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I. ALGEMENE TOELICHTING 

§ 1. Inleiding 

De in het aangeboden wetsontwerp voorgestelde wijzigingen en aanvul-
lingen van de Warenwet strekken er voornamenlijk toe deze wet beter af te 
stemmen op de behoeften van onze tijd en, in samenhang daarmee, ook in 
haar vormgeving op een aantal punten te «moderniseren». 

In haar bestaande opzet is de huidige Warenwet - die, afgezien van 
enkele incidentele tussentijdse wijzigingen, dateert van 1935 - kennelijk 
onvoldoende toegerust om op een doelmatige en toereikende wijze alle 
consequenties op te vangen van de velerlei ontwikkelingen die zich, mede 
in internationaal verband, in de sfeer van de voortbrenging en de afzet van 
waren in de laatste decennia hebben voorgedaan en zich nog steeds 
voordoen. Die ontwikkelingen worden onder meer gekenmerkt door het 
verschijnsel van de allengs toenemende massaproduktie en tevens door 
het opkomen van steeds meer varianten binnen het aangeboden waren-
pakket, zowel voor wat betreft de aard en de samenstelling van de onder-
scheidene waren als voor wat betreft de vorm waarin en de wijze waarop 
zij aan de consument worden gepresenteerd. Met name de ver doorgevoerde 
differentiatie in de gehalten van de samenstellende delen van voedingsmid-
delen leidt tot onoverzichtelijkheid van de markt, waardoor de consument in 
vele gevallen «door de bomen het bos nauwelijks meer kan zien». Een 
aanpassing van de Warenwet aan de aldus gegroeide constellatie is stellig 
geboden. 

Het onderhavige wetsontwerp beoogt een dergelijke aanpassing, die 
uiteraard niet alleen ten aanzien van de eet- en drinkwaren maar met name 
ook met betrekking tot de buiten de levensmiddelensector vallende waren 
van belang is. De Warenwet, die altijd voornamelijk een voedingsmiddelen-
wet is geweest krijgt hierdoor een algemener karakter. 

In de tweede plaats strekt het wetsontwerp ertoe, de Warenwet mede te 
richten op de bescherming van het milieu, zulks overeenkomstig het in de 
regeringsverklaring van 16 januari 1978 van het kabinet opgenomen 
voornemen. 

Van de omtrent dit wetsontwerp geraadpleegde adviesorganen hebben 
onder meer de Sociaal Economische Raad en de Adviescommissie Warenwet 
ervoor gepleit om op den duur te komen tot een splitsing van de Warenwet 
in een voedingsmiddelenwet en een wet voor waren buiten de voedings-
middelensector. Een dergelijke splitsing zou naar het oordeel van deze 
organen meer mogelijkheden openen om de wetgeving op de verschillende 
aard van beide categorieën af te stemmen. Hierdoor zouden de wetsbepa-
lingen minder ruim behoeven te worden gefomuleerd, hetgeen de rechts-
zekerheid zou bevorderen. In het voorontwerp tot wet zijn in dit verband 
met name een aantal specifiek op de produktveiligheid gerichte bepalingen 
gemist. In het voorliggende wetsontwerp is hierin in ruimere mate voorzien. 

De ondergetekenden hebben overigens begrip voor de argumenten van 
de adviesorganen om de Warenwet te zijner tijd te splitsen. Zij kunnen dan 
ook instemmen met het advies van de SER om de vóór- en nadelen van 
een splitsing in studie te nemen. Deze studie wordt thans voorbereid. Uit 
de verruiming van de belangensfeer van het wetsontwerp blijkt, dat de 
Warenwet moet worden beschouwd als een wet die in het bijzonder is 
gericht op de bescherming van de consument. Op dit aspect zal in paragraaf 
2, onder a, nader worden ingegaan. 

Het voorontwerp tot wijziging van de Warenwet is op 20 december 1977 
voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Warenwet, de Sociaal 
Economische Raad en voor de Centrale Raad voor de Volksgezondheid'. 
Eind 1979 is het SER-advies als laatste ontvangen. Daarna heeft een 

1 De adviezen liqgen op de bibliotheek ter . . , , .. . . . . . . . . . 
. aa H evaluatie van deze adviezen plaatsgehad die geleid heeft tot een aantal 
inzage . . . . , 

wijzigingen van het wetsontwerp. 
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§ 2. Strekking van het wetsontwerp 

a. Belangensfeer 

In de omschrijving van de belangensfeer van de Warenwet, zoals deze in 
de huidige wet is neergelegd, brengt het ontwerp een aantal wijzigingen. 

In de eerste plaats wordt naast het belang van de volksgezondheid 
alsnog het belang van de veiligheid afzonderlijk vermeld. Deze aanvulling 
strekt niet tot uitbreiding van de werkingssfeer van de wet. Het begrip 
«veiligheid» dient in het kader van de betrokken artikelen eng te worden 
uitgelegd en in rechtstreeks verband te worden gebracht met de bescherming 
van leven en gezondheid van de gebruiker van de waar. Het weren van 
«onveilige» gasmaskers, valhelmen voor bromfietsers, babykruiken, 
huishoudtrappen e.a. valt ongetwijfeld in de sfeer van het gezondheidsbe-
lang en vindt dan ook thans reeds een rechtsbasis in de Warenwet. De 
toevoeging van het begrip «veiligheid» berust voornamelijk op de overwe-
ging dat deze term voor gevallen als hier bedoeld beter aansluit bij het 
gevestigde spraakgebruik. 

Ten tweede wordt aan «het belang van de eerlijkheid in de handel 
toegevoegd «in het belang van een goede voorlichting omtrent waren». 
Het betreft hier de voorlichting van de consument, maar uiteraard tevens 
van de voorafgaande afnemers langs de weg die de waar in de handel 
aflegt alvorens de consument te bereiken. Informatie omtrent de waar die 
verhandeld wordt, is thans reeds een voorwerp van regeling krachtens het 
huidige artikel 14 van de Warenwet. De voorschriften op dat stuk kunnen 
ingegeven zijn door het belang van de gezondheid (of veiligheid) van de 
consument. In de meeste gevallen zijn deze voorschriften tevens - dan wel 
uitsluitend - gesteld uit hoofde van de «eerlijkheid in de handel». In het 
kader van het onderhavige wetsontwerp worden de mogelijkheden tot het 
stellen van voorschriften ter zake van het verschaffen van informatie aan 
afnemers aanzienlijk uitgebreid. De afnemers - en met name de consumen-
ten - hebben er ontegenzeggelijk belang bij, alle nuttige inlichtingen 
omtrent de waar die zij betrekken, te verkrijgen. Het lijkt gewenst in de 
Warenwet aan dat belang een zelfstandige plaats te geven, onafhankelijk 
van het bestaan van enige relatie tot in de andere door de wet gediende 
belangen. Daarin wordt door de zoeven aangegeven aanvulling voorzien. 

De informatieve gegevens moeten de consument beter wegwijs maken 
ten aanzien van de aard en eigenschappen van hetgeen hij aanschaft. Hij 
moet kunnen onderkennen wat hij (allereerst) «koopt» en (vervolgens) 
«gebruikt» en ook weten hoe hij met de door hem betrokken waar met het 
oog op haar gebruik dient om te gaan. Bij de Warenwet in haar huidige 
vorm valt zodanige voorlichting onder het begrip «aanduiding» in de zin 
van haar considerans en van het reeds genoemde artikel 14. 

De gewenste duidelijkheid omtrent de waar kan overigens mede worden 
gediend door verschillende andere middelen dan «informatie» in strikte 
zin. Zo bijvoorbeeld door ten aanzien van de verpakking van waren regels 
te stellen, erop gericht dat de afnemer gemakkelijk zal kunnen «zien» met 
welke specifieke waar hij te maken heeft. Zo met name ook door sommige 
«delen van een mogelijk samenstellingstraject» te elimineren, gegeven de 
steeds grotere onoverzichtelijkheid die dreigt te ontstaan ten gevolge van 
de gestadig toenemende overvloed aan allerlei varianten en tussenvormen 
op het stuk van de samenstelling van bepaalde soorten waar. Uiteraard 
berust dit weren van verwarrende vormen niet op de overweging dat deze 
uit hoofde van hun samenstelling schadelijk of minderwaardig zouden zijn; 
het dient uitsluitend de duidelijkheid voor de afnemer. Zodanig maatregel 
ligt in de sfeer van «het stellen van samenstellingseisen», waartoe thans 
artikel 16, eerst lid, onder c, van de wet een basis biedt. De letter van deze 
bepaling verzet zicht er niet tegen dat er ook samenstellingseisen voor het 
zoeven aangegeven doel worden gesteld, ofschoon zowel uit de considerans 
als uit de parlementaire geschiedenis van de warenwet valt af te leiden dat 
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bij de totstandkoming van de bepaling te haren aanzien alleen de bewaking 
van de goede hoedanigheid van waren als doelstelling voor ogen stond. 

In de considerans van dit wetsontwerp is het - vergeleken bij «aanduiding 
van waren» - ruimere begrip «duidelijkheid voor de afnemer» geïntrodu-
ceerd, waarbij de hierbij aan de orde zijnde algemene doelstelling op 
bevredigende wijze wordt aangegeven. Dit begrip wordt ook in de voorge-
stelde nieuwe wetstekst gehanteerd. 

Naast de twee bovenaangegeven wijzigingen in de omschrijving van de 
belangen zoals deze zijn neergelegd in de huidige wet, bevat dit wetsontwerp 
een verruiming in de belangensfeer van principiële aard, namelijk de 
opneming van het belang van de bescherming van het milieu. 

De SER heeft er in zijn advies op gewezen, dat er een toenemende 
betrokkenheid van Warenwet-aangelegenheden met problemen van 
milieuhygiëne, energiebesparing en grondstoffenschaarste is. Volgens de 
SER verdient het aanbeveling nader te onderzoeken of het kader van de 
Warenwet niet zou moeten worden uitgebreid zodat zij een bijdrage zou 
kunnen leveren aan een milieu- en energiebeleid. Hierbij is met name 
gedacht aan de mogelijkheid om waren die in de consumptiefase het 
leefmilieu op onaanvaardbare wijze kunnen aantasten te verbieden dan wel 
het gebruik ervan te beperken. 

In de regeringsverklaring van 16 januari 1978 alsmede in de gezamenlijke 
brief van 20 juli 1979 van de Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
en van Landbouw en visserij aan de Tweede Kamer (gedrukt stuk 12 124, 
nr. 6) is reeds het beleidsvoornemen om het milieubelang in de Warenwet 
op te nemen, uitgesproken. Het advies van de SER heeft de ondergetekenden 
in dit voornemen gesterkt. Waren kunnen immers een reële aantasting 
opleveren van het milieu, niet alleen in de produktiefase maar ook, direct 
of indirect, in de consumptiefase. Zulks zal veelal het gevolg zijn van de 
samenstelling van de waar. Van bij voorbeeld fluorchloorkoolwaterstoffen 
die vaak dienst doen als drijfgas in spuitbussen is bekend, dat zij de 
ozonlaag om de aarde kunnen aantasten. Het gebruik van fosfaatrijke 
(af)wasmiddelen kan leiden tot ernstige verontreiniging van het oppervlak-
tewater. Eisen ten aanzien van onder meer de samenstelling van de waar in 
het belang van de volksgezondheid en veiligheid worden reeds in het kader 
van de huidige Warenwet veelvuldig gesteld. Gezien de nauwe verwantschap 
die er bestaat tussen de begrippen «bescherming van de gezondheid en 
veiligheid» en «bescherming van het milieu» lijkt het logisch eisen aan 
categorieën van waren in beider belang te koppelen. Daarnaast beoogt de 
Warenwet het belang te dienen van de eerlijkheid in de handel en, ingevolge 
het wetsontwerp, het belang van een goede voorlichting van de consument. 
Een en ander houdt in dat bij de uitvoering van de Warenwet een meer 
integrale produktgerichte benadering mogelijk wordt gemaakt. Op grond 
van het bovenstaande lijkt het wenselijk aan de bescherming van het 
milieu in het wetsontwerp een plaats in te ruimen die gelijkwaardig is aan 
die van de andere door de wet te dienen belangen. 

Hierbij zij opgemerkt, dat de bescherming van het milieu ook kan worden 
gediend door het voorschrijven van bepaalde aanduidingen in het belang 
van een «goede voorlichting omtrent waren». Hierdoor zal de consument 
op de milieubedreigende effecten van waren kunnen worden gewezen en 
aangespoord kunnen worden tot milieubewust gedrag. In deze zin heeft de 
SER ook geadviseerd. 

Het spreekt vanzelf, dat uitvoerende maatregelen ter bescherming van 
het milieu selectief zullen moeten worden toegepast, met name gelet op de 
in verschillende milieuwetten ter zake van waren reeds gegeven bevoegd-
heden. Hierbij zij eraan herinnerd, dat deze maatregelen in het kader van 
de Warenwet slechts betrekking kunnen hebben op waren die in de 
consumptiefase een bedreiging voor het milieu vormen. Hierop zal in 
onderdeel e van deze paragraaf nader worden ingegaan. 

De ondergetekenden hebben zicht afgevraagd of het aanvullen van met 
name de milieuwetgeving (voor zover met het oog op produktregeling 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17495, nr. 3 4 



wellicht nog nodig) niet veeleer de voorkeur zou verdienen boven het 
opnemen van het milieubelang in de Warenwet. Daardoor zou kunnen 
worden voorkomen dat de milieuwetgeving wordt versnipperd en dat 
daardoor gevaar voor doublures en tegenstrijdigheden zou kunnen 
ontstaan. De ondergetekenden zijn echter de mening toegedaan dat de 
omstandigheid dat de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming 
van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu berust bij één 
departement, voldoende waarborgen biedt voor een goede coördinatie 
tussen de uitvoering van de Warenwet en de milieuwetgeving. Ten opzichte 
van de verhandelaar van de waar (degene tot wie de regelgeving op grond 
van de Warenwet zicht richt) heeft het gekozen stelsel bovendien het reeds 
genoemde voordeel dat een meer integrale produktgerichte regelgeving op 
het reeds genoemde voordeel dat een meer integrale produktiegerichte 
regelgeving nu mogelijk wordt; de eisen met betrekking tot één produkt 
zullen meer dan voorheen in één besluit kunnen worden gevat. 

Aan de suggestie van de SER om de Warenwet als instrument te hanteren 
bij het streven naar een zo beperkt mogelijk energieberbruik van waren, is 
in dit wetsontwerp geen gevolg gegeven. De overweging, dat hierin reeds 
zal worden voorzien door andere wettelijke maatregelen, ligt hieraan ten 
grondslag. In het kader van de komende Wet energiebesparing toestellen 
zullen naast eisen omtrent het energieverbruik ook eisen omtrent de 
aanduiding van het energieverbruik van huishoudelijke apparaten gesteld 
kunnen worden. De mogelijkheid om eisen te stellen omtrent spaarzaam 
grondstoffengebruik past naar de mening van de ondergetekenden niet in 
het kader van de Warenwet. 

b. Werkingssfeer 

De werkingssfeer van de Warenwet wordt door de in het wetsontwerp 
vervatte wijzigingen in een opzicht verruimd. De zowel in de bestaande 
definitie van het begrip «waren» als in de huidige wetsbepaling, handelende 
over de zogenaamde «andere artikelen», opgenomen restrictie tot zaken 
die «voor de handel bestemd of in de handel gebracht» zijn, strekte er 
allereerst toe de «gebruiksfase» - en wel met name de particuliere huis-
houding - buiten de werkingssfeer van de wet te laten, maar bracht tevens 
een beperking mee op het stuk der toepasselijkheid van de wet in de sfeer 
van de produktie. Bij dit laatste valt vooral te denken aan de gevallen 
waarin artikelen worden bereid of vervaardigd, die niet bestemd zijn om 
«als zodanig» te worden verhandeld maar zullen dienen om te worden 
verwerkt tot andere produkten die vervolgens in de handel zullen worden 
gebracht. Met het oog op een behoorlijke verwezenlijking van de doelstelling 
van de Warenwet lijkt het van belang de regelgeving en het toezicht 
krachtens deze wet tot de hier bedoelde «vroege produktiefase» te kunnen 
uitbreiden. Door de voorgestelde nieuwe definitie van waren, waarin de 
beperking tot artikelen die «voor de handel bestemd of in de handel 
gebracht zijn» is weggelaten, wordt dit bereikt. Het wegvallen van de 
huidige restrictie betekent niet dat de regelgeving in alle gevallen de hier 
beschreven fase zal moeten bestrijken. Voor alle gevallen waarin zulks tot 
een inadequate consequentie in de sfeer van de produktie of de handel 
zou leiden, kan dit worden voorkomen door gebruik te maken van de 
mogelijkheden die het nieuwe vierde en vijfde lid van artikel 1 bieden, om 
ter zake van de toepasselijkheid van krachtens de wet geldende voorschriften 
naar categorieën van gevallen te onderscheiden. 

Ten einde ook bij de gewijzigde definitie van «waren» de particuliere 
huishouding buiten de werkingssfeer van de wet te laten blijven vallen, is 
een hiertoe strekkende uitdrukkelijke bepaling in een nieuw tweede lid van 
artikel 1 opgenomen. 

Door de gewijzigde definitie van «waren» wordt tevens buiten twijfel 
gesteld dat diverse instellingen, zoals horecabedrijven, ziekenhuizen, 
pensions, tehuizen, scholen, bedrijfskantines e.a., in beginsel mede binnen 
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de werkingssfeer van de Warenwet vallen. In het zoeven genoemde tweede 
lid van artikel 1 is echter tevens voorzien in de mogelijkheid, al naar gelang 
zulks wenselijk is, een of meer van deze categorieën van «huishoudingen» 
in het voetspoor van de particuliere huishoudingen uit te zonderen. 

In aansluiting op het vorenstaande moge er nog op worden gewezen dat 
in het stelsel van het wetsontwerp het huidige onderscheid tussen artikelen 
die bij of krachtens de wet als «waar» zijn aangewezen en waarop dienten-
gevolge de wet in al haar onderdelen van toepassing is, en «andere 
artikelen», waarvoor eveneens regels krachtens de Warenwet kunnen 
worden gesteld doch zulks uitsluitend met betrekking tot hun «aanduiding» 
en ter zake van hun invoer, komt te vervallen. Het lijkt weinig zinvol het hier 
bedoelde onderscheid te handhaven. In het formele vlak levert de bestaande 
constructie de enigszins vreemde figuur op, dat er aldus artikelen zijn die 
onder de werking van de «waren»-wet vallen zonder «waren» in de zin van 
deze wet te zijn. In het materiële vlak bestaat aan handhaving van het 
huidige onderscheid geen behoefte. In het bestaande stelsel berust zowel 
de bevoegdheid een artikel als waar aan te wijzen als de bevoegdheid 
omtrent dat artikel uitvoeringsvoorschriften te geven bij éénzelfde orgaan, 
te weten de a.m.v.b.-wetgever. Deze heeft het reeds thans dus geheel in 
eigen hand om, met betrekking tot welk artikel ook, alle soorten regels 
krachtens de Warenwet in het leven te roepen, mits hij dat artikel vooraf tot 
«waar» heeft verklaard. Deze formele tussenschakel kan in dit verband 
zonder bezwaar worden gemist. Het wetsontwerp voorziet daarom in een 
nieuwe definitie van het begrip «waren»; die hierin gegeven omschrijving 
omvat onmiddellijk - dus zonder dat er een «aanwijzing» aan te pas behoeft 
te komen - alle artikelen ten aanzien waarvan toepassing van deze wet 
mogelijk moet zijn, en die dus alle van huis uit «waren» in de zin van deze 
wet zullen zijn, waardoor zij in beginsel binnen het volledige kader van 
deze wet gaan vallen. Uiteraard betekentzulks niet dat van de bevoegdheden 
die de Warenwet aan de overheid verleent, voor alle onder de wet vallende 
artikelen over de gehele linie gebruik zal worden gemaakt. Een selectieve 
toepassing, afhankelijk van de in de praktijk blijkende behoeften, blijft een 
vanzelfsprekend uitgangspunt. 

c. Instrumentarium 

Het «instrumentarium» van de Warenwet zal, wanneer dit wetsontwerp 
tot wet wordt verheven, op tal van punten een aanvulling en versterking 
ondergaan. De eisen, betrekking hebbende op de samenstelling, eigenschap-
pen (e.d.) van waren, zullen niet langer slechts in de «afzet-fase» maar ook 
in de fasen van «produktie», «verwerking» (e.a.) van toepassing kunnen 
zijn. De bestaande mogelijkheid tot het stellen van andersoortige voorschrif-
ten, bij de bereiding, vervaardiging, behandeling (enz.) van waren in acht te 
nemen, zal verruimd zijn; zo zullen er bij voorbeeld ook hygiënische eisen 
kunnen worden gesteld ten aanzien van de ruimten waarin bedoelde 
handelingen worden verricht. Voor het stellen van verpakkingseisen ten 
behoeve van het in deugdelijke toestand blijven van waren zal de wet in 
haar nieuwe opzet een heel wat ruimere armslag bieden. Die nieuwe opzet 
zal ook op het stuk van de aard en de strekking van aanduidingsvoorschriften 
meer speelruimte verschaffen. Zoals eerder al te verstaan werd gegeven, 
zal de wet tevens beter afgestemd zijn op de behoefte om de «duidelijkheid» 
omtrent de waar mede langs andere wegen dan via «aanduidingsvoorschrif-
ten» in engere zin te dienen. Zo zal zij, rekening houdende met het onmis-
kenbare belang dat met name de consument bij een degelijke voorlichting 
omtrent waren heeft, veel meer mogelijkheden bieden tot het stellen van 
regels betreffende het vermelden van allerlei informatieve gegevens die 
voor het kenbaar doen zijn van de aard en de eigenschappen van waren en 
de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan, van belang zijn. Ook de 
op de verpakkingen als zodanig betrekking hebbende eisen zullen mede op 
de «duidelijkheid» kunnen worden gericht. Onder a van deze paragraaf is 
afzonderlijk ingegaan op de mogelijkheid om verwarrende tussenvormen 
of varianten op het stuk van de samenstelling van waren te weren, waartoe 
in de wet thans een aparte (nieuwe) basis wordt gelegd. 
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Het wetsontwerp voorziet voorts in de mogelijkheid bij algemene 
maatregel van bestuur te bepalen dat de samenstelling van een bepaalde 
categorie van waren bij een overheidslichaam wordt gedeponeerd. Een 
dergelijke bepaling kan zowel betrekking hebben op eet- en drinkwaren als 
op niet-levensmiddelen. Zij beoogt waren, die een verborgen risico 
inhouden voor de gezondheid en de veiligheid door hun kwalitatieve of 
kwantitatieve samenstelling, op te sporen en te weren. Als voorbeeld van 
een waar, die dergelijke risico's kan inhouden, diene cosmetica. In het 
wetsontwerp ontbrak tot dusver zo een instrument. De ondergetekenden 
achten opneming hiervan om bovengenoemde reden wenselijk. Zij realiseren 
zich, dat de toepassing van deze voor de producent ingrijpende bepaling 
met de grootste omzichtigheid en spaarzaamheid dient te geschieden. 

Een nieuw element, toegevoegd aan het instrumentarium van het 
wetsontwerp nadat hierover advies is uitgebracht, is voorts de typekeuring. 
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden verboden niet-levensmid-
delen die gevaren opleveren, te verhandelen indien zij niet behoren tot een 
tevoren goedgekeurd type. De SER heeft in haar advies te kennen gegeven 
dat aan een dergelijk middel in de preventieve sfeer behoefte bestaat nu de 
Warenwet zich expliciet richt op de produktieveiligheid. De ondergetekenden 
kunnen hiermee instemmen. Zij zijn overigens van mening, dat typekeuring 
niet alleen een waardevol middel zou kunnen zijn ter bevordering van de 
produktieveiligheid maar ook ter bescherming van het milieu. Op deze 
wijze zou de produktie van niet-levensmiddelen die het leven, de gezondheid 
of het milieu bedreigen, beheerst kunnen worden. 

Nieuw in het ontwerp is ook een op wetsniveau gesteld verbod van het 
verhandelen van in grote mate ondeugdelijke en gevaarlijke waren. Het 
betreffende artikel, dat zich in de aan de adviesorganen voorgelegde tekst 
beperkte tot eet- en drinkwaren alsmede grondstoffen, is in het onderhavige 
wetsontwerp fundamenteel gewijzigd. Het op wetsniveau gestelde verbod 
strekt zich, ingevolge het advies van de SER thans ook uit tot waren buiten 
de levensmiddelensector. Op deze en de overige aangebrachte wijzigingen 
zal in paragraaf 3 en in de artikelsgewijze toelichting nader worden ingegaan. 

Het wetsontwerp voorziet voorts in opneming in de Warenwet van een 
tweetal nieuwe artikelen, onderscheidenlijk inhoudende een afzonderlijk 
verbod bij het verhandelen van waren gebruik te maken van bepaalde 
vermeldingen of voorstellingen in de gezondheidssfeer en een verbod van 
in bepaalde opzichten ontoelaatbare aanprijzing van waren. Deze verbods-
bepalingen zijn in beide artikelen voor eet- en drinkwaren anders geformu-
leerd dan voor niet-levensmiddelen. Deze en andere vernieuwingen 
worden in de toelichting op de artikelen alsnog uitvoerig besproken en 
nader uiteengezet. 

Voor het stellen van voorschriften met betrekking tot een verplichte 
informatieve etikettering van waren - een onderwerp dat bij de eerder 
gegeven opsomming van vernieuwingen al werd vermeld onder b - vormt 
de Warenwet in beginsel het meest geschikte wettelijke kader. De mogelijk-
heden die de Warenwet op dat stuk biedt, worden door het onderhavige 
wetsvoorstel aanmerkelijk verruimd en zullen, naar mag worden verwacht, 
toereikend zijn om in al het te dezen nodige te voorzien. Hierbij zij erop 
gewezen dat het mede mogelijk zal zijn voorschriften met betrekking tot 
verplichte informatie te stellen voor bepaalde vormen van reclame. 

Hand in hand met de toeneming van de «massaproduktie» van waren, 
waarover reeds in paragraaf 1 is gesproken, heeft zich in de laatste tijd een 
ontwikkeling voltrokken, gekenmerkt door een aanzienlijke stijging van het 
grensoverschrijdende warenverkeer. Deze is in een belangrijke mate 
gestimuleerd door de totstandkoming van de Europese Economische 
Gemeenschap en van de Benelux Economische Unie. De beoogde harmo-
nisatie van nationale wettelijke bepalingen binnen deze samenwerkingsver-
banden geschiedt, ook op het stuk van de waren-wetgeving, op basis van 
internationale richtlijnen of beschikkingen, waaraan het nationale regime 
moet worden aangepast. 
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Naast het «normale» instrumentarium waarin dit wetsontwerp voorziet, 
bevat het nog een afzonderlijke bepaling die als het ware een aanvullend 
karakter draagt en ertoe strekt de mogelijkheid tot aanpassing van het 
warenwet-regime ter uitvoering van een (bindende) internationale regeling 
als hierboven bedoeld voor alle gevallen te verzekeren. 

Anderzijds bevat het wetsontwerp nog een aanvullende voorziening die 
het mogelijk maakt in spoedeisende gevallen, in afwachting van de 
totstandkoming van een regeling via de normale procedure, een voorlopige 
(tijdelijke) regeling in het leven te roepen bij ministerieel besluit. Hieraan 
bestaat behoefte zowel om onverwijld te kunnen ingrijpen ingeval bij 
voorbeeld een produkt op de markt verschijnt, waarin «nieuwe» stoffen of 
materialen zijn verwerkt die schadelijk blijken te zijn, als om te kunnen 
voldoen aan internationale verplichtingen, wanneer deze bij voorbeeld op 
een bepaald punt tot een zeer snelle aanpassing van het nationale 
warenwet-regime dwingen. 

De in de Warenwet thans voorkomende bepalingen, betrekking hebbende 
op verlening van vrijstelling of ontheffing van krachtens deze wet gestelde 
regels, zijn in dit wetsontwerp vervangen door een in twee artikelen 
neergelegde algemene regeling op dat stuk, waarbij zoveel mogelijk 
rekening is gehouden met de bijzondere problemen die zich bij deze 
dispensatieverlening in de praktijk voordoen. 

d. Handhaving 

Buiten hetgeen betrekking heeft op het Warenwet-regime in «materiële» 
zin, introduceert het wetsontwerp een aantal nieuwe bepalingen die in de 
sfeer van de «handhaving van de wet» liggen of daar zeer nauw bij aansluiten. 
In dit verband verdient allereerst vermelding de nieuwe reeks bepalingen 
die op het toezicht op de naleving van de wet betrekking hebben waarin 
zowel de aanwijzing van met dit toezicht belaste ambtenaren als hun 
bevoegdheden op de in onze modernere wetgeving gebruikelijke wijze zijn 
geregeld. 

Het wetsontwerp introduceert voorts een nieuwe vorm van onderzoek 
van partijen waren aan de hand van daaruit genomen «steekproeven», dat 
niet het karakter draagt van een - «repressief» - toezicht op het al dan niet 
nageleefd zijn van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald, maar in de 
«preventieve» sfeer ligt en erop is gericht de goede naleving van de wet te 
bevorderen. Het wetsontwerp voorziet tevens in de mogelijkheid aan hen 
die waren verhandelen, de verplichting op te leggen ter bevordering van 
die naleving bepaalde maatregelen te treffen, waartoe kan behoren het zelf 
(doen) uitvoeren van «preventieve» onderzoeken als zoeven bedoeld. Aan 
handhaving hiernaast van het voorschrift, thans vervat in artikel 28, lijkt 
geen behoefte te bestaan; dit voorschrift komt ingevolge het wetsontwerp 
te vervallen. 

In een apart artikel is een wettelijke basis gelegd voor het aanwijzen van 
bepaalde (technische) methoden van onderzoek die voor de vaststelling of 
met betrekking tot een waar al dan niet is voldaan aan bij of krachtens de 
wet gestelde regels, met uitsluiting van andere onderzoekmethoden 
beslissend zullen zijn. 

De SER en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid wijzen in hun 
advies op de noodzaak van een goede coördinatie tussen de toezichthou-
dende diensten, te weten de keuringsdiensten van waren, de Economische 
Controledienst, de Algemene Inspectiedienst en de ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen. Ter bevordering van deze coördinatie is 
bepaald, dat bij het vaststellen van instructies aan de toezichthoudende 
ambtenaren de door de Ministers overeengekomen taakverdeling (zie 
onder e en f van deze paragraaf) in acht moet worden genomen. 

Ook kan de centrale overheid bindende aanwijzingen geven voor de 
uitoefening van het toezicht aan het hoofd van een keuringsdienst. De 
ondergetekenden streven ernaar door middel van beleidsafspraken tot een 
gericht gebruik van de wettelijke instrumenten en bevoegdheden te komen. 
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Genoemde adviesorganen bepleiten in het bijzonder een goede coördinatie 
tussen de onderscheiden keuringsdiensten van waren. In het belang van de 
rechtszekerheid is het gewenst, dat het beleid van deze diensten zo uniform 
mogelijk is. Een mogelijkheid om tot een grotere eenheid in het toezicht 
van de gemeentelijke en provinciale keuringsdiensten te komen zou een 
eventuele omvorming hiervan tot een gedeconcentreerde rijksdienst 
kunnen zijn. Een eerste aanzet in deze richting is gegeven door middel van 
een verzoek om advies over de wenselijkheid van een zodanige omvorming 
aan de drie provincies en dertien gemeenten, die een keuringsdienst van 
waren beheren. Aan de hand van deze adviezen en in overleg met alle 
belanghebbenden, waarbij uiteraard de Centrales van Overheidspersoneel 
zullen worden betrokken, zullen ondergetekenden hun beleid te dezen nader 
bepalen. In afwachting hiervan zijn er hieromtrent in het onderhavige 
wetsontwerp geen wijzigingen aangebracht. 

Het wetsontwerp bevat wel, in afwijking van het ontwerp voorgelegd aan 
de adviesorganen, een ingrijpende wijziging in de bepalingen betreffende 
de financiering van de keuringsdiensten van waren. Sedert jaren levert 
deze financiering ernstige problemen op door de stijgende kosten van het 
toezicht. 

Op grond van de huidige wet worden de kosten van de keuringsdiensten 
van waren voor de helft gedragen door de gemeenten, die binnen het 
keuringsgebied liggen, naar verhouding van het aantal inwoners van 
iedere gemeente; de andere helft van de kosten neemt het Rijk voor zijn 
rekening. Het Rijk ontvangt voor zijn aandeel een bedrag terug in de vorm 
van het z.g. Warenwetrecht, dat in beginsel bij ieder bedrijf waarin «waar 
wordt voortgebracht of verkocht» jaarlijks wordt geheven. Uitzonderingen 
daarop zijn vastgesteld in het Besluit Warenwetrecht. De hoogte van het 
Warenwettarief is afhankelijk van de klasse waarin de onderneming in het 
handelsregister is ingeschreven. Deze is gerelateerd aan de grootte van het 
gestorte bedrijfskapitaal, wat geenszins een reële maatstaf is. Daarbij 
brengt het in de wet vastgelegde maximumtarief een onevenredig zware 
belasting van het midden- en kleinbedrijf met zich mede. In dit verband 
wordt gewezen op het advies, dat de Raad voor de Gemeentefinanciën 
eigener beweging heeft uitgebracht. De Raad is van oordeel dat, gelet op 
de omstandigheden dat het Rijk feitelijk het beleid van de keuringsdiensten 
van waren bepaalt, het Rijk de kosten voor de keuringsdiensten van waren 
geheel voor zijn rekening dient te nemen. De Raad heeft met klem verzocht 
het voorontwerp in dier voege te wijzigen. 

