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VOORWOORD 

Uit het werkstuk over de Warenwet van Iené van Sloaten en de werkgroep 
Consumentenzaken springen de typische D•66 punten duidelijk naar voren: 
openbaarheid, controleerbaarheid, participatie vanuit de basis en 
mogelijkheid tot correctie door het Parlement;. het zijn allen eisen die 
hieronder nader uitgewerkt worden. 

Het levensmiddelenbeleid omvat een boeiend en voor de consument belang
rijk terrein. Het is daarom jammer-te moeten constateren dat de totstand
koming van regelingen voor de voeding zich grotendeels achter de acher
mem afspeelt. 
Hoe komt bijvoorbeeld een Warenwetbesluit tot stand en wie komen daar
aan te pas? De Adviescommissie Warenwet stelt een concept op (b.v.voor 
een regeling van· jam). Dit advie.s wordt_ aan de betrokken Ministers voor
gelegd: Volksgezondheid, Economische-Zaken en Landbouw en Visserij. 
Deze komen dan tot interdepartementaal overleg- in feite doen dit de 
beleidsambtenaren - en daarna wordt het ontwerp-Warenwetsbesluit opge
steld en aan de Ministerraad ter goedkeuring voorgelegd. Of publicatie 
in de Staatscourant gewenst is, wordt aan het oordeel van de betrokken 
ministers overgelaten. 
De Adviescommissie Warenwet heeft slechts een adviserende stem, de be
slissing ligt bij de drie ministers. 
In de Adviescommissie zitten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, consu
menten en overheid. Consumenten. en bedrijfsleven zijn echter niet in 
gelijke mate vertegenwoordigd. Dit zal wel zo moeten worden. Bovendien
is het nodig dat - anders dan tot op heden - de drie bewindslieden aan 
de Adviescommissie gedetailleerd motiveren, indien zij afwijken van een 
gegeven advies, waarom zij dit menen te moeten doen. 
Daarnaast is het onjuist dat het Parlement, door middel van de raamwet 
die de Warenwet is, de volledige bevoegdheid tot het invullen met speci
fieke Besluiten aan de Ministers heeft gedelegeerd. Daardoor kan zij 
geen invloed meer uitoefenen op de inhoud,ook van zeer verstrekkende 
Besluiten zowel ten aanzien van levensmiddelen als ook andere waren 
-(b.v. spaanplaat, dieetwaren, de etikettering van alle levensmiddelen 
_en cosmetica). Het Parlement dient tijdig geïnformeerd te worden over 
nieuwe ontwikkelingen en het recht te verkrijgen dat Besluiten aan haar 
worden voorgelegd, indien een meerderheid van het Parlement dat wenst. 
Op deze wijze wordt bereikt dat deze materie, die een algemeen belang 
heeft, meer in het openbaar wordt behandeld en de aandacht krijgt die 
het verdient. Gezien de grote volksgezondheids- en economische belangen 
die met het levensmiddelenbeleid gemoeid zijn, is het noodzakelijk dat 
er in het Parlement een vaste Kamercommissie voor voedingsaangelegenheden 
komt. 

Splitsing Warenwet gewenst 

De Warenwet dient te worden gesplitst in enerzijds een Levensmiddelenwet 
en anderzijds een Veiligheidswet voor Waren. De problematiek van levens
middelen is namelijk een wezenlijk andere dan die van b.v. gasmaskers, 
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valhelmen en spaanplaat. De advisering over de twee gebieden vereist 
ook verschillende deskundigheden. Dat betekent dat ook·de Adviescommis
sie Warenwet in twee~n moet .worden gedeeld, in: 
a) een Adviescommissie Levensmiddelen, die de Levensmiddelenwet en de 

Landbouwkwaliteitswet behandeld, en 
b) een Adviescommissie Veiligheidswet voor Waren, voor regelgeving van 

waren (niet-levensmiddelen) aangaande de veiligheid in de privé
sfeer. 

Voor autonome Produktsohapsverordeningen is in het kader van genoemde 
openbaarheid en evenwichtige-advisering geen plaats. 

Consumentenbescherming 

Het ontwerp voor de herziene Wa_renwet biedt de consument meer bescherming. 
Op een aantal punten gaat dit echter niet ver genoeg, o.a. worden mis
leidende aanduidingen (zoals "goed voor'hart en bloedvaten", "gezond" en 
"n.atuuriijk") onvoldoende tegengegaan. "Gezondheidsvoorlichting" door de 
producent kan niet als objectief worden beschouwd. 
De consument dient door middel van objectieve informatie op het etiket 
zelf tot de voor hem/haar beste keuze te kunnen komen: volledige ingre
dientendeclaratie (ook kleurstoffen, conserveermiddelen, e.d.) en een · 
datum van houdbaarheid. De EEG-etiketteringsrichtlijn moet daarom zo 
spoedig mogelijk in de Nederlandse regelgeving worden opgenomen. Die 
regelgeving zal stringente eisen moeten stellen op basis van volksgezond
heid en bescherming van de consument en van de bona-fide fabrikant, b.v. 
op het gebied van hygiene, toevoegingen aan levensmiddelen, restanten 
van bestrijdingsmiddelen. De controlerende instanties op het gebied van 
de voeding zullen tot een meer effici~nte vorm van samenwerking moeten 

.komen. Dit betreft o.-a. de Keuringsdiensten van Waren, de Vleeskeurings-
diensten, de Algemene Inspectie Dienst en het Rijks Kwaliteitsinstituut 
voor Land- en Tuinbouwprodukten• 

Innovatie 

Innovatie moet worden bevorderd. Juist in de levensmiddelenbranche liggen 
mogelijkheden om naast het Nederlandse afzetgebied de export van kwali
teitsprodukten naar het buitenland te vergróten. Naast de directe inno
vatie die leidt tot kwali.tei tsverbetering van het produkt, is indirecte 
innovatie in de levensmiddelenbranche broodnodig. Te denken valt daarbij 
aan verbetering van het opleidingsniveau, duidelijkheid over de kwaliteits
eisen in binnen-en buitenland en overzichtelijkheid van geldende regels 
en Besluiten. Op deze wijze kan de nieuwe Warenwet tot een instrument 
wórden van vernieuwing over een breed terrein. 

Elida Wessel - Tuinstra 

lid van Tweede Kamer 
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1. De Geschiedenis van de Warenwet 

De Warenwet is ontstaan naar aanleiding van grootscheepse knoeierijen 
met levensmiddelen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze knoeierijen 
werden in de hand gewerkt doordat enerzijds vele ge!mporteerde grond
stoffen schaars of helemaal niet verkrijgbaar_waren en anderzijds 
levensmiddelen van eigen bodem liever aan de oorlogvoerenden werden ver
kocht, omdat er enorme winsten vielen te behalen. Door de toenmalige 
regering (Cart. van der Linden) is tijdens de oorlog reeds een reeks nood
maatregelen genomen, terwijl ook aan een meer algemene wet werd gewerkt 
waarmee een greep op de levensmiddelenkwaliteit mogelijk zou worden en 
die ook bonafide -fabrikanten in bescherming zou nemen tegen het op de 
markt brengen door anderen van minderwaardige imitaties en vervalsingen. 
Dit ontwerp van de Warenwet werd,in'1918 aan het parlement aangeboden 
en in 1919 aangenomen (met enkele aan~llingen op het ontwerp); 
Hierna werd de Warenwet nog éénmaal ingrijpend· heJ.•zien in 1935, Het lag 
toen namelijk in de bedoeling om de Warenwet grotendeels buiten werking 
te stellen in het kader van een grootscheeps bezuinigingsplan. Hiertegen 
werd echter dermate· veel bezwaar gemaakt door het. bedrijfsleven (!) dat 
er is gezocht naar een methode van bezuinigen zonder de effectiviteit 
van de wet aan te tasten. Dit werd onder anderen bereikt door de keurings
diensten te reorganiseren en door het bedrijfsleven middels een heffing 
mee te laten betalen in de kosten. · · 
Met nog enkele andere kleine wijzigingen werd· dit ·de "Warenwet 1935'~, 
die nog steeds van kracht is. Het werd echter zo'n 20 jaar geleden al 
duidelijk dat de Warenwet achterop begon.te raken bij de.snelle na-oor
logse ontwikkelingen en vanaf het begin van de zestiger jaren.is door 
vrijwel alle regeringen een "snelle" of "komende" herziening in het 
'IOOruitzicht gesteld. In 1978 was het dan eindelijk zo ver dat deze lang 
verwachte herziening.aan de openbaarheid werd prijsgegeven en deze (ont
werp). herziening is eindsdieen het onderwerp van veel kritiek. 

2. Doel en strekking van de Warenwet. 

De Warenwet heeft 2 doelstellingen: 
- -bescherming van de volksgezondheid; 
- bevordering van de eerlijkheid van de handel. 
De wet bemoeit zich'dus niet met de kwaliteit in absolute zin, doch tracht 
slechts ·waren te weren of te verbieden als ze slecht zijn voor de volks
gezondheid of als z.e .niet 'datgene zijn waarvoor ze worden verkocht (ver
valsingen en· imitaties). Dit betekent dat de Warenwet bepaalde minimum
eisen stelt, aan de.hand waarvan een kwaliteitsonderscheid wordt gemaakt 
dat slechts twee klasseringen kent. t.w. "fout" en "niet .fout". 
De Warenwet is een z.g. raamwet, wat wil zeggen dat de Warenwet zelf de 
Juridische onderbouw is waarin de doelstelling, de strekking en-het 
werkterrein van dé wet wordt.omschreven in algemene zin. Concrete be
sluiten worden dan bij gebleken behoefte, door middel van een z~g. Algemene 
Maatregel van Bestuur toegevoegd. 
De Warenwet omvat thans een vijftigtal Besluiten, waarvan ongeveer veertig 
op levensmiddelengebie-d en daarnaast een tiental waarin eisen worden ge
steld t.a.v. andere waren ("non-foods"), zoals speelgoed, cosmetica, val-' 
helmen, enz. (zie appe:r,dix 1). In de levensmiddelenbesluiten kent men 
z.g. "horizontale" en •1vertikaleu Besluiten. 
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De horizontale Besluiten stellen eisen waaraan alle levensmiddelen 
moeten voldoen, terwijl vertikale Besluiten regelend optreden t.a.v. 
een enkel produkt of een spcifieke artikelgroep. Bij de horizontale 
Besluiten zoals het Anti-oxidantenbesluit, het Emulgatorenbesluit en 
het Conserveermiddelenbesluit, wordt gebruik gemaakt van "positieve" 
lijsten waarin de stoffen zijn vermeld die uitsluitend zijn toegestaa~ 
bij de bereiding van levensmiddelen. Er zijn momenteel nogal wat nieuwe 
Besluiten in voorbereiding, o.a. op de gebieden van verpakkingen, aan
duidingen, bakkerswaren en spaanplaat. (Het tot stand komen van Besluiten 
is overigens een dermate gecompliceerd en langdurig proces, dat hieraan 
een apart hoofdstuk is gewijd). Het herzien van de Warenwet wil overigens 
zeggen dat uitsluitend de juridische·onderbouw wordt herzien en aange
past, teneinde het kader en de strekking van .d.e wet te verruimen. De 
bestaande specifieke Besluiten zullen vrijwel onveranderd in een even
tuele nieuwe wet blijven bestaan (Een identiek prOces voltrekt zich 
momenteel b.v. Öok ten aanzien van de Veiligheidswet 1934, die wordt 
omgezet in de Arbeidsomstandighedenwet). · 
De Warenwet is dus primair opgezet met het doel de consument in bescher
ming te nemen tegen oneerlijke praktijken en schadelijke produkten en 
heeft als zodanig dan ook goed gefunctioneerd. Dat dit nu niet meer het 
geval is, wordt niet zozeer veroorzaakt doordat de wet verouderd zou 
zijn en herzien zou moeten worden, want ook in zijn huidige vorm biedt 
de Warenwet nog veel mogelijkheden. De grote onvre·de die bestaat over 
de huidige situatie bij vrijwel alle betrokkenen (consumenten, fabri
kanten en keuringsdiensten) wordt vooral veroorzaakt door het feit dat 
al gedurende vele jaren de Warénwet wordt ondergraven en uitgehold. Dat 
er teleurstelling bestaat over de voorgestelde herziening, ·wordt dan 
ook voornamelijk veroorzaakt doordat deze aan het uithollingsproces geen 
halt toeroept. 

