
een schermbos) opgenomen in de gewestplan-
wijziging. Deze gronden blijven voorbehouden
als open ruimten in het stadsrandbos. Beperkte
inname van deze gronden zal bij voorkeur ge-
beuren door ruiling.

Deze gegevens zijn afkomstig van persoonlijke
contacten met tien gebruikers uit de Preshoek.
De belangrijkste gebruikers zijn hier allen inbe-
grepen.

In de Klarenhoek zijn de contacten enkel via de
stad Kortrijk gegaan. In de eerste plaats wordt
gedacht aan landschapsinrichting, de bebossing
zelf wordt veeleer op middellange termijn ge-
zien. Er zal hier in de loop van het jaar nog con-
tact worden gezocht met de gebruikers, om
beter te kunnen inspelen op de individuele ver-
wachting.

5. Voor de verwervingen is er momenteel een kre-
diet van 67.000.000 frank beschikbaar. Naarge-
lang de verwervingen vorderen, zullen de nodi-
ge bijkomende kredieten worden vrijgemaakt.

Vraag nr. 214
van 23 mei 2000
van de heer JACQUES TIMMERMANS

Chemische toiletten  –  Milieu

Alhoewel recentelijk gebouwde treinstellen over
toiletten met opvangsysteem beschikken, de zoge-
naamde chemische toiletten, zijn oudere versies
nog steeds voorzien van "open" toiletten waarbij
het huishoudelijk afvalwater rechtstreeks op de
treinsporen terechtkomt.

Anderzijds vormt de verwerking van het afval van
chemische toiletten van autobussen, campers, vlieg-
tuigen en dergelijke, een niet onbelangrijk pro-
bleem.

Graag kreeg ik  –  gelet op de bestaande onduide-
lijkheid inzake beleids- en vergunningenaanpak  –
van de minister een antwoord op volgende vragen.

1. Welk percentage van de treinen is momenteel
nog voorzien van "open" toiletten ?

Op basis van welke bepalingen van Vlarem II is
het gebruik van dergelijke open toiletten nog
toegelaten ?

Wat is de raming van de hoeveelheden faecaliën
die op die wijze worden geloosd ?

Werd er reeds onderzoek verricht naar de hy-
giënische gevolgen van deze lozingen ? Zo ja,
wat waren de besluiten hiervan ?

Werd er reeds overleg gepleegd met de NMBS
inzake deze problematiek ? Zo ja, welke enga-
gementen of saneringsplanning werden er afge-
sproken ?

Hoe worden buitenlandse treinen terzake bena-
derd ?

Werden er terzake reeds processen-verbaal op-
gemaakt door de Milieu-inspectie ?

2. Is de toevoeging van chemische stoffen in der-
gelijke toiletten gereglementeerd ?

Welke stoffen worden er gebruikt ?

Zijn er terzake internationale afspraken ?

Zo neen, wie ziet toe op de aanwezigheid van
eventueel gevaarlijke stoffen ?

Welke eisen worden er gesteld inzake biodegra-
deerbaarheid van deze chemicaliën ?

Welke raming wordt gehanteerd inzake gepro-
duceerde inhoud van chemische toiletten ?

3. Valt de inhoud van chemische toiletten juridisch
onder de definitie afvalwater of afvalstof ?

In geval van afvalwater : welke Vlarem-bepalin-
gen inzake huishoudelijk afvalwater of bedrijfs-
afvalwater zijn van toepassing ?

In geval van afvalstof : welke Vlarem/Vlarea-be-
palingen inzake huishoudelijk afval, bedrijfsaf-
val, gevaarlijk afval of bijzondere afvalstof zijn
van toepassing (Vlarea : Vlaams Reglement
voor Afvalvoorkoming en -beheer) ?

4. Mag de inhoud van individuele chemische toi-
letten rechtstreeks of via de terreinriolering van
spoorwegstations, kampeerterreinen, vliegvel-
den, ... in de openbare riolering worden
geloosd ?

Zo ja, is deze lozing ingedeeld en vergunning-
plichtig ?

Wie dient in te staan voor de melding/vergun-
ningsaanvraag ?
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Hoeveel meldingen werden er reeds verricht of
hoeveel vergunningen werden er eventueel
reeds afgeleverd ?

5. Werden er ten behoeve van campers, schepen, ...
reeds gecontroleerde lozingspunten op de open-
bare riolering ingericht en vergund ?

Welke gewestelijke beleidsaanpak wordt terza-
ke gevolgd ?

6. Valt de gecentraliseerde ophaling van individu-
ele chemische toiletten onder de bepalingen van
het afvalstoffendecreet ?