Gelet op het bovenstaande hebben de ondergetekenden overwogen in 
hoeverre het wenselijk is bij de financiering van de keuringsdiensten van 
waren uit te gaan van het profijtbeginsel. Zij wijzen er op, dat de Warenwet 
voor een zeer groot gedeelte de bescherming beoogt van algemene 
belangen die zich niet lenen voor de toepassing van dat beginsel. Waar het 
gaat om de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de 
gebruiker of om de voorlichting van de consument, alsook waar de be-
scherming van het milieu in het geding is, zijn degenen tot wie de voor-
schriften van de Warenwet zich richten (producenten en handelaars) niet 
degenen die door die voorschriften worden gebaat. Voor zover de voor-
schriften de eerlijkheid in de handel (mede) beogen te dienen, spelen 
daarentegen niet alleen de belangen van de consumenten als afnemers 
een rol, maar ook die van producenten en handelaars, tot wie die voor-
schriften gericht zijn, ten opzichte van elkaar; ook zij worden door die 
voorschriften gebaat. Gelet op het vorenstaande zijn de ondergetekenden 
van oordeel, dat voor het grootste gedeelte van de kosten van de keurings-
diensten van waren een financiering uit de algemene middelen de enige 
aanvaardbare oplossing biedt. Voor een klein deel kan gedacht worden aan 
een algemene heffing, waarvan de grondslag nog nader moet worden 
bezien doch die wellicht te relateren valt aan de omzet. Deze mogelijkheid 
zal in studie worden genomen. Een dergelijke heffing dient bij de wet te 
worden ingesteld (zie artikel 13, derde lid). Voor het overige zijn er enkele 
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bepalingen in het wetsontwerp die in het bijzonder in het belang van de 
betrokken bedrijven zijn. Bij de toepassing van die bepalingen zullen de 
kosten daarvan dan ook ten laste van de betrokken bedrijven worden 
gebracht. Het gemeentelijke en provinciale aandeel in de vergoeding van 
de kosten van de keuringsdiensten van waren vervallen. De totale kosten 
worden aan de betrokken gemeenten en provincies vergoed door het Rijk. 
Voor de wegvallende lasten bij de lagere overheden zal voor een deel een 
korting op het aandeelpercentage in het gemeentefonds worden aange-
bracht. De ondergetekenden menen dat op deze wijze niet alleen de zich 
telkenjare voordoende financieel-budgettaire problematiek in belangrijke 
mate wordt vereenvoudigd maar ook dat hierdoor wordt bereikt dat de 
lagere overheden worden bevrijd van groeiende lasten door toekomstige 
kostenstijgingen. Het wetsontwerp voorziet ten slotte in de nodige aanpas-
singen, in de vorige artikelen, aan de voorgestelde nieuwe bepalingen, 
alsmede in een noodzakelijke overgangsregeling, benevens in op de 
veranderingen die in de Warenwet worden aangebracht, afgestemde 
wijzigingen in de Wet op de economische delicten. 

e. Verhouding tot andere wettelijke regelingen 

De regelgeving waarvoor de Warenwet een basis biedt, heeft betrekking 
op een materie die ten dele ook op andere wettelijke grondslag voorwerp 
van regeling kan zijn. Ook de SER heeft daarop gewezen. Zulks klemt te 
meer nu de bescherming van het milieu als afzonderlijk door de Warenwet 
te dienen belang in het ontwerp is opgenomen. In het navolgende zal 
achtereenvolgens de verhouding tot de milieuwetgeving, de Landbouwkwa-
liteitswet en de verordeningen van publiekrechtelijke bedrijfsorganen 
worden besproken. Tenslotte zal op de verhouding tot enkele andere 
wetten worden ingegaan. 

Met betrekking tot de milieuwetgeving kan worden opgemerkt dat deze 
globaal gezien naar zijn doelstellingen voor een belangrijk deel betrekking 
heeft op dezelfde belangen als die waarop het ontwerp ziet. De milieuwet-
geving richt zich op de bescherming van het milieu, daaronder mede 
begrepen aspecten van de volksgezondheid en de veiligheid van het 
publiek (eerlijkheid in de handel en goede voorlichting worden als zodanig 
door de milieuwetgeving niet gedekt). Aanstonds moge echter worden 
gesteld dat over het algemeen alleen de gezondheid en de veiligheid van 
anderen dan de veroorzaker van de milieuaantasting door de milieuwetge-
ving worden beschermd; de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker 
vallen buiten de door de milieuwetgeving te beschermen belangen. Ter 
zake blijft dus alleen een overlapping over voor zover de Warenwet thans 
mede beoogt het milieubelang (in zijn ruime zin) te beschermen. In dat 
verband moge allereerst worden opgemerkt dat een rechtstreekse overlap-
ping tussen de Warenwet en de milieuwetten niet optreedt. Immers de 
rechtstreeks werkende bepalingen van de Warenwet hebben geen betrekking 
op het weren van milieuschadelijke waren, terwijl ook de milieuwetten ter 
zake geen direct werkende bepalingen bevatten. Alleen bij de voorbereiding 
van algemene maatregelen van bestuur zal een keuze moeten worden 
gemaakt tussen de eventueel aanwezige verschillende wettelijke grondsla-
gen. 

Hoewel de milieuwetgeving zich tot nu toe in feite in overwegende mate 
heeft gericht op de bescherming tegen aantasting van het milieu door 
«inrichtingen», zijn in een aantal wetten ook bepalingen te vinden die 
regelgeving ter zake van «waren» (toestellen, stoffen) mogelijk maken; te 
denken valt aan de Wet inzake de luchtverontreiniging (artikel 13), de Wet 
geluidhinder (artikelen 2, 8, 9, 10), de Wet verontreiniging oppervlaktewate-
ren (artikel 1, derde lid), de Afvalstoffenwet (artikel 27) en de Wet chemische 
afvalstoffen (artikel 34). In het bijzonder is bovendien nog van belang het 
ontwerp van Wet milieugevaarlijke stoffen, dat in artikel 30 een scala van 
mogelijkheden met betrekking tot stoffen en preparaten bevat. Evenwel, de 
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eerstgenoemde reeks wetten geeft alleen mogelijkheden tot het stellen van 
regels met betrekking tot categorieën «waren» die in een bepaalde milieu-
compartiment, onderscheidenlijk in de afvalfase problemen opleveren. De 
milieuvoorzieningen in het onderhavige ontwerp zijn gericht op milieupro-
blemen die ten gevolge van het gebruik door de particuliere consument 
optreden; daarbij kunnen alle milieucompartimenten worden bestreken. 
Uiteraard zullen regels met betrekking tot waren die specifiek in een 
milieucompartiment gevaren opleveren en waarbij geen relatie behoeft te 
worden gelegd met anderszins op grond van de Warenwet te geven 
voorschriften, bij voorkeur op grond van de desbetreffende compartiment-
wet worden gesteld. 

Anders ligt de relatie tot het wetsontwerp milieugevaarlijke stoffen. Dat 
ontwerp heeft betrekking op de totale levensloop van stoffen in verband 
met hun gevaren voor alle compartimenten van het milieu en voor de 
volksgezondheid. Echter, zoals ook in de memorie van toelichting bij dat 
wetsontwerp is opgemerkt (hoofdstuk IV, paragraaf 5.2), zal het uitgangspunt 
bij regelgeving op grond van die wet het gevaar van een stof (een chemisch 
element of verbinding van chemische elementen) of een preparaat (in de 
zin van mengsel of oplossing van stoffen) als zodanig zijn, terwijl bij de 
Warenwet het uitgangspunt het risico van het voor de consument bestemde 
eindprodukt (of groep eindprodukten) is. Stof- of preparaatgebonden 
regels zullen in beginsel op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
worden gesteld; voor een regeling inzake specifieke toepassingen van 
stoffen of preparaten in voor de consument bestemde categorieën van 
produkten zal de Warenwet in beginsel het kader vormen. 

Alles bijeengenomen zal de Warenwet dus ook een kader bieden voor 
maatregelen voor de milieubescherming. Daartoe zal van de Warenwet, als 
aanvullend instrument voor het milieubeleid, met name gebruik kunnen 
worden gemaakt als het voor de hand ligt ten aanzien van een categorie 
van eindprodukten de gewenste regels onderling samenhangend vast te 
leggen; de milieuwetgeving zal als grondslag voor de regelgeving ten 
aanzien van produkten (toestellen, stoffen) worden gekozen als de wense-
lijkheid van een samenhangende regelgeving in het kader van die wetgeving 
voorop staat. 

De Warenwet heeft voorts raakvlakken met de Landbouwkwaliteitswet. 
Krachtens deze wet kunnen eveneens eisen aan de hoedanigheid van 
«waren» worden gesteld, in casu aan al dan niet bewerkte produkten van 
de landbouw of de visserij, alsmede derivaten of afvallen daarvan. Deze 
kwaliteitseisen kunnen slechts worden ingegeven door het belang van de 
bevordering van de afzet, derhalve vanuit een duidelijk verschillende 
belangensfeer. 

In hun adviezen omtrent het voorontwerp tot wet hebben vrijwel alle 
adviesorganen de «versnippering» van de levensmiddelenwetgeving over 
deze twee wetten en daarnaast ook de PBO-verordeningen (waarover 
hierna zal worden gesproken) als onoverzichtelijk en daardoor als ondoel-
matig gekenschetst. Zij achten het gevaar van tegenstrijdigheden en 
doublures in deze groot en wijzen daarom op de noodzaak van een goede 
coördinatie bij de totstandkoming van de onderscheiden regelgeving. De 
ondergetekenden hebben begrip voor deze bezwaren; zij hebben zich 
beijverd om een zo duidelijk mogelijke taakafbakening ter zake van de 
levensmiddelenwetgeving vast te leggen (men zie hiervoor de brief van 20 
juli 1979 van beide bewindslieden aan de Tweede Kamer, gedrukt stuk 
12 124, nr. 6). Hierbij gaan zij ervan uit, dat de bewindslieden regelingen tot 
stand brengen indien zij zulks wenselijk of noodzakelijk achten op grond 
van hun eigen primaire verantwoordelijkheid, enerzijds voor het nationale 
landbouwbeleid op het terrein van de produktie en afzet van landbouw-
voortbrengselen, anderzijds voor het volksgezondheidsbeleid en de consu-
mentenbescherming (nog afgezien van de verantwoordelijkheden van de 
Minister van Economische Zaken). Zij zijn van mening, dat besluiten 
krachtens de Warenwet en de Landbouwkwaliteitswet mede eikaars 
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doelstellingen en belangen kunnen dienen en ondersteunen. Het is duidelijk, 
dat een Landbouwkwaliteitsregeling en een Warenwetregeling elkaar niet 
overbodig behoeven te maken: denkbaar is bij voorbeeld, dat een Land-
bouwkwaliteitsregeling wel ziet op de export maar niet op de import omdat 
de afzetbelangen van Nederlandse produkten daar niet in het geding zijn, 
zodat alleen al uit dien hoofde een Warenwetregeling gehandhaafd moet 
blijven c.q., indien wenselijk, tot stand moet komen. De ondergetekenden 
erkennen dat in deze een behoorlijke coördinatie tussen de onderscheidene 
regelgevingen geboden is en blijft, zowel om collisies uit te sluiten als om 
onnodige doublures zo mogelijk te vermijden. In verband hiermee zal het 
opnemen van kwaliteitseisen in een landbouwkwaliteitsbesluit die mede 
van belang zijn voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu 
geschieden onder medeverantwoordelijkheid van de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne. Het stellen van regels met betrekking tot 
produkten van de landbouw en visserij (in ruime zin) in een Warenwetbesluit 
zal niet dan in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij 
kunnen plaatshebben. De Minister van Economische Zaken is hierbij 
uiteraard steeds betrokken. In onderdeel f van deze paragraaf zal op de 
competentieverdeling nader worden ingegaan. Indien er uitvoerende 
regelingen krachtens beide wetten wenselijk zijn ten aanzien van dezelfde 
categorie produkten (waren), wordt er gesproken van parallelbesluiten. De 
ondergetekenden realiseren zich dat bij de totstandkoming hiervan de 
taakafbakening en coördinatie van groot belang zijn. Zij zijn van mening, 
dat zulks door middel van gerichte beleidsafspraken te bereiken is. 

Zoals eerder reeds aangegeven zijn er ook duidelijk raakvlakken tussen 
Warenwetregelingen en autonome PBO-verordeningen. Waren kunnen 
voorwerp van de regelende bevoegdheden van PBO-organen zijn. Dergelijke 
verordeningen behoeven de goedkeuring van de medebetrokken ministers. 
De goedkeuring kan slechts geweigerd worden indien deze ministers van 
oordeel zijn, dat de verordening in strijd is met de wet of met het algemeen 
belang. Krachtens artikel 16c van de hudige Warenwet treden Warenwetbe-
sluiten terug ten aanzien van goedgekeurde PBO-verordeningen. Intrekking 
van een Warenwetbesluit heeft niet plaats indien, naar het oordeel van 
deze ministers, de door de Warenwet in te dienen belangen zich hiertegen 
verzetten. 

In het wetsontwerp, voorgelegd aan de adviesorganen, is het terugtre-
dingsprincipe gehandhaafd. De SER heeft hieraan in haar advies veel 
aandacht gegeven. Een zeer krappe meerderheid van de SER heeft zich 
uitgesproken vóór handhaving, gelet op het feit dat de overheid het beleid 
inzake de kwaliteit van produkten duidelijk aan deze bedrijfsorganen heeft 
toebedacht. Dit deel van de raad is van oordeel dat intrekking van de 
voorrangsregeling inbreuk zou maken op de regelende bevoegdheden der 
bedrijfsorganen. Het erkent hierbij het belang van een goede taakafbakening 
en een centraal gecoördineerd beleid. De grootst mogelijke minderheid van 
de SER acht schrapping van artikel 16c wenselijk. Dit deel is van mening, 
dat in de PBO wier doelstellingen marktordening en bevordering van de 
afzet zijn, onvoldoende waarborgen worden geboden voor een adequate 
bewaking van de consumentenbelangen. Andere bezwaren van dit deel 
van de raad zijn: de invloed van de centrale overheid en van de consumen-
tenvertegenwoordigers bij de totstandkoming van PBO-verordeningen is 
maar beperkt, de decentralisatie van de Warenwetgeving via PBO-verorde-
ningen schept een onoverzichtelijke wetgeving en het blijft mogelijk dat de 
overheid het centraal beoogde beleid op het terrein van de volksgezondheid, 
de veiligheid, de eerlijkheid inde handelen de voorlichting aan de consument 
niet kan realiseren. Ook de Centrale Raad voor de Volksgezondheid wijst 
hierop in zijn advies. 

De ondergetekenden kunnen instemmen met de op deze argumenten 
gebaseerde opvatting van de minderheid van de SER. Zij zijn van mening, 
dat de centrale overheid de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de 
door de Warenwet te dienen belangen met name in het licht van de 
uitbreiding hiervan. Zulks overwegend zijn de ondergetekenden tot de 
slotsom gekomen dat het de voorkeur verdient artikel 16c te schrappen. 
Het wetsontwerp is in deze zin aangepast. 
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Ten slotte dient de verhoud ing met een aantal andere wetten te worden 
besproken. Met betrekking tot de Wet op de Geneesmiddelenvoorz iening 
en de Bestr i jd ingsmiddelenwet, die beide de bescherming tegen bepaalde 
categorieën waren regelen, kan worden gesteld dat wel iswaar in beginsel 
ter zake regelen op grond van de Warenwet kunnen wo rden gesteld, maar 
dat daartoe, gelet op de werk ing van deze wet ten, niet dan in hoogst 
uitzonderl i jke geval len aanleiding zal zijn. Waar nodig zijn bovendien 
afgrenzingen tot stand gebracht, dan wel koppel ingen aangebracht (zie 
artikel I, onder H, van het on twerp , met betrekking tot de voorgestelde 
artikelen 15a en 15b, en artikel IV van het ontwerp) . 

Voorts is er een aantal wet ten dat in het bi jzonder gericht is op de 
vei l igheid van produkten en dat d ientengevolge raakpunten kan hebben 
met de Warenwet voor zover het de vei l igheid betreft. Met betrekking tot 
de Vei l igheidswet moet worden opgemerkt , dat die wet niet de vei l igheid 
van de mens als consument dient, doch de vei l igheid van de mens op de 
arbeidsplaats. Theoretisch treden dus geen over lappingen met de Warenwet 
op. In de praktijk kunnen evenwel regelen, eventueel te stellen op grond 
van de Warenwet met betrekking tot bij voorbeeld werk tu igen, mede 
werktu igen betreffen die bij beroepswerkzaamheden worden gebruikt. 
Mocht zulks problemen opleveren, aangezien in de arbeidssfeer de bescher-
ming ook op andere wijze dan aan de waar kan worden gewaarborgd, dan 
kan in het desbetreffende Warenwet-beslu i t voor zodanige toepassingen 
op grond van artikel 1, vierde of vi j fde l id, van het on twerp een uitzondering 
worden gemaakt. 

Raakvlakken bestaan eveneens met een aantal andere wet ten op het 
gebied van de vei l igheid. Te denken valt aan de Electriciteitswet, de 
Stoomwet , de Wegenverkeerswet en de Wet Gevaarl i jke Stoffen. 

De eerste drie van de genoemde wet ten hebben betrekking op de 
vei l igheid van specifieke categorieën waren, te weten toestel len bij het 
gebruik waarvan elektrische energie word t gebezigd (artikel 12, eerste l id, 
onder b, van de Electriciteitswet), s toom- en damptoeste l len (artikel 2, 
Stoomwet) en voertuigen voor verkeer over de wet (zie artikel 1, eerste l id, 
onder a, Wegenverkeersreglement). De betrokken waren moeten uit hoofde 
van die wetten aan een stelsel van vei l igheidsvoorschr i f ten vo ldoen. Het is 
uiteraard niet de bedoel ing op grond van de Warenwet ui tvoeringsbeslui ten 
tot stand te brengen die een over lapping vo rmen met de voorschr i f ten, 
gegeven krachtens bovengenoemde wet ten. Voor zover zodanige uitvoe-
ringsbesluiten op deze categorieën waren betrekking zouden hebben, zal 
bij de totstandkoming voor over lapping worden gewaakt. Een directe 
samenloop (overigens zonder onder l ing str i jdige ui tkomsten) treedt slechts 
op tussen krachtens die wet ten gestelde regels die op het verhandelen van 
de betrokken waren zien, en het rechtstreeks werkende verhandelverbod 
van «gevaarlijke» niet- levensmiddelen, dat is neergelegd in artikel 15, 
onder c, van het ontwerp. Echter, artikel 15, onder c, dient te worden gezien 
als een aanvullende voorziening voor die geval len waar in geen wettel i jke 
voorschri f ten bestaan. Voor zover krachtens de desbetreffende wetten 
geldende, speciale voorschr i f ten zijn overt reden, zal op grond daarvan 
moeten worden opgetreden. 

Het ligt, naar bekend is, in het voornemen van de Regering een voorstel 
in te dienen ten einde de Wet Gevaarli jke Stoffen te maken tot een wet, 
specifiek gericht op het vervoer van gevaarli jke s to f fen; krachtens die wet 
gestelde regels op andere terreinen zullen in de toekomst worden gebaseerd 
op de Wet mil ieugevaarl i jke stoffen. 

Aan de raakvlakken met de laatstgenoemde wet is in het bovenstaande 
reeds aandacht besteed. Voor het resterende gedeelte moge worden 
opgemerkt dat de Warenwet niet ziet op gevaren die (voor de omgeving) bij 
het vervoer van waren optreden, doch op gevaren die een waar voor de 
(eind-)gebruiker kan opleveren, eventueel ten gevolge van een verkeerde 
behandel ing t i jdens het vervoer. Over lapping treedt hier derhalve niet op. 
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f. De competentieregeling 

De competentieverdeling, zoals deze was omschreven in het wetsontwerp 
en de memorie van toelichting voorgelegd aan de adviesorganen, heeft 
aanleiding gegeven tot een aantal opmerkingen, in het bijzonder van de 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Deze competentieverdeling was 
zodanig, dat voordrachten tot algemene maatregelen van bestuur door de 
drie bewindslieden gezamenlijk werden gedaan dan wel door één hunner 
in overeenstemming met beide anderen. De raad heeft opgemerkt, dat op 
de terreinen waar de eerste verantwoordelijkheid bij de Minister van Volksge-
zondheid ligt, deze in eerste instantie zou moeten optreden, te zamen met 
de Ministers wie het mede aangaat. 

De verdeling van de bevoegdheden van de drie bewindslieden bij de 
regelgeving krachtens de Warenwet is in artikel 29 van het wetsontwerp 
neergelegd. Uitgangspunt hierbij is geweest dat deze bevoegdheidsverde-
ling een getrouwe weergave dient te zijn van de verdeling van de onder-
scheidene verantwoordelijkheden. Met het oog op diens primaire verant-
woordelijkheden voor de volksgezondheid, de veiligheid en de bescherming 
van het milieu alsmede ter bevordering van de uniformiteit in de juridische 
vormgeving van de op grond van de Warenwet vast te stellen uitvoerings-
besluiten alsook ten behoeve van een constante procedurele coördinatie, 
zullen voordrachten tot nieuwe regelgeving in alle gevallen gedaan worden 
door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze voordrachten 
zullen echter steeds in overeenstemming met de Minister van Economische 
Zaken geschieden, mede gezien de specifieke verantwoordelijkheid van 
deze Minister voor het consumentenbeleid. 

De verantwoordelijkheid van deze Minister voor de «eerlijkheid in de 
handel» en de «goede voorlichting omtrent waren» is bovendien dermate 
zwaarwegend dat voordrachten tot Warenwetregelingen, die geheel of 
grotendeels deze belangen dienen door beide bewindslieden gezamenlijk 
worden gedaan. In de praktijk zal een en ander betekenen dat de Minister 
van Economische Zaken regelgevende initiatieven kan nemen op deze 
gebieden. De verantwoordelijkheden van de Minister van Landbouw en 
Visserij liggen in het bijzonder op het gebied van de regelingen in de 
economische sfeer van goederen, behorende tot de agrarische sector, 
omvattend de al dan niet be- of verwerkte landbouwgoederen, dan wel 
derivaten of afvallen daarvan. Deze bewindsman beschikt ter zake reeds 
over een «eigen» wetgevingsinstrument: de Landbouwkwaliteitswet. Voor 
zover echter Warenwetbesluiten genoemde produkten als voorwerp van 
regeling hebben is de Minister van Landbouw en Visserij hierbij uiteraard 
betrokken. Dergelijke regelingen raken immers altijd de afzet, hoewel zij 
niet strekken ter bevordering hiervan. Voordrachten tot regelen met 
betrekking tot deze produkten worden dan ook mede in overeenstemming 
met deze bewindsman gedaan. Op deze wijze menen de ondergetekenden 
tegemoet te komen aan de naar aanleiding van het voorontwerp gemaakte 
opmerkingen. Daarbij lijken eveneens waarborgen geschapen voor een 
meer efficiënte totstandkoming van de onderhavige besluiten. Ten slotte 
sluit de competentieverdeling als weergegeven in dit wetsontwerp aan bij 
de eerdervermelde uitbreiding van de belangensfeer van de wet. 

g. Afstemming op het EEG-recht 

De laatste decennia is het internationale goederenverkeer aanzienlijk 
toegenomen. Dit geldt met name binnen de Europese Gemeenschap als 
gevolg van het in 1957 gesloten EEG-verdrag. Dit verdrag beoogt onder 
meer een zo vrij mogelijk verkeer van goederen tussen de lid-staten te 
bewerkstelligen. In artikel 30 van het verdrag is dan ook bepaald dat 
«kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking 
tussen de lid-staten zijn verboden». Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen heeft het begrip «maatregelen van gelijke werking» in 
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het Dassonville-arrest (8/74 dd. 11 juli 1974) ruim uitgelegd: hieronder 
wordt verstaan iedere handelsregeling der lid-staten, die de intra-commu-
nautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan 
belemmeren. Het mogelijk effect van de nationale regeling is derhalve 
bepalend. In beginsel dient iedere lid staat goederen die in een andere 
lid-staat rechtmatig zijn geproduceerd en in de handel gebracht, toe te 
laten. 

Artikel 36 van het EEG-Verdrag geeft de lid-staten niettemin de mogelijk-
heid handelsbelemmerende maatregelen te nemen indien deze gerechtvaar-
digd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van 
personen, dieren of planten, het nationaal artistiek, historisch en archeolo-
gisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële 
eigendom. 

Deze nationale maatregelen mogen echter nimmer een middel zijn tot 
willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de 
handel tussen de lid-staten. Het Hof interpreteert artikel 36 restrictief. De 
afwijkende maatregelen mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is 
voor het bereiken van het gestelde doel (proportionaliteitsbeginsel). Ook 
geldt het beginsel van de minste pijn, dat wil zeggen indien er een nationale 
regeling mogelijk is die het handelsverkeer minder belemmert, moet die 
maatregel worden gekozen. Voor zover ter zake van een bepaalde materie 
communautaire regelingen ontbreken, kunnen blijkens de jurisprudentie 
ook met het oog op de bescherming van andere dan de in artikel 36 
genoemde belangen nationale maatregelen met een handelsbelemmerende 
werking worden genomen. Dit is mogelijk mits deze «redelijk» zijn, dat wil 
zeggen indien deze tegemoetkomen aan dringende eisen van algemeen 
belang zoals de doeltreffendheid van fiscale controles, de eerlijkheid van 
de handelstransacties en de bescherming van de consumenten en indien 
zij ook overigens voldoen aan de bij artikel 36 geldende vereisten. 

Voor wat betreft dit wetsontwerp merken de ondergetekenden in dit 
verband het volgende op. De Warenwet is een raamwet; hij schept als 
zodanig de mogelijkheid maatregelen te treffen doch bevat zelf geen 
maatregelen. Een uitzondering hierop vormen drie rechtstreeks werkende 
bepalingen, de artikelen 15, 15a en 15b van het wetsontwerp. Bij deze 
rechtstreeks werkende bepalingen doet zich geen strijdigheid met het 
EEG-verdrag voor, hetgeen uit het volgende moge blijken. 

Artikel 15 bevat algemene verbodsbepalingen ter zake van het verhandelen 
van waren die door hun ondeugdelijkheid de gezondheid of de veiligheid 
van de mens in gevaar kunnen brengen, die ongeschikt zijn voor gebruik of 
in ernstige mate beneden de maat. Deze bepalingen zijn noodzakelijk om 
althans een basisbescherming van de gezondheid en veiligheid van de 
consument te bieden, onderscheidenlijk hem tegen apert onbruikbare of 
inferieure produkten te beschermen. Naar onze mening blijven deze 
bepalingen derhalve geheel binnen het kader van het ingevolge artikel 36 
van het EEG-verdrag en de jurisprudentie van het Hof toegestane uitzon-
deringen. 

De artikelen 15a en 15b, die het gebruik van vermeldingen of voorstellingen 
in de gezondheidsfeer bij het verhandelen (15a) en de reclame (15b) van 
eet-of drinkwaren verbieden geven juist uitvoering aan communautair 
recht. In casu aan de EG-richtlijn van 18 december 1978 inzake de etikettering 
en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker, 
alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (79/112 EEG Pb. EG L33). 
Artikel 30 van het Verdrag is hier derhalve niet relevant voor zover het eet-
of drinkwaren betreft. Voor zover deze bepalingen van toepassing zijn op 
niet-levensmiddelen zijn deze bepalingen noodzakelijk ter bescherming van 
de volksgezondheid. 

De ondergetekenden zijn er dan ook van overtuigd, dat het wetsontwerp 
geen strijdigheden oplevert met het EEG-recht. 
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Communautairrechtelijke problemen zijn daarentegen wèl mogelijk bij de 
uitvoeringsmaatregelen op grond van de Warenwet. Naar aanleiding van 
de jurisprudentie van Europese Hof van Justitie, met name sinds het Cassis-
de-Dijon-arrest is er de onzekerheid ontstaan over de «handhaafbaarheid» 
hiervan. De laatste jaren is deze jurisprudentie in relatief snel tempo meer 
uitgekristallisseerd. In dit verband wijzen de ondergetekenden erop dat alle 
door de Warenwet te dienen belangen vervat zijn in de op grond van artikel 
36 en de jurisprudentie van het Hof aanvaarde uitzonderingsgronden op de 
algemene regel van artikel 30. De jurisprudentie heeft wel duidelijk 
gemaakt dat een rechtvaardiging van de aard en de omvang van de te 
nemen handelsbelemmerende maatregelen onontbeerlijk is. De ondergete-
kenden realiseren zich voorts dat er nog meer dan in het verleden bij de 
regelgeving aansluiting gezocht moet worden bij internationale normen. 
Het wetsontwerp biedt overigens de mogelijkheid om bij voorbeeld 
bepaalde geïmporteerde waren van de werkingssfeer van een uitvoerings-
regeling uit te sluiten. Hierdoor zouden handelsbelemmerenden effecten 
van regelingen kunnen worden voorkomen. In de praktijk zal een dergelijke 
uitsluiting meestal niet wenselijk zijn enerzijds omdat hierdoor de bescher-
ming van de consument in gevaar zou kunnen komen, anderzijds omdat 
het niet altijd redelijk is de Nederlandse producent en verhandelaar te 
houden aan dwingende voorschriften, waaraan zijn buitenlandse collega 
zich bij de export naar Nederland niet behoeft te storen. 

Bij de uitvoering van de Warenwet zal worden acht geslagen op de 
Europees-rechtelijke aspecten van de te treffen maatregelen. 

5 3. Structuur 

Het wetsontwerp brengt ook op het stuk van de wetssystematiek en 
juridische constructie enige niet onaanzienlijke wijzigingen in de bestaande 
Warenwet. 

In het huidige stelsel van deze wet word t - door artikel 6 -he t sanctioneren 
van een belangrijk deel van de op waren gerichte normen opgedragen 
aan de gemeenten, ofschoon die normen zelf, naar hun materiële inhoud, 
op centraal niveau tot stand komen. 

Deze uitbesteding van een onmisbaar formeel sluitstuk van de wettelijke 
regeling - die trouwens, met het oog op de gewenste uniformiteit in de 
uitvoering, werd begeleid door een ten dienste van de gemeenten door de 
centrale overheid opgesteld model voor de op grond van artikel 6 tot stand 
te brengen verordening - lijkt thans weinig zin te hebben en ook minder 
goed te passen bij een moderner opzet van deze wet. Het ligt alleszins voor 
de hand bedoeld sluitstuk, in feite slechts neerkomende op het stellen van 
het vereiste verbod om in de commerciële sfeer om te gaan met waren ten 
aanzien waarvan aan de ingevolge deze wet geldende normen niet is 
voldaan, in alle gevallen onmiddellijk te verbinden aan de normstelling zelf. 

Gelet op het vorenstaande voorziet het wetsontwerp in schrapping van 
artikel 6. De bepalingen die een basis verschaffen om bij algemene maatregel 
van bestuur concreet uitgewerkte eisen of voorschriften met betrekking tot 
waren te stellen, zijn in het wetsontwerp gegoten in de vorm van een 
verlening van de bevoegdheid om bij zodanige maatregel regels te geven, 
inhoudende een verbod om waren (o.m.:) te bereiden of te vervaardigen, 
resp. te verhandelen, die niet voldoen aan de bij de maatregel gestelde 
eisen, of zodanige handelingen met betrekking tot waren te verrichten 
anders dan met inachtneming van bij de maatregel gestelde voorschriften. 
Daarnaast komt een nieuw artikel te staan, dat de regeling aanvult met een 
drietal op wetsniveau gestelde verbodsbepalingen. Deze betreffen het 
verhandelen van eet- of drinkwaren, die hetzij door hun ondeugdelijkheid 
de gezondheid of veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen hetzij 
ongeschikt zijn voor gebruik of in ernstige mate beneden de maat. Deze 
hebben ook betrekking op niet-levensmiddelen, die ondeugdelijk zijn of bij 
een gezien hun bestemming te verwachten gebruik bijzondere gevaren 
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kunnen opleveren voor de gezondheid of de veiligheid. Dit artikel is een 
vervanging van de thans op gemeenteniveau gestelde algemene verbods-
bepalingen. Het vormt tevens een verruiming daarvan aangezien deze 
verboden zich ook rechtstreeks uitstrekken tot alle waren buiten de levens-
middelensfeer. De huidige - gemeentelijke - verbodsbepalingen ten 
aanzien van het verkopen van waren die niet voldoen aan de eisen gesteld 
in de uitvoeringsbesluiten zullen in het nieuwe systeem onderdeel zijn van 
deze uitvoeringsbesluiten zelf. 

Het vorenstaande brengt mee dat de bestaande besluiten zullen moeten 
worden omgezet in nieuwe, die, afgezien van de naar de materiële inhoud 
nieuwe voorzieningen die daarin op grond van de Warenwet in haar 
gewijzigde vorm kunnen worden opgenomen, in hun constructie aan de 
nieuwe opzet van de wet zijn aangepast met name door «inbouw» van de 
vereiste verbodsbepalingen. Ingevolge de nieuwe opzet zal in artikel 1 van 
de Wet op de economische delicten, op het stuk van de aanwijzing van 
overtredingen van de Warenwet als economische delicten, de huidige -
enigszins verwarrende - «dubbele» verwijzing, enerzijds artikel 6, anderzijds 
naar de artikelen 14 e.v., van de Warenwet, niet langer nodig zijn. 

