergelijke verstoppingen dient men daarom te vermijden. Bovendien stelt zich een 
analoog probleem voor de (werknemers van de) rioolbeheerders. Daarom verwelkomt de Hoge 
Gezondheidsraad dit initiatief. 
 
De Raad merkt op dat criterium II (desintegreerbaarheid) van bijlage 2 de voorwaarden van de 
afbreekbaarheid bepaalt: de voorwaarden inzake aerobe, respectievelijk anaerobe, biologische 
afbreekbaarheid stellen dat na 14, respectievelijk 28 dagen, 95% van de oorspronkelijke massa 
door een zeef met mazen van 1 mm moet gaan. Tegen de achtergrond van mogelijke 
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verstoppingen is deze periode lang. De Hoge Gezondheidsraad is van mening dat hierover met 
de Gewesten dient overlegd te worden. 
 
Criterium III van bijlage 2 gaat over de biologische afbreekbaarheid. Men neemt de betreffende 
normen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling over, namelijk 
OESO 301b voor wat betreft de aerobe biologische afbreekbaarheid en OESO 311 voor de 
anaerobe biologische afbreekbaarheid. Met het voorzien in een norm voor de anaerobe 
biologische afbreekbaarheid loopt het Koninklijk Besluit vooruit op de regelgeving in de 
Gewesten, waardoor theoretisch de mogelijkheid bestaat dat de algemene OESO 311-norm te 
weinig van toepassing is op de situatie in België. Het is aangewezen ook hierover met de 
Gewesten te overleggen. 
 
Indien met deze opmerkingen kan worden rekening gehouden, geeft de Hoge Gezondheidsraad 
een positief advies over de voorgenomen regelgeving. 
 
 

3. VALIDATIE VAN HET ADVIES 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan het advies bijgedragen. De namen van de 
deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College, en de 
algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgr-
css.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten). 
 
De volgende deskundigen leverden een bijdrage aan het advies: 
 
HENS Luc Menselijke ecologie VITO 
PASSCHIER Wim Milieugezondheidskundige 

risicobeoordeling en normstelling 
Maastricht University 

STEURBAUT Walter Humane blootstelling UGent 
VERSTEGEN Geert Toxicologie Antigifcentrum 
 
Het voorzitterschap van de beleidsreflectiegroep werd verzekerd door de heer Luc HENS en het 
wetenschappelijk secretariaat door mevrouw Marleen VAN DEN BRANDE. 
 
Het advies werd gevalideerd door het College. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 300 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af 
te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise 
binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). Daarnaast wordt een aantal onder hen 
gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.  

 