3. De uitholling van de Warenwet 

Voor de uitholling van de wet z~Jn een aantal fundamentele oorzaken aan 
·te wijzen. De belangrijkste zijn: 

3.1. Het gedeelte van de Wet dat opsporing,vervolging en berechting van over
treders regelde, werd in 1951 ondergebracht in de.Wet op de Economische 
Delicten. Het effect van de door de rechterlijke macht genomen maatre
gelen staat vaak in geen verhouding tot de door de keuringsdiensten ge
constateerde overtredingen. Zeker niet in die gevallen waar duidelijk 
van opzet sprake is of waar is getracht groot economisch voordeel te 
behalen. 

3.2. Naast de Keuringsdiensten is geleidelijk een zeer groot aantal andere in
stanties zich bezig gaan houden met warenkeuring. Dit is met name voor 
de consumenten en fabrikanten een uitermate verwarrende zaak (zie appen
dix 2). 

3.3. In 1965 kreeg de Warenwet een zeer gevoelige slag toegediend. Bij de her
ziening van de "Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties" (de 
Produkt- en Bedrijfschappen) werd namelijk bepaald dat kwaliteitsveror
deningen van produktschappen geldigheid zouden krijgen boven de Waren
wetbesluiten. Dit resulteerde in het beruchte artikel 16 c in de Warenwet, 
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dat zegt dat Algemene Maatregelen van Bestuur zullen worden ingetrokken 
als daarin door een Produktschapsverordening wordt voorzien. Als gevolg 
hiervan zijn inderdaad reeds enkele Warenwetbesluiten vervangen door 
Produktschapsverordenirigen (o.a. het Bierbesluit, het Cacao- en Chocolade
besluit, het Eierenbesluit en het Oliën- en Vettenbesluit). Tevens ZlJn 
Produktschapsverordeningen opgesteld voor gebieden waar (nog) geen·Waren
wetbesluit was (zie' appendix 1). 
De Produkt- en Bedrijfschappen zijn (semi-overheid) instellingen die een 
bepaalde tak van handel, nijverheid of ir>d_ustrie vertegenwoordigen en 
de belangen daarvan dienen te behartigen.1)Deze, haast wetgevende bevoegd
heden van de Produktschappen zijn uiteraard niet zomaar uit de lucht 
komen vallen; er is dan ook een duidelijke reden voor geweest (iets wat 
bij de vele discussies over dit onderwerp nogal eens wordt vergeten). 
Het is er de Produktschappen (en de overheid) veel aan gelegen om de 
goede naam die Nederlandse produkten in het buitenland hebben, te be
houden. Hiertoe dienen kwaliteitseisen opgesteld te worden, die algemeen 
geldend zijn en, teneinde snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, 
dient het opstellen van een eisenpakket een vlot verloop te hebben. Des
tijds meende men dat dit het beste kon geschieden door de meest direct 
betrokkenen (werkgevers en werknemers) en zo is in het belang van de 
marktordening en afzetbevordering het systeem van Produktsehapsverorde
ningen in het leven geroepen. De betrokken Ministers hebbenweliswaar 
het vetorecht over Produktschapsverordeningen, in zoverre dat z.ij kunnen 
weigeren een Warenwetbesluit in te trekken, maar dit kan alleen dan "als 
het belang van 'de volksgezondheid of van de eerlijkheid in de handel zich 
tegen intrekking verzet". Hiemee wordt de bewijslast dus bij de Minister(s) 
gelegd, en omdat het vaak om moeilijk aantoonbare zaken gaat, wordt van 
het vetorecht· zelden of nooit gebruik gemaakt. Het komt er dus op neer, 
dat de overheid, op het gebied.van levensmiddelenwetgeving, zichzelf en 
de consumentenorganisaties voor een groot deel buiten spel heeft geplaatst. 
Dit is een principieel moeilijk te verteren zaak, en nu. de Warenwet toch 
herzien gaat worden, is het ten zeerste gewenst dat actie.wordt ondernomen 
om aan deze situatie een einde te maken • 

. 4. De Landbouwkwaliteitswet 

Deze, vrij recente wet (1973) biedt de mogelijkheid om kwaliteitsregels 
uit te vaardigen ter bevordering van de afzet van produkten van land- en 
tuinbouw, alsmede alle daaruit verkregen produkten. Hieruit blijkt, dat in 
principe alle in Nederland gefabriceerde levensmiddelen onder deze wet 
vallen, waardoor duidelijk raakvlakken met .de Warenwet ontstaan. 
Voor de controle op de Landbouwkwalitèitswet is voorzien in een apart 
;'Rijks Kwal i te i tsinsti tuut voor Land- en Tuinbouwprodukt en", gemakshalve 
veelal "RIKILT" genaamd, dat ressorteert onder het Ministerie van Land
bouw en Visserij. 
Tot voor kort was niet geheel duidelijk tot welke terrein.en deze wet zich 
zou gaan uitstrekken en uit de paar Besluiten die binnen deze wet tot dus
verre· tot stand zijn gebracht, valt dit ook niet af te leiden. Deze Be
sluiten liggen alle öp gebieden die niet worden bestreken door de Produkt
schappen en zijn dus te beschouwen als het opvullen van een leemte waarin 
anders niet voorzien kon worden. De doelstelling van deze wet en van de 
Produktschapsverordeningen is namelijk gelijkluidend (afzetbevordering). 
Met dit alles ontstond dus nog geen conflictsituatie met de Warenwet, maar 

1) De besturen van de produktschappen zijn in principe samengesteld .uit ver
tegenwoordigers van werkgevers en werknemers. 
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in principe kon dat wel gaan gebeuren. Verontrustend was hierbij de 
gedachte·dat er geen formele procedure bestaat voor consumenteninspraak 
en zorg baarlde tevens de dubbelrol die de overheid zichzelf heeft toe
bedeeld, namelijk die van kwaliteitscontroleur èn afzetbevorderaar. 
Een dergelljke si tila tie bergt al tijd de mogelijkheid van ·een intern 
"conflict of interests" in zich (namelijk economisch belang versus con
sumentenbelang), dat dan achter-gesloten deuren wordt afgewikkeld. · 
Terecht voelden dus zowèl consumenten als Keuringsdiensten zich bedreigd 
door deze Landbouwkwaliteitswet. Gelukkig is er sinds kort duidelijkheid 
gekomen in deze situatie, omdat in juli 1979 door de Ministers van Vo-lks
gezondheid en Milieu en van Landbouw en Visserij een intentieverklaring 
is afgegeven waarin de terreinen van de Warenwet, _de Landbouwkwal i te i ts

·wet en de Vleeskèuringswet duidelijk worden aangegeven. Deze intentie- · 
verklaring is dermate belangrijk voor de gehele levensmiddelenwetgeving 
in Nederland, dat ·hieraan een apart. hoof-dstuk is gewijd (Hoofdstuk 7). 

4. De Keuringsdiensten van Waren 

4.1. De organisatie 

Na de inwerkingtreding van de Warenwet werd een organisatie van Keurings
diensten van Waren in het leven geroepen teneinde controle uit te oefenen 
op het naleven van de wet. Er bestonden op da·t moment reeds een aantal 
Gemeentelijke Keuringsdiensten (o.a. in Rotterdam, Den Haag·, Amsterdam, 
Leiden en Nijmegen) ·en bij het opbouwen van de landelijke organisatie 
werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van deze reeds bestaande Gemeente
lijke diensten. Öm de slagvaardigheid en flexibiliteit van de Keurings
diensten te waarborgen werd bewust gekozen voor een sterk gedecentrali-' 
seerd systeem waarbij Nederland in 21 di.stricten werd verdeeld. De kosten 
werden gedragen door de centrale overheid en alle gemeenten (waarvan de 
bijdrage werd bepaald naar het inwonertal), elk voor 50%. 
Bij de bezuinigingsoperatie in 1935 werd het aantal districten terugge
bracht van 21 naar 16 en de regeringsbijdrage werd grotendeels overgeno
men door het bedrijfsleven middels een heffingenstelsel (de z.g. "keur-
heffing"). · . . 
Er bestaan in Nederland 3 provinciale Keuringsdiensten (Groningen, _Fries
land en Drenthe) en 13 regionale, gevestigd in de z.g.· centrale gemeenten 
(Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, ·Den Haag, Rotterd·am·, Dordrecht, Goes, Utrecht, 
De Bosch, Enschede, Zutphen, Nijmegen en Maastricht). De grenzen van de 
gemeentelijke keuringsgebieden lopen veelal dwars door de provinciegrenzen 
heeri. De· Keuringsdiensten zijn onafhankelijk in hun beleid en staan onder 
administratief beheer van de Provincie of Gemeente waar zij gevestigd. zijn. 
De dagelijkse leiding berust bij de directeur van elke dienst en de pro
vinciale-of gemeentelijke overheden hebben geen bevoegdheden of inspraak 
inzake het opsporingsbeleid. Voor de betrokken Provinciale Staten en Ge
meenteraden is de Keuringsdienst dan ook vaak ·een_ "ver van m'n bed show" 
~!aarvoor weinig belangstelling bestaat. Het goedkeuren van de jaarlijkse 
begroting laat dan ook vaq,k lang op zich wachten en de keuringsdiensten 
werken wel eens zonder goedgekeurde beg;roting. 2) 
Hét personeelsbestand van de gezamenlijke keuringsdiensten is in zijn 
tptaliteit niet meer dan bijna 700 .man (en vrouw), waarvan er ongeveer 400 
werkzaam zijn op de laboratoria en ongeveer 200 in de buitendienst als 
"keurmeester" •. Een totaal van 200 keurmeesters in geheel Nederland is een. 
k-lein aantal, gezien de velè tienduizenden plaatsen die regelmatig bezocht 

2) De totale jaarlijkse kosten bedragen ca. f 65.000.000. 
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moeten worden. ·Aan -de keurmeesters worden, naast ui tge)Jreide- vakkennis 
op levensmiddelengebied, ook zware eisen gesteld op het gebied van cor
rect en tactvol optreden. Vacatures blijken dan ook vàak moeilijk te 
vervullen, ondanks het ve.elal grote aantal gegadigden. 