De algemene strekking van de Warenwet in haar bestaande vorm komt 
tot uitdrukking enerzijds in de considerans, waarin als haar concrete 
doelstellingen vermeld staat de bevordering van de goede hoedanigheid 
van waren en een regelgeving omtrent hun aanduiding, en anderzijds in de 
in de onderscheidene artikelen waarin de bevoegdheden van de a.m.v.b.-
wetgever tot het stellen van op bedoelde doelstellingen gerichte regels zijn 
neergelegd, vervatte clausulering dat het (op basis van deze wet) dienen 
van die doelstellingen slechts door het belang van de volksgezondheid of 
van de eerlijkheid in de handel ingegeven mag zijn. Deze tweeërlei criteria 
(onderscheidenlijk afgestemd op het «zakelijke ontwerp» en op het belang) 
geven elkaar als het ware over en weer beperkende, te zamen de beoogde 
begrenzing van de werkingssfeer van deze wet aan. De tweeledigheid in de 
afbakening wordt bij de nu voorgestelde wijzigingswet gehandhaafd, doch 
de afbakening zelf wordt daarbij aan de in praktijk gebleken behoeften 
aangepast, zoals reeds is aangegeven in paragraaf 2, onder b. 

Bij de opzet van de nieuwe artikelen is beoogd de onderscheidene 
bevoegdheden die aan de a.m.v.b.-wetgever worden toegekend, steeds 
duidelijk te relateren aan de onderscheiden belangen ten behoeve waarvan 
zij (slechts) mogen worden aangewend. De gemaakte indeling lijkt uit het 
oogpunt van evenwichtige wetssystematiek het meest verantwoord; zij 
komt zowel aan de overzichtelijkheid als aan de rechtszekerheid ten goede, 
Er is allereerst een zuiverder scheiding gemaakt naar de onmiskenbaar 
uiteenlopende doelstellingen: de bewaking van de goede hoedanigheid 
van waren en de bevordering van de duidelijkheid voor de afnemers van 
waren. Bij de eerstgenoemde doelstelling gaat het o.m. om het weren van 
waren die hetzij uit het oogpunt van gezondheid of veiligheid schadelijk 
kunnen zijn, hetzij uit het oogpunt van voedings- of gebruikswaarde 
kennelijk «beneden de maat» zijn, en voorts om het bevorderen van de 
aanwezigheid van bepaalde voor de gezondheid belangrijke bestanddelen 
in essentiële voedingsmiddelen. De op deze doelstelling betrekking 
hebbende bepalingen zijn verdeeld over een drietal artikelen (14a, 14b en 
14c), elk met een eigen «onderwerp», resp. a) deugdelijke samenstelling 
van waren, b) deugdelijke aanpak bij de bereiding, vervaardiging, bewerking, 
bewaring (enz.) van waren en c) deugdelijke toestand van waren. 

De bevoegdheden die uitsluitend aangewend kunnen worden met het 
doel waren te weren die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, zijn vervat in 
artikel 14d, terwijl artikel 14e zowel bevoegdheden ter wering van voor de 
gezondheid of veiligheid schadelijke waren als ter wering van voor het 
milieu schadelijke waren omvat. De bevoegdheden, betrekking hebbende 
op de derde doelstelling duidelijkheid voor de afnemer zijn samengebracht 
in artikel 14f. In dit artikel is dan ook mede ondergebracht de eerder 
besproken bevoegdheid om het verhandelen van bepaalde «verwarrende 
vormen» van waren te verbieden. 
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In artikel 14h, op g rond waarvan eisen aan of voorschr i f ten voor groepen 
van een bepaalde categorie van waren kunnen worden gesteld in verband 
met steekgroepsgewijze onderzoeken, l iggen uiteraard alle eerder genoemde 
doeleinden opgesloten. 

De aard van de eisen of voorschr i f ten die krachtens de artikelen 14a t /m 
14f onderscheidenl i jk kunnen worden gesteld word t in elk van deze 
artikelen afzonderl i jk aangegeven door een puntsgewi jze opsomming van 
mogel i jkheden. Bij die opsomming is gestreefd naar omschr i jv ingen die 
het «object» waarop bedoelde eisen en voorschr i f ten betrekking kunnen 
hebben, duidel i jk oml i jnen maar tevens vo ldoende speelruimte bieden 
voor een doel tref fend beleid. Een aparte plaats in aansluit ing op deze 
zeven artikelen wo rd t ingenomen door artikel 14g, dat, in het voetspoor 
van het huidige artikel 15, de mogel i jkheid biedt met betrekking tot het 
binnen Nederlands grondgebied brengen van waren enkele bijzondere 
voorz ieningen te t ref fen, waarbi j alle eerdergenoemde doelstel l ingen aan 
de orde kunnen zijn (behalve bij doorvoer). 

De gemaakte indel ing brengt mee dat voor enkele «objecten van regeling» 
- met name voor het stellen van eisen omtrent de samenstel l ing van waren 
en voor het stellen van verpakkingseisen - op meer dan één plaats in de 
wet een rechtsbasis is neergelegd. Op welke der betrokken bepalingen de 
eisen worden gebaseerd, hangt uiteraard af van de doelstel l ing waarop de 
eisen worden gericht. Het is zeer wel denkbaar dat er bij voorbeeld voor 
een zelfde waar zowel verpakkingseisen ten behoeve van de deugdeli jke 
toestand van de waar als verpakkingseisen ten behoeve van de duidel i jkheid 
voo rde afnemer worden gesteld. In zodanig geval v inden de onderscheidene 
bepal ingen naast elkaar toepassing. 

De artikelen 14a t /m 14f worden voorafgegaan door een algemene 
(overkoepelende) bepal ing, opgenomen in het nieuwe artikel 14, waar in 
word t vooropgeste ld dat aan de volgende artikelen (slechts) toepassing 
kan worden gegeven in het belang van de volksgezondheid, van de 
vei l igheid, van de bescherming van het mi l ieu, van de eerl i jkheid in de 
handel of van goede voor l icht ing omtrent waren. In bedoelde volgende 
artikelen word t nergens uitdrukkeli jk een onderscheid gemaakt. Uitgegaan 
is van de gedachte dat bij de toepassing van al die artikelen in beginsel 
meer dan één van deze belangen betrokken kan zijn, zij het ook van belang 
van goede voor l icht ing omtrent waren in het kader van de artikelen 14a t /m 
14c uiteraard niet aan de orde komt. 

§ 4. Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

De in de Warenwet vervatte regeling ligt op het terrein van de sociaal-
economische wetgev ing. Gedragingen in str i jd met deze wet zijn in 
verband hiermede aangemerkt als «economische delicten» en onder de 
werk ing van de Wet op de economische delicten gebracht. 

Naar de in de jur isprudent ie met betrekking tot het economische strafrecht 
verankerde opvat t ing (waarop ook de Wet E.D. aansluit) berust de strafrech-
teli jke aansprakel i jkheid voor handel ingen die in het kader van onderne-
mingen in str i jd met de wet worden verricht, bepaald niet alti jd bij degene 
die de handel ing in feitel i jke zin heeft verricht (de «fysieke» dader) maar 
we! steeds bij degene in wiens «machtssfeer» zij zich heeft vol trokken. In 
beginsel is dit de ondernemer (die een natuurl i jke persoon of rechtspersoon 
kan zijn). De ondernemer is «functioneel» ook aan te merken als degene die 
de behandel ing heeft verr icht. Anders ligt de zaak slechts in gevallen 
waar in bij voorbeeld een ondergeschikte in str i jd met de hem door de 
ondernemer gegeven instructies heeft gehandeld onder omstandigheden 
waar in de ondernemer redeli jkerwijs ook niet in staat was ter zake toezicht 
u i t t e oefenen; word t daardoor de wet overtreden, dan is die ondergeschikte 
de strafrechteli jk aansprakeli jke persoon (de handel ing valt buiten de 
machtssfeer van de ondernemer) . In het wetsontwerp is ervan uitgegaan 
dat de verhouding tussen een ondernemer en een derde die in het kader 
van een dienstver leningsovereenkomst een hem door die ondernemer 
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verstrekte opdracht met betrekking tot diens waren uitvoert - zodanige 
derde kan bij voorbeeld zijn een bewerker, verpakker, vervoerder of 
bewaarder, - op het stuk van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in 
beginsel op dezelfde wijze valt te benaderen als de verhouding tussen de 
ondernemer en diens ondergeschikten in de eigen onderneming. 

Overal waar in het wetsontwerp sprake is van regels ter zake van het 
verrichten van bepaalde handelingen, impliceert dit een norm die zich richt 
tot degenen die bedoelde handelingen verrichten. 

Uit het voorgaande volgt dat bij overtreding van zodanige regel slechts 
de «hoofdpersoon», die het met de wet strijdige handelen heeft «beheerst», 
in strafrechtelijke zin als dader («pleger») valt aan te merken. Op enkele 
plaatsen komen in het wetsontwerp echter voorschriften aan de orde, die, 
een andersoortig verband leggende tussen personen en handelingen, 
bepaaldelijk niet alleen op de «hoofdpersoon» doelen maar op allen die bij 
het verrichten van de handeling een rol vervullen. Mede ter wille van de 
duidelijkheid wordt te hunnen aanzien daarom niet gesproken van het 
«verrichten» van de handeling maar van het bij de handeling «betrokken» 
zijn. Men zie artikel 14b, eerste lid, onder a-2° (alwaar het gaat om eisen 
van hygiëne, geldende ten aanzien van personen die bij het verrichten van 
een handeling betrokken zijn) en artikel 26 (dat een verplichting tot het 
verstrekken van inlichtingen oplegt aan een ieder die bij handelingen ten 
aanzien van waren betrokken is (of is geweest)). 

§ 5. Korte samenvatting van het wetsontwerp 

De hoofdlijnen van het wetsontwerp worden hieronder kort samengevat. 
1. Wijziging wordt gebracht in de belangensfeer van de wet. Deze wordt 

verruimd doordat hierin ook het belang van de bescherming van het milieu 
is opgenomen. Voorts wordt naast het belang van de volksgezondheid het 
belang van de veiligheid en naast het belang van de eerlijkheid in de 
handel het belang van een goede voorlichting omtrent waren expliciet 
vermeld. 

2. De werkingssfeer van de Warenwet wordt verruimd door de beperking 
«voor de handel bestemd of in de handel gebracht» in de definitie van 
«waren» te laten vervallen; uiteraard is een uitzondering gemaakt voor 
toepassing in de sfeer van de particuliere huishouding. Het huidige 
onderscheid tussen artikelen die bij of krachtens de wet als «waar» zijn 
aangewezen en «andere artikelen» - voor welke artikelen krachtens de 
Warenwet uitsluitend regels met betrekking tot hun aanduiding en terzake 
van hun invoer kunnen worden getroffen - komt te vervallen. De uitzondering 
voor «vlees- en vleeswaren voor zover de keuring daarvan niet is van 
scheikundige aard» wordt geschrapt. 

3. Door schrapping van artikel 6 van de Warenwet vervalt de vaststelling 
van de verordeningen op de keuring van waren door de gemeenten. Het 
vereiste verbod wordt onmiddellijk verbonden aan de norm. 

4. De gemeentelijke en provinciale bijdragen in de kosten van de 
keuringsdiensten van waren vervallen, evenals de bestaande regeling van 
de heffing van warenwetrecht. De kosten komen geheel ten laste van het 
Rijk. Bij de wet kan ter financiering van een beperkt gedeelte van deze 
kosten, alsmede van kosten anderszins voortvloeiende uit de uitvoering 
van deze wet, een heffing worden opgelegd aan het bedrijfsleven. 

5. Verruiming van de bevoegdheden, gerelateerd aan expliciet genoemde 
doeleinden, om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen heeft 
onder meer betrekking op handelingen in de produktiefase, de samenstelling, 
de voedingswaarde, het verpakken en de informatie met betrekking tot 
waren. 

Een aparte voorziening is getroffen om uitvoering van internationale 
regelingen te verzekeren binnen de in het wetsontwerp genoemde belangen. 
Voorts kunnen op ministerieel niveau voorlopig geldende regels worden 
gesteld in gevallen waarin een spoedige voorziening in het belang van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de bescherming van het milieu of ter 
uitvoering van een bindende internationale regeling geboden is. 
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6. Ter wering van ondeugdelijke waren in de preventieve sfeer zijn 
voorts een tweetal nieuwe voorzieningen aan het ontwerp toegevoegd: de 
mogelijkheid om deponering van de samenstelling van de waar en de 
mogelijkheid om typekeuring verplicht te stellen. 

7. Een nieuwe vorm van onderzoek van partijen van waren aan de hand 
van daaruit genomen steekproeven, die eveneens in de «preventieve» sfeer 
ligt, is in het wetsontwerp opgenomen. In verband hiermee is tevens een 
artikel ingevoegd - artikel 14h - op grond waarvan eisen gesteld kunnen 
worden aan een groep van een bepaalde categorie van waren. 

8. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen methoden van onderzoek 
worden aangewezen die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling 
of met betrekking tot een waar al dan niet is voldaan aan bij of krachtens 
de wet gestelde regels. 

9. Administratiefrechtelijk beroep tegen (individuele) beschikkingen op 
grond van de wet staat voor belanghebbenden open op het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven. In het wetsontwerp is voorts voor de 
betrokkene de mogelijkheid geopend om tegen een (individuele) beslissing 
beroep in te stellen op de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
indien deze beslissing is genomen door een lager overheidsorgaan. Tegen 
beslissingen in beroep genomen door de Minister staat beroep open op 
eerdergenoemd college. 

10. Het wetsontwerp bevat afzonderlijke verbodsbepalingen voor het 
verhandelen van voor de gezondheid schadelijke waren alsmede voor het 
verhandelen van eet- of drinkwaren dan wel bij algemene maatregel 
aangewezen waren, die ongeschikt zijn voor gebruik of in ernstige mate 
ondermaats. 

11. Het wetsontwerp voorziet voorts in een afzonderlijk verbod om bij 
het verhandelen van waren gebruik te maken van bepaalde vermeldingen, 
met name vermeldingen in de gezondheidssfeer. In aansluiting hierop is 
een regeling voor de aanprijzing getroffen. 

12. Het terugdringingsprincipe van Warenwetbesluiten ten aanzien van 
PBO-lichamen vervalt. 

13. In het kader van het toezicht op de naleving van de wet zijn in het 
wetsontwerp nieuwe bepalingen opgenomen, die de aanwijzing van met 
dit toezicht belaste ambtenaren en hun bevoegdheden regelen. 

14. De commissie als bedoeld in artikel 17, zevende lid, van de Warenwet 
wordt opgeheven. In de praktijk blijkt het naast elkaar bestaan van de daar 
bedoelde commissie en de Adviescommissie Warenwet, bedoeld in het 
eerste lid, aanleiding te geven tot onnodige doublures. De regelen inzake 
de Adviescommissie Warenwet zijn op moderne leest geschoeid, waarbij 
een evenwichtige samenstelling vanuit de belangengroeperingen in het 
ontwerp is gewaarborgd. 

15. De voordrachten tot algemene maatregelen van bestuur krachtens 
de Warenwet worden gedaan door de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne in overeenstemming met de Minister van Economische 
Zaken. Bij maatregelen die geheel of grotendeels bestaan uit regelen in het 
belang van de eerlijkheid in de handel of de goede voorlichting omtrent 
waren, geschiedt de voordracht door deze Ministers gezamenlijk. Indien de 
maatregel betrekking heeft op produkten van de landbouw of de visserij 
wordt de voordracht gedaan mede in overeenstemming met de Minister 
van Landbouw en Visserij. 

16. Het wetsontwerp bevat een overgangsregeling alsmede een aanpas-
sing van de Wet op de economische delicten en van de Bestrijdingsmidde-
lenwet. 
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II. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Artikel I 

A 

Artikel 1, eerste l id. 

Begrip «waren» 

De Warenwet in haar bestaande vo rm kent geen enkele beperking naar 
de soort «artikelen» waarop zij toepasseli jk is. Haar werkingssfeer omvat in 
beginsel alle denkbare zaken die in het handelsverkeer als object betrokken 
kunnen zijn. In de huidige wet word t wel dit verband tot ui tdrukking 
gebracht maar word t het begrip «artikel» naar zijn aard niet gedef in ieerd. 
Het bestaande artikel 1 geeft slechts een omschr i jv ing van het engere 
begrip «waar» waarmee de grondslag word t gelegd voor het onderscheid 
dat in de verdere bepalingen word t gemaakt tussen «waren» en «andere 
art ikelen». Volgens deze omschr i jv ing worden als «waren» aangemerkt een 
aantal artikelen (waaronder allereerst alle levensmiddelen) die in de 
def in i t iebepal ing zelf zijn vermeld - en daarmee dus al op wetsniveau tot 
waar zijn verklaard - benevens de artikelen die krachtens die bepal ing bij 
a lgemene maatregel van bestuur als zodanig worden aangewezen. 

In paragraaf 2, onder b, van het a lgemeen deel van deze memor ie is 
reeds uiteengezet dat deze huidige opzet, gekenmerkt enerzijds door het 
onderscheid in «waren» en «andere artikelen» en anderzijds door de 
hantering van de aanwi jz ingsf iguur voor waren, bij het onderhavige 
wetsontwerp word t verlaten. In de n ieuwe opzet zullen alle onder de 
Warenwet val lende artikelen «waren» in de zin van van deze wet zi jn. De in 
het n ieuwe artikel 1, eerste l id, vervatte definit ie van «waren» - waar in de 
aanwi jz ingsf iguur niet meer voorkomt - is daarop afgestemd en volstaat er 
dan ook mee alle zaken waarop de wet het oog heeft (en die nu ook alle 
rechtstreeks als «waren» worden aangemerkt), te oml i jnen. Als «waren» 
zullen wo rden beschouwd eet- en dr inkwaren en andere roerende zaken. 
Eet- en dr inkwaren zijn (overeenkomstig het spraakgebruik) waren, geschikt 
of bestemd o m door de mens te worden genut t igd. 

In afwi jk ing van het aan de SER toegezonden wetsontwerp word t in de 
omschr i jv ing van het begrip «waren» de kwalif icatie «lichameli jke» niet 
meer gebruikt. Daarmee is aanslui t ing gezocht bij de termino log ie van 
Boek 3 van het nieuwe Burgerli jk Wetboek, zoals vastgesteld bij de Wet van 
9 mei 1980, Stb. 430. 

De in de huidige definit ie van «waren» opgenomen partiële ui tzondering 
met betrekking tot vlees en vleeswaren is in de nieuwe opzet niet gehand-
haafd. De bestaande uitzondering houdt in dat vlees en vleeswaren niet als 
(eet)- waren in de zin van de Warenwet worden aangemerkt «voor zover de 
keuring daarvan niet is van scheikundige aard». Dit betekent in feite dat de 
specifieke voorschri f ten die met betrekking tot vlees en vleeswaren 
krachtens de Warenwet worden gesteld - waarbi j in dit verband met name 
te denken valt aan de eisen waaraan deze levensmiddelen op het stuk van 
samenstel l ing en gesteldheid moeten vo ldoen o m te mogen worden bereid 
of verhandeld dan wel om onder een bepaalde benaming verhandeld te 
mogen worden - alleen betrekking mogen hebben op eigenschappen ten 
aanzien waarvan de controle door middel van een scheikundig onderzoek 
kan worden ui tgevoerd. Dezelfde restrictie geldt voor vlees en vleeswaren 
ter zake van de toepasseli jkheid krachtens de thans geldende Warenwet 
van de a lgemene norm dat waren die van een ondeugdel i jke samenstel l ing 
zijn of in een ondeugdel i jke toestand verkeren, niet mogen worden verhan-
deld. Het werkterrein van de met de handhaving van de Warenwet (het 
repressieve toezicht en de opspor ing) belaste ambtenaren is dientengevolge 
van rechtswege in overeenkomst ige zin beperkt. 
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Uitgegaan was van het gegeven dat vlees en vleeswaren het voorwerp 
zijn van een afzonderlijke regeling, vervat in de Vleeskeuringswet, die naast 
een bijzonder veterinair toezicht van preventieve aard, in de vorm van een 
keuring van de dieren vóór en na hun slachting, onder meer ook een 
- goeddeels met de functie van de Warenwet overeenkomend - repressief 
toezicht met betrekking tot vlees en vleeswaren die in het verkeer worden 
gebracht, kent, aan de hand van de bij en krachtens die wet gestelde, op de 
goede hoedanigheid en de deugdelijke toestand van de waar gerichte 
normen. In het kader van dit toezicht en van de opsporing van met deze 
normen strijdige feiten nemen onderzoeken van bacteriologische aard een 
belangrijke plaats in. Met het toezicht en de opsporing binnen de werkingss-
feer van de Vleeskeuringswet zijn belast de veterinaire inspecteurs van de 
volksgezondheid, de keuringsdierenartsen en de keurmeesters van vee en 
vlees, benevens de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst; het 
uitvoeren van bacteriologische onderzoeken op vlees en vleeswaren ligt 
dan ook binnen de competentiesfeer van deze functionarissen. Met deze 
omstandigheden voor ogen werd in de Warenwet de hoger bedoelde 
uitzondering met betrekking tot vlees en vleeswaren opgenomen. 

Deze opzet lijkt thans echter minder bevredigend, zulks met name 
vanwege de bepaald ongewenste consequenties waartoe hij in sommige 
gevallen leidt. Ambtenaren van de keuringsdiensten van waren, die bij hun 
controles in slagerswinkels, zelfbedieningszaken, cafetaria's, restaurantkeu-
kens en dergelijke bedorven vlees of vleeswaren aantreffen, zijn thans niet 
bevoegd zelf ter zake op te treden maar moeten daartoe ambtenaren van 
de vleeskeuringsdienst inschakelen, hetgeen een vertraging en verbrokkeling 
van de controlewerkzaamheden in de hier bedoelde gevallen meebrengt. 
Dit nadeel gaat des te zwaarder wegen naar gelang de verkoop van 
vleeswaren zich op ruimere schaal mede in andere levensmiddelenzaken 
dan vleeswinkels gaat voltrekken en ook de moderne verkoopmethode, 
waarbij vleeswaren worden voorgesneden en al dan niet in vacuüm 
voorverpakt, onderzoeken veelvuldiger nodig maakt. Bovendien mag niet 
uit het oog worden verloren dat, in het licht van de ontwikkelingen die zich 
bij het levensmiddelenonderzoek in de laatste tijd hebben voltrokken, het 
maken van een principiële splitsing tussen een scheikundig en een microbio-
logisch onderzoek in het algemeen niet meer als een reële benadering kan 
gelden. Deze tweeërlei onderzoeken gaan veelal hand in hand en zijn 
alsdan ook alleen gezamenlijk bepalend voor de uitkomsten van de 
keuring. Tevens mag erop worden gewezen dat door de keuringsdiensten 
van waren thans reeds - onder meer met betrekking tot andere levensmid-
delen - bacteriologische onderzoeken worden verricht en dat deze diensten 
dan ook over de vereiste ervaring en deskundigheid beschikken om 
incidenteel dergelijke onderzoeken ook ten aanzien van vlees en vleeswaren 
te verrichten. 

Door de voorgestelde wijziging wordt de werkingssfeer van de Warenwet 
met betrekking tot vlees en vleeswaren in het regelgevende vlak en 
daarmee ook op het stuk van het repressieve toezicht uitgebreid, zulks 
echter niet ten koste van de werkingssfeer van de Vleeskeuringswet. Als 
specifieke wettelijke regeling op het gebied van de keuring en het toezicht 
op vlees zal de Vleeskeuringswet haar primaire plaats op dat terrein 
behouden, hetgeen met name meebrengt dat in beginsel voor alle voorzie-
ningen waartoe zij de mogelijkheid biedt, ook in de toekomst allereerst van 
die wet gebruik zal worden gemaakt. Het voorliggende wetsontwerp 
voorziet in een nieuw artikel 19, hetwelk in het tweede lid de mogelijkheid 
biedt om dooreen bindende ministeriële aanwijzing aan de keuringsdiensten 
van waren te waarborgen dat de uitoefening van de verruimde bevoegdheid 
op het stuk van toezicht ten aanzien van vlees en vleeswaren inderdaad 
beperkt zal blijven tot de hierboven bedoelde gevallen, waarin zulks uit een 
oogpunt van doelmatigheid geboden is. 

De colleges die over het ontwerp advies hebben uitgebracht, kunnen 
zich over hetalgemeen verenigen met de voorgestelde begripsomschrijving. 
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De meerderheid van de SER acht daarbij strikt genomen het onderscheid 
tussen «eet- en drinkwaren» en «andere roerende zaken» overbodig. Een 
grote minderheid van de SER geeft daarentegen de voorkeur aan het 
bestaande stelsel van aanwijzing van artikelen als waren bij algemene 
maatregel van bestuur. 

Opgemerkt moge worden dat het ontwerp, ook zoals thans gewijzigd, op 
een aantal plaatsen eet- en drinkwaren anders behandelt dan andere 
roerende zaken; men zie artikel 14a, tweede lid, en de (direct werkende) 
artikelen 15, 15a en 15b. Daarom wordt er de voorkeur aan gegeven in de 
omschrijving van het begrip «waren» de eet- en drinkwaren afzonderlijk te 
noemen. Met betrekking tot de voorkeur van de minderheid van de SER 
moge, naast hetgeen daaromtrent reeds in het algemeen deel der memorie 
van toelichting is gesteld (paragraaf 2), nog worden opgemerkt dat zowel 
de gedachtenvorming die na de aanbieding van het wetsontwerp aan de 
adviescolleges heeft plaatsgevonden, als een aantal incidenten met 
niet-levensmiddelen (tris in kinderpyama's, glitterlampen) hebben geleid 
tot aanpassingen ten einde het wetsontwerp meer geschikt te maken voor 
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de mens in de 
niet-levensmiddelensfeer; men denke aan de artikelen 15, 15a en 15b. 
Werd de tussenschakel van het aanwijzen van waren bij algemene maatregel 
van bestuur in het oorspronkelijke ontwerp al als weinig zinvol afgewezen, 
thans zou een dergelijke aanwijzing, vooral in verband met de direct 
werkende artikelen 15, 15a en 15b, bepaald ongewenst zijn. 

Begrip «verhandelen» 

Naast de definitie van «waren» bevat het eerste lid van dit artikel ook een 
omschrijving van het begrip «verhandelen», welke term in dit wetsontwerp 
op vele plaatsen wordt gebruikt, meestal in een verband, vergelijkbaar met 
dat waarin in het «model» voor de gemeentelijke verordeningen die 
krachtens het bestaande artikel 6 van de Warenwet worden vastgesteld, de 
term «verkopen» is gebezigd, en in een daarmee overeenstemmende 
betekenis als «verzamelnaam» voor een aantal handelingen. «Verhandelen» 
is een van huis uit ruimer begrip dan «verkopen» en daarom beter geschikt 
om te dienen als term die de hier bedoelde handelingen gezamenlijk 
omvat. 

Evenmin als «verkopen» behoeft «verhandelen» een beperking tot de 
sfeer van de «handelaar» te impliceren. In de zin waarin de term «verhan-
delen» blijkens de gegeven definitie in dit wetsontwerp is gebruikt, omvat 
hij ook een onderdeel van de activiteiten van (o.m.) de producent, namelijk 
handelingen die deze verricht in aansluiting op de produktiefase en die 
gericht zijn op het in de handel brengen van de door hem geproduceerde 
waren. De op het «verhandelen van waren» betrekking hebbende bepalingen 
van het wetsontwerp richten zich dan ook zowel tot de handelaar als tot de 
producent; zij betreffen, ten aanzien van beiden, handelingen die in de 
sfeer van de «afzet» van de waren liggen. 

In de voor het begrip «verhandelen» gegeven omschrijving heeft de term 
«afleveren» het oog op elke handeling of gedraging, waarmee een waar op 
de langere of kortere weg die zij van de producent (of importeur) naar de 
gebruiker aflegt, aan een «afnemer» wordt overgedragen. In de sfeer van 
de afzet is de aflevering de «kern»handeling; zij is het gebeuren waar het 
bij het stellen van regels krachtens deze wet ter zake van het verhandelen 
van waren primair om gaat. Het ligt echter voor de hand de met betrekking 
tot het verhandelen geldende eisen niet eerst op de waren van toepassing 
te doen worden op het tijdstip waarop hun aflevering aan de orde komt, 
maar reeds van het ogenblik af dat hun in de betrokken onderneming de 
bestemming is gegeven om te worden afgeleverd. Zodanige bestemming 
is vanzelfsprekend al aanwezig bij het «verkopen» (het sluiten van de 
verkoopovereenkomst die tot aflevering leidt), bij het «te koop aanbieden» 
en het (hiertoe) «uitstallen», alsook (per definitie!) bij het «voorhanden» of 
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1 Ook ingeval de leverancier het vervoer door 
een derde (een beroepsvervoerder) doet 
verrichten, is hijzelf degene die daarbij - via 
de vervoerder - de waar in juridische zin 
«voorhanden heeft» en «aflevert». Zie in dit 
verband de in paragraaf 4 van het algemeen 
deel gegeven beschouwing over de verhou-
ding, in het strafrechtelijke vlak. tussen een 
ondernemer enerzijds en zijn ondergeschikten, 
alsook «derden» die een met betrekking tot zijn 
waren gegeven opdracht uitvoeren, anderzijds. 

«in voorraad» hebben met de aflevering (via verkoop of anderszins) als 
doel. Met het oog op een doeltreffende controle op de naleving van de wet 
is het noodzakelijk al deze handelingen mede als «verhandelen» aan te 
merken. Met betrekking tot het «voorhanden of in voorraad hebben» is 
ingevolge het derde lid, de bewijslast ten aanzien van de bestemming 
«omgekeerd» in dier voege dat de waren geacht worden voor aflevering 
bestemd te zijn tenzij de betrokkene aannemelijk maakt dat zij die bestem-
ming niet hebben, dat wil zeggen voor een ander doel aanwezig zijn. 

In een onderneming aanwezige waren - bij voorbeeld grondstoffen of 
halffabrikaten - kunnen bestemd zijn om in die onderneming tot andere 
artikelen te worden verwerkt. Zij vallen dan niet onder het voor het «ver-
handelen» van die waren geldende regime maar kunnen bij voorbeeld wel 
vallen onder regels die (krachtens het in het wetsontwerp opgenomen 
artikel 14a van de Warenwet) voor het «verwerken» van die waren zijn 
gesteld. (Is een bepaalde verwerking van waren krachtens genoemd artikel 
verboden, dan is, op grond van het derde lid van dat artikel, ook het 
voorhanden of in voorraad hebben van bedoelde waren een verboden 
handeling indien niet aannemelijk kan worden gemaakt dat zij niet voor de 
verboden verwerking bestemd zijn.) 

De verwerking van een waar tot een ander artikel, dat zelf ook een waar 
in de zin van de Warenwet is, kan uiteraard ook beheerst worden door 
regels die krachtens deze wet voor die andere waar, op het stuk van haar 
bereiding of vervaardiging, zijn gesteld. (Een verbod om waar A tot B te 
verwerken en een verbod om waar B uit waar A te vervaardigen of te 
bereiden zijn in feite twee alternatieve vormen voor regeling van één zelfde 
zaak.) Waren die voor verwerking en aldus niet voor aflevering bestemd 
zijn en waarop het voor het «verhandelen» geldende regime dus niet van 
toepassing is, zullen derhalve ook onder een op laatstbedoelde wijze 
opgezette regeling kunnen vallen. 

De in de omschrijving van het begrip «verhandelen» opgenomen 
opsomming van handelingen is beknopter dan die welke in het «model» 
voor de huidige gemeentelijke verordeningen ex artikel 6 ter omschrijving 
van het daarin als verzamelnaam gebezigde begrip «verkopen» is gegeven. 
Een afzonderlijke vermelding van sommige in dat model genoemde 
handelingen kan thans, naar het voorkomt, zonder bezwaar worden gemist. 
Zo wordt het begrip «uitdelen» - evenals bij voorbeeld het in de model-
verordening niet uitdrukkelijk genoemde «gratis verstrekken van monsters» -
al gedekt door de term «afleveren» in de in dit wetsontwerp bedoelde zin 
van dat woord. Zo lijkt ook aan een vermelding van «in ruil aanbieden» 
- naast «te koop aanbieden» - geen behoefte te bestaan, in aanmerking 
genomen dat ruilovereenkomsten in de huidige warenhandel nauwelijks 
een rol spelen en men in de gevallen waarin zij zich toch voordoen, wel 
behoorlijk zal kunnen uitkomen met de elementen «afleveren» ener- en (ter 
aflevering) «voorhanden of in voorraad hebben» anderzijds. Ook de term 
«vervoeren» is uit de in de modelverordening gegeven definitie niet 
overgenomen. Betreft het een vervoershandeling ter bewerkstelliging van 
een aflevering, dan valt zij reeds binnen de sfeer van het «afleveren»; 
bovendien kan worden gesteld dat men de waar ook tijdens het vervoeren 
«voorhanden heeft». In zoverre wordt het vervoeren al feitelijk door het 
voor het verhandelen geldende regime beheerst1. Anderzijds biedt het 
wetsontwerp voor specifieke regels met betrekking tot de wijze waarop 
waren dienen te worden vervoerd, een afzonderlijke basis (in artikel 14b, 
eerste lid, onder a-1°). Daarom behoeft ook met het oog op deze regels het 
«vervoeren» niet in de definitie van «verhandelen» te worden verwerkt; 
wel legt het wetsontwerp te dezen een verbinding met het verhandelen door 
(in artikel 14b, vijfde lid) de mogelijkheid te openen tot het stellen van een 
verbod om waren te verhandelen (dus ook af te leveren), ten aanzien 
waarvan de op het stuk van het vervoer gestelde regels niet worden in acht 
genomen. 
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In de met betrekking tot het ontwerp uitgebrachte adviezen komt de 
omschrijving van het begrip «verhandelen» aan de orde. De Adviescom-
missie Warenwet acht het begrip moeilijk hanteerbaar en geeft in overweging 
in de diverse bepalingen een specificatie aan te brengen. Ook de SER zou 
een precisering van het begrip wenselijk achten. Voorts wordt aandacht 
gevraagd voor het openhouden van de mogelijkheid ondeugdelijke waren 
af te leveren ter vernietiging (bij voorbeeld destructie), of af te leveren ten 
einde de gebreken aan de waar op te heffen. Een aantal leden van de SER 
acht de voorgestelde omkering van de bewijslast met betrekking tot het 
voorhanden hebben van waren in verband met de rechtszekerheid onaan-
vaardbaar. 

