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VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

1 9 3 9 . VRAGEN van de leden Jansen en Coppes (beiden 
P.P.R.) over een t.v.-reclame voor „Filopur", een 
handapparaat om water te zuiveren. (Ingezonden 
31 mei 1974.) 

1. Hebt u op de STER-reclame de spot gezien voor de 
„filopur", een handapparaat om water te zuiveren, b.v. uitge-
zonden in de STER-uitzending op 29 mei 1974 voor het nieuws 
van acht uur? 

2. Hebt u de indruk gekregen dat de beelden de suggestie 
wekken, dat vuil water uit de rivier na behandeling met de 
„filopur" en zonder verdere nabehandeling gedronken kan 
worden zonder gevaar voor de gezondheid op te leveren? 

3. Waarop berust de werking van de „filopur"? Is deze in-
derdaad van dien aard, dat ongeacht het type verontreiniging 
van het water de in vraag 2 bedoelde suggestie kan worden 
waargemaakt? 

4. Hebt u de werking van de „filopur" gecontroleerd of 
doen controleren en, zo ja, met welk resultaat? 

5. Indien door u geen controles werden verricht of anders-
zins de gesuggereerde werking van de „filopur" aan twijfel on-
derhevig is, acht u dan deze reclamespot geen groot gevaar 
voor de volksgezondheid? 

6. Indien vraag 5 bevestigend beantwoord wordt, wilt u 
dan ten spoedigste de uitzending van de bedoelde reclamespot 
doen beëindigen? 

ANTWOORD van Minister Vorrink (Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne), mede namens de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk. (Ontvangen 5 augustus 
1974.) (Zie ook Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, 
1973-1974, blz. 3487.) 

1. De ondergetekende heeft vernomen dat deze uitzen-
dingen hebben plaatsgevonden. 

2. Niet alleen de bedoelde uitzendingen, doch ook brochu-
res en andere publikaties ter aanbeveling van de onderhavige 
apparaten wekken de in de vraag bedoelde indruk. 

3. Een Filopur-filter is onderzocht door het Keuringsin-
stituut voor Waterleidingartikelen en door het Rijksinstituut 
voor Drinkwatervoorziening. Het bleek te zijn opgebouwd uit 
een grof filter, vier met actieve kool geïmpregneerde filter-
plaatjes en een membraanfilter. Volgens publikaties van de 
fabrikant van het apparaat bedraagt de poriënwijdte van het 
membraan 0,4 ^. Ook kon uit deze publikaties worden afge-

leid dat in de filterplaatjes desinfectiemiddelen zijn geïmpreg-
neerd. Uit bovenstaande gegevens volgt dat voor de gezond-
heid schadelijke organismen en stoffen met afmetingen klei-
ner dan 0,4 [i wellicht niet alle door het filter zullen worden 
tegengehouden. Bij gebruik van verontreinigd oppervlaktewa-
ter kunnen dit zijn stoffen van de volgende categorieën: spo-
ren van bacteriën, virussen, zware metalen, bestrijdingsmid-
delen en carcinogene stoffen. Adsorptie van een aantal dezer 
stoffen aan actieve kool kan plaatsvinden. De ondergeteken-
de acht echter geen zekerheid aanwezig dat deze adsorptie 
volledig zal zijn en acht het ook niet uitgesloten dat de capa-
citeit van de actieve kool in en op de filterplaatjes voor som-
mige verontreinigingen spoedig wordt overschreden of dat bij 
langdurig gebruik doorslag van de hiervoor genoemde scha-
delijke stoffen optreedt. 

Wat de eventuele desinfectie van het water betreft meent de 
ondergetekende dat, gezien de korte verblijftijd van het water 
in het filter, geen zekerheid bestaat dat het filtraat altijd in 
afdoende mate is gedesinfecteerd. Dit geldt in het bijzonder 
ten opzichte van pathogene virussen. 

4. Ten einde een volledig inzicht te krijgen in de werking 
van het onderhavige filter is een langdurige beproeving nodig. 

Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en het Rijks-
instituut voor de Volksgezondheid verrichten daartoe thans de 
nodige onderzoekingen. 

5. Gezien het gestelde in het antwoord op vraag 3 is de 
ondergetekende van mening dat de in de publiciteitsmedia ge-
suggereerde betrouwbaarheid in hygiënisch opzicht van het 
apparaat vooralsnog onvoldoende steun vindt in de hierover 
voorhanden gegevens. 

De gewekte indruk van betrouwbaarheid van het apparaat 
onder alle omstandigheden kan thans dan ook niet worden 
onderschreven. 

Hierbij komt dat voor apparaten die door leken moeten wor-
den bediend, nimmer de waarborg bestaat dat zij op oordeel-
kundige wijze zullen worden behandeld; dit geldt in het bij-
zonder wanneer, zoals hier, bepaalde onderdelen periodiek 
moeten worden vervangen. 

6. Noch de ondergetekende, noch haar ambtgenoot van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beschikken over 
de bevoegdheid de uitzending van enige reclamespot te doen 
beëindigen. 

De Reclameraad toetst ingevolge het bepaalde in artikel 49, 
lid 1, sub b en c van de Omroepwet reclameboodschappen 
aan de door hem uitgevaardigde voorschriften voor de Neder-
landse etherreclame. 

De ondergetekende zal zorg dragen dat de antwoorden op 
de onderhavige vragen ter kennis worden gebracht van de 
Reclameraad en daarbij de Raad verzoeken bijzondere aan-
dacht aan deze zaak te geven. 
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