4.2. Taken van de Keuringsdiensten 

Naast de controle op de Warenwet vervullen de Keuringsdiensten nog een 
aantal andere taken. Dit zijn: 
- controle op de naleving van de Produktschapsverordeningen en rekening 

houden met eyentuele Benelux- en EEG richtlijnen; 
- controle op de Bestrijdingsmiddelenwet; 
- onderzoek van klachten van consumenten (in principe worden alle ,binnen-

komende klacht~n kostenloos onderzocht. Het betreft_vaak de bekende 
gevallen zoals muizen in de-melk of kakkerlakken in het brood, maar er 
zijn ook klachten die aanzienlijk meer tijd en specialistisch onderzoek 
vergen); . . · . 

-het verstrekken van (eveneens kostenloo-s) advies bij de bouw van.le
vensmiddelenbedrijven (dit advies is vooral gericht op het bereiken 
van een goed hygiënisch_ peil); 

- het verrichten van vóóronderzoe~ teneinde in nieuwe Warenwetbesluiten 
gefundeerde eisen te kunnen vastleggen (In 1978 hebben de Keurings~ 
diensten tezamen met' TNO b.v. een landelijk onderzoek verricht naar de 
kwaliteit van gebak). 

-assistentie van milieu-instanties bij het doen van onderzoeken en-ver
zamelen·· van gegevens (deze instanties besc_hikken namelijk niet allemaal 
over eigen laboratoria, en blijkens recente uitlatingen van de huidige 
Minister van Volks'gezondheid en Milieuhygiëne zal met name op dit ge
bied het _takenpakket van de Keuringsdiensten nog wel worden uitgebreid); 

- controle op bepaalde. aspecten van de Kernenergiewet en de Wet Gevaar
lijke Stoffen. 

4.3. Specialistisch onderzoek 

Teneinde het hoofd te bieden aan de snelle technologische ontwikkelingen 
hebben diverse Keuringsdiensten de afgelopen jaren één of meer · 
specialistische gebieden van onderzoek' toebedeeld gekregen. Het gaat 
hierbij vooral om gebieden waarvoor uitgebreide, bijzondere kennis als
mede-in sommige gevallen ook speciale of dure apparatuur is vereist. 
Monsters die ee'n dergelijk specialisti-sch onderzoek vergen worden door 
a,ndere Keuringsdiensten opgestuurd naar de betrokken speciàlist, waardoor 
kostenbesparend gewerkt kan worden. 

4. 4.· Coördinatie van de Keuringsdiensten 

Hoewel de Keuringsdiensten onafhankelijk van elkaar werken, vindt coördi
natie en afstemming plaats in de (maandelijkse) vergadering van het "Col
lege van Directeuren", waar beleidsafspraken worden gemaakt. 

4.5. Vlees en vleeswaren 

Alle levensmiddelen vallen onder de verantwoo-rding van de Keuringsdienst. 
van Waren, met uitzondering van vlees en.vleeswaren waarvoor een soort. 
gedeelde verantwoording bestaat met de Keuringsdiensten voor Vee en Vlees 
(waarvan er in Nederland ca. 130 zijn). Kort gezegd komt ·het erop neer 

! 
• I 
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dat de Vleeskeuringsdiensten verantwoordelijk zijn voor de keuring van 
het slachtvee en de bacteriologische controle van het vlees en vlees
waren, terwijl de Keuringsdiensten van Waren controle uitoefent op de 
chemische samenstelling en de etikettering. Dit brengt dubbel werk met 
zich mee en de overheid heeft inmiddels verklaard deze situatie duide
lijker en bverziéhtelijker te willen maken (zie hoofdstuk 8). 

5. Totstandkoming van Warenwetbesluiten 

5.1. De Adviescommissie Warenwet 

De allereerste aanzet tot een nieuw Warenwetbesluit kan van diverse 
kanten komen,~ zoals van de 'consumentenorganisaties, de overheid en het 
bedrijfsleven. Als in eerste instantie een dergelijke aanzet gunstig 
en gewenst wordt beoordeeld door andere belanghebbenden, gaat het idee 
(de adviesaanvraag) in de molen waarna er te zijner tijd een nieuw 
Besluit uit dient te rollen; In principe werkt het systeem erg eenvoudig 
via de "Adviescommissie Warenwet" •. Deze commissie bestaat uit 20 door de 
Kroon aangewezen leden met stemrecht. Deze leden zijn afkomstig uit het 
bedrijfsleven, de overheid, de semi-overheid en de consumentenorganisa
ties. Bij het benoemen van de leden wordt uitsluitend gelet op deskundig
heid en niet op het feit of er al dan niet een bepaalde belangengroepering 
wordt vertegenwoordigd. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat de con
sumentenorganisaties niet sterk vertegenwoordigd zijn. De Adviescommissie 
behandelt de adviesaanvragen en doet voorstellen omtrent nieuwe Besluiten 
in de Warenwet. Een voorstel van de Adviescommissie gaat ter goedkeuring 
naar de betrokken Minister en dit Ontwerp-besluit wordt dan meestal ge
publiceerd in de'Staatscourant. De eventuele kritiek en suggesties die 
hierop volgen, worden zonodig in deze ontwerptekst verwerkt. Deze aange
pa.ste tekst wordt daarna aangeboden aan de Ministerraad en de Raad van 
State die het Ontwerpbesluit (na goedkeuring) ter ondertekening aan fre 
Koningin voorleggen. Uiteindelijk volgt publicatie in.het Staatsblad, 
waarbij tevens de termijn wordt vermeld waarop het nu definitieve Besluit 
in werking zal treden (zie appendix 4). ~ 
De procedure lijkt dus niet .nod.eloos ingewikkeld en toch is zij een zeer 
zwak punt in de levensmiddelenwetgeving, omdat door diverse oorzaken het 
proces dermate traag verloopt dat; als alles meezit,. van start tot finish 
3 à. 5 jaren nodig zijn. Dit kan echter gemakkelijk uitlopen, zoals blijkt 
uit het Gebruiksartikelen- en Verpakkingenbesluit waaraan al meer dan 15 
jaar gewerkt wordt, en het Bakkerswarenbesluit waarvan het eerste ontwerp 
dateert uit 1955. . 

5.2. De nadelen van de totstandkomingsprocedure 

Voor het trage verloop van de totstandkomingsprocedure· zijn een aantal 
oorzaken aan te wijzen. Dit zijn: · 
-De Adviescommissie telt een groot aantal (25 à 30) subcommissies voor 

de onderscheidenlijke Besluiten, waarbij sommige subcommissies uit 
meerdere werkgroepen bestaan; 

- Bij de Warenwet zijn drie Ministeries betrokken: Volksgezondheid en 
Milieu, Landbouw en Visserij en Economische Zaken. Het onderlinge "ambte 
lijk overleg" vergt erg veel tijd. 
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-Naast de-Adviescommissie Warenwet bestaat binnen de SER de z,g, 
"Commissie Uitvoeringsmaatregelen Warenwet", Deze adviseért in be
paalde gevallen, n,lo wanneer in een Besluit het aspect "eerlijkheid 
in de handel" overheerst. x) · 

- Het opstellen van een uiteindelijke tekst geschiedt door juristen, 
zonder inspraak v:an deskundigen op het betreffende gebiedo Hierdoor 
ontstaan nogal eens onduidelijkheden en fouten die achteraf weer ge
corrigeerd moeten worden, Alleen al het opstellen van de definitieve 
tekst kan ruim een jaar duren ! 

- In de Warenwet worden vaak de te gebruiken controle- en analysemethoden 
voorgeschreven, iets waarover lange discussies mogelijk zijn. In andere 
landen doet men dit meestal niet en wordt verwezen naar bestaande nor
men en voorschriften van b,v. de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), 
de Europese Normalisatiecommissie ( CER), de Internationale_ Organisatie 
voor Standaardisatie (ISO) of de International Commission on Micro
biological Standards for Foods (ICMSF), 

Het totstandkomen van Warenwetbesluiten is dus een uitermate bureaucra
tische aangelegenheid waar veel goede voornemens op stuk lopen. 

6. De herziening van de Warenwet 

Ten opzichte van de huidige Warenwet vallen in het herzieningsentwerp 
de volgende belangrijke veranderingen op: 
- Het begrip "waren" wordt aanzienlijk uitgebreid en omvat niets minder 

dan "alle roerende zaken", wq.arbij het begrip "waren" in de Besluiten 
nader wordt beperkt. 
De Warenwet krijgt er twee nieuwe doelstellingen bij-, t.w. "de veilig
heid van de consument" en "voorlichting van de consument". De oude 
doelstellingen 11bescheri!ling volksgezondheid" en "bevordering van de 
eerlijkheid in de handel" blijven ook bestaano 
De opsporingsbeambteri van de Keuringsdiensten krijgen grotere bevoegd
heden aangaande het opvragen van geheime en vertrouwelijke gegevens, 
het betreden van werkruimten en magazijnen enz. Dit is gedaan met de 
bedoeling meer preventief te kunnen optreden, waardoor de Keuringsdien
sten efficiënter te werk kunnen gaan. 
Er is .voorzien in een apart verbod op het maken van onjuiste of mis
leidende reclame en het doen van' onjuiste aanprijzingen omtrent de wer
king van "waren". Deze constructie is juridisch echter niet waterdicht, 
waardoor het nog-steeds mogelijk zal zijn om bepaalde woorden op een 
dubbelzinnige of misleidende wijze te gebruiken ("gezond", "natuurlijk" 
en dergelijke). 

x) ·De SER heeft ook nog een "Coördinatiecommissie voor Consumentenaange
legenheden ( C .c.A.) die ten aanzien van wa·renwetsbeslui ten een ondui
delijke doch .vertragende functie vervult, Ómdat ook deze commissie 
inspraakbevoegdheden heeft. ' 

'' 
i 

i 

I' 
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1. Intenties van de overheid 

7.1. Samenhangend beleid 

Zoals uit de voorgaande hoofdst~ken blijkt·vormt de levensmiddelenwetge
ving in Nederland een onoverzichtelijk, complex en onsamenha~d geheel 
met-verschillende wetten en controlerende instanties, Bij de meeste direct 
betrokkenen bestaat dan ook al geruime tijd een steeds groeiend gevoel 
van onvredè. Gelukkig heeft ook de overheid dit ingezien en onlangs (juli 
1979) hebben de huidige Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygi~ne 
en van Landbouw en Visserij hun intenties ten aanzien van de levensmidd
lenwetgeving uiteengezet in een brief aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer. Deze brief is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
- Gezien het grote belang dat goede lèvensmiddelen en goede voedingsge

woonten hebben voor de volksgezondheid, is de overheid van plan haar 
beleidsbemoeienis terzake te intensiv·eren; 

- De consument wordt zich meer bewust van het belang van goede voeding en 
gaat meer .en hogere eisen stellen, waar de producent terdege rekening 
mee zal dienen te houden wil zijn afzet niet in gevaar komen; 

- De verantwoordelijkheden van de Ministeries zijn gedeeltelijk overlappend 
zodat een gezamenlijk beleid gevoerd moet worden, waarbij. het belang van 
de consument mede inhet geding is. Bij het gezamenlijke beleid moet 
dus. rekening gehouden worden met: 
a) nationaal economisch belang; 
b) producentenbelangen; 
c) consumentenbel.angen; 
d) volksgezondheidsbelángen. 