Met het oog hierop moge het volgende worden opgemerkt. Hoewel het 
op grond van het vijfde lid van artikel 1 mogelijk zou zijn het afleveren ter 
vernietiging of om de waar in overeenstemming te brengen met de eisen 
uit te zonderen van het verhandelen, achten de ondergetekenden het bij 
nader inzien wenselijk, in het bijzonder omdat de term «verhandelen» ook 
in de direct werkende artikelen 15 en 15a wordt gebruikt, in de wet zelf een 
uitzondering op te nemen voor afleveren voor deze doeleinden; daartoe is 
in het derde lid een bepaling ter zake opgenomen. De bepaling strekt ertoe 
dat de verhandelaar aannemelijk moet maken dat de waar voor dat doel 
wordt afgeleverd. 

Toegegeven moet worden dat de term «verhandelen» een breed terrein 
dekt. Doch een nadere precisering achten de ondergetekenden niet mogelijk 
en ook niet nodig, evenmin als specificatie in de diverse bepalingen. Van 
bijzonder belang zijn in dit verband, zoals ook de SER terecht opmerkt, het 
vierde en vijfde lid van dit artikel, die de mogelijkheid geven bij algemene 
maatregel van bestuur de betrokken handelingen te specificeren of de 
regels voor bepaalde gevallen buiten toepassing te laten. Bij de totstandko-
ming van uitvoeringsbesluiten zal telkenmale worden bezien in hoeverre 
daarvan gebruik moet worden gemaakt. Zulks kan bij voorbeeld geschieden 
ingeval het gaat om een in een onderneming aanwezige grondstof, 
omtrent de bestemming waarvan nog niet is beslist, terwijl het van de 
bestemming afhangt welke eisen voor haar zullen gaan gelden. Voor de 
rechtspositie van de justitiabele is deze mogelijkheid onmisbaar. 

Bij de beoordeling of bepaalde waren, in een onderneming aanwezig, al 
dan niet zijn te beschouwen als «voor aflevering bestemd», kunnen zich 
problemen voordoen, bij voorbeeld als een waar al voor aflevering geschikt 
is, maar nog een op die aflevering gerichte aanvullende behandeling of 
«afwerking» zal ondergaan. Niettemin kunnen de ondergetekenden zich 
niet verenigen met de opvatting dat de ondernemer niet aannemelijk zou 
kunnen maken dat een voorhanden waar niet voor aflevering bestemd is 
(of, gelet op het derde lid, afgeleverd wordt ter vernietiging of voorhanden 
is voor aflevering ter vernietiging). Van de ondernemer mag worden 
verlangd dat hij tot op redelijke hoogte nagaat of waren voldoen aan de 
eisen, en dat hij waren die daaraan niet voldoen, op duidelijke wijze 
afzondert of zodanig kenmerkt dat aan anderen (personeel, klanten) 
duidelijk wordt dat de betrokken waren niet voor verhandeling bestemd 
zijn. Dat zich in grensgevallen problemen kunnen voordoen, waarvoor zo 
nodig de jurisprudentie een oplossing zal moeten vinden, doet daaraan niet 
af. 

Begrip «Onze Minister» 

Zoals in het algemeen deel van deze memorie is uiteengezet (aan het slot 
van paragraaf 2) is de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Warenwet, zulks met 
inachtneming van de betrokkenheid van de Ministers van Economische 
Zaken en, in bepaalde gevallen, van Landbouw en Visserij en onverlet de 
eigen verantwoordelijkheden van deze ministers. Als uitvloeisel daarvan 
wordt onder «Onze Minister» de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne verstaan. Waar nodig, en in het bijzonder in artikel 28, is in het 
wetsontwerp aan de betrokkenheid van de andere ministers mede vorm 
gegeven. 
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Artikel 1, tweede lid 

Met betrekking tot dit lid moge hier worden volstaan met een verwijzing 
naar hetgeen te dezer zake in paragraaf 2, onder b, van het algemeen deel 
van deze memorie is uiteengezet. 

Artikel 1, vierde en vijfde lid 

Op vele plaatsen wordt in dit wetsontwerp gesproken van regels die 
worden gesteld voor waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen 
categorie. De in onze wetgeving alleszins ingeburgerde term «categorie» 
biedt, door zijn abstractheid, voldoende elasticiteit om daarmee omlijningen 
te maken in elke gewenste vorm, aan de hand van elk daartoe geschikt 
criterium. In het hier aan de orde zijnde verband laat elke specifieke 
warensoort zich aanduiden als een «categorie» waren. Gaat het om regels 
die voor verschillende soorten waren met enig gemeenschappelijk kenmerk 
gelijkelijk moeten gelden, dan kunnen ook deze waren gezamenlijk worden 
aangemerkt als behorende tot één «categorie» in de zin die daaraan in de 
gekozen omschrijving wordt gegeven. Voor zover zulks ten aanzien van 
bepaalde elementen van regeling nodig is, kunnen bij voorbeeld zelfs alle 
«eet- en drinkwaren» te zamen worden benaderd als waren, behorende tot 
één (heel ruime) «categorie». 

In elk geval blijft de Warenwet in haar nieuwe opzet onbeperkte mogelijk-
heden bieden om in de tot haar uitvoering strekkende regelgeving naar de 
onderscheidene waren te differentiëren. Er bestaat daarnaast echter 
behoefte aan een mogelijkheid tot een zekere differentiatie in een ander 
vlak. Hiermee wordt met name gedoeld op een mogelijkheid om het 
regime dat voor een bepaalde waar gaat gelden, zo nodig op zodanige 
wijze op te zetten, dat het niet onder alle omstandigheden volledig van 
toepassing zal zijn. Het moet daarbij mogelijk zijn hetzij de gelding van 
bepaalde voorschriften tot in de regeling aangegeven categorieën van 
gevallen te beperken, hetzij bepaalde categorieën van gevallen ter zake van 
die gelding uit te zonderen. 

De beschikking over beide zoeven aangeduide mogelijkheden wordt in 
het vierde lid, onderscheidenlijk in het vijfde lid van het onderhavige artikel 
buiten twijfel gesteld. Het vijfde lid biedt tevens de mogelijkheid in de wet 
zelf gestelde bepalingen voor bijzondere categorieën van waren of bepaalde 
categorieën van gevallen buiten toepassing te verklaren. Hierbij valt met 
name te denken aan de (rechtstreeks werkende) verbodsbepalingen, 
opgenomen in de artikelen 15 en 15a, en aan artikel 14a, derde lid. In dit 
verband moge verder worden verwezen naar hetgeen in paragraaf 2 van 
het algemeen deel van deze memorie en voorts in de toelichting bij het 
begrip «verhandelen» alsook in de toelichting bij artikel 14a met betrekking 
tot het vijfde lid van het onderhavige artikel is opgemerkt. 

B 

De wijziging van artikel 3 voorziet ineen eenvoudiger en meer gebruikelijke 
formulering. 

C 

De voorgestelde wijziging van artikel 4 houdt, voor wat het eerste lid van 
dat artikel betreft, verband met de bij dit wetsontwerp beoogde nieuwe 
opzet van de artikelen 18 e.v. van de Warenwet. De toevoeging van het 
tweede en derde lid komt voort uit de in onderdeel G beoogde wijziging 
van het financieringsstelsel. Regels inzake personeel, organisatie, uitrusting 
en taakvervulling van de keuringsdienst als in die leden bedoeld zijn thans, 
als voorwaarden waaronder het Rijk de helft van de kosten van de keu-
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ringsdiensten draagt, opgenomen in het Financieel besluit Warenwet (Stb. 
1936, 850). Nu de financiering van de taak van de keuringsdiensten inzake 
het toezicht op de naleving van de Warenwet geheel voor rijksrekening 
komt, kunnen dergelijke regels te minder worden gemist; ze kunnen echter 
niet meer als voorwaarden voor de verlening van een rijksbijdrage worden 
beschouwd. Derhalve dient daarvoor een afzonderlijke wettelijke grondslag 
te worden geschapen. 

D tot en met F 

De motieven tot het schrappen van artikel 6 zijn reeds in paragraaf 3 van 
het algemene deel van deze memorie besproken. Het vervallen van dit 
artikel leidt tot het tevens schrappen enerzijds van onderdeel b in artikel 7, 
eerste lid, en anderzijds van het eerste lid van artikel 10. Aan handhaving 
van het tweede lid van artikel 10 bestaat, gelet op de in artikel 12 van de 
Warenwet opgenomen verplichtingen ten opzichte van de regionale inspec-
teur, geen behoefte. 

G 

De nieuwe opzet van artikel 13 is de neerslag van de voorgenomen 
wijziging in het financieringsstelsel met betrekking tot de keuringsdiensten. 
Ter zake moge worden verwezen naar het algemeen deel van deze memorie 
(paragraaf 2, onder d). Het ontwerp gaat er vanuit dat thans nog niet wordt 
overgegaan tot de vorming van een Rijkskeuringsdienst. De diensten 
blijven derhalve onder gemeentelijk of provinciaal beheer; het artikel geldt 
(op grond van artikel 33) mede voor de provinciale keuringsdiensten. 

In verband met de financiering van rijkswege is controle nodig op de 
berekening van de kosten; daartoe strekt het tweede lid. De kosten die de 
keuringsdiensten maken op grond van hun taak bij de uitvoering van 
andere wetten en eventueel ingevolge gemeentelijke opdrachten buiten de 
sfeer van de Warenwet, komen uiteraard niet voor vergoeding op grond 
van dit artikel in aanmerking. 

H 

Artikel 14 

Dit artikel leidt de eerstvolgende zeven artikelen (14a t/m 14g) in door tot 
uitdrukking te brengen dat de regels die krachtens die artikelen kunnen 
worden gesteld, dienen te zijn afgestemd op het belang van de volksgezond-
heid, van de veiligheid, van de bescherming van het milieu, van de eerlijkheid 
in de handel of van goede voorlichting omtrent waren. Het geeft daarmee de 
belangensfeer aan, die het «kader» van de volgende artikelen uitmaakt, en 
draagt aldus ten opzichte van deze artikelen een «overkoepelend» karakter; 
het stelt zelf geen rechtstreeks werkende regels en verleent ook geen 
concrete bevoegdheden aan enig overheidsorgaan. 

De SER heeft terecht de interpretatie naar voren gebracht dat de maatre-
gelen, genomen krachtens een der artikelen 14a t/m 14g en gericht op de 
aldaar omschreven doeleinden, een of meer der in artikel 14 genoemde 
belangen moeten dienen. Aan het verzoek van de SER te komen tot een 
andere formulering kon door de ondergetekenden geen gevolg worden 
gegeven. Het gebruik van (soms) dezelfde termen bleek niet te voorkomen; 
zulks levert, nu de bepalingen zich richten tot de besluitgever en niet 
rechtstreeks tot de burger, geen overwegende bezwaren op. 

Artikel 14a 

Evenals de twee daaropvolgende artikelen is artikel 14a gericht op de 
eerste van de drie in de considerans vermelde en in paragraaf 3 van het 
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algemeen deel van deze memorie besproken hoofddoelstellingen van de 
Warenwet, te weten de bewaking van de goede hoedanigheid van waren. 
In de in a en b gesplitste aanhef van dit artikel worden de twee onder deze 
doelstelling vallende «klassieke» oogmerken van de Warenwet tot uitdruk-
king gebracht. Het betreft a. het weren van waren die, bezien uit het 
oogpunt van gezondheid (of veiligheid), schadelijk kunnen zijn, respectie-
velijk b. het weren van waren die als «minderwaardig» zijn aan te merken 
in die zin dat zij op het stuk van voedings- of gebruikswaarde niet datgene 
bieden wat daarvan redelijkerwijs ten minste mag worden verlangd. Bij dit 
laatste gaat het om waren die kennelijk «beneden de maat» zijn. Het valt he 
verwachten dat in het kader van de toepassing van dit artikel van de onder 
b vervatte mogelijkheid met name voor gevallen waarbij het belang van de 
volksgezondheid of de veiligheid niet in het geding is, slechts op bescheiden 
schaal gebruik zal worden gemaakt. Dit geldt minstens evenzeer met 
betrekking tot de toepassing van de artikelen 14b en 14c, waarin onder 
meer naar de in de aanhef van artikel 14a gegeven omschrijvingen wordt 
verwezen. 

De ondergetekenden kunnen zich vinden in de opvatting van de SER, dat 
de in het om advies toegezonden ontwerp gebezigde formulering «bij 
aanwending overeenkomstig hun normale bestemming» inadequaat is, 
aangezien bij het stellen van eisen aan waren ook rekening moet kunnen 
worden gehouden met voor de hand liggend oneigenlijk gebruik. Derhalve 
is de formulering overeenkomstig de aanbeveling van de SER gewijzigd in 
«bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik». 
Wel moge worden opgemerkt dat deze omschrijving niet betekent dat op 
grond van dit artikel (en de volgende artikelen) eisen kunnen worden 
gesteld die ertoe strekken dat waren bij welke vorm van misbruik ook geen 
gevaren opleveren. 

De ondergetekenden zijn het eveneens met de SER eens, dat de ruime 
formulering van deze bepaling een zorgvuldige toepassing vereist. Zij 
willen daarbij wel opmerken dat de bepaling niet rechtstreeks werkt en dat 
derhalve pas door invulling op het niveau van de algemene maatregel van 
bestuur duidelijk wordt wat voor het bedrijfsleven wel en niet geoorloofd 
is. Gelet op de totstandkomingsprocedure voor deze uitvoeringsbesluiten 
en de samenstelling en werkwijze van de Adviescommissie Warenwet 
menen zij dat een zorgvuldige toepassing van deze bepaling gewaarborgd 
is. 

In de praktijk van de toepassing van de Warenwet op het terrein van de 
voedingsmiddelen zijn in de loop der jaren uitvoeringsregelingen tot stand 
gekomen, waarin, binnen de sfeer van de bewaking van de goede hoeda-
nigheid van waren, mede voorzieningen zijn opgenomen, vallende buiten 
het kader van de in het eerste lid van het onderhavige artikel omschreven, 
traditionele oogmerken van de Warenwet, te weten het weren van waren 
die «schadelijk» of «minderwaardig» zijn. De hier bedoelde voorzieningen, 
waartoe de wetstekst stellig ruimte bood, beogen het bevorderen van de 
aanwezigheid in een waar van zekere bestanddelen die, zonder bepalend te 
zijn voor de aard of de «deugdelijkheid» van die waar als zodanig, uit het 
oogpunt van gezondheid van zoveel belang zijn dat het, gelet op de 
betekenis van de betrokken waar in ons voedingspatroon, nuttig en 
wenselijk is bevonden te waarborgen dat ze verwerkt in deze waar de 
consument bereiken. Gedoeld wordt met name op enkele bestaande 
uitvoeringsbepalingen, onderscheidenlijk gericht op een verplichte «vita-
minering» van margarine en op een verplichte «jodering» van (gezouten) 
brood. Ten aanzien van de vitaminering van margarine speelt in dit 
verband ook de bijzondere overweging een rol, dat het hier een produkt 
betreft, dienend tot vervanging van roomboter, die bepaalde vitaminen al 
van nature bevat. 

Het ligt in de rede de mogelijkheid van zodanige voorzieningen, waarvan 
de waarde voor de volksgezondheid niet mag worden onderschat, te 
handhaven. Bij de in dit wetsontwerp voor de Warenwet gekozen nieuwe 
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opzet is een hiertoe uitdrukkel i jk strekkende wetsbepal ing vereist. Daarin 
word t voorzien in het tweede lid van het onderhavige artikel. De bevoegdheid 
die door deze bepal ing word t ver leend, geldt ui ts lu i tend met betrekking tot 
eet- en dr inkwaren die een essentiële plaats in het gangbare voedingspakket 
innemen en zich daardoor er als het ware bij uitstek toe lenen de hierboven 
geschetste nutt ige funct ie te vervul len. 

De meerderheid van de SER acht deze bepal ing alleen aanvaardbaar als 
de tekst ervan duidel i jk de in de memor ie van toel icht ing eraan gegeven 
begrenzing krijgt. De minderheid van de SER kan zich met de bepaling 
verenigen, mits de to ts tandkoming van de ui tvoer ingsbeslui ten met de 
grootste zorgvuld igheid geschiedt. De ondergetekenden menen dat de 
tekst van de bepal ing dezelfde begrenzingen in zich heeft als die welke in 
de toel icht ing zijn opgenomen ; zij zien niet hoe de verdergaande begrenzinger 
zouden kunnen worden opgenomen zonder aan de strekking van de 
bepaling afbreuk te doen. Overigens ligt het cfeenszins in hun voornemen 
de door het par lement afgewezen f luor ider ing van dr inkwater bij a lgemene 
maatregel van bestuur in te voeren, zodra dit on twerp kracht van wet zal 
hebben verkregen. Met de minderheid van de SER zijn de ondergetekenden 
van mening dat u i tvoer ing van deze bepal ing met de grootste zorgvuld igheid 
zal moeten geschieden. 

Zoals in paragraaf 3 van het a lgemeen deel van deze memor ie is ui teen-
gezet, worden in het stelsel van het we tson twerp de regels die krachtens 
de onderscheidene n ieuwe artikelen ten aanzien van waren kunnen worden 
gesteld, in de meeste geval len gegoten in de v o r m hetzij van een verbod 
bepaalde handel ingen te verr ichten met betrekking tot waren die aan de 
daarvoor gestelde eisen niet vo ldoen, hetzij van een verbod bepaalde 
handel ingen met betrekking tot waren te verr ichten anders dan met 
inachtneming van de daaromtrent gegeven voorschr i f ten. Hem onderhavige 
artikel gaat uit van de eerstbedoelde opzet. De eisen die krachtens dit 
artikel worden gesteld kunnen betrekking hebben op de samenstel l ing (of 
ui tvoering) van de waar - welke factor ui teraard bij uitstek bepalend is voor 
haar hoedanigheid of eigenschappen - maar ook anderszins op de hoeda-
nigheid of eigenschappen van de waar worden afgestemd. Regelgeving 
van de in dit artikel beoogde strekking valt in de bestaande opzet van de 
Warenwet binnen het kader van (het huidige) artikel 16, eerste l id, onderdeel 
c. 

In de aanhef van het bestaande artikel 16 word t het belang van de 
eerl i jkheid in de handel niet vermeld. Deze beperking is bij de n ieuwe opzet 
opgeheven. Zoals in paragraaf 3 van het a lgemeen deel van deze memor ie 
al is opgemerkt en in de algemeen gehouden fo rmuler ing van het n ieuwe 
artikel 14 tot u i tdrukking is gebracht, word t er in het wetsontwerp van 
ui tgegaan, dat bij de toepassing van elk der vo lgende artikelen in beginsel 
meer dan één van het in artikel 14 genoemde vij f tal belangen gel i jkt i jdig 
betrokken kan zijn. Ook wanneer een voorziening krachtens het onderhavige 
artikel word t getrof fen, die ingegeven is door overwegingen op het stuk 
van gezondheid of vei l igheid (zie de in artikel 14a in de aanhef van het 
eerste l id, onder a, en in het tweede lid gegeven omschr i jv ingen), strekt zij 
niet alleen tot bescherming van de gebruiker in diens hoedanigheid van 
«consument», maar tevens tot bescherming van elke afnemer (handelaar 
of gebruiker) in diens hoedanigheid van «koper» van de waar - zodat 
daarbij naast het volksgezondheids- of vei l igheidsbelang ook het belang 
van de eerl i jkheid in de handel duidel i jk aan de orde is. 

De verr icht ingen waarb i j de bij een algemene maatregel van bestuur krach-
tens dit artikel ten aanzien van waren gestelde eisen moeten worden in acht 
genomen, worden in die maatregel aangewezen. Op grond van het eerste 
lid van dit artikel kunnen het, naast het verhandelen, zi jn: het bereiden of 
vervaardigen van de waar, alsook het verwerken of anderszins bezigen 
daarvan tot een bij de maatregel aangegeven doel . De werkingssfeer van 
het op de goede hoedanigheid van waren afgestemde eisenregime onder-
gaat hiermee een u i tbre id ing. De «gelding» van de eisen die thans krach-
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tens artikel 16, eerste lid, onderdeel c, worden gesteld, bepaalt zich in feite 
tot de «afzetfase»: naar de opzet van het «model» voor de gemeentelijke 
verordeningen op grond van het huidige artikel 6 is ten aanzien van waren 
die aan de krachtens vorengenoemde bepaling gestelde eisen niet voldoen, 
alleen het verkopen (verhandelen) een verboden handeling. Door de in het 
nieuwe artikel besloten mogelijkheid een verbod te stellen voor het 
bereiden of vervaardigen van waren die aan bedoelde eisen niet voldoen, 
kan het regime ook de produktiefase gaan bestrijken. 

Nieuw is ook de in het onderhavige artikel gegeven mogelijkheid bepaalde 
toepassingen (zoals een verwerking tot een bepaald doel e.a.) van een 
waar die aan de daartoe gestelde eisen niet voldoet, te verbieden. Ingeval 
krachtens dit artikel een verbod van de hier bedoelde strekking is gesteld, 
geldt (in beginsel) op grond van het derde lid van rechtswege ook een 
verbod zodanige waar voorhanden of in voorraad te hebben indien niet 
aannemelijk kan worden gemaakt dat zij niet voor de verboden toepassing 
bestemd is. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarin aan laatstbedoeld 
verbod geen of niet in volle omvang behoefte bestaat. Zo valt bij voorbeeld 
te denken aan gevallen waarin een grondstof weliswaar in de beginfase 
nog niet voldoet aan de eisen, geldende voor verwerking tot het doel 

waarvoor zij bestemd is, maar later wel - bij voorbeeld middels een 
behandeling waaraan zij zal worden onderworpen maar soms ook enkel 
door verloop van zekere tijd - de vereiste hoedanigheid alsnog zal kunnen 
verkrijgen. Ook kan gedacht worden aan het door de Adviescommissie 
Warenwet aangedragen geval dat een stof die niet in een bepaalde waar 
mag worden verwerkt, in voorraad wordt gehouden door een leverancier 
die niet weet en veelal ook niet kan weten wat zijn afnemer met die waar 
zal verrichten. Artikel 1, vijfde lid, verschaft de mogelijkheid met dergelijke 
bijzondere omstandigheden rekening te houden door voor de hier bedoelde 
gevallen het derde lid van het onderhavige artikel geheel of gedeeltelijk 
buiten toepassing te verklaren. 

Er is in de praktijk van de toepassing van de Warenwet van uitgegaan dat 
reeds haar huidige bepalingen de mogelijkheid insluiten om, bij het stellen 
van op het weren van wat schadelijk is gerichte eisen inzake de samenstelling 
of hoedanigheid van een waar, deze niet enkel maar «op zich zelf» te 
beschouwen doch binnen zekere grenzen ook rekening te houden met de 
plaats die zij in een ruimer geheel inneemt. De opzet van het nieuwe artikel 
14a, eerste lid, onderdeel a, beoogt geen verandering op dit stuk. De 
hierboven bedoelde mogelijkheid heeft vooral betekenis voor de levensmid-
delensector. Het gaat er hierbij om, bij het vaststellen van een limiet voor 
sommige in een bepaalde eet- of drinkwaar aanwezige bestanddelen die in 
grotere hoeveelheden schadelijk kunnen zijn, in aanmerking te kunnen 
nemen dat zij ook in andere onderdelen van het totale voedingspakket 
voorkomen, en de hoogte van de limiet die te hunnen aanzien bij deze 
waar gaat gelden, mede op die omstand'gheid te kunnen afstemmen en 
dus te mogen stellen op een niveau beneden de (hoger liggende) grens-
waarde die, zo deze waar alléén in het geding was, hiervoor reeds uitkomst 
zou bieden. In dit verband valt met name te denken aan «contaminanten» 
(van buiten geïnfiltreerde stoffen die de zuiverheid van de waar kunnen 
aantasten) en aan bepaalde «additieven» (het betreft hier toevoegingen die 
in het kader van de samenstelling van de waar slechts een hulpfunctie 
vervullen maar daarbij , in elk geval van overschrijding van een zekere 
hoeveelheidsgrens, een schadelijk effect kunnen teweegbrengen). Het lijkt 
uit het oogpunt van gezondheidsbescherming alleszins gerechtvaardigd 
het gehalte aan dergelijke stoffen in levensmiddelen, gelet op de veelvuldige 
aanwezigheid van die stoffen binnen de totaliteit van het voedingspakket, 
over de gehele linie te «minimaliseren», dat wil zeggen zo beperkt mogelijk 
te houden. 

Artikel 14b 

Dit artikel stemt in grote lijnen overeen met het huidige artikel 16, eerste 
lid, onder a en b. Het vervult een eigen functie, staande naast die van 
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artikel 14a. Terwijl artikel 14a geheel gericht is op de deugdelijkheid van de 
waaraan «de waar» moet voldoen, gaat het in het onderhavige artikel vooral 
om factoren van buitenaf, die nochtans de gesteldheid van de waar zelf kun-
nen beïnvloeden en besloten liggen in feitelijke handelingen die ten aanzien 
beïnvloeden en besloten liggen in feitelijke handelingen die ten aanzien 
van de waar worden verricht. Het artikel geeft een basis voor het stellen 
van waarborgen tegen een onhygiënische of anderszins voor de waar 
schadelijke behandeling, die van belang kunnen zijn zowel met het oog op 
de deugdelijkheid als met het oog op de houdbaarheid van de waar. In de 
praktijk van de toepassing van dit artikel zullen er ongetwijfeld aanrakings-
punten zijn enerzijds met artikel 14a en anderzijds met artikel 14c (dat 
geheel op de deugdelijke toestand en de houdbaarheid van de waar is 
gericht), maar het «specifieke» van artikel 14b is dat het daarin met name 
gaat om voorschriften die niet eisen ten aanzien van de waar als zodanig 
bevatten maar gedragsregels die bij de in dit artikel - in het eerste lid 
daarvan - genoemde verrichtingen moeten worden in acht genomen en 
bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de wijze waarop en de omstan-
digheden waaronder die verrichtingen plaatshebben. 

De voorschriften die krachtens onderdeel a van het eerste lid kunnen 
worden gesteld, zijn van algemene strekking. Onderdeel b houdt rekening 
met voorkomende categorieën van gevallen - definieerbaar door de aan de 
orde zijnde handeling benevens de soort waren waarop deze betrekking 
heeft - waarin de beoogde belangenbescherming met betrekking tot in 
onderdeel a omschreven onderwerpen niet of slechts onvoldoende door 
algemeen geldende regels kan worden gewaarborgd. Hierbij valt met name 
te denken enerzijds aan bepaalde bezigheden waarvan de omstandigheden 
in de praktijk zo sterk uiteenlopen dat het stellen van uniforme regels niet 
wel mogelijk is en slechts het geven van voorschriften, op elk individueel 
geval afzonderlijk afgestemd, behoorlijk uitkomst kan bieden, en anderzijds 
aan handelingen, zoals het bereiden en het bewaren van licht bederfelijke 
levensmiddelen, ten aanzien waarvan, ongeacht het al dan niet van 
toepassing zijn van algemeen geldende regels, bijzondere voorzorgen in de 
preventieve sfeer gebonden zijn. Voor al deze gevallen lijkt een vergun-
ningstelsel - dat krachtens onderdeel b kan worden ingevoerd - de 
aangewezen oplossing. Zodanig stelsel biedt de gelegenheid, alvorens 
omtrent de toelating van de betrokkene tot de door hem geambieerde 
activiteit te beslissen, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden 
waarover deze beschikt om die activiteit op vereiste wijze uit te oefenen. De 
voorschriften die aan een vergunning kunnen worden verbonden - en die 
hetzij het voor de betrokkene aan wie de vergunning is verleend, ter zake 
geldende regime volledig gaan uitmaken, hetzij komen te staan naast de op 
dat stuk van toepassing zijnde algemene regels, gesteld krachtens onderdeel 
a - zullen telkens op de in het gegeven geval relevante omstandigheden 
kunnen worden ingesteld. De beperkingen waaronder een vergunning kan 
worden verleend, kunnen eventueel ook betrekking hebben op de tijdsduur 
waarvoor de vergunning geldt. 

Naast de onder a en b opgenomen mogelijkheden van algemene regels, 
onderscheidenlijk een vergunningstelsel geeft onderdeel c de mogelijkheid 
om als gedragsregel bij de in de aanhef van het lid genoemde verrichtingen 
de verplichting op te leggen tot een deponering van de samenstelling van 
produkten bij een overheidsorgaan. Deze verplichting tot deponering kan, 
al naargelang de uitvoeringsregeling bepaalt, alleen betrekking hebben op 
de kwalitatieve samenstelling van de waar of zowel op de kwalitatieve als 
de kwantitatieve samenstelling van de waar. Via deze bepaling wordt het 
de overheid mogelijk gemaakt de samenstelling van bepaalde categoriën 
van produkten (bij voorbeeld wasmiddelen en cosmetica) te volgen. Mocht 
blijken dat zich in die produkten stoffen bevinden in een hoeveelheid die 
gevaarlijk wordt geacht, dan kan vervolgens op grond van een der andere 
artikelen worden opgetreden. Zonder zodanige deponering is, vooral bij 
complex samengestelde produkten, vaak zeer moeilijk controle uit te 
oefenen op de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van een produkt. 
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De gevraagde gegevens inzake de samenstelling zullen moeten worden 
overgelegd aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne of een 
bij de maatregel aan te wijzen overheidsorgaan. Te denken valt hierbij bij 
voorbeeld aan het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid of een op de 
desbetreffende produkten gespecialiseerde keuringsdienst van waren. 
Waar het hier veelal zal gaan om commercieel gevoelige gegevens, zal 
daaromtrent uiteraard de nodige geheimhouding worden verzekerd; men 
zie artikel 28. 

Een minderheid van de SER acht de voorgestelde bepaling, voor 
zover deze betrekking heeft op niet-levensmiddelen, een onaanvaardbare 
aantasting van de vrijheid en primaire verantwoordelijkheid van het 
bedrijfsleven. Hoewel ook de ondergetekenden de verantwoordelijkheid 
van het bedrijfsleven voorop stellen, menen zij dat de overheid ook met 
betrekking tot de normstelling ten aanzien van niet-levensmiddelen een 
eigen verantwoordelijkheid heeft; ter zake bestaat er geen principieel 
verschil met de levensmiddelensfeer. Deze verantwoordelijkheid zal waar 
nodig zijn beslag moeten krijgen in wettelijke maatregelen. De ondergete-
kenden handhaven dan ook de oorspronkelijke voorstellen. 

De inhoud van het eerste lid lijkt overigens slechts op enkele punten 
enige toelichting te behoeven. Zo moge worden opgemerkt dat onderdeel 
a-1° van dat lid, sprekende van voorschriften met betrekking tot voorwerpen, 
gereedschappen of materialen die bij het verrichten van de in de aanhef 
van het artikellid bedoelde handelingen «worden gebezigd», respectievelijk 
met betrekking tot hetgeen in of bij de ruimten waarin de handelingen 
worden verricht, «aanwezig is», op de mogelijkheid ziet zowel het bezigen 
van respectievelijk het aanwezig zijn van bepaalde zaken te verlangen als 
het bezigen van respectievelijk het aanwezig zijn van bepaalde zaken uit te 
sluiten of slechts voorwaardelijk toe te laten. De bepaling biedt (o.m.) de 
mogelijkheid te bevorderen dat de - al dan niet besloten - ruimte waarin 
de handelingen plaatshebben, gevrijwaard is van elke besmetting van 
buiten, en daartoe bij voorbeeld te eisen dat in de onmiddellijke nabijheid 
van die ruimte zich geen zaken bevinden die een kans op vervuiling van de 
ruimte meebrengen - zoals bij voorbeeld een mestvaalt op een open riool. 