Zo ja, door hoeveel ophalers werden welke hoe-
veelheden gemeld ?

Op basis van welke eindverwerking werden
deze gemelde hoeveelheden behandeld ?

7. Kan de opgehaalde inhoud van chemische toi-
letten worden aangevoerd naar RWZI's (riool-
waterzuiveringsinstallaties) onder de benade-
ring van septisch materiaal ?

Worden er eventueel bijkomende voorwaarden
gesteld ? Zo ja, welke ?

8. Hoe gebeurt de ophaling en verwerking van
chemische toiletten momenteel op de luchtha-
vens van Zaventem en op de gewestelijke en re-
gionale luchthavens ?

Werd er eventueel een saneringsplanning opge-
legd en zo ja, welke ?

Antwoord

1. De conceptie van treinen behoort tot het do-
mein van de productnormen, zijnde een aange-
legenheid die tot de bevoegdheid van de federa-
le overheid behoort.

De Vlarem-reglementering voorziet niet in be-
palingen terzake (momenteel enkel bepalingen
voor vaste inrichtingen). Om dezelfde reden zijn
er terzake geen processen-verbaal opgemaakt
door de afdeling Milieu-inspectie.

Ook de exploitatie van het treinverkeer is een
aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de
federale overheid behoort. Het gevraagde per-
centage van treinen met "open" toiletten kan ik
de Vlaamse volksvertegenwoordiger dan ook

niet meedelen, evenmin als een raming van de
op deze wijze geloosde hoeveelheid faecaliën.

De in de vraag aangehaalde problematiek be-
hoort dan ook tot de bevoegdheid van mijn fe-
derale collega mevrouw Durant.

Niettemin kan ik de Vlaamse volksvertegen-
woordiger wel wijzen op volgende zaken.

"Open toiletten" voorzien van waterspoeling
lozen ongezuiverd afvalwater, strijdig met arti-
kel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de be-
scherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging, dat stelt dat het verboden is
vaste stoffen of vloeistoffen te deponeren op
een plaats vanwaar ze door een natuurlijk ver-
schijnsel in die wateren of in de openbare riolen
kunnen terechtkomen.

Aan de NMBS Leuven werd begin 2000 wel een
vergunning verleend voor de lozing van de toi-
letten van de nieuwe treinstellen. Het betreft
echter geen chemische toiletten, maar gesloten
vergaarbakken van faecaliën waarop de defini-
tie van huishoudelijk afvalwater van toepassing
is. Deze vergaarbakken worden geledigd aan
een reinigingsplatform door middel van een
mobiele vacuüminstallatie die zich over dit plat-
form kan bewegen. Het afvalwater wordt via
een losinstallatie rechtstreeks geloosd in de rio-
lering aangesloten op de RWZI van Leuven.

2. Mobiele toiletsystemen worden toegepast waar
geen directe aansluiting op de riolering moge-
lijk is. Toiletvloeistoffen worden toegevoegd
omwille van de conserverende werking op de
toiletinhoud, met als doel de normale afbraak
van de inhoud te verminderen. Toiletvloeistof-
fen zijn meestal samengesteld op basis van alde-
hyden (formaldehyde en paraformaldehyde) of
op basis van oppervlakteactieve stoffen. Daar-
naast zijn er middelen op basis van glutaaralde-
hyde en quaternaire ammoniumverbindingen.

Ook de reglementering met betrekking tot de
toelaatbare chemische stoffen in chemische toi-
letten is in eerste orde een federale bevoegd-
heid (productnormering). Inzake de aard of de
dosering van dergelijke chemische stoffen gel-
den de gebruiksvoorschriften van de fabrikant
als code van goede praktijk.

Wel geldt dat :
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– geen afvalstoffen zonder behandeling mogen
worden geloosd in de riolering of oppervlak-
tewateren ;

– geen stoffen mogen worden geloosd in de
openbare riolering die de goede werking van
de RWZI kunnen verstoren of een gevaar
vormen voor het exploitatiepersoneel.

3. In dit verband moet worden gewezen op de nu
geldende definities in het afvalstoffendecreet en
in Vlarem I. Het afvalstoffendecreet stelt letter-
lijk (artikel 4) : "zijn geen afvalstoffen als be-
doeld in dit decreet : afvalwater, met uitzonde-
ring van afvalstoffen in vloeibare toestand".

Vlarem I definieert afvalwater als : "verontrei-
nigd water waarvan men zich ontdoet, zich moet
ontdoen of de intentie heeft zich te ontdoen".