Een goede afstemming tussen de Ministeries is dus een eerste vereiste en 
bij de regelgeving kan men op·verschillende manieren te werk gaan. Afhanke
lijk van de situatie kan dit als volgt: 
- Kwaliteitseisen op het gebied van volksgezondheid, veiligheid en milieu 

kunnen in de Landbouwkwaliteitswet worden ondergebracht, onder mede-ver
·antwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid en Miliehygi~ne; 

- Kwaliteitseisen ten behoeve van de afzetbevordering kunnen in de Warenwet 
opgenomen worden onder medeverantwoordelijkheid van de Minister van 
Landbouw en Visserij; · 

- Harmonisatie van Warenwet. en Landbouwkwaliteitswet zal kunnen plaatsvin-
den door middel van parallelbesluiten. 

Tot zover bevatte de brief alleen het n-ieuws dat de Minister·van Volksge
zondheid en Milieuhygi~ne medeverantwoordelijkheid krijgt bij bepaalde 
besluiten in de Landbouwkwaliteitswet. In het belang van een samenhangend 
beleid is dit een positieve ontwikkeling. Teneinde deze materie in goede 
banen te leiden zal een coördinerende stuurgroep in het leven worden ge-· 
roepen. Deze stuurgroep zal zich bezig houden met juridische aspecten, 
beleidszaken en de taakafbakening en samenwerking tussen de diverse contro
lerende diensten en instellingen, waarbij een doelmatige besteding van de 
geldmiddelen bevorderd zal worden •. 

7. 2 •. De Warenwet 

Over de Warenwet doet de brief een paar interessante uitspraken: 
- D~ Warenwet zal zodanig worden herzien dat regelgeving met het oog op 

het milieu.mogelijk wordt; 
De werkzaamheden van de Adviescommissie Warenwet zullen in een nieuw be
sluit worden vastgelegd, teneinde de bestaande regeling aan te passen 
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aan d-e praktijk en anderzijds om de adviesprocedure .te bespoedingen; 
De bewindslieden zien geen redenen om artikel 16 c van de Warenwet te 
handhaven, doch zij willen eerst de adviezen van de Sociaal Economische 
Raad (SER) hierover afwachten. 

7.3. De Keuringsdiensten 

Over de Keuringsdiensten van Waren en de Vleeskeuringsdiensten vermeldt de 
brief het volgende: 

de Vleeskeuringsdiensten zullen zich uitsluitend bezig gaan houden met 
het toezicht op de slacht en het transport van de slachterijprodukten, 
zowel voor het binnenland als voor de export (preventieve vleeskeuring); 
de Keuringsdiensten van Waren zullen worden belast met het toezicht op 
vleeshygi~ne in verkoopplaatsen, de bereiding van vleeswaren, de che
mische samenstelling van vleesprodukten enz. (repressieve vleeskeuring). 
De Keuringsdiensten zullen hiertoe zonodig worden versterkt; 
de status van de Keuringsdiensten zal opnieuw bekeken worden, omdat zij 
steeds meer als .gedecentraliseerde Rijksdienst functioneren. 

7. 4. Commentaar 

Commentaar op de strekking van de brief komt mede aan.de orde in de vol
gende hoofdstukken waar enige voorstellen ter verbetering van de gehele 
levensmiddelensituatie worden uitgewerkt. Over de brief zelf moet echter 
wel een en ander worden opgemerkt: 
- gezien het enorme belang dat de levensmiddelenindustrie heeft voor de 

nationale economie is het jammer dat de brief niet mede is ondertekend. 
door de Minister van Economische Zaken, temeer daar deze Minister (of 
de Staats-Secretaris) wel mede de besluiten in de Warenwet ondertekent. 
Ook wordt niet vermeld of deze Minister vertegenwoordigd zal zi·jn in 
de op te richten interdepartementale stuurgroep; · 

- de consequenties van de brief zijn onduidelijk omdat het in 1978 inge
diende Ontwerp Warenwetherziening nog behandeld moet worden in het Par
lement. Door thans nog een beleidsherziening aan te kondigen zal de. be
handeling van de Warenwet er niet eenvoudiger op worden, temeer daar de 
brief op belangrijke punten in vage bewoordingen .is gesteld en slechts 
intenties weergeeft zonder te vermelden op welke termijn men deze denkt 
te realiseren. 

8. Consumentenwetgeving 

Bij het opzetten van een wetgeving die de consumentenbeschermirrg behartigt 
dient men met een aantal belangrijke facetten rekening te houden. Omdat het 
gaat om een aantal gebieden die onderling weinig sàmenhang vertonen, zal 
ook de wetgeving hieraan aangepast moeten zijn. In het nu volgende over
zicht zijn de belangrijkste gebieden aangegeven die in deze wetgeving 
thuishoren. 

8.1. Bescherming van de (individuele) gezondheid 

Dit begrip gaat verder dan "bescherming volksgezondheid" omdat bij een alge
mene wet als de Warenwet geen rekening wordt gehouden met.b.v. allergie~n 
en overgevoeligheden die bij de individuele consument kunnen optreden bij 
het gebruik van voor anderen volkomen onschuldige levensmiddelen, wasmid
delen en cosme·tica. Dergelijke allergie~n komen veelvuldig voor en ze wor
den vaak veroorzaakt door ingredi~nten als lacto.se (melksuiker), vismeel 
en plantaardige en dierlijke eiwitten die bij levensmiddelenbereiding op 



- 12 -

uitgebreide schaal worden toegepast. Ten aanzien van dit soort zaKen kan in 
de wetgeving alleen regelènd wordèn opgetreden door het voorschrijven ~an 
een goede voorlichting zodat de consument zelf een voor hem verantwoorde 
keuze kanmaken (zie ook hoofdstuk 15), 

8.2. Veiligheid van de consument 

Met het begrip veiligheid wordt hier uitsluitend veiligheid in de privé-
. sfeer (VIP) bedoeld, zodat bedrijfs- en verkeersveiligheid buiten beschou
wing blijven. De veiligheid in de privésfeer is een uitemate belangwekkend 
onderwèrp, c;l:at nog steeds te weinig aandacht krijgt. Hoewel er al sinds 
1968 een VIP-afdeling bestaat binnen het Veiligheidsins·ti tuut in Amster
dam (gesubsidieerd door d'e Ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygil:lne 
Sociale Zaken en Onderwijs en Wetenschappen) en al vele gegevens bekend 
zijn, is er van overheidswege nog weinig concreets tot stand gebracht en 
bestaat er nog steeds geen wet waarin veiligheidseisen_gesteld kunnen wor
den ten aanzien van huishoudelijke apparatuur, gereedschappen en dergelijke 
Door het begrip "waren" sterk uit te breiden. en door ''veiligheid van de 
consument" als doelstelling aan de Warenwet toe te voegen, wordt deze nu 
kennelijk voor dat doel geschikt gemaakt. Deze constructie doet erg ge
forceerd aan, terwijl daardoor een wet gaat ontstaan die vrijwel onhan
teerbaar wordt door haar onoverzichtelijkheid, haar complexheid en het 
enome terrein dàt zij bestrijkt. Bovendien gaat het bij veiligheidseisen 
die veelal ·een mechanisch/elektrische aard hebben, om iets wezenlijk anderE 
dan de bacteriologische/chemisch~ gezondheidseisen die thans in de Warenwet 
worden gesteld voor levensmiddelen en cosmetica. Dit zou betekenen dat 
de Adviescommissie Warenwet drastisch uitbreiding zou behoeven met nog 
meer leden en subcommissies om de vereiste deskundigheid te·verkrijgen. 
Het valt te vrezen dat de totstandkomingsprocedure (thans reeds het zwakke 
punt) hieronder zal lijden en nog trager zal gaan verlopen. ·Alleen dit' 
is al voldoende reden om· voor deze veiligheidseisen een aparte wet op te 
zetten met een eigen totstandkomingsprocedure voor de besluiten. Er bestaar. 
overigens al vele eisen en richtlijnen op veiligheidsgebied (KEMA-keur, 
o.a.); het gaat er alleen om dat ze een wettige basis krijgen ·en daarmee 
algemeen geldend en verplicht worden. Dit dient wel zo. snel mogelijk te-'· 
geschieden, want ook op veiligheidsgebied loopt de ontwikkeling in Neder
land ver achter bij andere landen. Deze Veiligheidswet dient "onder beheer" 
te komen van een adviescommissie die is samengesteld· uit deskundigen 
(Veiligheidsinsti~uut), en vertegenwoordigers van overheid, consumenten 
en bedrijfsleven. 

8.3. Levensmiddelen en cosmetica 

Deze belangrijke waren verdienen het ten volle dat ze in een aparte rege
ling zijn ond.ergebra.cht, omdat ze zijn voorbestemd om rechtstreeks met het 
menselijk lichaam in contact te komen, daarop een zekere werking uit te 
oefenen en zodoende van groot belang zijn voor ·de gezondheid e.n het 
welzijn van de gebruiker. Binnen de gezondheidszorg nemen levensmiddelen 
zelfs een dermate belangrijke plaats in dat de consument te allen tijde 
ervan overtuigd dient te zijn dat de produkten die hij koopt niet scha
delijk zijn vo'or de gezondheid en veilig zijn in het gebruik en dat-hij 
juist en objectief wordt voorgelicht. 
Voor consument èn producent is daarbij tevens de eerlijkheid in de handel 
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.van groot belang. Dit betekent dat een Warenwet die als aoelstellingen 
"gezondheidsbescherming", "veiligheid", "voorlichting" en "eerlijkheid 
in de handel" heeft, zal kunneri voldoen aan alle eisen die de consument 
en producent daaraan stelt. 
Naast deze gezondheidseisen kunnen in grote groepen levensmiddelen ook 
nog diverse hogere kwaliteitsniveaus worden onderkend. Omdat het voor de 
consument belangrijk is te weten dat hij waar krijgt voor zijn geld, 
zouden deze kwaliteitsniveaus in een aparte wet geregeld en vastgelegd 
moeten worden. Hiertoe is de Landbouwkwaliteitswet het gelligende instru
ment. Zowel de Warenwet als de Landbouwkwaliteitswet kunnen onder beheer 
vallen van de Adviescommissie Warenwet, d·ie daartoe een andere opzet 
dient te krijgen. 