Blijkens het eerste lid, onder b, zullen in gevallen waarin de vergunning-
verlenende taak bij de minister komt te berusten, de besluiten, beslissingen 
omtrent vergunningen inhoudende, kunnen worden genomen hetzij 
«door» hetzij «vanwege» hem. De term «vanwege» beoogt de mogelijkheid 
voor de minister te verzekeren om, desverkiezende, ook een niet aan hem 
ondergeschikt overheidsorgaan te machtigen uit zijn naam en onder zijn 
verantwoordelijkheid de vergunningverlening te behartigen. De hier 
aan de orde zijnde «mandaatfiguur» sluit voor de minister de mogelijkheid 
in aan het door hem gemachtigde orgaan omtrent de vergunningverlening 
zowel algemene richtlijnen als incidentele instructies te geven doch ook, zo 
nodig, in bepaalde gevallen de beslissing in eigen hand te houden. Voor 
zodanige inschakeling komen uiteraard in het bijzonder in aanmerking 
organen die al uit anderen hoofde bij de uitvoering van de Warenwet 
betrokken zijn. Er valt in dit verband allereerst te denken aan de hoofden 
van de keuringsdiensten. Overigens kunnen deze krachtens de onderhavige 
bepaling eveneens bij algemene maatregel van bestuur als vergunningver-
lenende instantie worden aangewezen, in welk geval zij op dit stuk een 
zelfstandige bevoegdheid verkrijgen, die zij alsdan uit eigen naam gaan 
uitoefenen. In gevallen waarin daartoe aanleiding bestaat, zouden bij 
algemene maatregel van bestuur ook een of meer ministers met de 
vergunningverlening kunnen worden belast, zulks ten einde ook andere 
ministers dan de bewindsman van Volksgezondheid en Milieuhygiëne bij 
de vergunningverlening te betrekken. 

Het tweede t/m vierde lid van het onderhavige artikel bevatten enige 
nadere voorzieningen ter zake van de vergunningstelsels die krachtens het 
eerste lid, onder b, in het leven kunnen worden geroepen. De voorzieningen 
van het derde lid en het vierde lid komen naar hun aard overeen met die 
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welke in andere wetten met betrekking tot daarin geregelde vergunning-
stelsels zijn opgenomen (zie bij voorbeeld in de Wet geluidhinder de 
artikelen 4 en 5). Een afzonderlijke vermelding verdient het tweede lid, dat 
voor de gevallen waarin krachtens het eerste lid een ander orgaan dan de 
bij deze wet betrokken minister of ministers met de verlening van vergun-
ningen is belast, aan de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de 
bevoegdheid toekent regels te stellen omtrent het door dat orgaan op het 
stuk van die verlening te voeren beleid. 

Met de SER achten de ondergetekenden het wenselijk in die gevallen 
waarin de bevoegdheid tot vergunningverlening aan een «lager» overheids-
orgaan is overgedragen, een mogelijkheid van beroep op de minister open 
te stellen; daartoe is het vijfde lid opgenomen. Tegen beschikkingen inzake 
vergunningen van een of meer van de ministers zal ingevolge artikel 16a 
beroep kunnen worden ingesteld bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven. 

Het zesde lid vormt een essentiële aanvulling van de in de voorafgaande 
leden neergelegde regeling door een basis te leggen voor het stellen van 
een verbod waren te verhandelen, ten aanzien waarvan niet is gehandeld 
in overeenstemming met krachtens het eerste lid gestelde algemene 
voorschriften, dan wel voorschriften, verbonden aan een vergunning. Aan 
de Adviescommissie Warenwet kan worden toegegeven dat met name 
latere handelaars soms niet op de hoogte kunnen zijn van een niet-naleving 
der voorschriften. Evenwel zal veelal niet kunnen worden getolereerd dat 
waren die op een verboden wijze zijn geproduceerd, ook na ontdekking 
daarvan worden verder verhandeld, zulks ten detrimente van de consument. 
Dit lid geeft de mogelijkheid zulks te voorkomen. Voor een strafvervolging 
tegen de latere handelaars zal evenwel slechts plaats zijn, als deze op de 
hoogte zijn (gesteld) van het niet naleven van de voorschriften, aangezien 
zij anders een beroep kunnen doen op afwezigheid van alle schuld. In de 
praktijk zal dat erop neerkomen dat, door het geven van een (algemene of 
bijzondere) waarschuwing, eerst aan de latere handelaars de gelegenheid 
wordt geboden de betrokken waren zelf uit de handel te nemen. Mocht 
reeds bij de totstandkoming van een uitvoeringsmaatregel worden voorzien 
dat het verder verhandelen door bepaalde categorieën verhandelaars 
geen problemen oplevert, dan kan dat met toepassing van artikel 1, vijfde 
lid, worden vrijgesteld. 

Het zesde lid geldt mede met betrekking tot ingevoerde produkten. Van 
een importeur die waren waarvoor eisen krachtens dit artikel gelden, wenst 
in te voeren, valt te verlangen dat hij (als eerste verhandelaar in Nederland) 
zich ervan op de hoogte stelt of aan de gestelde eisen is voldaan. 

Artikel 14c 

In dit artikel is een onderscheid gemaakt tussen de «toestand» van een 
waar en haar «houdbaarheid». Onderdeel a heeft het oog op eisen betref-
fende de (deugdelijke) toestand waarin de waar moet «verkeren» om te 
mogen worden verhandeld; het betreft hier dus de toestand van de waar in 
de tijdfase van haar «afzet», tot en met het tijdstip van aflevering. De eisen, 
gericht op de houdbaarheid - waarvan onderdeel b spreekt - dienen ertoe 
om te bevorderen dat de waar zo lang mogelijk in een deugdelijke toestand 
«blijft», en zien daarbij mede op de tijdfase na de aflevering aan de gebruiker. 
Het behoeft overigens geen betoog dat hetgeen ten aanzien van de 
«toestand» wordt verlangd, ook de «houdbaarheid» kan beïnvloeden, en 
anderzijds dat eisen met betrekking tot de «houdbaarheid» ook de «toestand» 
rechtstreeks raken. 

Ook de gelding zelf van eisen omtrent de houdbaarheid, die krachtens 
onderdeel b wordt gesteld, beperkt zich niet tot de fase van het «verhande-
len». Het ligt voor de hand ten behoeve van de houdbaarheid met name 
ook eisen in het leven te roepen die de produktiefase bestrijken en betrekking 
hebben op de bereiding of vervaardiging van de waar, waarbij ook bepaalde 
elementen van de samenstelling van de waar in het geding kunnen zijn. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17495, nr. 3 33 



Eisen met betrekking tot de samenstelling van een waar kunnen thans 
worden gesteld op grond van artikel 16, eerste lid, onder c. Deze huidige 
bepaling is ruim geformuleerd en laat het toe samenstellingseisen voor 
verschillende doeleinden in het leven te roepen; daartoe behoort ook de 
«houdbaarheid» van een waar. In de nieuwe opzet wordt principieel 
onderscheiden tussen de samenstellingseisen, gericht op de hoedanigheid 
van de waar als zodanig (artikel 14a), die, betrekking hebbende op de 
houdbaarheid (het onderhavige artikel 14c) en die ten behoeve van de 
duidelijkheid voor de afnemers (artikel 14f, onderdeel f). 

De in de Warenwet besloten mogelijkheden tot het stellen van eisen met 
betrekking tot de deugdelijke toestand en de houdbaarheid van de waar 
worden in dit wetsontwerp verruimd. Zo bevat de Warenwet in haar 
huidige vorm nog geen basis voor een verbod om waren te verhandelen na 
het verstrijken van een met het oog op de houdbaarheid gestelde termijn. 
Hierin wordt voorzien door onderdeel c van het onderhavige artikel 14c. 
(Door het stellen van het hier bedoelde verbod wordt uiteraard de houd-
baarheid zelf niet beïnvloed maar wel bevorderd dat de waar in een 
deugdelijke toestand wordt verhandeld.) De in het wetsontwerp eveneens 
neergelegde mogelijkheid om op de verpakking (bij voorbeeld van melk) 
een datum uit oogpunt van de houdbaarheid te doen vermelden, berust 
niet op het onderhavige artikel maar op artikel 14f, onder c, dat een 
regelgeving, met het oog op de duidelijkheid voor de afnemers, ter zake 
van informatieve gegevens omtrent de waar tot onderwerp heeft. 

Onderdeel d van het onderhavige artikel verschaft een basis om ten 
behoeve van het in deugdelijke toestand houden van de waar eisen te 
stellen op het stuk der verpakking. Deze bepaling verleent de bevoegdheid 
tot dat doel te verbieden dat bepaalde waren in onverpakte vorm (dus: 
anders dan in een verpakking) worden verhandeld, alsook tot dat doel te 
verbieden dat bepaalde waren worden verhandeld in verpakkingen die aan 
daarvoor gestelde eisen niet voldoen. De bepaling sluit ook de mogelijkheid 
in van beide bevoegdheden gelijktijdig gebruik te maken, hetgeen neerkomt 
op het stellen van een verbod bepaalde waren te verhandelen anders dan 
in verpakkingen die aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Het huidige 
artikel 16, eerste lid, onder b, van de Warenwet biedt reeds een basis voor 
het stellen van voorschriften, in acht te nemen bij de bereiding en enkele 
andere handelingen waaronder de verpakking van waren. In deze samenhang 
lijkt het meer te gaan om gedragsregels, bij «het verpakken» (de handeling) 
in acht te nemen, dan om eisen waaraan de «verpakking» (het object) moet 
voldoen. Een dergelijke opzet biedt te weinig armslag. Uiteraard is ook 
thans reeds de mogelijkheid aanwezig de verpakking zelf als «waar» in de 
zin van de Warenwet aan te wijzen en op deze grondslag ten aanzien van 
de eigenschappen die verpakkingen moeten bezitten, eisen te stellen. Dit 
lijkt echter niet de meest geschikte weg om te komen tot een voldoende 
gedifferentieerd eisenstelsel, afgestemd op de onderscheidene waren 
waarvoor de verpakkingen moeten dienen. In het wetsontwerp wordt 
tussen de twee hierboven ter sprake gekomen aspecten duidelijk onder-
scheiden: terwijl voorschriften , in acht te nemen bij «het verpakken», 
krachtens het nieuwe artikel 14b kunnen worden gesteld, biedt onderdeel d 
van het onderhavige artikel de benodigde wettelijke basis voor het stellen 
van «verpakkingseisen» in de eigenlijke zin. 

Artikel 14d 

Zoals in het algemeen deel van deze memorie reeds is gesteld (paragraaf 
2), is besloten de Warenwet mede te richten op de bescherming van het 
milieu. In de artikelen 14d en 14e zijn de specifieke middelen gegeven die 
kunnen worden gebruikt voor het weren van waren met het oog op hun 
voor het milieu schadelijke gevolgen. Deze gevolgen moeten veroorzaakt 
worden door het gebruik van de waar door de consument, hetzij direct (bij 
aanwending), hetzij indirect (na aanwending). Gedacht zou kunnen worden 
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aan enerzijds de geluidhinder die optreedt door het gebruik van grasmaai-
machines, anderzijds wasmiddelen die zo zijn samengesteld dat ten 
gevolge van het massale gebruik de kwaliteit van het oppervlaktewater 
wordt aangetast. 

Voor milieuproblemen die ontstaan bij de produktie van waren zullen de 
voorgestelde bepalingen niet kunnen worden toegepast. Daartoe zijn in de 
milieuwetgeving reeds vele mogelijkheden gegeven. Ten aanzien van de 
afvalstoffenproblematiek als zodanig zal bij voorkeur gebruik worden 
gemaakt van de Afvalstoffenwet. 

De in artikel 14d gegeven mogelijkheden zijn weliswaar geënt op de 
overige voorgestelde bepalingen van de Warenwet, maar zij wijken daar op 
onderdelen van af. Zo geeft het eerste lid in onderdeel a de mogelijkheid 
het vervaardigen of verhandelen van een bepaalde categorie waren om 
milieuredenen geheel te verbieden, een mogelijkheid die elders in de 
Warenwet niet voorkomt. Gebleken is dat bepaalde categorieën waren, 
ongeacht hun hoedanigheid (algemene gesteldheid) of eigenschappen 
(intrinsieke kenmerken), altijd onaanvaardbare milieuverontreiniging 
veroorzaken; men denke aan de zogenaamde afvalverkleiners. Op grond van 
deze bepaling kan het vervaardigen of verhandelen van zodanige waren 
worden verboden. 

Onderdeel b past geheel in het stramien van de Warenwet en behoeft 
geen verdere toelichting. Onderdeel c loopt parallel met artikel 14b, eerste 
lid, onder b, met dien verstande dat het toetsingscriterium bij artikel 14b 
ligt in omstandigheden (van hygiëne of anderszins) die bij de bereiding etc. 
een rol spelen, terwijl bij artikel 14d het toetsingscriterium ruimer is: de 
bescherming van het milieu. 

De op grond van deze bepaling aan beperkingen te onderwerpen 
handelingen zijn het vervaardigen en het verhandelen. Hoewel het met het 
oog op het voorkomen van gebruik in de particuliere huishouding van voor 
het milieu schadelijke waren theoretisch voldoende zou zijn het verhandelen 
als aangrijpingspunt te nemen, kan met het oog op een doeltreffende 
controle het vervaardigen als aangrijpingspunt niet worden gemist. 

Het kan voorkomen dat waren die bij gebruik in particuliere sfeer tot 
schade voor het milieu leiden, zulks niet doen indien zij bedrijfsmatig 
worden gebruikt, bij voorbeeld omdat daar het treffen van andersoortige 
voorzieningen in de rede ligt. Waar nodig kan voor deze gevallen met 
toepassing van artikel 1, vijfde lid, een uitzondering worden geschapen. 

Het tweede en derde lid lopen parallel met artikel 14b, tweede t/m zesde 
lid. Voor een nadere toelichting zij naar de toelichting op dat artikel 
verwezen. 

Artikel 14e 

Dit artikel voert als nieuw element in de Warenwet de mogelijkheid van 
een stelsel van typekeuring in. Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik 
worden gemaakt voor niet-levensmiddelen; ook de SER is van mening dat 
met betrekking tot niet-levensmiddelen een stelsel van typekeuring 
mogelijk moet zijn. Met betrekking tot eet- en drinkwaren is een dergelijk 
stelsel minder op zijn plaats, aangezien de kwaliteit van levensmiddelen 
van zoveel meer factoren afhankelijk is (bij voorbeeld tijd en wijze van 
bewaren) dat de goedkeuring van een type geen enkele waarborg zou 
bieden. 

Een typekeuringsstelsel kan in het leven worden geroepen zowel om 
milieuredenen als ter waring van voor de gezondheid of veiligheid schade-
lijke waren. Het kan worden toegepast in die gevallen waarin op grond van 
toetsing van één of enkele exemplaren aan de algemene eisen voldoende 
zekerheid kan worden verkegen dat alle produkten die overeenstemmen 
met het gekeurde exemplaar, voldoende beveiligd zijn tegen de gevaren 
met het oog waarop de eisen zijn gesteld; men denke bij voorbeeld aan de 
mechanische gevaren van cirkelzagen. 
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Op grond van het eerste lid zullen bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur de regels volgens welke de keuring moet worden verricht, 
worden vastgesteld; het tweede lid regelt de procedure van de aanvraag 
en de behandeling daarvan. De wijze waarop de keuring moet worden 
verricht, kan verschillend zijn. Het kan voorkomen dat een type kan worden 
goedgekeurd op grond van constructietekeningen. Anderzijds kan worden 
voorgeschreven dat de goedkeuring geschiedt aan de hand van de resultaten 
van bepaalde proeven, verricht op een of meer exemplaren (prototypes) of 
onderdelen daarvan. In dat geval zal de aanvrager van de goedkeuring 
uiteraard de benodigde exemplaren ter beschikking moeten stellen, 
aangezien anders de proeven niet kunnen worden gedaan en dus op de 
aanvraag niet kan worden beslist. 

Ingevolge het derde lid worden de met de typekeuring belaste instanties 
aangewezen door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, zulks 
aangezien deze primair is belast met de zorg voor de gezondheid en 
veiligheid van de mens alsook met de zorg voor de bescherming van het 
milieu. Als keuringsinstanties komen zowel overheidsinstellingen als de 
keuringsdiensten van waren en TNO als particuliere instellingen als KEMA 
en KOMO in aanmerking. Wel bestaat ingevolge het vijfde lid voor de 
betrokkene een recht van beroep op de minister. Tegen de beslissing van 
de Minister zal ingevolge artikel 16a beroep openstaan op het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven. 

Het ingevolge het vierde lid verschuldigde bedrag draagt het karakter 
van een tegemoetkoming in de kosten van de keuring; het zal het geschatte 
beloop van die kosten niet te boven mogen gaan. 

Artikel 14f 

Zoals in paragraaf 3 van het algemeen deel van deze memorie reeds is 
vermeld, heeft dit artikel betrekking op de tweede doelstelling van de wet: 
de bevordering van de duidelijkheid voor de afnemers van waren. 

Het artikel betreft allereerst de regelgeving op het stuk van de «aandui-
dingen» die ten aanzien van waren bij het verhandelen daarvan worden 
gebezigd. Onder het «bezigen van aanduidingen» valt in dit verband niet 
alleen te verstaan het stellen van aanduidingen op de waren zelf of hun 
verpakking maar heel in het algemeen al hetgeen bij de «presentatie» van 
waren ter omlijning of kenschetsing daarvan langs welke weg ook tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

In het huidige artikel 14 vallen onder het begrip «aanduidingen» zowel de 
aanduidingen, liggende in de sfeer van de «identificering» en een waar 
- men kan in dit verband spreken van een aanduiding van de waar - als 
datgene wat ter verdere informatie omtrent de waar dienaangaande wordt 
vermeld of afgebeeld (met name de onderdelen d t/m f van het eerste lid 
van genoemd artikel zijn geheel op dit laatste afgestemd). In het wetsontwerp 
worden deze twee in wezen verschillende aspecten duidelijker gescheiden. 
De term «aanduidingen» wordt daarin slechts gebruikt met betrekking tot 
vermeldingen (veelal een «benaming» inhoudende) ter identificering van 
de waar. Daarover handelen met name de onderdelen a en b van het 
nieuwe artikel 14f. De verdere informatie aangaande de waar (met name 
door vermeldingen van gegevens omtrent de waar maar ook door voorstel-
lingen die, bij voorbeeld aangaande de aard of eigenschappen van de 
waar, anders dan in bewoordingen worden gegeven) vormt het onderwerp 
van onderdeel c van dit artikel. Onder de «eigenschappen» van een waar 
worden verstaan de intrinsieke kenmerken daarvan: melk heeft bij voorbeeld 
de eigenschap dat deze na verloop van tijd zuur wordt. Aanduidingsregels 
kunnen mede betrekking hebben op de «hoedanigheid» van de waar. Deze 
begrippen overlappen elkaar ten dele; er bestaat ook een accentverschil. 
Bij het begrip hoedanigheid gaat het om de gesteldheid van de waar of de 
toestand waarin deze zich bevindt, bij voorbeeld diepgevroren. 
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Binnen het kader van de onderdelen a en b is met betrekking tot de 
strekking van de voorschriften die op het stuk van de aanduidingen 
krachtens deze bepalingen kunnen worden gesteld, anders dan in het 
huidige artikel 14, geen limitatieve opsomming van mogelijkheden opge-
nomen. Onderdeel a is in zeer algemene bewoordingen gesteld, hetgeen 
een ruimere armslag geeft en zowel voor «geboden» als voor «verboden» 
in verschillende vormen de mogelijkheid biedt, doch tevens een afzonderlijke 
bepaling over de «vorm» der aanduidingen - zoals thans is vervat 
in artikel 14a van de wet - overbodig maakt. Onderdeel b verschaft de 
mogelijkheid om bij het geven van voorschriften omtrent de aanduiding 
van bepaalde waren («bepaald» naar hun soort, aard, samenstelling of 
anderszins) te verbieden niet alleen dat een voor die waren vastgestelde 
aanduiding maar ook dat enige hierop gelijkende aanduidingen met 
betrekking tot welke andere waren dan ook worden gebezigd. Het huidige 
artikel 14 biedt daartoe geen toereikende basis; de nieuwe bepaling 
voorziet in een in de praktijk duidelijk gebleken behoefte. 

In onderdeel c van het nieuwe artikel is wel een enumeratieve methode 
gevolgd ten aanzien van de velerlei punten waarop de informatieve 
gegevens waaromtrent krachtens deze bepaling voorschriften moeten 
kunnen worden gesteld, betrekking hebben, maar is anderzijds, evenals in 
onderdeel a, een limitatieve opsomming van mogelijkheden ter zake van 
de concrete strekking der voorschriften zelf vermeden. Deze opzet brengt 
mee dat ook op het stuk van de regelgeving voor de hier aan de orde zijnde 
«vermeldingen» of «voorstellingen» omtrent de waar een behoorlijk ruime 
armslag wordt verkregen en tevens een afzonderlijke wetsbepaling, op de 
«vorm» daarvan betrekking hebbende, kan worden gemist. 

Bij de opsomming van de onderwerpen waarop de informatieve gegevens 
betrekking kunnen hebben, is uiteraard rekening gehouden met de behoeften 
die in de praktijk naar voren zijn gekomen. De mogelijkheden op dit stuk 
die de Warenwet in haar bestaande vorm biedt, worden door de nieuwe 
bepaling wezenlijk verruimd, ten einde te bereiken dat alle elementen die 
voor een behoorlijke informatie omtrent een waar relevant zijn, door de te 
maken regelingen kunnen worden bestreken. Voor de daarin vermelde 
onderwerpen zij allereerst naar die bepaling zelf verwezen, slechts bij enkele 
ervan moge hier nog het volgende worden aangetekend. 

Met betrekking tot de «samenstelling» van de waar valt o m . te denken 
aan het stellen van een verplichting om bijvoorbeeld op verpakte levens-
middelen een ingrediëntenlijst op te nemen. Bij de gegevens omtrent de 
«houdbaarheid» kan het o.m. gaan om een verplichting om - bijvoorbeeld 
op capsules van melkflessen - een dagaanduiding aan te brengen. Met 
betrekking tot het onderwerp «herkomst van de waar» zij opgemerkt dat 
daarbij zowel valt te denken aan de fabrikant als aan de plaats vanwaar de 
waar afkomstig is (bijvoorbeeld het land van oorsprong). De «uitwerking 
die de waar bij gebruik kan hebben op de gezondheid van de mens» (men 
denke aan de uitwerking van bepaalde textielgoederen op de huid, of 
van cosmetica) wordt als onderwerp afzonderlijk genoemd om de mogelijkheid 
een desbetreffende vermelding voor te schrijven buiten twijfel te stellen; 
de hier bedoelde informatie is met name in de huidige tijd, waarin veel met 
kunststoffen wordt gewerkt, stellig van belang. De voorschriften betreffende 
de «uitwerking» van de waar kunnen zowel betrekking hebben op eventuele 
negatieve uitwerkingen (waarschuwende vermeldingen of voorstellingen) 
als, in gevallen waarvoor met toepassing van artikel 1, vijfde lid, artikel 15a 
buiten toepassing is gesteld, op positieve uitwerkingen; men denke aan 
dieetwaren. 

Het gaat bij dit alles allereerst om de z.g. «etikettering» van waren doch 
de bepaling bestrijkt daarnaast ook de informatie die op andere wijze wordt 
gegeven, bij voorbeeld in prospectussen of in de handelsdocumenten die 
- vooral in het internationale verkeer - bij waren plegen te worden gevoegd. 
De door de SER voorgestelde toevoeging «op of aan de waren of in de 
omgeving daarvan dan wel elders in de verkoopruimte» kan niet worden 
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gevolgd, omdat de voorschriften dan alleen betrekking hebben op prospeo 
tussen, zolang deze zich in de buurt van de waar bevinden. Tenslotte zij 
erop gewezen dat de bepaling door haar algemene formulering de moge-
lijkheid biedt tot het stellen zowel van «geboden» als van «verboden», in 
samenhang waarmee ook allerlei modaliteiten op het stuk der vermeldingen 
geregeld kunnen worden. 

Ofschoon de voorschriften die enerzijds ter zake van «aanduidingen» en 
anderzijds ter zake van «andere vermeldingen» (enz.) kunnen worden 
gegeven die - voor zover het de verpakkingen betreft - op aanduidingen en 
onderdeel c, mede op de verpakking betrekking kunnen en in de regel ook 
zullen hebben, lijkt het wenselijk in dit artikel ook een afzonderlijke basis te 
scheppen voor «specifieke» voorschriften met betrekking tot de verpakkingen 
van waren. Ook op deze grondslag zullen er voorschriften kunnen worden 
gegeven die - voor zover het de verpakkingen betreft - op aanduidingen en 
andere vermeldingen betrekking hebben, maar anderzijds zal deze bepaling 
voorzien in de mogelijkheid (die de Warenwet in haar huidige opzet niet 
kent) om ten aanzien van verpakkingen ook op de duidelijkheid voor de 
afnemers afgestemde regels van andere aard in het leven te roepen. Zo zal 
die duidelijkheid kunnen worden bevorderd door het stellen van eisen, 
bijvoorbeeld betrekking hebbende op de afmetingen, vorm of kleur van de 
verpakking of strekkende tot het daarop vermeld staan van haar capaciteit 
(e.d.). Anderzijds is er behoefte gebleken aan een mogelijkheid om een 
beperking van het assortiment verpakkingseenheden, voor wat betreft de 
hoeveelheid van de waar die de verpakking bevat, voor te schrijven, om 
langs deze weg te komen tot een zekere standaardisatie van hoeveelheden, 
waarvoor met name uit de kring van de consumenten wordt gepleit. Voor 
een en ander is de grondslag gelegd onderscheidenlijk in de onderdelen d 
en e van dit artikel. Beide onderdelen bieden de mogelijkheid verpakkings-
eisen als daarin bedoeld te stellen mét of zónder uitsluiting van de «onver-
pakte vorm». Daarnaast bevat onderdeel e de mogelijkheid ook voor 
onverpakte waren een standaardisatie van hoeveelheden voor te schrijven. 
In de onderdelen d en e is er van uitgegaan dat aan een mogelijkheid 
(enkel maar) de onverpakte vorm te verbieden zonder tegelijkertijd eisen 
met betrekking tot de verpakking te stellen, in de sfeer van de «duidelijkheid 
voor de afnemers» geen behoefte bestaat. In een mogelijkheid tot zodanige 
opzet is wel voorzien in artikel 14c, onderdeel d, bij de toepassing waarvan 
het gaat om de bewaking van de deugdelijke toestand van de waar. In dit 
verband moge nog - onder verwijzing naar hetgeen in paragraaf 3 van het 
algemeen deel van deze memorie daaromtrent al werd gesteld - worden 
opgemerkt, dat het alleszins voor de hand ligt dat er voor bepaalde waren 
verpakkingseisen zullen gelden, die deels op artikel 14c en deels op artikel 
14f berusten. 

Onderdeel f - dat in het kader van dit artikel een enigszins aparte plaats 
inneemt - biedt de mogelijkheid ten behoeve van de duidelijkheid voor de 
afnemers het verhandelen van bepaalde verwarrende tussenvormen en 
varianten van waren te verbieden. Hieromtrent moge worden verwezen 
naar de beschouwingen, in paragraaf 3 van het algemeen deel van deze 
memorie aan dit wettelijk instrument gewijd. 

De in het vierde en vijfde lid van artikel 1 opgenomen bepalingen verschaf-
fen de mogelijkheid de verbodsbepalingen die krachtens het onderhavige 
artikel worden gesteld, niet voor alle handelsfasen en niet voor alle 
categorieën van gevallen te doen gelden; het gebied waarop het verbod 
betrekking heeft, zal uiteraard telkenmale uit het desbetreffende uitvoerings-
besluit moeten blijken. Met betrekking tot de voor bepaalde warensoorten 
in het leven te roepen verboden krachtens onderdeel f zij in dit verband 
opgemerkt dat het in het voornemen ligt deze, door een nadere precisering 
van het begrip «verhandelen» in de uitvoeringsbesluiten, te beperken tot 
produkten die ertoe bestemd zijn in hun bestaande vorm de consument te 
bereiken. Aldus zal worden voldaan aan de door de SER en de Adviescom-
missie Warenwet ter zake geuite verlangens. 
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Artikel 14g 

In het aan de adviesorganen toegezonden ontwerp was een bepaling met 
betrekking tot de invoer van waren nog niet opgenomen. Slechts was in de 
ontwerp-memorie van toelichting (paragraaf 2 (oud)) in het vooruitzicht 
gesteld dat zodanige bepaling met betrekking tot de invoer de bevoegdheid 
tot het treffen van enige bijzondere voorzieningen zou geven. 

In de thans voorgestelde bepaling is met betrekking tot de invoer (in de 
zin van het feitelijk binnen Nederlands grondgebied brengen van waren) 
inderdaad zodanige bevoegdheid gegeven. Daarbij dient te worden bedacht 
dat in beginsel alle met betrekking tot het verhandelen gestelde regels 
gelijkelijk gelden voor hier te lande vervaardigde en voor ingevoerde 
waren. Toepassing van deze bepaling zal derhalve beperkt zijn tot die 
gevallen waarin het noodzakelijk is voorschriften te stellen die aan de 
handelsfase voorafgaan of die mede betrekking hebben op waren die 
worden ingevoerd voor eigen (niet-particulier) gebruik. Het kan er daarbij 
om gaan te voorkomen dat waren van een bepaalde hoedanigheid op 
enige plaats in Nederland aanwezig zijn; ook han het noodzakelijk zijn 
voorschriften te stellen ten einde te voorkomen dat waren die niet voor 
Nederlandse gebruikers bestemd zijn, gevaar kunnen opleveren voor 
besmetting van waren die wel in Nederland in de handel komen. 

Toepassing van deze bepaling kan in beginsel plaatsvinden ten behoeve 
van alle in artikel 14 genoemde belangen. Ook terzake van de doeleinden 
waarop de te stellen regels gericht kunnen zijn, bestaan weinig beperkingen. 
Uitgesloten is in dit kader alleen het stellen van voorschriften met als doel 
de wering van waren die «beneden de maat zijn». Aangenomen kan 
worden dat voorschriften met dat doel voldoende op grond van de vooraf-
gaande artikelen kunnen worden gesteld. 

Overigens zullen in de praktijk aan de toepassing van deze bepaling 
beperkingen verbonden zijn. Eventuele te stellen voorschriften raken in 
beginsel ook waren in entrepot en transito. Daardoor kan daarvan een 
handelsbelemmerende werking uitgaan, die die van andere op grond van 
deze wet te stellen regels te boven gaat. Het is noodzakelijk, met name 
gezien de artikelen 30-36 van het EEG-verdrag, de handelsbelemmerende 
werking van nationale voorschriften zo veel mogelijk te beperken. In de 
praktijk zal toepassing van deze bepaling beperkt blijven tot het stellen van 
regels die gerechtvaardigd kunnen worden ter bescherming van gezondheid, 
veiligheid of milieu, omdat alternatieven daarvoor, die waren in entrepot 
en transitoverkeer vrijlaten, onvoldoende effectief zijn. Alleen in de (thans) 
slechts theoretisch denkbare) gevallen waarin Europese richtlijnen de 
lid-staten zouden nopen ten behoeve van andere in artikel 14 genoemde 
belangen aan de buitengrens van de Europese Gemeenschappen waren te 
controleren, zou toepassing van deze bepaling met het oog op die 
belangen mogelijk zijn. 

De onder b gegeven bevoegdheid tot het stellen van voorschriften heeft 
een ruime strekking. Enerzijds kunnen de voorschriften betrekking hebben 
op eisen, te stellen aan de samenstelling, hoedanigheid, verpakking, 
aanduiding e.d. van de in te voeren waar. Aan de andere kant kunnen de 
voorschriften betrekking hebben op door de importeur te verrichten 
handelingen. Zo kan worden geëist dat van de invoer aangifte wordt 
gedaan bij een bij de maatregel aangewezen instantie. Daarmee wordt 
tevens de mogelijkheid tot het eisen van invoer langs aangewezen «eerste 
kantoren», welke thans in artikel 15, eerste lid, onderc isgegeven, behouden. 
Uiteraard zal een aanwijzing als laatstbedoeld niet dan met medewerking 
van de Minister van Financiën kunnen geschieden. 

De SER heeft in zijn advies in het kader van de invoerbepaling gewezen 
op de mogelijke concurrentievervalsende werking van de gewijzigde 
Warenwet, met name voor zover te stellen regels de produktiefase betreffen 
Voorts stelde de SER er prijs op alsnog in de gelegenheid te worden 
gesteld over het onderhavige artikel van zijn oordeel te kunnen doen 
blijken. 
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De ondergetekenden zijn zich van de mogelijke concurrentievervalsende 
werking bewust. Zodanige concurrentievervalsing kan zich echter zowel ten 
gunste als ten nadele van geïmporteerde waren voordoen. Voorschriften 
die binnenlandse en buitenlandse waren gelijkelijk treffen, kunnen de 
buitenlandse producent nopen tot het opzetten van een afzonderlijke 
produktielijn en derhalve tot hogere kosten. Anderzijds kunnen maatregelen 
met betrekking tot de produktiefase in het buitenland soms moeilijker 
worden gecontroleerd. Het is aan de besluitgever, bij de vaststelling van de 
uitvoeringsmaatregelen een afweging mede van deze aspecten te verrichten; 
daarbij is de controleerbaarheid van de te stellen voorschriften uiteraard 
van bijzonder belang. 

Aangezien het voorgestelde artikel niet in belangrijke mate afwijkt van 
het thans geldende artikel 15, is er van afgezien het voorstel afzonderlijk 
aan het oordeel van de SER te onderwerpen. 