De grens tussen afvalwater en afvalstof is echter
in bepaalde gevallen onduidelijk. Ik ben de me-
ning toegedaan dat toiletten met waterspoeling
afvalwater genereren, omdat het hier duidelijk
om "verontreinigd water" gaat. Chemische toi-
letten daarentegen produceren, in zoverre hier
geen beduidende hoeveelheden spoelwater
worden gebruikt, mijns inziens afvalstoffen. Ik
ga er hier van uit dat dit type sanitaire installa-
ties slechts afvalstoffen genereren.

Een afvalstof moet overeenkomstig de terzake
van toepassing zijnde regels worden verwerkt
en mag niet in de openbare riolering worden ge-
loosd. De verdere behandeling dient dan ook te
gebeuren overeenkomstig de bepalingen van
Vlarea. Momenteel is er in het Vlarea geen spe-
cifiek catalogeringsnummer gegeven aan de af-
valstoffen voortgebracht door de werking van
chemische toiletten. Of deze afvalstoffen al dan
niet gevaarlijke afvalstoffen zijn, moet worden
uitgemaakt aan de hand van de samenstellings-
criteria.

Ter aanvulling kan ik de Vlaamse volksverte-
genwoordiger meedelen dat over het transport
van verontreinigd water per as (langs de open-
bare weg, spoor- of waterweg, vliegtuig) diverse
meningen bestaan binnen de diverse milieuad-
ministraties. Met de huidige stand van de wetge-
ving ben ik echter van oordeel dat verontreinigd
water afvalwater blijft, ongeacht het feit of het
direct wordt behandeld en/of geloosd, of eerst
per as wordt afgevoerd naar een verwerkingsin-
richting. Ik laat echter onderzoeken in hoeverre
het wenselijk is de definities van afvalwater en
afvalstof te herformuleren, zodat dergelijke in-

terpretatieproblemen kunnen worden verme-
den.

4. Een afvalstof moet overeenkomstig de terzake
van toepassing zijnde regels worden verwerkt
en mag niet zonder behandeling in de openbare
riolering of oppervlaktewater worden geloosd.

5. Marpobel (haven Antwerpen) : deze firma staat
in voor de opvang van vloeibare afvalstoffen en
afvalwaters afkomstig van schepen in de haven
van Antwerpen. Deze afvalwaters worden aan-
gevoerd per vrachtwagen. De rubrieken 2.3.2.
en 2.3.3. voor opslag en fysisch-chemische be-
handeling van afvalstoffen werden aangevraagd.
Deze afvalwaters (afvalstoffen) worden vervol-
gens behandeld in een biologische zuiveringsin-
stallatie, het effluent wordt geloosd in de dok-
ken.

Campings : de Federatie van Campinghouders
geeft het advies aan haar leden om de inhoud
van chemische toiletten op te slaan in een geslo-
ten reservoir. De inhoud dient opgehaald te
worden door een erkend verwerker.

6. De ophaling van de inhoud van chemische toi-
letten valt onder de bepalingen van het afval-
stoffendecreet, in zoverre de belangrijkste
spoelmiddelen hier chemicaliën zijn. Artikel 20
van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen be-
paalt dat de afvalstoffen moeten worden afge-
geven aan een natuurlijke of rechtspersoon die
beschikt over een vergunning voor het verwer-
ken van afvalstoffen of over een erkenning voor
het ophalen van afvalstoffen.

De ophalers van afvalstoffen zijn evenwel niet
verplicht om melding te doen van de aard en de
hoeveelheden van de afvalstoffen die zij opha-
len, zodat de OVAM hieromtrent geen gege-
vens heeft.

7. De inhoud van chemische toiletten wordt, naar-
gelang de gebruikte chemicaliën, als volgt geca-
talogeerd :

– biodegradeerbare chemicaliën : niet-gevaar-
lijk afval dat vergelijkbaar is met septisch
materiaal ; voorzover een RWZI vergund is
om septisch materiaal (ander dan aange-
voerd via de riolering) te verwerken, mag zij
eveneens de biodegradeerbare inhoud van
chemische toiletten verwerken ;
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– niet-biodegradeerbare chemicaliën (worden
bijna niet meer gebruikt) : gevaarlijk afval ;
de inhoud moet worden afgevoerd naar een
vergunde verwerker voor gevaarlijke afval-
stoffen.