8.4.Samenvatting 

Zoals blijkt ·wordt in bovenstàand·e voorstellen de .. Warenwet gesplitst met 
het doel twee gemakkelijker hanteerbare delen te krijgen: In de Warenwet 
zal het begrip waren beperkt dienen te blijven tot levensmiddelen en pre
paraten voor lichaamsverzorging, terwijl in de Veiligheidswet eisen ge
steld kunnen worden voor overige roerende zaken. Bepaalde begrippen om
trent "kwaliteit" kunnen dan worden ondergebracht in de Landbouwkwal i te_i ts
wet. 

9. Stroomlijning van de procedure 

Zoals reeds is aangegeven, îs de to .. tstandkomingsprocédure van Warenwetbe
sluiten de zwakke schakel in de levensmiddelenwetgeving in Nederland. Als 
direct gevolg. van de tragé gang van zaken zijn er nog witte plekken (men 
derike aan dilletartikelen en levensmiddelen in de macro-bi-otische en 
reformsf.eer, gebieden waarvoor hoog nodig een uî tbreiding van de regel
geving moe.t komen), terwijl als indirect gevolg de Produktschapsverorde
ningen zijn ontstaan. 
De volgende stappen kunnen leiden tot een verbetering van de procedure: 
- het vastleggen van een strak ·tijdschema voor de inspraakprocedures, het 

onderling overleg en de àfwerking van een besluit; · 
- ·de subcommissies dienen directere adviesbevoegdheden te krijgen, waar

bij de Adviescommissie de procedure begeleidt, ideelln oppert én het tijd-
schema bewaàkt; . 

- het strikt beperken van het aantal gesprekspartners van overheidszijde, 
het bedrîjfsleven en de consumentenorganisaties in de commissie.s; 

- gezien het grote belang va~ deze materie voor het·welzijn van de consu
ment en onze economie, moet er vanuit het Parlement e·en constante druk 
uitgeoefend worden op de betrokken instanties om sneller tot resultaten 
te komen. 

10. Andere essentiële verbeteringen (voor'stellen) 

10.1. Taalgebruik 

Van een consumentenwet mag ·worden verwacht dat zij eenduidig is voor de 
burger en degene die er direct mee wordt geconfronteerd (slager, bakker, 
kruidenier, Horeca-ondernemer etc.). Dit is· helaas niet het geval, want 
het taalgebruik in de Warenwetbesluiten is vaak onoordeelkundig, onbegrij
pelijk en onnodig gecompliceerd. Daa~naast zijn er in de Besluitteksten. 
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onduidelijkheden en zelfs fouten aan te W~Jzen. Dit alles wordt veroor-. 
zaakt doordat het afwerken van de teksten geheel in juridische handen 
is gelegd, zodat deskundigen geen enkel zicht meer hebben op hetgeen uit
eindelijk te voorschijn komt. 

10.2. Overzicht van de totale regelgeving in Nederland 

Er is in Nederland dringend behoefte aan een samenvattende uitgave van 
alle voorschriften en _richtlijnen op levensmiddelengebied (waarvan de 
Warenwet slechts een klein onderdeel is). Een ieder die gegevens wil 
hebben over een bepaald produkt of een gestandaardiseerde methode van 
onderzoek, raakt verzeild in een doolhof en· moet langdurig en moeizaam 
speurwerk verrichten alvorens-hij de gewenste informatie te pakken heeft. 

10.3. Theorie en prakti.jk bi.j de Warenwet 

De Warenwet stelt slechts koele, klinische eisen, waarvan het hoe en waar
om bij vele betrokkenen onduidelijk is. Bij nieuwe Besluiten dient dus 
een nota van toelichting te komen waarin de eisen naar de praktijk worden 
vertaald en waarin ten behoeve van de betrokken ondernemers en ge!nteres
seerde consumenten wordt verwezen naar relevante literatuur. De huidige 
nota's schieten op dit. gèbied duidelijk te kort. 

10.4. Warenwet en kleine ondernemer 

Op het moeilijke en veelomvattende -gebied van de chemie en microbiologie 
van levensmiddelen stelt de Warenwet steeds strengere eisen, maar juist 
op dit gebied is slechts spaarzaam Nederlandstalige, voor de leek begrij
pelijke literatuur te vinden. Doordat dit twee wetenschappen zijn die' 
een snelle ontwikkeling doormaken, betekent dit een ernstige handicap voor 
de kleinere, ambachtelijke ondernemer op levensmiddelengebied die op micro
biologisch en chemisch gebied weinig theoretische kennis bezit. (Sommige 
beroepsopleidingen in de consumptieve sfeer zijn trouwens ook nu nog niet 
aangepast aan de huidige trend in de Warenwet). 
De grote bedrijven hebben op dit gebied meestal hoger geschoolde specialis
ten in dienst, maar het midden- en kleinbedrijf dreigt tussen de wal en 
het schip te geraken. Het verschijnsel dat kleine bedrijvan de dupe zijn 
van een gedetailleerde wetgeving doet zich steeds veelvuldiger voor. 
Het geldt niet alleen t;a.v. de Warenwet, maar ook bij de Arbeidswetgeving 
en de Milieuwetten. Discussies hierover vinden tot dusverre·nog uitsluitend 
achter gesloten deuren piaats, maar het wordt hoog tijd dat dit op een 
.bredere basis en in het openbaar geschiedt' :omdat anders nu al kan worden 
voorspeld dat een toenemend aantal kleine bedrijven het niet langer zal 
kunnen bijsloffen. De bedrijfssluitingen en saneringen die het onvermijde
lijke gevolg zullen zijn, zullen uiteraard weer gepaard gaan met persoon
lijk leed en zware financiêle offers, ook van overheidszijde ! 

11. Andere aspecten van de Warenwet 

11.1. Warenwet en milieu 

Het lijkt een uitermate boeiend en verleidelijk idee om via de Warenwet 
een stuk milieuwetgeving tot stand te brengen, waarbij dan te denken valt 
aan zaken als het voorschrijven van milieuvriendelijke of recycle-bare 
verpakkingsmiddelen en een verbod op het verwerken van grondstoffen die 
afkomstig zijn van bedreigde diersoorten, zoals walvistraan in margarines 
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en cosmetica. Bij nadere beschouwing is er echter geen reden om hier
over gelukkig te zijn. Integendeel, want door een stukje milieuwetgeving 
in deze Wet onder te brengen wordt weer de kern gelegd voor een o.nsamen
hangend milieubeleid met gescheiden wetten en overlappende overheids
organisaties (in dit geval de Milieu- inspecties en de Keuringsdiensten) 
met alle grote nadelen van dien. In het belang van een samenhangend en 
duidelijk overheidsbelèid dienen milieu en natuurbescherming geregeld te 
worden door middel van wetten die daarvoor reeds bestaan. Hierbij dient er 
uiteraard wel voor te worden gezorgd dat de diverse wetten met elkaar 
harmoniëren, wat eventueel kan worden bereikt door het opnemen van paral
lelbeslui ten. 

11.2.Levènsmiddelen en innovatie 

Ons lichamelijk en geestelijk welzijn en onze materi!He welvaart wordt 
voor een zeer groot deel bepaald door de kwaliteit van onze levensmiddelen. 
Enerzijds omdat de kwaliteit van de dagelijkse voeding voor een groot 
deel onze gezondheid bepaalt, anderzijds omdat in de levensmiddelenindus
trie een groot aantal werknemers (+ 150.000) een assortiment artikelen 
vervaardigt, dat voor + 30% wordt geêxporteerd, en daarbij bijna 20% van 
onze totale export uitmaakt. (N.B.: Het betreft hier uitsluitend bewerk~e 
produkten; als de agrarische sector en de export van. onbewerkte produkten 
van landbouw en veeteelt worden meegeteld, wordt onze export voor +25% 
door voedingsmiddelen bepaald!·). -
Om deze leidende positie te handhaven zal op een breed terrein innovatie 
en vernieuwing moeten plaatsvinden. Dit betekent dat de overheid een be
leid moet voeren dat innovatie bevordert, en dat de wetgeving deze inno
vatie niet mag belemmeren of vertragen. Nieuwe produkten en technologieën 
moeten snel ingevoerd kunnen worden, en het is zelfs denkbaar dat de be
trokken instanties hierbij een stimulerende rol vervullen. De grote des
kundigheid die oók bij de controlerende instanties aanwezig is, zal be
schikbaar gemaakt moeten worden, vooral ten behoeve van het midden- en 
kleinbedrijf. Inschakeling van specialisten van overheidszijde en het 
bedrijfslêven bij het onderwijs op levensmiddelengebied dient bevorderd 
te worden. 
Naast het innoveren binnen onze grenzen dierit Nederland een actief buiten
lands beleid te voeren op voedingsgebied, omdat de wereldvoedselvoorziening 
steeds nijpender wordt. De wereldbevolking groeit snel, doch het beschik
bare landbouw areaal vermindert gestaag door woestijnvorming, erosie, 
uitputting, stedenbouw, oorlogshandelingen enz. enz. Opvallend is daarbij 
dat vele ontwikkelingslanden enerzijde hulp kriJgen om op eigen benen te 
kunnen staan, doch anderzijds vaak in de verleiding worden gebracht om 
hun schaarse landbouwgronden te "misbruiken" voor het verbouwen van luxe
gewassen die vervolgens voor broodnodige harde valuta naar de ontwikkelde 
landen worden geëxporteerd (thee, cacao, koffie, tabak, rubber, exotische 
vruchten, enz.). Het keren van deze trend en het vergroten van ontwikke
lingshulp op agrarisch gebied zal op korte fermijn de wereldvoedselvoor
ziening sterk verbeteren, en ook voor dè·rijke landen de dreiging van een 
"voedselcrisis" helpen verminderen. 
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11.3. Afzetbevordering 

In de Warenwet zou de mogelijkheid geschapen moeten worden om streefnor
men vast te leggen op het gebied van kwaliteitsbeheersing. Deze streef
normen mogen rustig hoOg worden gesteld, mits de fabrikanten die eraan 
voldoen het recht verkrijgen om dit duidelijk kenbaar te maken op hun 
produkt, zodat voor de consument een herkenbare kwaliteitsgarantie ont
staat. Ook de exportbevordering zou 'hiermee zijn gediend, omdat elke 
consument een serieuze kwaliteitsaanduiding snel .genoeg herkent en waar
deert. Dit is o.a; gebleken uit het succes van het goudkleurige zegeltje 
dat op Japanse · optische apparatuur wordt aangebracht als de fabrikant 
aan strenge overheidsnormen·voldoet, en.zoals voor fijnmechanische appa
ratuur de aanduiding "Mad.e in Swi tzerland" alleen al een kwal i te i tsga
rantie is, dank ziJ jarenlange overheidscontrol.e en zelfdiscipline bij 
de fabrikanten. · 