Artikel 14h 

Het onderhavige artikel, dat niet voorkwam in het aan de adviesinstanties 
voorgelegde ontwerp, is opgenomen op grond van heroverweging van 
voornamelijk EEG-richtlijnen (inzonderheid de richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onder-
linge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten inzake het voorverpakken 
naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde 
inhoud (Pb. E.G. 1975, L 42) en de richtlijn van die Raad van 20 januari 1976 
inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde produkten 
in voorverpakkingen (Pb. E.G. 1976, L 46), hierna te noemen de EEG-richtlij-
nen inzake voorverpakkingen). Deze heroverweging heeft geleid tot een 
andere indeling van de materie, in de artikelen 14h-14j van het vorige 
ontwerp geregeld. 

Met name voornoemde richtlijnen betreffen waren die in massa 
worden geproduceerd. In verband met deze massaproduktie is de behoefte 
ontstaan voor een groep waren eisen te stellen of voorschriften te geven 
waaraan die groep gemiddeld moet voldoen, met dien verstande, dat een 
individueel exemplaar binnen zekere grenzen mag afwijken. In het onder-
havige artikel is de basis voor de «groepsnorm» gegeven. 

De bij vorengenoemde EEG-richtlijnen inzake voorverpakking gestelde 
eis dat voorverpakkingen gemiddeld de daarop aangeduide hoeveelheid 
waar moeten bevatten, is in feite gericht op de groep, bestaande uit 
voorverpakkingen van een zelfde vervaardiger, van een zelfde nominale 
hoeveelheid en een zelfde waar bevattend. Ook kunnen als groep worden 
aangewezen exemplaren van een waar, vervaardigd door een zelfde fabrikant 
en hetzij behorend tot een zelfde serie, hetzij vervaardigd naar een bepaald 
type of model. 

De in het onderhavige artikel voorziene mogelijkheid een «groepsnorm» 
te stellen houdt verband met artikel 14i, op grond waarvan bepaalde 
verhandelaren kunnen worden verplicht tot het nemen van maatregelen ter 
bevordering dat onder meer aan de groepsnorm voor wat betreft hun 
waren wordt voldaan, en met artikel 25, waarbij is voorzien dat de met het 
toezicht op de naleving van de wet belaste ambtenaren statistisch onderzoek 
ten aanzien van een groep van waren of een uit die groep op grond van 
welomschreven regels gevormde partij van waren kunnen verrichten door 
middel van feitelijk onderzoek van een steekproef en waarin de rechtsge-
volgen van een ongunstige uitslag van het steekproefonderzoek voor de 
groep of partij waren zijn geregeld. Te dezen moge worden verwezen naar 
de toelichting op deze artikelen. 

De in het onderhavige artikel voorziene mogelijkheid een groepsnorm te 
stellen belet overigens niet, dat voor elk individueel exemplaar van de 
groep ook een maximale tolerantie wordt voorgeschreven op grond van de 
artikelen 14a-14g. 
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Artikel 14i 

Naast de voorschriften die betrekking hebben op de waren zelf, kan het 
nodig zijn voorschriften te geven, die de naleving van eerstbedoelde 
voorschriften bevorderen. Dit kan enerzijds door de betrokkene te verplichten 
na te gaan of met betrekking tot bepaalde waren aan de daarvoor gestelde 
voorschriften wordt voldaan, anderzijds door maatregelen voor te schrijven, 
die de controle van de zijde van de overheid vergemakkelijken. Ook ter 
uitvoering van EEG-richtlijnen zullen vorenbedoelde voorschriften nodig 
zijn. In dit verband kan onder meer worden gewezen op de reeds in de 
toelichting op artikel 14h genoemde EEG-richtlijnen inzake voorverpakkin-
gen; deze richtlijnen nopen de lid-staten onder meer erin te voorzien dat 
o.a. vulbedrijven controles uitoefenen op de inhoud van voorverpakkingen 
en daaromtrent een administratie voeren. 

De SER heeftzich naaraanleiding van het voorgelegde ontwerp afgevraagd 
of de tweede volzin van het eerste lid niet als een beperking van de eerste 
volzin kan worden uitgelegd en of, gezien de bedoelde niet-limitatieve 
opsomming, de tweede volzin niet beter kon worden geschrapt met 
uitbreiding van de memorie van toelichting ter zake. De niet-uitputtende 
opsomming in de tweede volzin kan naar het oordeel van de ondergeteken-
den niet gemist worden. De heroverweging van de materie zoals in de 
EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen neergelegd, heeft tot de conclusie 
geleid dat het noodzakelijk is op wetsniveau te voorzien in meer regelen 
ten aanzien van enige der in het eerste lid genoemde door verhandelaren 
te treffen maatregelen; het noemen van de betrokken maatregelen kan 
derhalve in het eerste lid niet achterwege worden gelaten. Aangezien 
volgens de moderne wetgeving in een bepaling als de onderhavige in 
«kunnen behoren» reeds het niet-uitputtende karakter van de opsomming 
ligt besloten, zijn de overbodige woorden «onder meer» geschrapt. 

De in het eerste lid uitdrukkelijk genoemde maatregel, bestaande uit het 
toetsen van waren aan de hand van daaruit genomen steekproeven, vloeit 
voort uit de ervaringen, opgedaan bij de uitwerking van voornamelijk de 
EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen en de toepassing van het daartoe 
strekkende Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1980, 223). 
Een dergelijke maatregel zal met name moeten kunnen worden opgelegd 
in gevallen waar het gaat om massaproduktie of massaverpakking van 
waren en een «groepsnorm» op de voet van artikel 14h is gesteld. Alsdan 
zal in vele gevallen nodig zijn dat «de bron» (fabrikant of importeur van 
waren uit derde landen zich ervan vergewist dat de betrokken waren 
gemiddeld aan de norm voldoen. Hoewel een daartoe strekkend onderzoek 
van bij voorbeeld elke voorverpakte waar apart niet onmogelijk is, is dit bij 
massaproduktie of -verpakking te omslachtig en tijdrovend. Statistische 
methoden bieden in die gevallen voldoende zekerheid dat bij onderzoek 
van een uit de grote hoeveelheid gekozen steekproef de uitslag van dat 
steekproefonderzoek als representatief kan worden beschouwd voor die 
grote hoeveelheid waren. Een dergelijk steekproefonderzoek kan plaatsvin-
den volgens in de algemene maatregel van bestuur gestelde regelen of 
volgens een bedrijfscontrolesysteem dat op grond van de bij de maatregel 
gestelde regels is erkend. Dit laatste is bij voorbeeld het geval bij de 
EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen. 

De in de tweede volzin van het eerste lid genoemde maatregel, bestaande 
uit het verplicht aanbrengen of aangebracht houden van kentekens of 
vermeldingen, is in de opsomming alsnog opgenomen in verband met de 
goedkeuring van het type van een waar, die op grond van artikel 41e, 
eerste lid, voorafgaande aan de vervaardiging of verhandeling daarvan kan 
worden verlangd. Door een zodanige maatregel kan de overheidscontrole 
op laatstbedoelde bepaling worden vergemakkelijkt. 

Van de in het eerste lid gegeven bevoegdheid zal uiteraard alleen gebruik 
worden gemaakt, indien aan de betrokken voorschriften behoefte bestaat. 
Voor zover het de eerste drie genoemde maatregelen betreft, zal het, naar 
verwachting, mede gelet op de vorenbedoelde EEG-richtlijnen inzake 
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voorverpakkingen, merendeels gaan om een beperkte groep verhandelaren, 
zoals bij voorbeeld fabrikanten en importeurs van massaal geproduceerde 
waren en vulbedrijven waar waren massaal worden voorverpakt. Het 
aangebracht houden van kentekens of vermeldingen zal in voorkomend 
geval daarentegen van iedere verhandelaar verlangd moeten kunnen 
worden. 

Het tweede lid bevat de mogelijkheid bij algemene maatregel van 
bestuur te verbieden waren te verhandelen ten aanzien waarvan de 
vereiste maatregelen niet zijn genomen. Deze bepaling is een complement 
van de in het eerste lid vervatte regeling. De bepaling kan met het oog op 
een doeltreffend toezicht bezwaarlijk worden gemist. In het om advies 
toegezonden ontwerp was dit verbod op wetsniveau opgenomen. Aan de 
bezwaren van de SER en de Adviescommissie Warenwet, die menen dat de 
bepaling te ver gaat, is tegemoetgekomen door te bepalen dat zodanig 
verbod niet van rechtswege bestaat, doch bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden ingesteld. 

De mening van de SER, dat een verhandelverbod gekoppeld aan het niet 
nemen van de krachtens het eerste lid voorgeschreven maatregelen 
primair verband moet houden met de risico's voor gezondheid en veiligheid, 
kunnen de ondergetekenden niet delen. Bij de in het eerste lid voorziene, 
door bepaalde verhandelaren te nemen maatregelen, kunnen evenzeer een 
of meer der andere belangen, genoemd in artikel 14, in het geding zijn. In 
gevallen waarin het gaat om massaproduktie of massaverpakking en een 
groepsnorm is gesteld, strekken de door verhandelaren te nemen maatre-
gelen, naast de overheidscontrole (hiervoor zij verwezen naar artikel 25), 
die niet anders dan incidenteel kan zijn, ertoe te bevorderen, dat de consu-
ment gemiddeld het juiste krijgt. 

Wanneer bij een voorgeschreven eigen controle van de betrokken 
verhandelaar aan een individuele waar blijkt, dat daaraan gebreken kleven, 
is het deze uiteraard verboden deze waar te verhandelen, aangezien de 
waar dan niet aan de op grond van de artikelen 14a-14g gestelde eisen 
voldoet. Dat is niet automatisch het geval indien bij een eigen controle aan 
de hand van een steekproefonderzoek, indien voorgeschreven met toepas-
sing van een erkend bedrijfscontrolesysteem, een ongunstig resultaat voor 
de waren waaruit de steekproef genomen is, wordt verkregen, aangezien 
een zodanig resultaat niet van rechtswege tot de conclusie leidt dat alle 
waren die tot de groep behoren waaruit de steekproef is genomen, niet aan 
de eisen voldoen. Doch ook in dat geval zal de verhandelaar moeten 
kunnen worden belet zonder meer tot het verhandelen daarvan over te 
gaan. Anderzijds zal in vele gevallen aanpassing van de betrokken waren 
aan het bij of krachtens de wet bepaalde mogelijk zijn. Het derde lid 
voorziet derhalve in de mogelijkheid in gevallen als vorenbedoeld het 
verhandelen zonder voorafgaande aanpassing van de betrokken waren te 
verbieden, dan wel (in gevallen waarin naar het oordeel van de besluitgever 
aanpassing van de waar niet mogelijk of wenselijk is) het verhandelen van 
alle tot de groep behorende waren geheel te verbieden. 

Op de voet van artikel 1, vierde of vijfde lid, kan een zodanig verhandel-
verbod naar behoefte worden beperkt tot bepaalde gevallen of tot bepaalde 
onder het begrip verhandelen vallende handelingen. 

In het vierde lid zijn een aantal onderwerpen genoemd die met betrekking 
tot bedrijfscontrolesystemen bij nadere overweging regeling behoeven. 

De ervaring, opgedaan bij de toepassing van het Hoeveelheidsaanduidin-
genbesluit (Warenwet) heeft uitgewezen dat aan de beoordeling van 
aanvragen tot erkenning van bedrijfscontrolesystemen aanzienlijke kosten 
aan overheidszijde zijn verbonden. Waar de erkenning van deze systemen 
in het bijzonder ten gunste van de betrokken bedrijven werkt, is in het 
vierde lid voorzien in de betaling van een bedrag ter zake van de aanvraag 
tot erkenning van een bedrijfscontrolesysteem, welk bedrag het karakter 
draagt van een tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan de werkzaam-
heden die uit de behandeling van de aanvraag voortvloeien. 
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Het ligt in de bedoeling, zoals nu reeds ter zake van voorverpakkingen is 
geregeld, de keuringsdiensten van waren en de Algemene Inspectiedienst 
aan te wijzen als instanties die over de erkenning van bedrijfscontrolesyste-
men en de intrekking daarvan beslissen. Die aanwijzing is in het vierde lid 
in principe verwezen naar een ministerieel besluit opdat op soepele wijze 
de keuze van de betrokken dienst kan worden bepaald ten einde zoveel 
mogelijk te vermijden dat een bedrijf, dat verschillende waren vervaardigt 
of verschillende bedrijfscontrolesystemen toepast, telkens met een andere 
dienst te maken krijgt. Tegen beschikkingen met betrekking tot de erkenning 
van bedrijfscontrolesystemen zal ingevolge artikel 16a beroep openstaan 
op het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Het vijfde lid is een complement van de maatregel, bestaande uit het 
aanbrengen of aangebracht houden van kentekens of vermeldingen. Indien 
een fabrikant krachtens het eerste lid verplicht wordt door bij voorbeeld 
een kenteken kenbaar te maken naar welk voor hem goedgekeurd model of 
type door hem verhandelde waren zijn vervaardigd, dient misbruik van een 
dergelijk kenteken door anderen te worden tegengegaan en dient verwar-
ring door gebruik van een daarop gelijkend kenteken te worden voorkomen. 

Artikel 14j 

Onder de werking van de huidige Warenwet worden in vele gevallen 
reeds methoden van onderzoek aangegeven, die moeten worden gebruikt 
bij het nagaan of met betrekking tot bepaalde waren al dan niet aan de 
daarvoor gegeven voorschriften is voldaan. Deze methoden van onderzoek 
spelen een rol zowel bij controles in het kader van het toezicht op de 
naleving van de wet als bij het opsporingsonderzoek dat plaatsvindt als er 
een vermoeden van een strafbaar feit is. Daarnaast zijn de onderzoekme-
thoden ook van belang voor degenen voor wie de verschillende met 
betrekking tot waren gegeven voorschriften gelden, omdat zij daardoor van 
tevoren kunnen weten, waarmee zij rekening moeten houden. De onder-
zoekmethoden worden, bij gebreke van een uitdrukkelijke bepaling daar-
omtrent in de huidige wet, gezien als nadere uitwerking van de met 
betrekking tot de waar gestelde eisen. Het is echter wenselijk thans een 
afzonderlijke bepaling in de wet op te nemen, die voorziet in de bevoegdheid 
om methoden van onderzoek aan te wijzen, die met uitsluiting van andere 
methoden moeten worden gebruikt voor de vaststelling of een waar al dan 
niet aan de daarvoor gegeven voorschriften voldoet. Dit kan de controle 
vereenvoudigen en geeft aan degenen tot wie de voorschriften gericht zijn, 
enige zekerheid. Opgemerkt moge worden dat de bepaling niet inhoudt dat 
de methode van onderzoek geheel in de algemene maatregel van bestuur 
moet worden vastgelegd. Op grond van artikel 141 kunnen bij ministerieel 
besluit de in de algemene maatregel van bestuur vast te leggen hoofdzaken 
worden uitgewerkt. Voorts moge worden aangetekend dat de onderhavige 
bepaling tegenbewijs van de zijde van de betrokkene niet uitsluit, zij het dat 
bij het leveren van tegenbewijs van geen andere dan de aangewezen 
onderzoekmethode gebruik gemaakt kan worden. 

De SER acht het rigoureus vastleggen van methoden van onderzoek en 
het dwingend opleggen van het gebruik daarvan ongewenst, zulks in 
verband met de snelle ontwikkelingen op het gebied van de analysemetho-
den. Hij pleit, evenals de Adviescommissie Warenwet, voor het hanteren 
van de referentiemethode. 

Ter zake moge allereerst worden opgemerkt dat met toepassing, waar 
mogelijk, van artikel 141 verstarring kan worden voorkomen. Voorts is het 
niet zo dat een op grond van dit artikel vastgelegde methode van onderzoek 
door de keuringsdiensten in hun dagelijkse controlepraktijk verplicht moet 
worden gevolgd. De keuringsdiensten kunnen daarbij gebruik maken van 
elke door hen juiste geachte methode, en daarbij zowel rekening houden 
met de technologische ontwikkeling als met de kosten van de onderzoeks-
methode. Alleen indien het onderzoek gebreken aan de waar aan het licht 
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brengt, is een herhaling van het onderzoek op de wettelijk voorgeschreven 
wijze nodig ten einde (ten overstaan van de strafrechter) het bewijs te 
leveren dat de eisen niet zijn nageleefd. Naar de mening van de ondergete-
kenden leidt hantering van de bepaling op de hier omschreven wijze tot 
hetzelfde resultaat als vastlegging van een referentiemethode. 

Artikel 14k 

Ofschoon in de voorgaande artikelen een zeer uitgebreid scala van 
mogelijkheden voor regelgeving krachtens de Warenwet is opgenomen, 
dient toch rekening te worden gehouden met de reële kans dat op grond 
van internationale verplichtingen in EEG- of Beneluxverband op bepaalde 
punten regelingen - passend in het in de considerans aangegeven kader -
zullen moeten worden tot stand gebracht, waarvoor deze artikelen geen 
toereikende basis bieden. De laatste jaren hebben een versnelde ontwikkeling 
op het stuk van de regelgeving, in internationaal verband, ten aanzien van 
waren te zien gegeven. De inhoud, te geven aan voorschriften tot het 
stellen waarvan een EEG- of Beneluxregeling kan verplichten, kan in de wet 
niet volledig worden voorzien. Het onderhavige artikel vormt in deze wet 
dan ook een onmisbaar sluitstuk. De strekking der regels die op deze basis 
worden gegeven, hangt uiteraard geheel af van de inhoud van de in de 
betrokken internationale regeling besloten opdracht. Uiteraard geldt ten 
aanzien van de mogelijkheid zodanige opdracht uit te voeren via de 
Warenwet, de beperkende voorwaarde, dat zij moeten passen in het kader, 
gevormd enerzijds door de belangensfeer en anderzijds door de algemene 
doelstellingen van deze wet. Overigens sluit de gekozen opzet de mogelijk-
heid geenszins uit om in bepaalde gevallen met het oog op de uitvoering 
van een internationale opdracht de wetstekst aan te passen. Hiertoe zal 
onder meer aanleiding bestaan wanneer het een nieuw voorschrift betreft 
dat wegens zijn belangrijkheid en gelet op de systematiek van de Warenwet 
(die ingevolge de onderhavige wetswijziging reeds, met name in de nieuwe 
artikelen 15 tot en met 15b, tot de justitiabelen gerichte normen die in de wet 
zelf zijn neergelegd, gaat bevatten) een voorziening op wetsniveau wenselijk 
maakt. 

Met de SER zijn de ondergetekenden van mening dat het wenselijk is 
internationale verplichtingen ter zake van waren zo spoedig mogelijk in de 
Nederlandse wetgeving op te nemen. Zij menen dat dit artikel, zo nodig in 
samenhang met artikel 14m, daartoe voldoende mogelijkheden biedt. 

Artikel 141 

Dit artikel komt overeen met het bestaande artikel 16a. Het is aangepast 
aan de nieuwe opzet van de competentieverdeling tussen de onderscheidene 
ministers. 

Artikel 14m 

Een spoedeisende voorziening als in het eerste lid bedoeld is noodzakelijk 
wanneer is gebleken dat een waar gevaar oplevert voor leven of gezondheid 
van de gebruiker daarvan, of voor het milieu. De huidige ontwikkeling van 
nieuwe stoffen en materialen heeft ertoe geleid dat de kans op bedoeld 
gevaar zich sneller dan voorheen kan voordoen. In zodanig geval moet 
terstond kunnen worden ingegrepen. Met het oog op de uitvoering van de 
in artikel 14k bedoelde internationale regelingen kan een bepaling als thans 
wordt voorgesteld, evenmin worden gemist. Het komt voor dat op grond 
van zodanige regeling een maatregel op nationaal niveau op zeer korte 
termijn moet worden getroffen. Het is uiteraard gewenst dat het hiertoe 
strekkende ministeriële besluit zo spoedig mogelijk door een op normale 
wijze - te weten bij algemene maatregel van bestuur - tot stand gebrachte 
voorziening wordt vervangen. Daarom is bepaald dat het ministeriële 
besluit na een jaar - of, bij verlenging van die termijn, na hoogstens twee 
jaar-vervalt . Indien een vervangende algemene maatregel van bestuur 
eerder tot stand komt, vervalt het besluit bij de inwerkingtreding daarvan. 
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Artikel 14n 

De Warenwet voorziet reeds in haar bestaande vorm in de mogelijkheid 
om van gestelde regels dispensatie te verlenen. Een dispensatie kan een 
algemene gelding hebben en valt dan zelf te beschouwen als een stuk 
regelgeving, doch kan ook aan een bepaalde persoon «individueel» 
worden verleend. In onze recente wetgeving wordt veelal de eerstbedoelde 
figuur met de term «vrijstelling» en de laatstbedoelde figuur met de term 
«ontheffing» aangeduid (zie bij voorbeeld de Wet inzake de Luchtverontrei-
niging, artikel 86). De Warenwet kent beide instrumenten. 

Voor het verlenen van vrijstelling verschaffen de huidige artikelen 14, 
vierde lid, 14a, tweede lid, 15, vierde lid, en 16, derde lid, een basis. Het 
betreft hier vrijstellingen van regels die krachtens voorafgaande leden van 
deze artikelen zijn gesteld. In de praktijk is van de mogelijkheid vrijstelling 
te verlenen voornamelijk gebruik gemaakt ten behoeve van hier te lande 
geproduceerde waren die voor uitvoer bestemd zijn. 

Daarnaast biedt het tweede lid van het huidige artikel 14 de mogelijkheid 
aan een ondernemer ontheffing (de bepaling spreekt van «toestemming») 
te verlenen van het verbod (dat bij algemene maatregel van bestuur kan 
worden gesteld) om waren aan te duiden met namen waaruit de aard en de 
samenstelling onvoldoende blijken. Van deze mogelijkheid is met name 
gebruik gemaakt ten aanzien van bepaalde dieetprodukten, alsook ten 
aanzien van sommige produkten van nieuwe samenstelling, het op de 
markt brengen waarvan als het ware nog in een experimenteel stadium 
verkeert. 

De op vrijstelling en ontheffingen betrekking hebbende afzonderlijke 
bepalingen van de huidige wet zijn in het wetsontwerp vervangen door een 
algemene regeling dienaangaande. Deze is in de nieuwe artikelen 14n en 
14o neergelegd. De verlening zowel van vrijstellingen als van ontheffingen 
zal in beginsel op ministerieel niveau geschieden. Gelet op de in praktijk 
opgedane ervaringen kan het echter wenselijk zijn de verlenging van 
ontheffing voor bepaalde categorieën van gevallen in handen van een 
ander overheidsorgaan te leggen. De tweede volzin van het tweede lid 
voorziet in deze mogelijkheid. Op grond van de derde volzin van dat lid 
zullen bij ministerieel besluit omtrent het door een aldus aangewezen 
orgaan te voeren ontheffingsbeleid regels kunnen worden gesteld. Daarmee 
zal met name, zoals ook de SER beoogt, het ontstaan van eventuele 
regionale verschillen in het ontheffingsbeleid kunnen worden tegengegaan. 
Ingevolge artikel 29a (nieuw) zullen zodanige regels in de Nederlandse 
Staatscourant worden bekendgemaakt. Het in de derde volzin bepaalde 
komt naar zijn strekking overeen met de voorziening die ter zake van 
vergunningen in het tweede lid van artikel 14b is opgenomen. Met betrekking 
tot de term «vanwege» in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 
14n zij verwezen naar hetgeen omtrent deze in artikel 14b, eerste lid, onder 
b, in overeenkomstige zin gebezigde term in de toelichting bij dat artikel is 
uiteengezet. 

Het derde lid legt op de aanvragers om ontheffing de verplichting een 
bedrag te betalen waarvan de hoogte bij algemene maatregel van bestuur 
wordt geregeld. Deze betaling draagt het karakter van een retributie die een 
bijdrage vormt tot dekking van de aan de behandeling van de aanvrage 
verbonden kosten. 

Het vierde lid bevat een aantal met betrekking tot vrijstellings- of onthef-
fingsstelsels gebruikelijke bepalingen. Uiteraard kan de wijziging of 
intrekking als aldaar bedoeld in beginsel alleen geschieden door het 
orgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen; als zodanig besluit 
echter «vanwege» de minister is genomen, brengt de mandaatverhouding 
met zich mee dat ook de minister het besluit kan wijzigen of intrekken. 

Het kan zich voordoen dat een ontheffing ertoe leidt dat een waar alleen 
in een aanvaardbare toestand blijft, indien deze waar ook in de verdere 
handelsfase op een bepaalde wijze wordt bewaard, vervoerd of behandeld. 
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Het vijfde lid strekt ertoe, de houder van de ontheffing zo nodig ertoe te 
verplichten instructies ter zake op of bij de waar of op de verpakking te 
vermelden. Daarbij moet hij, ingevolge artikel 14o, eerste lid, tweede 
volzin, tevens het verbindend karakter van deze instructies vermelden. 

Het zesde lid bevat de instructienorm dat elk besluit, ontheffing betref-
fende, aan de betrokkene rechtstreeks moet worden medegedeeld. Besluiten, 
vrijstelling betreffende, dienen vanwege hun algemene strekking in de 
Nederlandse Staatscourant te worden gepubliceerd; een hiertoe strekkende 
bepaling is verwerkt in het nieuwe artikel 29a. 

Overeenkomstig de wens van de SER is in het zevende lid bepaald dat 
voor de betrokkene tegen besluiten inzake ontheffingen, genomen door 
«lagere» overheidsorganen, beroep op de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne openstaat. Tegen besluiten inzake ontheffingen, genomen 
door een of meer der ministers, kan ingevolge artikel 16a voorziening 
worden gevraagd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Uiteraard zal ervoor moeten worden gewaakt dat met toepassing van het 
in deze bepaling voorziene vrijstellingen- en ontheffingenregime het in de 
betrokken algemene maatregel van bestuur voorziene stelsel van regels 
zodanig wordt aangetast dat de uitzonderingen tot regel worden en de 
regel tot uitzondering. Een veelvuldige toepassing van deze bepaling met 
betrekking tot één besluit is een indicatie dat dat besluit niet meer met de 
eisen des tijds overeenkomt. In dat geval zal tot herziening van dat besluit 
moeten worden overgegaan. 

Artikel 14o 

De houder van een ontheffing is uiteraard gerechtigd de waren waarop 
de ontheffing betrekking heeft, te verhandelen zonder te voldoen aan die 
krachtens de wet gestelde regels, ter zake waarvan ontheffing is verleend. 
Uiteraard dient hij wel de aan de ontheffing verbonden voorschriften in 
acht te nemen. De houder van een ontheffing zal echter veelal een producent 
of groothandelaar zijn en de waren dan ook niet rechtstreeks aan de 
«consumenten» verkopen. Zijn afnemers - de handelaren over wie de 
waren lopen - dienen dan op hun beurt gerechtigd te zijn die waren op 
gelijke voet (verder) te verhandelen. Het is te omslachtig aan elk hunner 
(individueel) een overeenkomstige ontheffing te verlenen. Ook een afzon-
derlijk besluit tot een algemeen geldende vrijstelling, waarvan in het om 
advies toegezonden ontwerp was uitgegaan, komt de ondergetekenden te 
omslachtig voor. Daarom is in het tweede lid bepaald dat voor het verder 
verhandelen van zodanige waar van rechtswege een vrijstelling geldt. 
Ingevolge het derde lid geldt voor degenen die op grond van deze vrijstelling 
de waren verder verhandelen, direct de verplichting ervoor te zorgen dat 
bepaalde gegevens met betrekking tot de ontheffing op of bij de waar of op 
de verpakking vermeld zijn. Deze verplichting is met het oog op een 
doeltreffend toezicht noodzakelijk. Voorts geldt, indien aan de ontheffing 
bewaars-, vervoers- of behandelingsvoorschriften zijn verbonden, voor hen 
de verplichting deze voorschriften in acht te nemen. 

Voor het kunnen voldoen aan de genoemde verplichtingen is het noodza-
kelijk dat de betrokkenen daarvan op de hoogte kunnen zijn. Het eerste lid 
legt daarom aan de houder van de ontheffing de verplichting op de 
benodigde gegevens op of bij de waar of op de verpakking te vermelden. 
Ten behoeve van de uniformiteit van deze vermeldingen, en ook om 
eventuele verwarring met andersoortige aanduidingen te voorkomen, geeft 
het vierde lid de betrokken ministers de mogelijkheid met betrekking tot de 
in dit artikel bedoelde vermeldingen regels te stellen. Deze regels kunnen 
onder meer betrekking hebben op aard van de te vermelden gegevens (bij 
voorbeeld datum en nummer van de ontheffing of een andere vermelding 
die ter identificatie van de ontheffing wordt gebruikt) en op de vorm van de 
vermelding. Met de SER zijn de ondergetekenden van oordeel dat een 
verdergaande bekendmaking van de verleende ontheffingen op overwe-
gende bezwaren stuit. Immers het zal daarbij vaak gaan om een «nieuwe» 
samenstelling van waren en daardoor om commercieel zeer gevoelige 
gegevens. 
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Artikel 15 

De in dit artikel neergelegde verboden vormen een noodzakelijke 
aanvulling van de reeks wettelijke maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze wet. Zij strekken ertoe, te waarborgen dat de 
consument zowel in het geval dat met betrekking tot een waar op grond 
van één of meer van de voorafgaande artikelen specifieke voorschriften zijn 
gesteld a ls - en zulks in het bijzonder - in het geval dat zodanige voorschriften 
niet zijn gegeven, wordt beschermd tegen waren die de gezondheid of 
veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen. Zij strekken voorts ter 
bescherming van de consument, ook buiten de specifieke voorschriften, 
tegen grove vormen van misleiding. 

Het onderhavige artikel is geënt op de huidige bepalingen van de 
artikelen 2 en 3 der gemeentelijke keuringsverordeningen; het geeft aan de 
daarin vervatte voorschriften zowel een uitwerking als een uitbreiding. De 
desbetreffende bepalingen van de gemeentelijke verordeningen gelden 
uitsluitend voor «waren» (in de zin van de Warenwet in haar huidige vorm), 
derhalve niet voor «andere artikelen». In het huidige stelsel zijn op wetsni-
veau alleen de eet- en drinkwaren (en daarop betrekking hebbende gebruiks-
artikelen) tot «waar» verklaard, terwijl het, naar gelang van de behoefte, 
als «waar» aanwijzen van andere artikelen is overgelaten aan een algemene 
maatregel van bestuur: de aldus aangewezen waren gaan daardoor tevens 
onder de werking van de gemeentelijke bepalingen vallen. In het wets-
ontwerp, zoals het om advies is voorgelegd aan de SER en de Adviesconv 
missie Warenwet, werd in het onderhavige artikel onderscheid gemaakt 
tussen eet- en drinkwaren en andere waren. Op de andere waren zou de 
bepaling pas van toepassing zijn na aanwijzing bij algemene maatregel van 
bestuur, zulks in aansluiting op het bestaande stelsel. Een minderheid van 
de leden van de SER stemde met dit voorstel in. De meerderheid van de 
leden van de SER en de Adviescommissie Warenwet meenden daarentegen 
dat het voorstel te beperkt van strekking was; de bepaling zou ook recht-
streeks met betrekking tot niet-levensmiddelen moeten werken. 

Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen hebben de ondergetekenden 
de onderhavige bepaling nog eens bezien. Met de meerderheid van de SER 
en met de Adviezencommissie Warenwet zijn zij van mening dat het 
oorspronkelijke voorstel te beperkt van opzet was. Wel menen zij dat het 
niet mogelijk is het artikel in zijn oorspronkelijke opzet zonder meer ook op 
niet-eet- en drinkwaren van toepassing te doen zijn. Daarvoor zijn verschil-
lende redenen. In de eerste plaats ligt de bestemming van eet-en drinkwaren 
eenduidig vast: zij zijn bestemd om te worden gegeten en gedronken. De 
bestemming en andere waren daarentegen kan velerlei zijn; een eis van 
deugdelijkheid zou daardoor bijzonder onbepaald zijn. Ook de gevaren van 
niet-eet- en drinkwaren kunnen veel verscheidener van aard zijn dan die 
van de eet- en drinkwaren. Voorts moet erop worden gewezen dat er 
talloze niet-eet- en drinkwaren op de markt zijn die ook bij normaal gebruik 
zekere maatschappelijk geaccepteerde gevaren in zich bergen; zulks is bij 
eet- en drinkwaren niet of nauwelijks het geval. Ten slotte is door de 
voortdurende inspanningen van de Warenwetgever sinds 1919 op het stuk 
van de eet- en drinkwaren thans een redelijk omvattend stelsel van voor-
schriften tot stand gekomen, waardoor kan worden gesproken van algemeen 
geldende standaarden waaraan eet- en drinkwaren, ook wanneer daarvoor 
geen specifieke wettelijke eisen gelden, moeten voldoen. Zulks is buiten de 
sfeer van de eet- en drinkwaren in veel mindere mate het geval. Op grond 
hiervan, en mede gelet op het feit dat deze bepaling direct werkende 
verboden inhoudt en derhalve enerzijds voldoende zekerheid moet bieden 
aan degene tot wie zij zich richt, anderzijds geen bijzondere problemen 
mag geven bij toepassing door de strafrechter, zijn de ondergetekenden tot 
de slotsom gekomen dat een gedifferentieerde opzet vereist is. 