Indien het opgehaalde materiaal wordt afge-
voerd naar een RWZI, kan naar analogie van de
doelstelling van septische putten worden geop-
teerd voor dezelfde benadering als voor sep-
tisch materiaal, in casu een bijzondere afvalstof.
Ik laat de wenselijkheid onderzoeken om dit in
het in opmaak zijnde sectoraal plan "slibver-
werking" op te nemen. Indien dit gunstig wordt
geëvalueerd, zou het aan te bevelen zijn om via
wijziging van artikel 3, § 5 afvalstoffendecreet,
respectievelijk artikel 2.3.1., § 1 Vlarea, de ge-
lijkstelling formeel juridisch te regelen teneinde
beleidsduidelijkheid te creëren.

Inzake aanvoer naar een RWZI kunnen volgen-
de situaties worden bekeken :

– ophaling van de individuele chemische toi-
letten en rechtstreekse afvoer naar een
RWZI ter verwerking ;

– ophaling van de individuele toiletten en aan-
voer naar een centrale overslageenheid, waar
al dan niet beperkte behandeling wordt toe-
gepast : rooster ; bezinking en aparte behan-
deling van het bezonken slib ; afvoer naar
een RWZI.

De aansluiting van de overloop van de overslag-
eenheid op de openbare riolering is niet aan-
vaardbaar. Naar analogie van het lozingsverbod
voor septisch materiaal wordt dit principieel af-
gewezen wegens de noodzakelijke gecontroleer-
de verwerking op een RWZI (cfr. impact toege-
voegde chemicaliën).

Een RWZI die afvalstoffen wenst te verwerken
(in casu de inhoud van chemische toiletten),
dient een bijkomende vergunning voor de ver-
werking van afval aan te vragen.

8. Als exploitant van de luchthaven deed BIAC
(Brussels International Airport Company) in
maart 2000 een melding van de "lozing van
huishoudelijk afvalwater afkomstig van vliegtui-
gen". In zoverre dit afkomstig is van toiletten
met waterspoeling, is hier de juiste indelingsru-
briek gemeld. Het advies van de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij (VMM) werd niet gevraagd.
De vergunning werd dan ook niet overeenkom-
stig voormelde redenering afgeleverd. In de ver-

gunning van de bestendige deputatie wordt het
volgende gesteld : "De lozing van huishoudelijk
afvalwater afkomstig van vliegtuigen wordt op-
gevangen en door een mechanische zeefinstalla-
tie ontdaan van grove, vaste bestanddelen. De
lozing van het effluent gebeurt via 3 venturi-
meetgoten in de riolering ter hoogte van ge-
bouw 61. De zeefinstallatie wordt niet be-
schouwd als een afvalwaterzuiveringsinstallatie,
waardoor de lozing is ingedeeld onder rubriek
3.3. Het debiet bedraagt gemiddeld 50 m3/dag.
De vaste fractie wordt opgevangen in afvalcon-
tainers die periodiek worden opgehaald door
een erkende firma".

Uit analyses van het geloosde afvalwater blijkt
dat de gehalten aan N zodanig hoog zijn dat de
door de NV Aquafin geëiste verhouding
BZV/N>4 niet wordt gerespecteerd. De hoge N-
gehalten zijn het gevolg van het toevoegen van
quaternaire ammoniumzouten aan het spoelwa-
ter op de toiletten. (N : stikstof ; BZV : biolo-
gisch zuurstofverbruik  –  red.)

De ontsmettingsmiddelen op basis van de am-
moniumzouten veroorzaken een BZV/N-ver-
houding die nadelig is voor een goede biologi-
sche verwerking.

Ik dien hier echter de essentiële kanttekening te
maken dat BIAC voor de verwerking van de in-
houd van chemische toiletten bijkomend een
vergunning voor het verwerken van afvalstoffen
dient aan te vragen, ofwel deze afvalstoffen
moet afvoeren naar een erkend verwerker.

Vraag nr. 215
van 23 mei 2000
van de heer JACQUES TIMMERMANS

Aquafin  –  Kostprijs

De kostprijs van de operatie Aquafin is reeds jaren
het voorwerp van vele discussies. In de beleidsnota
Leefmilieu wordt terzake gesteld dat de efficiëntie
van Aquafin van naderbij zal worden bekeken en
bewaakt om hiermee de facturen voor de belas-
tingbetaler te verlagen. In figuur 4 wordt de factu-
ratie door Aquafin aan het Vlaams Gewest volgens
twee  –  niet nader toegelichte  –  scenario's weer-
gegeven (Stuk 141 (1999-2000)-Nr. 1, blz. 110  –
red.).

Graag kreeg ik  –  gelet op het grote belang van de
kosten van de operatie Aquafin  –  van de minister
een antwoord op volgende vragen.
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