· 11.4. Exportkwaliteit 

In de Warenwet wordt een groot aantal artikelen vrijgesteld van de ge
stelde eisen, als zij voor export zijn bestemd. Dit is uiteraard gedaan 
met de bedoeling dat ook afwijkende kwaliteiten gemaakt kunnen worden 
voor landen waar een afwijkende wetgeving geldt. Helaas -zijn dez.e vrij
stellingen niet· aan beperkingen gébonden, wat het mogelijk maakt dat 
inferieure partijen worden ngedumpt" in landen waar .een gebrekkige wet
geving en controle bestaat, waardoor de goede naam van onze exportar
tikelen in gevaar kan komen. Dit soort praktijken vormt ook een bedrei
ging voor de consument in de betrokken landen, vooral omdat het veelal 
zal gaan om ontwikkélingslanden waar de consument no'g kwe.tsbaarder is 
dan in Nederland, ook al omdat hij in het algemeen minder kennis heeft 
op dit gebied (analfabetisme!). Minimum kwaliteitseisen en een verbod 
op misleidende aanduidingen of suggestieve afbeeldingen zullen daárom 
ook voor exportprodukten moeten gelden. Dé uitzonderingsbepalingen in 
de Warenwet zullen dus aan strenge beperkingen onderworpen moeten worden 
en alleen mogen gelden voor export naar landen waar een goede wetgeving 
bestaat. 
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12. Levensmiddelen in de E.E.G. 

In 1975 is binnen de E.E .• G. het "Eerste programma voor consumentenbeleid 
en consumentenvoorlichting" aangenomen, een programma dat bedoeld is om 
de voorlichting, veilighe.id en bescherming van de consument te bevorde
ren. Tot .dusverre is er weinig echt belangrijks tot stand gebracht,omdat: 
- er grote ve.rschillen bestaan tussen de lidstaten wat betreft levens-

middelenwetgeving; 
- er even grote verschillen bestaan tussen de opvattingen omtrent gezond

~eidsrisico's; 
- er grote politieke en economische belangen meespelen; 
- er binnen de EEG-orKanisaties een niet op.aanzienlijke bureaucratie 

bestaat; · 
- elke lidstaat een vetorecht heeft. 
Richtlijnen waaraan wel is gewerkt, maar die het niet hebben gehaald, 
betroffen o.a. jam, consumptie-ijs, suikerprodukten, mayonaise, margarine, 
bier, brood en banket. 
Dit waren dus wat men wel "vertikale richtlijnen" noemt, d.w.z. dat· ze 
één produkt of produktgroep omvatten. Er zijn wel een aantal horizontale 
richtlijnen tot stand gekomen •. Deze gelden voor alle levenEmiddelen en 
hebben betrekking op toevoegingen als: kleurstoffen, conserveermiddelen 
en emulgatoren. Een regeling omtrent etikettering van levensmiddelen is 
thans ook gereed en wordt in 1983 van kracht. In deze richtlijn wordt 
voorgeschreven welke produkt-informatie op de verpakking dient te staan, 
zoáls houdbaarheid, ingrediënten en additieven. Datgene wat tot stand is 
gebracht heeft dus voornamelijk betrekking op ingredienten die bij levens
middelen slechts spaarzaam worden toegevoegd, waardoor nog geen enkele 
garantie ontstaat wat betreft de kwaliteit van het samengestelde produkt. 
Deze additieven mogen bÓvendien met hun toelatingsnummer worden aangeduid 
(het z.g. E-nummer), waardoor de consument nog steeds met onbegrijpelijke 
informatie wordt geconfronteerd. 
Binnen de EEG is dus nog niet veel tot stand gebracht en gezien het toe
nemende aantal lidstaten zal in deze situatie geen verbetering komen. 
Degenen die opkomen voor consumentenbelangen doen er dan ook beter aan 
om zich te concentreren op het binnenlandse gebeuren dan. te trachten via 
de EEG op korte termijn iets tot stand te brengen. Toch moet deze moge
lijkheid niet worden verwaarloosd en het valt te hopen dat ook het Euro
pese parlement in deze nog één en ander.kan bereiken door de betrokken 
instanties constant onder druk te zetten. 

____. 
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13. Import van levensmiddelen in Nederland 

Een belangrijk deel van de in Nederland geconsumeerde levensmiddelen 
wordt geimporteerd. Uiteraard is het wenselijk dat deze import levens
middelen aan dezelfde eisen voldoen als produkten van eigen bodem, doch 
hierbij krijgen we te kampen met een ·aantal problemen die maken dat de 
greep op de kwaliteit van de importgoederen beduidend minder is .dan op 
goederen die 'in Nederland zijn geproduceerd •. De oorzaken hiervan zijn: 
- de douane controleert alleen op de aanwezigheid van ingredi~nten waar

op accijns geheven wordt (suiker, alcohol); 
- er is weinig of niets bekend omtrent de verwerkte grondstoffen, het 

produktieproces en het algemene kwaliteitsniveau van de fabrikanten 
in het buitenland; 

- de levensmiddelenwetgeving in het lan.d van herkomst vormt vaak een on
bekende factor; 

- de importeur is veelal onbekend met de samenstelling van de goederen, 
en zelfs al beschikt hij wel over een · produkt en produktie-specifica
tie, dan mist hij meestal de deskundigheid om hieruit bepaalde con
clusies te kunnen trekken; 

- de malafide handel kan vrij gemakkelijk een rookgordijn leggen door een 
partij goederen van dubieuze kwaliteit enkele malen door te verkopen 
.alvorens er mee op de markt te komen. Door onvoldoende en gebrekkig 
geformuleerde eisen in d'e wet en door de juridische problemen rond de 
opsporing en vervolging zijn de schuldigen moeilijk te achterhalen, 
zodat .ze soms vrijuit gaan. Bovendien wordt bij het bepalen van de 
strafmaat weinig rekening gehouden met het behaalde economische voordeel. 
Hoewel de situatie bij ge!mporteerde goederen nooit optimaal zal worden, 
omdat preventieve keuring bij de fabrikant niet mogelijk is, kan er 
veel verbeteren door: · 
- declaratie van alle ingredi~nten; 
- de importeur te laten zorgen voor alle noodzakelijke gegevens over het 

produktiepro ces; 
· - een goed functionerend landelijk opsporingsapparaat, 

14, De toekomst van de Keuringsdiensten van Waren 

·14.1, Doelstelling en taak 

De oorspronkelijke doelstelling van de Keuringsdiensten van Waren {s nogal 
aan uitbreiding onderhevig geweest en er is een aantal taken bijgekomen 
die kennelijk nergens anders ondergebracht konden worden (Kernenergiewet, 
Wet Gevaarlijke Stoffen, Bestrijdingsmiddelenwet, Milieuwetten). In dezen 
zijn nogal wat grensgebieden met andere overheids.instanties aan te wijzen, 
zoals de Arbeidsinspectie en de Milieu-inspecties, Hierdoor ontstaat een 
onsamenhangend en onduidelijk beleid waarbij de belangen van de burger en 
consument op de achtergrond dreigen te raken' of zelfs gevaar lopen, Dit 
bleek b,v, in de ziekenhuisaffaire in Alkmaar (waar duidelijk bleek dat 
de taakafbakening van de betreffende instanties niet sluitend was). Hoe 
dit heeft kunnen gebeuren is nog steeds een raàdsel, want blijkens de ant
woorden op kamervragen hadden de betrokken instantiès zich voortreffelijk 
van de hun opgedragen taak gekweten (het betrof de Milieu-Inspectie, de 
Inspectie Volksgezondheid, de Keuringsdienst van Waren en het Reaktorcen
trum Petten). Het wordt dus tijd dat de taak en het werkterrein van de 
Keuringsdiensten duidelijk en ondubbelzinnig wordt afgebakend, vooral 
t.a.v. de "non-food" activiteit~n. 
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14,2.Keuringsdienst en consument 

In de Keuringsdiensten beschikt de Nederlandse consument over een bron 
van informatïe en kennis die zijn weerga nl.et heeft wat betreft lande
lijke spreiding en toegankelijkheid voor het publiek, De Keuringsdiensten 
zullen .in principe elk verzoek om informati-e en elke klacht in behande
ling nemen, zelfs als deze niet direct met voeding heeft te maken maar 
over een ander onderwerp betreffende gezondpeid en leefomgeving handelt. 
De Keuringsdiensten zijn dus erg consument-gericht en daarom is het 
jammer dat er bij de consument nog veel drempelvrees en onwetendheid 
bestaat, De meeste Nederlanders zullen vermoedelijk nie't weten in het 
gebied van welke Keuringsdienst zij wonen en in welke stad deze is ge
vestigd, De Keuringsdiensten doen reeds het een en ander aan public 
relations, zoals het organiseren van rondleidingen en het verstrekken 
van brochures, maar dit is nog onvoldoende, Ter aanvulling zouden de vol
gende stappen nog kunnen dienen: 
- vermelding van de keuringsdiensten bij de bijzondere telefoonnummers 

in de telefoongidsen van alle gemeenten; 
- informatie over de Keuringsdiensten in de informatiemap die gemeenten 

aan nieuwe inwoners verstrekken; _ 
-zorgen voor voldoende bekendheid via Postbus 51,Den Haag,T,V.spots,organi-

seren van "open dagen" en dergelijke. 