De onderdelen a, b en c hebben betrekking op het verhandelen van 
waren die de gezondheid of veiligheid van de consument kunnen schaden. 
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Deze materie wordt tot nu toe bestreken door artikel 3 van de gemeentelijke 
keuringsverordeningen. Onderdeel a verbiedt het verhandelen van schade-
lijke eet- of drinkwaren. In beginsel dient ieder die dergelijke waren 
verhandelt, ervoor in te staan dat deze waren niet de gezondheid of de 
veiligheid in gevaar kunnen brengen. Uiteraard zal bij de toepassing van de 
bepaling in de strafrechtelijke praktijk rekening worden gehouden met de 
mate waarin de betrokkenen op de hoogte kunnen zijn van de schadelijkheid. 
Bij voorverpakte eet- en drinkwaren zal dat voor de (kleine) detaillist in 
mindere mate het geval kunnen zijn. Wel mag van elke handelaar worden 
verwacht dat hij zich naar vermogen op de hoogte houdt van nieuwe 
ontwikkelingen, ook op gezondheids- of veiligheidsgebied, met betrekking 
tot produkten in zijn branche. Uiteraard dient de handelaar ook acht te 
slaan op waarschuwingen die uitgaan van de met het toezicht op de 
naleving van de wet belaste instanties, die bepaalde categorieën van 
produkten betreffen. Eventuele strafvervolgingen dienen te worden 
ingesteld tegen degene aan wie in realiteit een verwijt kan worden gemaakt. 
Waar het gaat om gebreken die kennelijk bij de produktie zijn ontstaan, is 
dat in eerste instantie de producent; waar gebreken zijn ontstaan door 
onzorgvuldige behandeling door de detaillist, komt deze zelf in beeld. 

Naar algemeen bekend is, kan alle onevenwichtigheid in het voedingspa-
troon tot gezondheidsrisicos leiden. Daarom is in onderdeel a de eis 
opgenomen, dat, wil deze bepaling van toepassing zijn, de betrokken eet-
of drinkwaar ondeugdelijk moet zijn, dat wil zeggen bijzondere gebreken 
bezit die tot gevaren leiden. Deze bijzondere gebreken kunnen kleven aan 
de soort waar (bij voorbeeld bijzondere verontreiniging vanuit het milieu in 
bepaalde soorten voedingsmiddelen) alsook aan een individuele waar (een 
fles drank met glasscherven erin). 

De in onderdeel b van artikel 15 opgenomen bepaling, die in het stelsel 
van de huidige Warenwet ontbreekt, vormt, met betrekking tot eet- en 
drinkwaren, een in de praktijk wenselijk gebleken aanvulling van het in 
onderdeel a vervatte verbod van verhandelen. Zij strekt ertoe ook het 
bereiden te beletten van een eet- of drinkwaar met gebruikmaking van 
grondstoffen waarvan de verwerking in de waren, vanwege de hoedanigheid 
van de grondstoffen of de toestand waarin zij verkeren, tot gevolg zou 
hebben dat die waren door hun ondeugdelijkheid de gezondheid of 
veiligheid van de mens in gevaar kunnen brengen. 

Onderdeel c heeft betrekking op de gevaren voor veiligheid en gezondheid 
van niet-levensmiddelen. Anders dan bij de onderdelen a en b is hiervan 
overtreding pas sprake, als een «weten of redelijkerwijs moeten vermoeden» 
van de handelaar kan worden aangetoond. Dit vindt zijn reden in de 
hierboven reeds omschreven verschillen tussen levensmiddelen en 
niet-levensmiddelen. De werking van de bepaling is beperkt tot niet-levens-
middelen die voor gebruik in de particuliere huishouding in de handel zijn 
(ook indien een gedeelte beroepsmatig pleegt te worden aangewend) en 
niet-levensmiddelen die, hoewel primair bestemd voor beroepsmatig 
gebruik, ook geschikt zijn om in de privésfeer te worden gebruikt. 

Het in onderdeel c omschreven verbod treft niet de talloze waren die 
maatschappeljk aanvaarde risico's met zich brengen. De betrokken waren 
dienen bijzondere gevaren op te leveren, dat wil zeggen gevaren die groter 
zijn dan wat de consument (mede gelet op de op of bij de waar kenbare 
gevaarsaanduidingen, waarschuwingen en gebruiksbeperkingen) in 
redelijkheid van de waar kan verwachten. Bovendien dient te blijken dat die 
gevaren optreden bij een gebruik dat, gezien de bestemming van de waar 
(zoals die mede uit de gebruiksaanwijzing kenbaar kan zijn), te verwachten 
valt. Daaronder valt niet elk misbruik dat in de praktijk kan optreden (het 
gebruik van een aardappelmes als schroevedraaier), maar wel de oneigen-
lijke vormen van gebruik die, gelet op de bestemming, redelijkerwijs voor 
de hand liggen. Zo kan men verwachten dat kinderspeelgoed in de mond 
wordt genomen; ook dan dient het geen gevaren op te leveren. De handelaar 
dient hiermee rekening te houden. 
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De onderdelen d en e betreffen het weren van waren die, anders dan om 
hun gevaar voor veiligheid of gezondheid, niet verhandeld mogen worden. 
Zij vormen een uitwerking van artikel 2 van de gemeentelijke keuringsver-
ordening. Met betrekking tot eet- en drinkwaren geldt, naar luid van 
onderdeel d, dat zij niet verhandeld mogen worden als zij ongeschikt zijn 
voor (het beoogde) gebruik. Hieronder valt bij voorbeeld het verhandelen 
van ranzige boter. Ook voor deze (absolute) ondeugdelijkheid dient de 
handelaar in beginsel de verantwoordelijkheid te dragen. 

Onderdeel e, ten slotte, verbiedt het verhandelen van waren, die, hoewel 
zij niet gevaarlijk of absoluut ondeugdelijk zijn, toch dermate minder zijn 
dan redelijkerwijze te verwachten valt, dat kan worden gesproken van een 
vervalsing. In eerste aanleg heeft deze bepaling alleen betrekking op 
levensmiddelen; bij algemene maatregel van bestuur kunnen ook andere 
waren onder de werking van deze bepaling worden gebracht. Van deze 
laatste mogelijkheid zal uiteraard alleen gebruik worden gemaakt ter 
aanvulling van normstellingen op basis van een der voorgaande wetsbepa-
lingen en ingevallen waarin anderszins sprake is van een redelijk bepaalbaar 
verwachtingspatroon. 

Wat met betrekking tot eet- en drinkwaren in redelijkheid mag worden 
verlangd, is van een aantal factoren afhankelijk. In de eerste plaats zal het 
voorkomen of de aanduiding van de waar een rol spelen. De koper van 
melk (om een klassiek voorbeeld te noemen) moet erop kunnen rekenen 
dat het door hem gekochte produkt niet door bijmenging van water aan 
waarde heeft ingeboet; als amandelbroodjes aangeduide eetwaren dienen 
spijs van echte amandelen te bevatten. Anderzijds speelt de prijs van het 
gebodene een rol. De koper van een fles wijn voor een prijs van minder 
dan vijf gulden mag, in weerwil van een eventueel indrukwekkende, doch 
op zich zelf niet misleidende, etikettering, geen wijn van topkwaliteit 
verwachten. 

Voorts dient nog te worden opgemerkt dat niet reeds een geringe 
afwijking naar beneden van de aldus bepaalde redelijke verwachting leidt 
tot een overtreding van deze bepaling. Nodig is, dat de afwijking ernstig is, 
dat wil zeggen meer dan wat in het normale spel van vraag en aanbod 
gebruikelijk is. 

Evenals bij onderdeel c is bij onderdeel e uitdrukkelijk sprake van een 
«weten of redelijkerwijs moeten vermoeden» van de handelaar. Aangezien 
de veiligheid of gezondheid van de gebruiker niet in het geding is en ook 
de ondeugdelijkheid niet zo absoluut bepaalbaar is als in onderdeel d, dient 
bij toepassing van deze bepaling door de strafrechter de schuld van de 
verdachte te worden bewezen. Artikel 330 van het Wetboek van Strafrecht, 
dat gedeeltelijk op dezelfde materie betrekking heeft, maakt de wetenschap 
van de verdachte eveneens tot element van de delictsomschrijving. 

Artikel 15a 

In de warenhandel worden ter bevordering van de afzet van bepaalde 
artikelen - eet- en drinkwaren, maar ook andere zaken, zoals cosmetica -
deze begeleid met allerlei uitspraken of leuzen (in woord of beeld) waarmee 
wordt beoogd aan de afnemers te verstaan te geven dat het nuttigen 
- resp. gebruiken - van de aangeboden waar een heilzame werking heeft. 

Met betrekking tot eet- en drinkwaren moet worden opgemerkt dat 
zodanige uitspraken veelal ongewenst zijn. Immers voor een verantwoorde 
menselijke voeding is een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon 
vereist; uitlatingen als hier bedoeld kunnen ertoe leiden dat een zodanig 
voedingspatroon ten gunste van een bepaalde waar wordt doorbroken. 
Met betrekking tot niet-levensmiddelen geldt het bovenstaande op zichzelf 
niet. Er bestaan daarbij echter gevallen waarin de gegeven voorstelling van 
zaken onjuist mag heten, omdat het aangeduide effect in werkelijkheid niet 
of nauwelijks aanwezig is. In sommige van deze gevallen kan dit voor de 
gezondheid van consumenten die op de gewekte verwachtingen afgaan, 
schadelijke gevolgen hebben. 
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Uit het oogpunt van gezondheidsbewaking is het nodig de consument in 
de beide in de vorige alinea bedoelde gevallen te beschermen door middel 
van een bepaling op overtreding waarvan straf is gesteld. Bij de formulering 
van deze bepaling is voor zover het betreft eet- en drinkwaren, aansluiting 
gezocht bij de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 18 december 1978 inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen 
bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte 
reclame (79/112/EEG; Pb. E.G. L 33/1). Ingevolge deze richtlijn dienen 
vermeldingen verboden te worden, die «aan het levensmiddel 
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen 
van een ziekte van de mens of toespelingen maken op dergelijke eigen-
schappen» (artikel 2, eerste lid, onder b). Op deze wijze is beoogd mede 
tegemoet te komen aan de door de SER en de Adviescommissie Warenwet 
geuite twijfels over de hanteerbaarheid van de bepaling in zijn oorspronke-
lijke vorm. 

Over deze materie heeft de Voedingsraad op 18 mei 1977 advies uitge-
bracht; daarheen is door de Centrale Raad voor de Volksgezondheid in zijn 
advies met betrekking tot het onderhavige ontwerp verwezen. De Voedings-
raad acht, om soortgelijke redenen als hierboven door de ondergetekenden 
aangegeven, het gebruik van gezondheidsclaims, in elk geval in de etherre-
clame, niet toelaatbaar. Onder gezondheidsclaims wordt in dit verband 
verstaan: elke bewering die stelt, de indruk wil wekken of wil doen uitkomen, 
dat een voedingsmiddel of bijzondere eigenschappen zou bezitten ten 
aanzien van het bevorderen en/of in stand houden van de gezondheid van 
de gebruiker. 

De vraag laat zich stellen in hoeverre de in het wetsontwerp gekozen 
omschrijving een andere inhoud heeft dan een verbod waarin de formulering 
van de Voedingsraad zou zijn gebruikt. Het antwoord op deze vraag is verre 
van eenvoudig te geven. In beide gevallen zou het gaan om een in algemene 
termen gesteld verbod dat de nodige ruimte laat voor verschillende 
interpretaties: is bij voorbeeld «het maken van toespelingen op het 
voorkomen van een ziekte» niet vrijwel gelijjk te stellen met het «wekken 
van de indruk dat een waar bijzondere eigenschappen heeft ten aanzien 
van het in stand houden van de gezondheid». 

De ondergetekenden zijn zich ervan bewust dat in de dagelijkse praktijk 
een rijke verscheidenheid bestaat aan vermeldingen die op enigerlei wijze 
met ziekte, dan wel gezondheid in verband zouden kunnen worden gebracht, 
doch waarvan niet op voorhand duidelijk is of een concrete vermelding al 
dan niet door het onderhavige verbod, hetzij in de gekozen formulering, 
hetzij in een formulering, gebaseerd op die van de Voedingsraad, wordt 
bestreken. Te denken valt aan vermeldingen met betrekking tot samenstelling 
van produkten, die als zodanig reeds suggereren dat een produkt een heilza-
me werking heeft (bij voorbeeld «bevat x procent meervoudig onverzadigde 
vetzuren» of «bevat slechts natuurlijke grondstoffen»), of aan algemene 
beweringen in de trant van «met melk meer mans» en «snoep verstandig, 
eet een appel». Anderzijds worden vermeldingen gebezigd, die direct 
inspelen op de angst van grote bevolkingsgroepen voor bepaalde ziekten 
of gebreken (hart- en vaatziekten, kanker, gebreken die met het ouder 
worden samenhangen), of die, door een schijn van wetenschappelijkheid 
die erdoor wordt opgehouden, beogen bij de consument een indruk van 
waarachtige heilzaamheid achter te laten. De in de vorige volzin genoemde 
vermeldingen beoogt het onderhavige verbod voor de toekomst te verbie-
den. De eerdergenoemde vermeldingen daarentegen liggen veeleer in de 
sfeer van de informatie omtrent de samenstelling van de waar, of hebben 
een zodanig algemeen karakter dat zij niet onder de werking van de 
betrokken bepaling behoeven te vallen. 

De in het wetsontwerp gekozen formulering heeft ten opzichte van die van 
de Voedingsraad enkele voordelen. In de eerste plaats is duidelijker het 
karakter van de te weren vermeldingen aangegeven. De toevoeging 
«toespelingen maken op» bevat weliswaar veel ruimte tot een uitbreidende 
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interpretatie, doch moet in het licht van de kern van de bepaling worden 
gelezen: naast beweringen die rechtstreeks een verband met een ziekte 
leggen, worden door het verbod ook beweringen getroffen die, gebruik 
maken van algemeen bekende, al dan niet bewezen feiten een dergelijk 
verband suggereren. Een ander voordeel is dat de formulering van de 
genoemde richtlijn letterlijk wordt gevolgd, zodat geen twijfel kan rijzen of 
de richtlijn volledig is uitgevoerd. 

De ruimte voor interpretatie die het ontwerp op dit punt heeft brengt 
met zich mee dat er grensgevallen zullen optreden. In die gevallen zal een 
individuele beoordeling van de gebezigde vermelding beslissend zijn. Deze 
beoordeling zal door de strafrechter moeten worden verricht. 

Het is denkbaar dat het in het belang van de volksgezondheid in bepaalde 
gevallen wenselijk is het gebruik van bepaalde, op de gezondheid betrekking 
hebbende vermeldingen vrij te laten, dan wel voor te schrijven, bij voorbeeld 
ter bevordering van een evenwichtiger voedingspatroon dan het gebruike-
lijke, of met betrekking tot dieetwaren. Artikel 1, vijfde lid, van het ontwerp 
biedt de mogelijkheid in dat soort gevallen het onderhavige verbod bij 
algemene maatregel van bestuur buiten toepassing te verklaren. Daarbij 
kunnen dan eventueel ook, met toepassing van artikel 14f, bepaalde 
vermeldingen worden voorgeschreven. 

Een bijzonder probleem doet zich in verband met deze bepaling nog voor 
met betrekking tot de verhouding tot de Wet op de Gemeensmiddelenvoor-
ziening. Krachtens die wet wordt onder geneesmiddel onder meer verstaan 
een «substantie of samenstelling van substanties, welke is bestemd om te 
worden gebruikt op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen als 
zijnde geschikt voor het genezen, lenigen of voorkomen van 
enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij 
de mens» (enz. artikel 1, eerste lid, onder e). 

In beginsel zouden derhalve eet- en drinkwaren aangeduid op de boven-
omschreven wijze, te beschouwen zijn als geneesmiddel en reeds onder 
het regime van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening vallen. Anderzijds 
zouden geneesmiddelen, die ingevolge de laatstgenoemde wet als zodanig 
mogen worden aangeuid, voor zover zij tevens als eet- en drinkwaren te 
beschouwen zijn, krachtens de onderhavige bepaling in de Warenwet niet 
meer met deze vermelding mogen worden verhandeld. 

In de praktijk wordt de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening aldus 
toegepast, dat als geneesmiddel alleen worden geregistreerd (en derhalve 
als zodanig toegelaten) die middelen waarvan de werking voor een 
specifieke ziekte (enz.) kan worden bewezen. In andere gevallen wordt de 
registratie geweigerd. Aldus zijn bij voorbeeld «medicinale» wijnen en 
honings buiten het stelsel van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 
gebleven. 

In het tweede lid van de onderhavige bepaling (en in het derde lid van 
artikel 15b) is voor de toekomst tussen het regime van de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening en de Warenwet een scheiding gebracht. 
Indien een bepaalde waar op grond van de criteria van de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening als geneesmiddel is geaccepteerd, zijn de 
bepalingen inzake vermeldingen, als vervat in het eerste lid van het 
onderhavige artikel van de Warenwet, op dat middel niet meer van toepas-
sing. Indien evenwel opgrond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening 
een waar niet rechtmatig als geneesmiddel mag worden verhandeld, is de 
onderhavige bepaling van de Warenwet daarop onverkort van toepassing. 
Voor zover het dan betreft levensmiddelen, zullen voor het toekomende 
alle vermeldingen gericht op een medicinale werking, verboden zijn 

In het eerste lid, onder b, wordt gesproken van vermeldingen en voor-
stellingen «met betrekking tot» de uitwerking van de waar op de gezondheid 
van de mens. Met de hierboven tussen aanhalingstekens geplaatste 
woorden beoogt dit onderdeel mede die gevallen te omvatten, waarin de 
vermelding of voorstelling een «uitwerking» als hier bedoeld niet recht-
streeks tot onderwerp heeft maar wel bij voorbeeld een bijzonderheid van 
de waar aangeeft, die met zodanige uitwerking in een zo duidelijke verband 
staat, dat het bestaan van die uitwerking daarmee op een niet minder 
kennelijke wijze wordt gesuggereerd. 
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In het begrip «tot gevolg kunnen hebben dat de gezondheid van de mens 
in gevaar wordt gebracht» ligt besloten dat het hier gaat om gezondheidsri-
sico's, voortvloeiende uit een door de gedane suggestie beïnvloed gebruik 
van de betrokken waar. Daarbij behoeft niet uitsluitend te worden gedacht 
aan situaties waarin dat gebruik op zich zelf de schade veroorzaakt. Ook is 
bij voorbeeld denkbaar dat de gebruiker van die waar, vertrouwende op de 
gesuggereerde nuttige uitwerking die zij in werkelijkheid mist, ervan afziet 
een andere waar te gebruiken nf een arts te raadplegen, met als consequentie 
daarvan dat zijn gezondheid wordt geschaad. Ook aan een dergelijk 
schadegeval ligt echter het door de onjuiste suggestie bevorderde gebruik 
van eerstbedoelde waar ten grondslag. De onderhavige bepaling laat in het 
midden «langs welke wegen» de onjuiste voorstelling met betrekking tot 
de uitwerking van een waar tot schade aan de gezondheid van de mens 
kan leiden. Voor de toepasselijkheid van deze bepaling is alleen beslissend 
of een reële kans op zodanige schade, hoe dan ook, aanwezig mag worden 
geacht. 

De eerdergenoemde richtlijn gaat ervan uit dat de Raad van de Europese 
Gemeenschappen een niet-limitatieve lijst vaststelt van beweringen als 
bedoeld ifi hét eerste lid, onder a, waarvan het gebruik in ieder geval 
dient te worden verboden of beperkt (artikel 2, tweede lid, van de richtlijn); 
een daartoe strekkende ontwerprichtli jn wordt thans voorbereid. Het derde 
lid biedt, te zamen met de artikelen 14f en 15b, vierde lid, een basis om 
deze lijst in de Nederlandse wetgving vast te leggen. 

Artikel 15b 

Dit artikel vormt een sluitstuk enerzijds op de voorschriften die krachtens 
artikel 14d, onder a t/m e, worden gegeven ter zake van het bezigen van 
aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen bij het verhandelen van 
waren, en anderzijds op de ter zake in artikel 15a neergelegd normen. Het 
behoeft geen betoog dat de uit het oogpunt van gezondheid, veiligheid of 
duidelijkheid voor de consument krachtens de Warenwet gegeven voor-
schriften ook op het stuk van de aanprijzing van waren tot gelding moeten 
komen. A fortiori is het ontoelaatbaar dat bij de aanprijzing van waren 
gebruik wordt gemaakt van vermeldingen of voorstellingen met betrekking 
tot het voorkomen (enz.) van ziekte, die ingevolge artikel 15a zijn verboden. 
De te dienen belangen zijn van zodanige aard dat, als complement op de 
belangrijke privaatrechtlijke bescherming, die de nieuwe artikelen 1416a, 
1416b en 1416c van het Burgerlijk Wet boek sinds kort bieden, afzonderlijke 
door straffen te handhaven bepalingen niet kunnen worden gemist. 

De «aanprijzing» zal veelal in het kader van het «te koop aanbieden» van 
de waar geschieden en alsdan reeds worden beheerst door de krachtens 
artikel 14d en in artikel 15a gestelde voorschriften ter zake van het verhan-
delen (waartoe ingevolge de in artikel 1 gegeven definitie van dat begrip 
ook het te koop aanbieden wordt gerekend). Aan een op het «aanprijzen» 
afgestemde afzonderlijke bepaling bestaat onder meer behoefte met het 
oog op die gevallen waarin dit «kader» ontbreekt omdat aan de aanprijzing 
zodanige inhoud wordt gegeven dat daarbij van een rechtstreeks te koop 
aanbieden geen sprake is. De aanprijzing kan ook worden gedaan door een 
ander dan degene die de aangeprezen waar in de gebruikelijke zin «verhan-
delt». Zodanige «derde» kan bij voorbeeld een reclamebureau zijn. Op 
grond van de heersende jurisprudentie zal nochtans veelal de opdrachtge-
ver-«verhandelaar» kunnen worden beschouwd als strafrechtelijk aanspra-
kelijke persoon en bij wetsovertreding aangemerkt als de «pleger» van het 
feit (vgl. in dit verband de beschouwing, gegeven in paragraaf 4 van het 
algemeen deel van deze memorie). Echter dient ook rekening te worden 
gehouden met gevallen waarin de omstandigheden binnen de relatie 
tussen de «opdrachtgever» en de «uitvoerder» voor zodanige strafrechtelijke 
benadering geen ruimte bieden. Het lijkt voorts van belang buiten twijfel te 
stellen dat bij voorbeel in gevallen waarin een producent wiens waren via 
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de handel worden afgezet, zelf voor deze waren een tot de consumenten 
gerichte reclame-actie voert - onverschillig of daarbij al dan niet van het 
«te koop zijn» van die waren uitdrukkelijk melding wordt gemaakt - , hij zelf 
met betrekking tot zijn aanprijzing de verantwoordelijkheid draagt, zodat de 
rechtspraak zich daartoe niet behoeft te begeven in juridische constructies, 
erop gericht hem ook ten opzichte van de eindafnemers als de «verhande-
laar» aan te merken, met als onbevredigende consequentie dat de straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid van de tussenhandel ter zake van de 
naleving van de Warenwet wordt teruggedrongen. 

Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid in dit wetsontwerp het 
onderhavige artikel op te riemen, dat de «aanprijzing» als zodanig tot 
onderwerp heeft en tevens tot de «aanprijzer» als zodanig is gericht. 
Hiermede worden ook die gevallen bestreken, waarbij de aanprijzing door 
een ander dan de «verhandelaar» wordt verricht of waarbij de aanprijzing, 
ofschoon zij door een «verhandelaar» wordt gedaan, zodanig geschiedt dat 
zij niet als onderdeel van diens «verhandelen» valt aan te merken. Volledig-
heidshalve zij opgemerkt dat dit artikel niet ziet op publiciteitsmedia zoals 
pers, radio en televisie, van de diensten waarvan weliswaar ten behoeve 
van de openbaarmaking van een aanprijzing gebruik wordt gemaakt, maar 
die niet geacht kunnen worden zelf «aan te prijzen» en voor de inhoud van 
de aanprijzing redelijkerwijs niet verantwoordelijk te stellen. 

Met betrekking tot de aanduidingen, vermeldingen en voorstellingen die 
bij het aanprijzen van een waar niet mogen worden gebezigd, introduceert 
het onderhavige artikel geen aparte normen, maar volstaat het met een 
verwijzing naar de normen die op het stuk van de aanduidingen, vermel-
dingen en voorstellingen in het kader van het verhandelen gelden ingevolge 
de artikelen 14f en 15a. Deze opzet past geheel bij de gedachte dat artikel 
15b slechts een complementaire voorziening biedt, die hoger in deze 
toelichting al werd aangeduid als een «sluitstuk» van de voorgaande 
artikelen. De in het eerste lid en het tweede lid, onder b, gebezigde beper-
kende clausule «waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat. . 

» is vooral van belang voor «derden» (personen die niet zelf verhan-
delen) waarop het artikel van toepassing zou kunnen zijn; van dezen kan in 
bepaald mindere mate dan van «verhandelaren» worden verwacht en in 
redelijkheid verlangd dat zij van elk denkbaar aspect van de aangeprezen 
waar, waarop de krachtens de Warenwet geldende voorschriften op het stuk 
van «aanduidingen», «vermeldingen» en «voorstellingen» betrekking 
kunnen hebben, op de hoogte zijn. In het tweede lid, onder a, is deze 
clausule niet opgenomen. De in dat onderdeel gestelde regel is meer 
algemeen van strekking; voor de naleving daarvan is noch gedetailleerde 
kennis van de geldende Warenwetbesluiten nodig, noch van de eigenschap-
pen van de waar. Opneming van de clausule is daarom overbodig. 

Het vijfde lid geeft de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur 
bepaalde aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen ook in de recla-
mesfeer verplicht te stellen. Deze mogelijkheid was in het om advies 
gezonden ontwerp niet opgenomen. Er kan uitsluitend van gebruik worden 
gemaakt als complement van een regeling op grond van artikel 14f. Indien 
in dat kader bepaalde (bij voorbeeld waarschuwende) vermeldingen 
verplicht worden gesteld voor bepaalde categorieën waren, kan het met 
het oog op goede voorlichting van belang zijn dat deze vermeldingen (of 
daarnaar verwijzende symbolen) ook in reclameboodschappen met 
betrekking tot die waar worden opgenomen. In het uitvoeringsbesluit moet 
worden aangegeven voor welk reclamemedium de verplichting geldt; 
daartoe strekken de woorden «op een bij de maatregel aangewezen wijze». 

I 

De wijzigingen in artikel 16 (oud 16b) betreffen allereerst een aanpassing 
van de verwijzingen naar andere artikelen aan de nieuwe artikelnummering 
en een aanpassing van de aanduidingen van de betrokken ministers aan 
het stelsel van dit wetsontwerp, waarbij tevens rekening is gehouden met 
de vervanging van de «Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid» 
door de «Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne». 
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Nieuw is het vierde lid, dat aan artikel 16 (oud 16b) wordt toegevoegd en 
ertoe strekt ook ter zake van «nadere regels» die door PBO-lichamen 
krachtens de Warenwet in medebewind worden gesteld, de mogelijkheid 
van vrijstelling of ontheffingen in daarvoo.r in aanmerking komende 
gevallen te verzekeren. Ingevolge artikel 16a zal tegen beschikkingen met 
betrekking tot een ontheffing, gegeven krachtens dit artikel, beroep 
openstaan op het College van Beroep voor het bedrijfsleven in die gevallen 
waarin niet reeds uit anderen hoofde beroep is opengesteld. Dit laatste kan 
zich bij de toepassing van dit artikel met name voordoen indien de be-
voegdheid tot het verlenen van ontheffingen wordt gegeven aan een 
orgaan van een PBO-lichaam of aan de Kamers van Koophandel. In dat 
geval staat ingevolge de desbetreffende wettelijke regelingen tegen die 
beschikkingen reeds beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
open. 

J 

De toeneming van het aantal gevallen waarin op grond van het wets-
ontwerp individuele besluiten wordt voorzien, heeft de ondergetekenden 
aanleiding gegeven zich te bezinnen op de vraag of een uitdrukkelijke 
wettelijke voorziening in een beroepsrecht wenselijk was. Zonder een 
dergelijke voorziening zou, hoewel daarover uiteraard de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State zelf beslist, waarschijnlijk in een aantal 
gevallen Arob-beroep mogelijk zijn; indien de bevoegdheid tot het geven 
van beschikkingen evenwel zou zijn overgedragen aan PBO-organen, zou 
beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven openstaan. 

De ondergetekenden achten een dergelijke divergentie in administratief-
rechtelijke beroepsmogelijkheden ongewenst; zij geven er de voorkeur aan 
de beroepen bij één instantie onder te brengen. Daarbij dringt zich de 
keuze op tussen Arob-beroep en beroep op het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven. Gelet op het feit dat de regels op grond van de Warenwet zich 
richten op handelingen die worden verricht in de sfeer van het bedrijfsleven, 
en gelet op de samenhang tussen die regels en regels op grond van de 
Landbouwkwaliteitswet en die van autonome PBO-verordeningen, hebben 
de ondergetekenden, in overeenstemming met de Minister van Justitie, er 
de voorkeur aan gegeven beroep open te stellen op het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven. Daartoe strekt het nieuwe artikel 16a. 

Het eerste lid legt in een algemene formulering vast dat tegen beschik-
kingen op grond van deze wet in beginsel voor degenen die daardoor 
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, beroep op het college openstaat. 
In voorkomende gevallen kunnen bijvoorbeeld ook organisaties die zich 
richten op het consumentenbeleid, als zodanig worden aangemerkt. 
Genoemd beginsel lijdt slechts uitzondering indien reeds een mogelijkheid 
tot het instellen van beroep bestaat. Dit laatste is het geval bij het beroep 
op de minister dat voor de betrokkene ingevolge de artikelen 14b, vijfde lid, 
14d, tweede lid, juncto 14b, vijfde lid, 14e, vijfde lid, en 14n, zevende lid, 
openstaat, en bij het beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
dat openstaat indien de bevoegdheid tot het geven van beschikkingen 
wordt overgedragen aan een orgaan van een PBO-lichaam of aan de 
Kamers van Koophandel. Tegen de beslissingen, in beroep genomen door 
de minister, staat ingevolge het onderhavige artikel hoger beroep op het 
College open. 

Het derde lid voorziet in de mogelijkheid van de benoeming van afzon-
derlijke leken-bijzitters voor deze beroepen op gelijke wijze als in andere 
wetgeving is geschied (zie bij voorbeeld artikel 20 van de Wet investerings-
rekening). In de regel zal uit de door de PBO-organen voorgedragen leden 
in de behoefte aan bijzitters voor de beroepen op grond van de Warenwet 
kunnen worden voorzien; wanneer dat niet het geval blijkt te zijn kunnen 
op de voordracht van de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne voor deze beroepen bijzondere leken-bijzitters worden 
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benoemd. In het vierde lid zijn een aantal bepalingen van de Wet admini-
stratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, onder meer ter zake van de 
beroepsgronden en de procedure, van overeenkomstige toepassing 
verklaard. De bepalingen met betrekking tot het beroep op beschikkingen 
zijn voorgelegd aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Op de 
opmerkingen van het college zal ter gelegenheid van de memorie van 
antwoord worden ingegaan. 

K 

Het vervallen van artikel 16c (oud) is reeds toegelicht in het algemeen 
deel van deze memorie (paragraaf 2, onder e); daarheen moge hier worden 
verwezen. 

L 

De opmerkingen, ter zake van artikel 17 gemaakt door de SER en de 
Adviescommissie Warenwet, alsmede de ontwikkelingen die zich sinds de 
aanbieding van het ontwerp aan de adviescolleges hebben voorgedaan, 
met name de totstandkoming van de Wet openbaarheid van bestuur, 
hebben de ondergetekenden aanleiding gegeven het onderhavige artikel 
aan een algehele herziening te onderwerpen. 

Het eerste lid regelt de instelling van de Adviescommissie Warenwet. De 
naam van de commissie wordt nu in de wet zelf vastgelegd. 

De taak van de commissie is neergelegd in het tweede, derde en vierde 
lid. Gebleven is de verplichting de commissie in de gelegenheid te stellen 
over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur op grond van de 
Warenwet advies uitte brengen (het vierde lid). Daarnaast kan de commissie 
om advies worden gevraagd en kan zij uit eigen beweging advies uitbrengen 
over andere zaken die verband houden met de uitvoering van de Warenwet. 
Dit «verband» moet ruim worden uitgelegd. Zo kan de commissie worden 
gehoord over ontwerpen van richtlijnen van de Europese Gemeenschappen 
die in het kader van de Warenwet zullen moeten worden uitgevoerd; de 
ondergetekenden zijn van plan zulks in belangrijke gevallen ook te doen. 
Voorts herinneren de ondergetekenden eraan dat de commissie wordt 
gehoord over uitvoeringsbesluiten in het kader van de Landbouwkwaliteits-
wet, zulks vanwege de samenhang tussen die wet en de Warenwet. Ook 
kan waar nodig de commissie worden geraadpleegd over (goed te keuren) 
verordeningen van PBO-lichamen, indien deze zich begeven op het gebied 
dat ook door de Warenwet bestreken wordt. Tot een verplichting tot 
inwinnen van advies in deze gevallen zien de ondergetekenden echter, 
anders dan de Adviescommissie Warenwet zelf, geen aanleiding. 