De pet van keurmeester past ons ·allemaal en als gevolg van een grotere 
bekendheid bij de burger zullen ook de Keuringsdiensten doelgerichter 
en effici~nter te werk kunnen gaàn, zodat het mes·aan twee kanten snijdt, 

14,3, Het vervolgings- en opsporingsbeleid 

Het vervolgingsbeleid laat soms te wensen over bij gebrek aan terzake 
kundigen (juristen), die elke vervolgingsprocedure op de juiste wijze kun
nen opzetten en begeleiden, Bovendien is het ongelukkig dat door de con
structie van.het districtensysteem eventuele processen-verbaal vaak di-
versa malenniceten verhuizen, alvorens zij bij de Officier van Justitite 
in het woongebied van de verdachte zijn, waardoor de afhandeling ernstig 
wordt vertraagd en een landelijk en slagvaardig beleid vrijwel onmogelijk 
wordt, Hierin zou een sterke verbetering komen als dèze juridische zaken 
landelijk gecoördineerd zouden worden door een centrale ondersteunings
afdeling van het College van Directeuren, 

14,4, Informatie en documentatie 

Er dient tevens een centraal documentati.eceni;rum te komen dat de Keurings
diensten terzijde kan staan met up-ta-date informatie omtrent Warenwet
be.slui ten (met jurisp-rudentie); ÉEG- en Benelux richtlijnen; Produkt
schapsverordeningen; richtlijnen van andere landelijke organisaties en 
instellingen; aanbevelingen en voorschriften van internationale_organisa
ties (FAO, WHO, ICMSF, ISO, CER, enz,); de levensmiddelenwetgeving in 
andere landen; afspraken van fabrikanten ·omtrent "goed manufacturi.ng 
practice"; enz. enz, Al deze informatie dient feiteli.jk bij de Keurings
diensten bekend te zijn, maar het·verzamelen en bijhouden ervan is voor 
de afzonderlijke diensten onbegonnen werk, Een dergelijk documentatiecen
trum zou overigens ook onschatbare diensten kunnen bewijzen aan onze in
dustrie en de consumentenorganisatiès, voor wie het verzamelen van infor
matie eveneens een zeer tijdrovende bezigheid is. 
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14.5.Interpretatie van de Warenwet 

De interpretatie van de Warenwet verschilt wel eens tussen de diverse 
Keuringsdiensten, omdat de Warenwet een aantal Artikelen en Besluiten 
kent die in vage bewoordingen zijn gesteld. Dit wekt verwarring en erger
nis bij de producenten en de handelaren die in"de diverse keurgebieden 
met verschillende normen en voorschriften worden geconfronteerd. 
Het zal nooit mogelijk zijn om in de Warenwet alles tot in details voor 
te schrijven, maar de Keuringsdiensten dient wel te zorgen voor een bin
dende en gelijkluidende interpretatie van de Wet door het gehele land. 

15. De consument 

Aangezien de consument het sluitstuk vormt van de levensmiddelenketen en 
de doelfiguur is waar alles om draait, wordt zijn positie het laatste be
handeld. Er wordt erg veel geschreven en gediscussieerd over voorlichting 
van en inspraak door de consument, maar in de praktijk blijkt dit steeds 
weer tegen te vallen. Over het hoe en waarom daarvan valt wel een en 
ander te vermelden. 

15.1 ;voorlichting. 

Er valt op het gebied van objectieve informatie-voorziening nog veel te 
verbeteren zonder dat er direct wettelijke voorschriften hoeven te komen. 
De media zouden zich eens moeten bezinnen op de belangrijke rol die zij 
in deze dienen te vervullen, want enerzijds wordt de consument regelmatig 
opgeschrikt door alarmerende berichten over de voeldingsmiddelen~kwaliteit 
terwijl anderzijds helaas weinig aandacht wordt geschonken aan de ant
woorden die de regering geeft op Kamervragen over deze onderwerpen~ Hier
door wordt de consument met een grote twijfel en onzekerheid opgescheept 
over de kwaliteit van primaire levensbehoeften. De kwaliteit van de re
clame laat daarnaast ook veel te wensen over omdat de objectiviteit vaak 
geheel ontbreekt. Normale huis-, tuin- en keukenmiddelen worden met veel 
aplomb onder duur klinkende namen verkocht (zemelen heten ineens "natuur
lijke stimuleringsvezels", spiritus wordt "glansalcohol", ammoniak wordt 
"ammonia-plus", waarvan een andere fabrikant weer niet onder stoelen of 
banken steekt dat het een ingredi!lnt is dat door hem juist niet wordt toe
gepast). Er zal aan de consument dus een aantal goede aangrijpingspunten 
en zekerheden geboden moeten worden om het hem of haar mogelijk te maken 
een verantwoorde keuze te doen 11-it het overstelpende aanbod. Op het ter
rein van de informatie dient dan het volgende te· geschieden: 
- een verbod op misleidende reclame en h.et gebruik van misleidende aan

duidingen; 
- gewichts- of volume-declaratie van ingredi!lnten, bij naam en toenaam, 

waarbij de herkomst zoveel. mogelijk wordt aangegeven (de aanduiding 
11 eivrit 11 is b.v. onvoldoende en moet gespecificeerd worden· als "viseiwi t 11 , 

"melkeiwit", "soja-eiwit" of "kipeiwit"); 
- als een natuurlijke grondstof een chemische bewerking heeft ondergaan, 

waardoor de eigenschappen in belangrijke mate zijn veranderd (b.v. ge
modificeerde zetmeel) dient dit eveneens vermeld te worden; 

- veel consumenten wensen dat bij levensmiddelen en cosmetica de prijs 
per standaard volume cf.-gewicht wordt vermeld. Dit is echter informatie 
die met zorg gehanteerd moet worden, want zij kan.zeer misleidend werken 
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als er geen andere relevante informatie bij staat die een omrekening 
mogelijk maakt naar beteknisvollere informatie (b.v. de prijs pe.r kilo 
droge stof). Als zuivere prijsvergelijking is de standaardprijs alleen 
waardevol bij droge, enkelvoudige produkten (meel, rijst, noten, enz.) 
en bij produkten waarvan de samenstelling binnen nauwe grenzen in de 
Warenwet is gespecificeerd. Er zijn namelijk vrij veel levensmiddelen' 
die zich uitstekend laten "opblazen" door injecteren van water, waar
door al gauw een verkeerd kwaliteitsbeeld en een lage standaardprijs 
kan ontstaan; 

- vermelding van het aantal calorielln of joule per standaardgewicht; 
- vermelding van houdbaarheid en eventuele bijzondere bewaaromstandig-

heden; 
- standaardisatie van verpakkingen en afvulgewichten, met vermelding van 

de netto irihoud; 
- de consument dient ervan te worden overtuigd dat in de Warenwet· slechts 

de meest noodzakelijke additieven zijn toegestaan (emulgatoren,' con
serveermiddelen, anti-oxidanten enz.) en dat deze veilig zijn bevonden, 
zod~t een fobie voor kunstmatige toevoegingen volledig ongegrond is 
(een fobie die nogal eens wordt gestimuleerd in populair-wetenschappe
lijke publicaties van reformhuizen, waarvan overigens vrij gemakkelijk 
kan worden aangetoond dat ze het zelf met de objectiviteit niet al te 
nauw nemen). · 

Voor de bewuste consument is overigens ook thans al veel informatie be
schikbaar en de situatie is niet zo somber als zij wel.eens wordt afge
schilderd, want voor artsen en diëtisten wordt jaarlijks een uitvoerig 
overzicht.opgesteld van de samenstelling van zeer vele levensmiddelen en 
merkartikelen. llit compendium van dieetartikelen en voedingsmiddelen is 
voor iedereen verkrijgbaar via.de normale boekhandel voór een alleszins 
betaalbare prijs. 

15.2.Consument en inspraak 

In principe kan elke Nederlander inspraak uitoefenen op de levensmiddel~n
wetgeving, omdat na publicatie van een Ontwerpbesluit in de Staatscourant 
gedurende drie maanden suggesties en kritiek kunnen worden ingediend bij 
de Adviescommissie Warenwet, als althans het Ontwerpbesluit is gepubli-· 
ceerd, iets wat in de toekomst verplicht dient te worden. 
lle inspraak in de totstandkoming van e·en Warenwetbesluit is van consumen
tenzijde echter gering, omdat de consumentenorganisaties in Nederland 
niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om de benodigde deskundigen te kunnen 
irihuren, zodat de overheid vaak mede de consumentenbelangen behartigt. 

lle inspraakmogelijkheden voor het bedrijfsleven zijn veel groter dan voor 
de consument, omdat het bedrijfsleven op diverse manieren inspraak kan uit
oefenen (rechtstreeks, via de Produktschappen, via de SER en via deskun
digencomm:i,ssies) iets wat voor de consument onmogelijk is. lle ideale si
tuatie, waarbij consument en producent afspraken maken en de overheid 
slechts een stimulerende, controlerende en arbitrerende rol speelt, zal 
in Nederland wel nooit tot stand komen, gezien de beperkte macht en ken
nis van de consumentenorganisaties. Een andere mogelijkheid tot inspraak, 
namelijk via juridische procedures, is in Nederland·een uitermate moei
zaam en langdurig proces dat menigeen afschrikt en waarvan dus weinig 
gebruikwordt gemaakt. In sommige sectoren van de consumptiemarkt heeft 
dit geleid tot het oprichten van de Geschillencommissies en zelfs een 
Reclameraad, maar men zou ook kunnen stellen dat hiermee. een brevet van 
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onvermogen is uitgereikt aan de overheid in z'n arbitrerende rol. Boven
dien wordt met de Geschillencommissies een vorm van lekenrechtspraak . 
geïntroduceerd, die.een aantal negatieve kanten heeft omdat het bijleg
gen van een geschil iets anders is dan het halen van -recht. 

16. Samenvatting en conclusies 

Onderstaand volgt nog een p'untsgewijze opsomming van de gewenste verande
ringen die geïntroduceerd moeten worden om de Warenwet uit de "underdog" 
positie te halen waarin zij zich thans bevindt en om tevens tot ·een 
samenhangende regelgeving te komen op de gebieden van levensmiddelenkwa
liteit en veiligheid en gezondheid van de consument. 

16.1. De wetten 

De Warenwet zou in haar huidige vorm nog wel bruikbaar Z~Jn, ·maar het her
zieningsantwerp biedt de Keuringsdiensten meer mogelijkheden tot preven
tief werken, terwijl de consument meer bescherming krijgt door een_ ver
bod .op misleide-nde aanduidingen en reclame. Door echter het begrip ".waren" 
sterk uit te breiden wordt de Warenwet te omvangrijk. Het is daarom nodig 
om een aparte Veiligheidswet te creëren, die samen met de Warenwet ter 
·bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de consumenten 
kan dienen. De Landbouwkwaliteitswet kan dienen om extra kwaliteitseisen 
voor levensm:i,ddelen te regelen. De Adviescommi-ssie Warenwet dient eveneens 
te worden gesplitst in een Adviescommissie Levensmiddelen die de Waren-
èn de Landbouwkwaliteitswet behandelt, en in een Adviescommissie-Veilig-

-heidswet voor de wetgeving aangaande de veiligheid in de privésfeer. 

16.2. De procedure 

Zoals uit al het-voorgaande blijkt, is de totstandkomingsprJcedure het 
grote strrnxelblok op het pad naar een goede wetgeving. De hele zaak is 
vrijwel vastgelopen in een doolhof van overlegstructuren en inspraak
procedures. Afgezien van alle andere noodzakelijke verbeteringen is dit 
het punt dat het meest dringend aandacht vergt. Het gaat hier zowel· oTa d<l 
verkeerde wijze waarop het overleg plaatsvindt, het t"' grote aantal 
deelnemende partijen eri de onjuiste ro·l die zij vervullen. De overheid 
zou allereerst eens een consequent voedsel- en voedin:gsbeleid m-Jeten for
muleren, dat als leidra8.d kan dienen bij het overleg.·Da'trnaast vervult 
de overheid teveel de rol van "gelijkwaardig" gesprekspartner, waar zij 
de zaken meer afstandelijk zou moeten beschouwen en boven de andP.re par
tijen (producenten en consumenten) zou moeten staan. 
De producenten gaan gebukt onder een teveel aan ins-praak, dat bovendien 
langs een te groot aantal kanalen wordt uitgeoefend. De deskundigen die 
namens het bedrijfsleven in. de vele overlegorganen hebben plaatsgenomen, 
hebben daarnaast meestal.nog andere drukke werkzaamheden, zodat het 
vaststellen van een vergaderschema op zich al een moeizame affaire is. 
De consumentenorganisaties hebben vanwege de beperkte mogelijkheden 
waarover zij financieel en organisatorisch beschikken, een te zwakke stem 
iri het geheel. Het is gewenst dat van de zijde. van de consumentenorgani,
saties eens een aantal concrete ideeën komt, op welke wijze zij hun 
plichten denken te gaan nakomen en hoe zij denken gebruik te gaan maken 
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van hun recht op vertegenwoordiging. Het gaat hier tenslotte om funda
mentele zaken, waarover van consumentenzijde de ·laatste jaren opvallend 
weinig is vernomen. 
Daarnaast kan worden gesteld, dat het ·systeem van regelgeving door mid
del van raamwetten slecht functioneert. Een van de oorspronkelijke voor
delen-van het systeem, snel en alert kunnen reageren op nieuwe ontwik
kelingen, is geheel verloren gegaan. Hierdoor dreigt een patstelling te 
ontstaan, waaraan slechts valt te ontkomen door ingrijpen van het Parle~ 
ment: Door een aantal doelstellingen te formuleren en stringente tijds
limieten te stellen, zal het Parlement haar greep op deze materie moeten
vergrot·en, waardoor meer druk op de betreffende instanties zal ontsta:an 
om eindelijk eens met resultaten te komen. 

16.3. De Keuringsdiensten van Waren 

Het volgende verdient de aandacht: 
handhaving van een strikt onafhankelijke positie ten opzichte van be
drijfsleven, consument en andere- overheidsinstellingen; 

- duidelijke taakafbakening; 
publiciteit en public relations; 
verbetering van opsporing- en vervolgingsbeleid door betere coördinatie 
en juridische ondersteuning vanuit een centrale dienst; 
verruiming van de informatiemogelijkheden door het opzetten van een 
centraal documentatiecentrum; 
verbetering van de controle op importgoederen; 
bindende, landelijk geldende interpretatie van de Warenwet. 

16.4. Algemeen 

- Speciale aanda"cht voor de moeilijke positie van het (ambachtelijke) 
midden- en kleinbedrijf in de levensmiddelenbranche; 
bete're, begrijpelijke informatie voor de consUment en kleine producent; 

- betere, objectieve voorlichting door de media. 
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Appendix I. Warenwetbesluiten.en PBO verordeningen 

A. Besluiten in de Warenwet 

1. Voedingsmiddelen 

Ansjovis 
Anti-oxydanten 
Azijn · 
Conserveermiddelen 
Consumptie- ijs 
Emulgatoren 
Frisdranken en siropen 
Geconserveerde aardappelen 
Geconserveerde groenten 
Honing 
Jam en geconserveerde vruchten 
Jus 
Kaas 
(Smelt )kaas 
Kleurstoffen 
Koffie 
Likeur 
Maanzaad 
Margarine 
Mayonaise en slasaus 
Meel 
Melk 
Melkprodukten (vaste) 
Mosterd 
Peulvruchten 
Puddingpoeder 
Soep 
Specerijen 
Suiker en stroop 
Thee 
Vet (byzonder) 
Vis 
Vlees en vleeswaren 
Vleesextract, aroma en bouillon 
Wijn 
Zetmeel 
Zout 

2. Non foods 

A~rosolen 

Behangsel 
Cosmetica 
Gasmaskers 
Gasslang 
Glasartikelen 
Helmen 
Speelgoed 
Vulsel 
Wasmiddelen 

B. In wording o.a.: 

Aanduidingen 
Bakkerswaren 
Di~etwaren 

Kleine kokswaren 
Spaanplaat 
Verpakkingen en gebruiksartikelen 

C. PBO Verordeningen 

Bier 
Boter 
Cacao en chocolade 
Deegwaren 
Eieren 
Eiprodukten 
Gedestilleerd 
Groente en fruit 
Jam 
Kaas 
Margarine 
Snijkoek 
Zuurkool 
Speculaas 
Mayonaise en slasaus 
Melk 
Vetten en Oli~n 
Vis 
Vruchtensappen 
Wijn 
Vruchtenwijn 

Landbouwkwaliteitswet 

Onbewerkt hout 
Groente en fruit 
Scharreleieren 
Geconserveerde groente en fruit 

"· 
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Appendix II (indicatieve lijst) 

Instanties die werkzaam zijn op het gebied van voedingsmiddelenkwaliteit 
en -onderzoek (overheid en semi-overheid) 

A. Ministerie·van E.Z,, waaronder ressorteren: 
1. Directie Wetgeving (o.a. Warenwet) 
2. Directie Consumentenbeleid 
·3. Directoraat-Generaal voor handel, ambachten en diensten 
4. Economische Controledienst 
5. Dienst van het IJkwezen 

B. Ministerie van Volksgezondheid en MiliehygiMne 

1. Rijks Instituut voor de Volksgezondheid 
2. Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid 

höofdafdeling voedingsaangelegenheden 
3. Hoofdinspectie Levensmiddelen 
4. Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid 
5. Centrale Raad voor de Volksgezondheid 
6. Keuringsdiensten van Waren 
7. Keuringsdiensten voor Vee en Vlees 
8. Voedingsraad ) gezamenlijk 
9. Voorlièhtingsbureau vo·or de Voeding ) · . 

10. Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 

c. Ministerie van Landbouw en Visserij 

1. Directie Akkerbouw en Tuinbouw 
2. Directie Veehouderij en Zuivel 

met Landbouw 
en Visserij 

3. Directie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten 
4. Directie Voedings- en KwaliteitBaangelegenheden 
5. Directie Visserijen 
6. Veterinaire Inspecties 
7. Algemene Inspectiedienst 
s. Proefstation voor de Akkerbouw 
9. Proefstation voor de Rundveehouderij 

10. Proefstation voor de Groente en Fruitteelt onder Glas 
11. Proefstation voor de Groente en Fruitteelt in volle Grond 
12. Proefstation voor de Champignoncultuur 
13. Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 
14. Stichting Landbouwkundig Onderzoek 
15. Instituut voor het Onderzoek van de Bewaring en Bewerking en de 

Verwerking van Landbouwprodukten 
16. Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek 
17. Instituut voor Pluimveeteelt 
18. Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
19. Stichting Proefbedrijf Voedselbestraling 
20. Sprenger Instituut (bewaren en verwerken van tuinbouwprodukten) 
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D. Semi overheidsinstanties 

1. Nationale.Raad voor Landbouwkundig Onderzoek-TNO 
2 .•. Coördinatiecommissie voo.r de Visserijen-TNO 
3. Commissie voor Onderzoek inzake nevenwerkinge:rj. van bestrijdings-

middelen - TNO 
4 •. Centraal Ins ti tuut voor Voedingsonderzoek - TNO 
5. Instituut voor Graan, Meel en Brood- TNO 
6, Instituut voor Visserijprodukten - TNO 
7. Researchgroep voor Vlees. en Vleeswaren - TNO 
8. Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier - TNO 
9. Instituut voor Landbouwkundig. Onderzoek van industri~le biologische, 

biochemische en chemische produkten - TNO 
10. Laboratorium voor Zoönosen en· Levensmiddelen-microbiologie (noot: 

Zoönosen zijn besmetteiijke ziekten bij dieren die via besmet voedsel 
op de mens kunnen overgaan). 

11. Laboratorium voor Insecticidenonderzoek 
12. Vakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke Oorsprong 
13. Station voor Maalderij en·Bakkerij 
14. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 
15. Produktsqhap voor Aardappelen . 
16. Produktschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten 
17. Produktschap voor Groenten en Fruit 
18. Produktschap voor Margarine, Vetten en Oli~n 
19. Produktschap voor Pliimvee en Eieren 
20. P~oduktschap voor Vee en Vlees 
21. Produktschap voOr Vis en Visserijprodukten 
22. Produktschap voor Zuivel 
23. Produktschap voor Veevoeders 
24. Produktschap voor Bier en GedestilJeerd 
25. Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf 
29. Bedrijfschap voor de Visserij 
27. Bedrijfschap voor Alcoholvrije dranken 
28. Bedrijfschap voor de Vleeswarenindustrie 
29. Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) 
30. Stichting Baconcontrole 
31. Stichting Scharreleierencontrole 
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Appendix III 

Specialisaties keuringsdiensten 

Enschede: Cosmetica en vulsels 

Utrecht: verpakkingen en residuen van bestrijdingsmiddelen 

Amsterdam: geur- en smaakstoffen en echtheidsonderzoek van vruchten
dranken en wijnen 

Dordrecht: drukverpakkingen en a~rosolen 

Leeuwarden: onderzoek op aanwezigheid van zware metalën 

Haarlem: verpakkingen, speelgoed en gebruiksartikelen 

Maastricht: vitamines en sporen-elementen 

Nijmegen: vetten en oliën 

Rotterdam: kleurstoffen en mycotoxinen (= giften die door schimmels ge
produceerd worden, zoals b.v. het beruchte aflatoxine in pinda's) 

Goes: emulgatoren 

Den Bosch: eiwitten in voedingsmiddelen 

Zutphen: eiwitten, specerijen en hulpstoffen voor de bereiding van 
vlees en vleeswaren. 

De keuringsdiensten kennen een eigen tijdschrift "De Ware(n) Chemicus", 

waarin de resultaten van onderzoeken etc. gepubliceerd worden. Het secreta

riaat is gevestigd bij de K.v.W. te Utrecht. 
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Appendix IV 

Schematisch overzicht· 
(Bron: Voedingsmiddelenjaarboek) 

levenamiddelanwatgeving In Naderland 

AdviC!!IC•>nl•n•ssir 
Warenwet 

Ovethoid 
PBO 
Bedriltsleven 
Consumenten 

lflden 
Artvisf!Lirs 
Deskundigen 

Subr:ornmi!ösies 

Voorl. Ontwerp 
Warenwetsbesluit 

Publikatie in 
Staatscourant 
ter kritiek 

inspraak ~ 
~------~--------~~ 

SER 

Commissie Uitvoerings
maatregelen Warenwet 

PBO 

Produktschappencomm. 
Levensmiddelenwetg. 

Afkortingen: 
DCW=DeekUndigen Commissie Warenveteaangelegenheden 

van de ~edelandee Voedingsmiddelen en 
Agrarische Industrie (VAI). 

PBO= Publiekrechtelijke Bedrijfe Organisatie;"JSII.t"<\.t,-

SER= Sociaal Ecinomieche Raad. j~~~rk~id. 
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