De samenstelling van de commissie is geregeld in het vijfde t/m negende 
lid. Benoeming van de leden door de Kroon achten de ondergetekenden te 
zwaar; zij geven de voorkeur aan benoeming door de betrokken ministers. 
De commissie zal worden samengesteld voor een derde deel uit personen 
op aanbeveling van de ondernemersorganisaties, voor een derde deel uit 
personen op aanbeveling van de consumentenorganisaties en voor een 
derde deel uit onafhankelijke deskundigen. Op deze wijze is, naar de 
ondergetekenden menen, een evenwichtige samenstelling gewaarborgd. 
Ambtenaren van de rijksoverheid zullen niet meer als lid van de commissie 
worden benoemd; zij kunnen als vertegenwoordiger worden aangewezen, 
ofwel, indien daartoe vanwege hun bijzondere deskundigheid aanleiding 
bestaat, ingevolge het negende lid als adviseur aan de commissie worden 
toegevoegd. 

Het tiende, elfde en twaalfde lid regelen de werkwijze van de commissie. 
Overeenkomstig de gebruikelijke praktijk kan de commissie subcommissies 
instellen. Gelet op de veelheid van te behandelen onderwerpen kan niet 
worden verwacht dat in de commissie zelf alle voor een onderwerp 
benodigde deskundigheid wordt betrokken, hetzij door betrokkenen aan het 
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bevorderen dat bij haar werk en het werk van de subcommissies de 
benodigde deskundigheid word t betrokken, hetzij door betrokkenen aan het 
werk van de subcommiss ies te laten deelnemen, hetzij door de specifieke 
deskundigen te horen. 

Gebleven is (in het twaal fde lid) de verpl icht ing om de betrokken publiek-
rechteli jke bedri j fsorganisat ies te horen. Daarnaast kunnen ook andere 
betrokken organisat ies (bij voorbeeld van ondernemers, werknemers en 
consumenten) worden gehoord. Met het oog op een evenwicht ige oordeels-
vo rm ing is bepaald dat alle van de organisaties ingekomen adviezen met 
het advies van de commiss ie moeten worden overgelegd. 

Verdwenen is de (thans in artikel 17, zevende l id, opgenomen) mogel i jkheid 
in bepaalde geval len naast of in plaats van de Adviescommissie Warenwet 
een door de SER in te stellen commiss ie te horen. In de praktijk bli jkt het 
naast elkaar staan van een commiss ie ex artikel 43 van de Wet op de 
Bedri j fsorganisat ie - het horen waarvan in het zevende lid van artikel 17 
van de Warenwet word t voorgeschreven - en van de «commissie van 
advies voor de ui tvoer ing van de Warenwet» , bedoeld in het eerste lid van 
artikel 17, tot onnodige doublures aanleiding te geven. Reeds bij de 
behandel ing in de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot wi jz ig ing van de 
Warenwet , dat onder meer in de toevoeging van het zevende lid aan artikel 
17 voorzag en dat leidde tot de wet van 21 jul i 1965 (Stb. 368), waren vele 
leden van oordeel «dat slechts één adviesinstantie, waar in alle belangheb-
benden ver tegenwoord igd zijn, gewenst is». In de memor ie van an twoord 
aan de Tweede Kamer inzake dat we tson twerp is toegezegd, dat de door 
deze leden gedane suggestie onder ogen zou wroden gezien. De onderge-
tekenden achten het gewenst, nu de samenstel l ing van de Adv iescommiss ie 
Warenwet op evenwicht iger wijze wo rd t geregeld, de commiss ie, bedoeld 
in artikel 17, zevende l id, van de Warenwet , op te heffen. De SER kan zich 
hiermee verenigen. 

De SER heeft in zijn advies nog geplei t voor zo veel mogel i jk openheid 
wat betreft werkwi jze en adviezen van de Adviescommissie Warenwet ; hij 
acht bekendmaking van de adviezen in de Staatscourant wensel i jk. Opge-
merkt moge worden dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur de 
adviezen van de commiss ie , gelet op haar beoogde samenstel l ing, openbaar 
zullen zijn. Van het ui tbrengen van adviezen zal in de Staatscourant 
mededel ing worden gedaan. Een verpl ichte opneming van de adviezen zelf 
in de Staatscourant achten de ondergetekenden, gelet op het vaak technisch 
en gedetai l leerd karakter ervan, niet wensel i jk. Ook de ondergetekenden 
achten openheid bij de to ts tandkoming van de adviezen (voor zover zulks 
niet in str i jd komt met de ingevolge artikel 28 geldende gehe imhoud ings-
verpl icht ing) een goede zaak; daaraan zal in de nadere regeling van de 
werkwi jze van de commiss ie vo rm kunnen worden gegeven. 

M 

Artikelen 18-27 

Toezicht en opspor ing zi jn, naar genoegzaam bekend mag worden 
geacht, geen identieke begr ippen. Bij «toezicht» (op de naleving van de 
wet) gaat het o m een - meer of minder stelselmatige - controle o m na te 
gaan of de wet al dan niet word t nageleefd. Bij «opsporing» betreft het een 
onderzoek - of verder onderzoek - van de zaak nadat een vermoeden is 
gerezen dat in str i jd met de wet is gehandeld. De «opsporing» kan aldus als 
het ware een ver lengstuk van het «toezicht» vormen en het ligt daarom in 
beginsel voor de hand de ambtenaren die met toezicht zijn belast, tevens 
als opspor ingsambtenaar aan te wi jzen. Anders dan het «toezicht» ligt de 
«opsporing» in de justi t iële sfeer. In het stelsel van de Wet op de economische 
delicten is de aanwi jz ing van opspor ingsambtenaren dan ook in handen 
van de Minister van Justi t ie gelegd. Overt redingen van de Warenwet zijn 
economische delicten en worden derhalve door het regime van de Wet ED 
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beheerst. De bevoegdheden van de opspor ingsambtenaren zijn in de Wet 
ED - die met betrekking tot de economische delicten op dat stuk een 
belangri jke aanvul l ing op het Wetboek van Strafvorder ing vo rmt - op 
doeltreffende wijze geregeld, zodat aan verdere voorzieningen dienaan-
gaande in het kader van de Warenwet geen behoefte bestaat. 

Daarentegen vo rmen de ambtel i jke bevoegdheden op het stuk van het 
«toezicht» wel een onderwerp waarvan de regel ing in het «eigen» kader 
van de Warenwet thu ishoor t . De bestaande artikelen 18 t /m 25 van de 
Warenwet, waar in de term «opsporing» word t gebruikt , worden bij dit 
wetsontwerp door n ieuwe artikelen vervangen, die in hun formuler ing op 
het «toezicht op de naleving van de wet» zijn afgestemd. Het nieuwe artikel 
18 biedt de mogel i jkheid naast de ambtenarnen van de keuringsdiensten 
en de ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid (die 
onderscheidenl i jk door B en W en door de Minister van Volksgezondheid 
en Mi l ieuhygiëne worden aangewezen) ook ambtenaren, aan te wi jzen 
door onderscheidenl i jk de Minister van Economische Zaken, de Minister 
van Landbouw en Visserij en de Minister van Financiën, met het toezicht 
te belasten (waarbi j met name te denken valt aan respectieveli jk ambtenaren 
van de Economische Controledienst, ambtenaren van de Algemene 
Inspectiedienst en ambtenaren der invoerrechten en accijnzen). Voor een 
voorziening als het huid ige artikel 18, tweede l id, zoals bepleit door de 
Adviescommissie Warenwet , op grond waarvan de keuringsdiensten 
kunnen worden belast met het toezicht op de naleving van autonome 
PBO-verordeningen, achten de ondergetekenden de Warenwet niet het 
juiste kader. Een zodanige voorziening ware, indien noodzakeli jk en 
gewenst, in het kader van de wetgeving op de bedri j fsorganisat ie te treffen. 

Op grond van het eerste l id van artikel 19 zal de taakverdel ing tussen de 
onderscheidene hier bedoelde categorieën van ambtenaren door de bij de 
ui tvoer ing van de Warenwet betrokken ministers moeten worden geregeld. 
Daarbij zal, overeenkomst ig de wens van de Centrale Raad voor de Volks-
gezondheid, een zo duidel i jke mogel i jke afbakening worden bevorderd. Op 
de wens van de SER, in de toekomst te komen tot één centraal geleide 
Rijkskeuringsdienst, is in het algemeen deel van deze memor ie reeds 
ingegaan (paragraaf 2, onder d). 

Het spreekt welhaast vanzelf dat in het kader van de taakverdel ing de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen zullen worden belast met het 
toezicht op de naleving van de Warenwet in geval len waar in zij reeds uit 
hoofde van hun douanefunct ie met de waar in aanraking komen. Ingevolge 
het al bestaande artikel 5 moeten de gemeenteraden voor het personeel 
van de keuringsdiensten instructies vaststel len; in het wetsontwerp word t 
ervan uitgegaan dat ook elk der ministers die op g rond van 18 toezichtamb-
tenaren heeft aangewezen, bevoegd is voor de door hem aangewezen 
ambtenaren instructies vast te stellen. In de tweede volzin van het eerste 
lid van artikel 19 word t buiten twi j fe l gesteld dat bij deze instructies de 
krachtens de eerste volzin getroffen regeling omtrent de taakverdel ing 
moet worden in acht genomen. Het tweede lid van dat artikel biedt aan de 
minister de mogel i jkheid in bepaalde geval len aan een keuringsdienst ter 
zake van de ui toefening van toezicht een b indende aanwijzing te geven. 
Deze kan er bij voorbeeld toe strekken bepaalde controles bij voorrang te 
doen ui tvoeren. 

De bevoegdheden van de «toezichtambtenaren» zijn neergelegd in 
de nieuwe artikelen 20 t /m 25. Zij behoeven minder ver te gaan dan de 
bevoegdheden waarover de opspor ingsambtenaren dienen te beschikken 
en die voor dezen in de Wet ED zijn geregeld. Zo zal bij voorbeeld een 
inbeslagneming van waren slechts mogel i jk zijn in het kader van de opspo-
ring. Van de plaatsen waartoe de toezichtambtenaren toegang hebben, zijn 
won ingen in beginsel ui tgezonderd, met dien verstande echter dat, indien 
zich binnen een won ing bedr i j fsruimten bevinden, zij deze ru imten wel 
mogen betreden en, in samenhang daarmee, ui teraard ook andere dan tot 
de bedr i j fsruimten behorende gedeelten van de won ing , voor zover dit 
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nodig is om de bedrijfsruimten te bereiken. Deze beperkende regeling met 
betrekking tot woningen houdt ten aanzien van een toezichtambtenaar die 
tevens opsporingsbevoegdheid bezit, in feite op te gelden ingeval een 
vermoeden van wetsovertreding is gerezen en hij op deze grond verder in 
de hoedanigheid van opsporingsambtenaar gaat optreden. Anderzijds zijn 
de voor de opsporingsambtenaren in de artikelen 120 t/m 123 van het 
Wetboek van Strafvordering neergelegde beperkingen, het betreden van 
plaatsen betreffende, mede ten aanzien van de toezichthoudende ambte-
naren als zodanig van toepassing. De in de artikelen 20 t/m 24 opgenomen 
bepalingen stemmen, behoudens de nodige aanpassingen, overeen met de 
over de toezichtbevoegdheden handelende bepalingen van andere wetten. De 
zoeven bedoelde bijzondere voorzieningen met betrekking tot het betreden 
van plaatsen zijn vervat in het tweede en het derde lid van artikel 23. 

Naast het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde 
behoort tot de taak van de krachtens artikel 18 aangewezen ambtenaren 
ook de toetsing van partijen waren. Op dat deel van de taak van deze 
ambtenaren hebben de betrokken artikelen - met uitzondering van artikel 
20, derde lid - mede betrekking. Artikel 25 bevat ter zake bovendien een 
bijzondere regeling, die in het vervolg nader wordt toegelicht. 

Duidelijkshalve moge met betrekking tot artikel 21 nog worden aangete-
kend dat het daarin vermelde «onderzoek op lading» niet doelt op een 
onderzoek als waarvan in het voorafgaande artikel sprake is. Mochten bij 
het «onderzoek op lading» waren die tot verdere controle aanleiding 
geven, aanwezig blijken te zijn, dan kan - vervolgens - te hunnen aanzien 
artikel 20 worden toegepast. 

De in artikel 20 gegeven bevoegdheid tot onderzoek strekt ertoe na te 
gaan of niet in strijd met de krachtens de Warenwet geldende regels wordt 
gehandeld. Er is hierbij steeds sprake van regels, geldende «ten aanzien 
van waren», maar daarmee is niet gezegd dat alleen de waar ten behoeve 
waarvan de regels zijn gesteld op de naleving waarvan in een gegeven 
geval controle wordt uitgeoefend, daarbij voorwerp van onderzoek kan zijn. 
Die regels kunnen onder meer ook betrekking hebben op ingrediënten of 
materialen die voor verwerking in de betrokken waar al dan niet mogen 
worden gebezigd. Aangezien ook deze zaken «waren» zijn in de zin van 
de wet, biedt artikel 20 (eerste lid, eerste volzin), in algemen zin sprekende 
van «waren» de mogelijkheid ze ook in de hier bedoelde samenhang aan 
een onderzoek te onderwerpen. De ten behoeve van een waar in het leven 
geroepen regels kunnen echter eveneens betrekking hebben op «hulpmid-
delen» die bij voorbeeld bij de bereiding, de vervaardiging, de bewaring, 
het vervoer, de behandeling (enz.) van die waar al dan niet mogen worden 
of moeten worden gebezigd. Als voorbeeld kan worden genoemd de in een 
regeling met betrekking tot melk en melkprodukten opgenomen bepaling, 
dat een pasteurisatietoestel moet zijn uitgerust met een thermometer van 
een bepaalde soort. Ook dergelijke hulpmiddelen dienen in het kader van 
een controle op de naleving van bedoelde regels te kunnen worden 
onderzocht. Zij worden in artikel 20 naast «waren» afzonderlijk genoemd, 
rekening gehouden met gevallen waarin het hulpmiddel op zich zelf niet 
(meer) als «waar» in de zin van de wet valt aan te merken, bij voorbeeld 
doordat het in een meer omvattende installatie is ingebouwd en het 
karakter van een zelfstandige «roerende zaak» heeft verloren. Onder het 
begrip hulpmiddelen vallen ook de verpakkingen. Door de vermelding van 
«hulpmiddelen» wordt dan ook tevens buiten twijfel gesteld dat ook de 
verpakking waarin zich reeds een waar bevindt, voorwerp van onderzoek 
kan zijn ongeacht de vraag of die verpakking als zodanig alsdan al of niet 
nog als een «waar» is te beschouwen. 

Artikel 20, eerste lid, voorziet voorts in de mogelijkheid het onderzoek 
van waren of hulpmiddelen hetzij uit te voeren ter plaatse waar zij zijn 
aangetroffen, hetzij elders te doen uitvoeren, waartoe zij door de betrokken 
ambtenaren kunnen worden meegenomen; verder verleent het artikellid 
aan toezichtambtenaren uitdrukkelijk de bevoegdheid ten behoeve van het 
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onderzoek verpakkingen te openen. Deze bepalingen zijn mede van 
toepassing in gevallen waarin het onderzoek door die ambtenaren wordt 
verricht in het kader van de in artikel 25 bedoelde toetsing van een partij 
aan de hand van een daaruit genomen steekproef. 

Door de SER en door de Adviescommissie Warenwet is de wens geuit in 
het ontwerp wederom, als in de huidige Warenwet (artikel 22), een regeling 
inzake de neming van een contramonster op te nemen. De ondergetekenden 
menen eveneens dat een zodanige regeling in voorkomend geval aan de 
betrokkenen een belangrijke rechtsbescherming kan bieden. Daarom is in 
het derde lid van artikel 20 de bevoegdheid tot het vragen van een contra-
monster opgenomen. De kosten daarvan komen uiteraard ten laste van de 
betrokkene. 

Ter zake moge nog wel worden opgemerkt dat onderzoek in vele gevallen 
niet geschiedt aan een monster, maar aan de waar als geheel. Van een 
monster is alleen sprake als uit een soortwaar een gedeelte wordt genomen 
(bij voorbeeld een liter melk uit een tank vol; een strekkende meter stof uit 
een rol). In deze gevallen is het mogelijk een contramonster te nemen; het 
nemen daarvan is uit bewijsoogpunt ook van betekenis omdat het 
tegenbewijs kan opleveren met betrekking tot gebreken die in het eerste 
monster zijn gebleken (te veel bacteriën; een onjuiste weergave van de 
vezelsamenstelling). Waar het gaat om eisen, die gecontroleerd moeten 
worden aan de gehele waar (de veilgiheid van een cirkelzaagmachine) is 
geen sprake van monsterneming, en is dit lid derhalve niet van toepassing. 
De afzondering van een ander exemplaar is dan uit bewijsoogpunt ook 
niet zinvol, aangezien overtreding van de norm reeds plaatsvindt als het 
eerste exemplaar niet aan de eisen blijkt te voldoen; tegenbewijs daartegen 
kan niet door onderzoek van een ander exemplaar worden geleverd. 

De bepaling heeft evenmin betrekking op controle van aan groepen 
waren gestelde eisen door middel van een steekproef, dat wil zeggen een 
bepaald aantal exemplaren uit de groep (zie de artikelen 14h en 25). 
Daarvoor gelden ingevolge artikel 25 bijzondere regels; of daarbij tegenbe-
wijs mogelijk is, dient uitdrukkelijk in de algemene maatregel van bestuur 
ter zake te worden geregeld. 

Het arbeidsveld van de in artikel 19 bedoelde ambtenaren beperkt zich 
uiteraard niet tot het bovenstaande. Zo omvatten hun bevoegdheden, op 
grond van de artikelen 22 e.v., mede het recht inzage van boeken en 
bescheiden te vorderen, alle met het oog op de uitoefening van hun taak 
relevante inlichtingen in te winnen en alle plaatsen waar waren kunnen zijn 
(met de hoger besproken beperking ten aanzien van woningen) te betreden, 
hetgeen uiteraard nodig is voor het kunnen uitoefenen van hun reeds 
vermelde andere bevoegdheden maartevens de mogelijkheid insluit bij 
voorbeeld de ruimten waarin handelingen met betrekking tot waren 
worden verricht en waaromtrent krachtens deze wet eveneens voorschriften 
kunnen zijn gesteld, op dat stuk te inspecteren, en dergelijke. 

De SER heeft nog gevraagd, ter bescherming van de receptuur van 
waren, in artikel 22 de bepaling op te nemen dat inzage in de receptuur 
alleen met schriftelijke toestemming van het hoofd van de betrokken dienst 
kan worden verlangd. De ondergetekenden menen aan die wens geen 
gevolg te moeten geven. Naar hun oordeel is de geheimhouding van de 
receptuur voldoende gewaarborgd door artikel 28 (opneming van deze 
bijzondere eis zou blijk geven van ongepast wantrouwen in de integriteit 
van de toezichthoudende ambtenaren). Voorts zou deze eis het werk van de 
toezichthoudende diensten op onaanvaardbare wijze bemoeilijken. 

Met betrekking tot het reeds genoemde artikel 21, dat voorziet in de 
bevoegdheid vervoermiddelen op hun lading te onderzoeken en daartoe 
van de bestuurder te vorderen zijn vervoermiddel te doen stilhouden, 
moge nog worden opgemerkt dat de uitoefening van dit vorderingsrecht 
zal hebben te geschieden volgens in de Staatscourant bekend te maken 
ministeriële voorschriften. Zulke voorschriften dienen het belang van de 
rechtszekerheid, te meer waar de betrokken ambtenaren hun taak veelal in 
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burgerkleding vervullen. Ten einde op dit stuk al te zeer onderling afwijkende 
bepalingen te voorkomen zullen de bedoelde voorschriften zoveel mogelijk 
worden afgestemd op die welke door de Minister van Financiën ingevolge 
artikel 33 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen zijn 
vastgesteld. 

Het reeds genoemde artikel 25 voorziet in een regeling voor gevallen 
waarin de toezichthoudende ambtenaren bevoegd zijn een groep of partij 
waren steekproefsgewijze te onderzoeken. Dat wil zeggen dat het feitelijke 
onderzoek plaatsvindt ten aanzien van een bepaald aantal (steekproef), dat 
uit een grotere hoeveelheid is genomen, en dat aan de uitkomst van dat 
steekproefonderzoek conclusies worden verbonden ten aanzien van die 
grotere hoeveelheid als geheel. 

De bepalingen, voorzien in het onderhavige artikel, liggen voor een deel 
in het verlengde van artikel 14h, en zijn dan ook mede resultaat van de in 
de toelichting op dat artikel reeds vermelde heroverweging van de materie 
van de EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen. Deze richtlijnen verplichten 
de lid-staten erin te voorzien dat bij onder meer vulbedrijven een partij 
voorverpakkingen wordt beoordeeld op grond van een onderzoek van een 
als steekproef uit die partij genomen deel. Bij dat onderzoek moet worden 
nagegaan of de werkelijke inhoud van de voorverpakkingen die tot de 
steekproef behoren, gemiddeld niet kleiner is dan de op die verpakkingen 
aangegeven inhoud (met andere woorden of ze voldoen aan de groepsnorm). 
Hierbij wordt rekening gehouden met een maximaal toelaatbare fout in 
minus per voorverpakking. Indien niet meer dan slechts enkele voorverpak-
kingen die fout overschrijden, wordt het resultaat van de steekproef als 
gunstig voor de gehele partij aangemerkt; in andere gevallen leidt dit tot 
een ongunstig oordeel over de gehele partij, een en ander volgens in de 
richtlijnen aangegeven, op beginselen van de statistiek berustende, 
schema's. 

In het eerste lid is met het oog daarop de mogelijkheid van een dergelijk 
onderzoek geopend in gevallen waarin op de voet van artikel 14h een 
groepsnorm is gesteld. Ook indien krachtens de artikelen 14a-14g gestelde 
regelen alleen gericht zijn op individuele exemplaren van een waar, kan 
aan een dergelijk op een grote massa exemplaren gericht onderzoek 
behoefte bestaan. Met het oog hierop is in het eerste lid voorzien in de 
mogelijkheid van aanwijzing, bij algemene maatregel van bestuur, van 
«andere categorieën van gevallen». 

De grote hoeveelheid waren, met betrekking waartoe aan de hand van 
het onderzoek van een steekproef een resultaat kan worden vastgesteld, 
kan zijn de gehele groep, waarvoor een groepsnorm op de voet van artikel 
14h is gegeven (te denken is bij voorbeeld aan alle exemplaren van een 
waar, welke door een bepaalde fabrikant naar een bepaald type of model 
zijn vervaardigd) of, zoals in de EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen 
van een zelfde vervaardiger, met een zelfde nominale hoeveelheid en een 
zelfde waar bevattend. Laatstgenoemde richtlijnen verplichten ertoe, zoals 
hierboven reeds aangegeven, het onderzoek betrekking te doen hebben op 
een partij, zijnde een uurproduktie aan voorverpakkingen bij een vulbedrijf 
of in andere gevallen een hoeveelheid van hoogstens 10000 exemplaren. 
Met het oog hierop is in het eerste lid gesproken zowel van groep (in de zin 
van artikel 14h) als van partij. De groep of partij zal bij algemene maatregel 
van bestuur worden omschreven. 

De beoordeling van een groep of partij aan de hand van een daaruit als 
steekproef genomen deel zal veelal «aan de bron» (bij de vervaardiger of 
importeur) plaatsvinden en betrekking hebben op een partij, die is gevormd 
uit zich aldaar bevindende exemplaren, zoals bij de EEG-richtlijnen inzake 
voorverpakkingen ook is bepaald. Ingeval een groepsnorm is gericht op 
alle exemplaren van een waar, door een bepaalde fabrikant naar een zelfde 
type vervaardigd, is het echter denkbaar dat de steekproef wordt samenge-
steld uit exemplaren van de waar, die zich onder verschillende verhandelaren 
bevinden en kan een oordeel aan de hond van de uitkomst van het steek-
proefonderzoek worden gegeven over alle vervaardigde exemplaren, waar 
zij zich in de handel ook bevinden. 
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De in het eerste lid voorziene, bij algemene maatregel van bestuur te 
stellen regelen zullen onder meer betrekking hebben op statistische 
methoden, en de wijze van samenstelling van de steekproef. 

In het tweede lid zijn een aantal onderwerpen genoemd, waarop de in 
het eerste lid bedoelde regelen in ieder geval betrekking moeten hebben. 
De grootte van de steekproef staat, zoals onder meer blijkt uit de EEG-
richtlijnen inzake voorverpakkingen, in relatie tot de grootte van de groep 
of partij. Voorts zullen de in het eerste lid bedoelde regelen betrekking 
moeten hebben op de maatstaven aan de hand waarvan de uitslag van een 
steekproefonderzoek als gunstig of ongunstig voor de gehele groep of 
partij moet worden aangemerkt. Een ongunstig resultaat betekent niet, dat 
alle tot de groep of partij behorende exemplaren van de waar niet deugen, 
maar wel dat die groep of partij een te groot aantal exemplaren met te 
grote afwijkingen bevat; de afnemer, inzonderheid de consument, zou dien 
ten gevolge een veel te grote kans lopen waren te ontvangen, die niet 
deugen. Voor een dergelijk geval is voorzien in aan een dergelijk ongunstig 
oordeel verbonden rechtsgevolg; hiervoor moge worden verwezen naar de 
toelichting op het vierde lid. Ten slotte moeten vorenbedoelde regelen 
betreffen de mededeling van de uitslag van het steekproefonderzoek aan 
degene die alle exemplaren, waaruit de steekproef is gevormd, onder zich 
had, en de wijze, waarop die mededeling wordt gedaan. Hierbij is uitgegaan 
van de EEG-richtlijnen inzake voorverpakkingen, waarbij de partij wordt 
gevormd bij de vervaardiger of importeur en uit die partij een steekproef 
wordt genomen. Met het oog op de rechtsgevolgen, die aan de ongunstige 
uitslag van het onderzoek van de steekproef voor een partij verbonden 
kunnen worden (hiervoor zij wederom verwezen naar de toelichting op het 
vierde lid) zullen de regelen, voorzien in het tweede lid, betrekking moeten 
kunnen hebben op de wijze waarop de mededeling aan de betrokkene 
moet worden gedaan (te denken is aan een schriftelijke mededeling of een 
mededeling bij aangetekende brief). Voor het geval een verhandelverbod 
wordt gegeven op grond van het derde lid, onder b, voor de tijd, vanaf de 
vorming van een steekproef tot het tijdstip, dat de uitslag voor de partij is 
medegedeeld, zullen de in het tweede lid bedoelde regelen omtrent de 
mededeling mede betrekking kunnen hebben op de termijn, binnen welke 
die mededeling aan de betrokkene moet worden gedaan. 

Niet in alle gevallen zal bij nadere overweging aan het stellen van een 
zodanige termijn behoefte bestaan; met name niet indien de steekproef 
wordt samengesteld uit exemplaren, die zich onder verschillende verhan-
delaren bevinden, en de resultaten van de steekproef beslissend zijn voor 
een groep van waren die zich overal in de handel bevinden; alsdan zou 
een verhandelverbod gedurende de tijd van het steekproefonderzoek een 
te zware belasting van het bedrijfsleven betekenen en een termijn, binnen 
welke de uitslag van het steekproefonderzoek uiteraard moet worden mede-
gedeeld, geen betekenis hebben, omdat tot de mededeling of de bekendmaking 
van een ongunstige uitslag verhandeling onbelemmerd kan geschieden. 
Anders dan in het ontwerp dat aan de adviesorganen is voorgelegd, is 
derhalve in het tweede lid die termijn niet opgenomen onder de onderwerpen 
die in ieder geval regeling behoeven bij de algemene maatregel van bestuur, 
in het eerste lid bedoeld. 

De in het derde lid, onder a, voorziene openbaarmaking van een voor 
een groep waren vastgestelde uitslag van een steekproefonderzoek is van 
belang in gevallen waarin behalve degene, bij wie die steekproef is samen-
gesteld, ook anderen waren, behorende tot de groep, onder zich hebben en 
de uitslag van het steekproefonderzoek een ongunstig resultaat oplevert 
voor de groep (bestaande bij voorbeeld uit alle door een zelfde fabrikant en 
volgens een bepaald type vervaardigde exemplaren van een waar, die bij 
voorbeeld alle dezelfde vermelding van een bepaalde eigenschap van dat 
type moeten dragen). De openbaarmaking van de uitslag van het steek-
proefonderzoek strekt er in een dergelijk geval toe onjuiste informatie aan 
potentiële kopers, inzonderheid consumenten, tegen te gaan. 
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In onderdeel b van het derde lid is de mogel i jkheid voorzien het verhandelen 
van waren, behorende tot de groep of part i j , met betrekking waartoe een 
statistische controle plaatsvindt, te verbieden. Uiteraard belet dit verbod 
(gelet op artikel 1, eerste lid) de betrokkene niet de desbetreffende waren 
voorhanden te hebben, zolang hij maar kan aantonen dat ze niet voor 
af levering bestemd zijn. Dit verbod kan alleen gericht worden tot degene, 
bij w ie alle tot de steekproef behorende exemplaren zijn aangetrof fen. 

Het vierde lid bevat een aantal voorzieningen voor het geval een steek-
proefonderzoek een ongunst ige uitslag voor een groep of parti j van waren 
oplevert. 

Onderdeel a voorziet in de mogel i jkheid, dat tegenbewi js aan de betrok-
kene(n) word t toegestaan. Hierbij zij mede ter beantwoord ing van de door 
de SER ter zake gemaakte opmerk ing aangetekend, dat de statistische 
principes, volgens welke de ui tkomst van een onderzoek van een deel aan 
een groter geheel word t toegerekend, in beginsel geen tegenbewi js 
toelaten. De EEG-richtl i jnen inzake voorverpakkingen houden een zodanige 
mogel i jkheid dan ook niet in. Desalniettemin zijn in een enkel geval in 
EEG-kader regels gesteld voor een groep waren, waarbi j is voorzien in 
statistische controle met betrekking tot die groep aan de hand van het 
onderzoek van een zo kleine steekproef dat tegenbewi js is toegelaten. In dit 
verband kan worden genoemd de r ichtl i jn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 14 mei 1979 betreffende de informat ie door middel 
van etikettering over het energieverbruik van elektrische ovens (Pb. E.G. L 
145), welke r ichtl i jn overigens in een ander kader dan dat van de Warenwet 
zal worden u i tgevoerd. 

In onderdeel b is voorzien in het rechtsgevolg, dat aan het voor een 
groep of part i j ongunst ig resultaat van een steekproefonderzoek kan 
worden ve rbonden : de betrokken groep of parti j dan wel een deel daarvan 
mag niet worden verhandeld, dan wel mag niet worden verhandeld alvorens 
ten aanzien daarvan bepaalde maatregelen zijn genomen; hierbij kan onder 
meer worden gedacht aan correctie van «foute» exemplaren uit een parti j of 
n ieuwe et iketter ing van alle tot de betrokken groep behorende exemplaren. 

De SER heeft opgemerkt , dat een verhandelverbod in geval van een 
ongunst ige uitslag van een steekproefonderzoek te ver voert en heeft 
gesteld, dat in een dergeli jk geval het verbod tot het afleveren beperkt zou 
moeten wo rden . Naar aanleiding hiervan zij opgemerkt , dat, anders dan in 
het aan de adviesinstanties voorgelegde ontwerp, in de thans voorgelegde 
regeling de mogel i jkheid is voorzien bij a lgemene maatregel een verhan-
delverbod te geven, waarbi j van geval tot geval het «verhandelen» op de 
voet van artikel 1, derde en vierde l id, kan worden beperkt tot de relevante 
handel ing of handel ingen of tot bepaalde categorieën van verhandelaars. 
De mogel i j khe ida l leonder«verhandelen» val lende handel ingen te verb ieden 
kan echter niet gemist worden voor gevallen waar in bij voorbeeld het 
resultaat van een steekproef leidt tot een ongunst ig oordeel ten aanzien 
van een groep van waren en zulks openbaar is gemaakt; alsdan moet ter 
bescherming van de afnemers, inzonderheid de consument, kunnen 
worden belet, dat bij voorbeeld exemplaren van een waar met een onjuist 
bevonden vermeld ing ter zake van een eigenschap van een type, waarnaar 
zij vervaardigd zijn, te koop worden aangeboden, worden verkocht, 
ui tgestald, of kort gezegd ter aflevering voorhanden of in voorraad zijn. 

Ter zake van artikel 26 zij vermeld dat de werk ing ervan ten opzichte van 
het o m advies toegezonden ontwerp is ver ru imd, en verder in overeen-
s temming is gebracht met de gebruikeli jke fo rmuler ing . De kring van 
degenen die medewerk ing moet ver lenen, is ru im getrokken. Daarbinnen 
valt bij voorbeeld ook de vervoerder van waren, ook indien voor het 
vervoeren geen specifieke eisen gelden. 

Artikel 27 gaat ervan uit dat een onderzoek als bedoeld in artikel 20 of 25, 
indien het niet ter plaatse kan worden ui tgevoerd, in beginsel zal moeten 
worden verr icht in een laborator ium van de ter plaatse bevoegde keurings-
dienst. Het laat echter toe dat het onderzoek door het hoofd van deze 
dienst word t «uitbesteed» aan een laborator ium van een andere keurings-
dienst, wel l icht afhankelijk van een werkverdel ing, die een specialisatie van 
de onderscheidene keuringsdiensten naar de soort onderzoek kan inhouden. 
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Daarnaast houdt het tweede lid rekening onder meer met de gevallen 
waarin het onderzoek het doeltreffendst kan worden uitgevoerd in een niet 
tot een keuringsdienst behorend laboratorium dat voor dat doel het best 
geëquipeerd is. Zodanig laboratorium dient door de minister te zijn 
aangewezen. De formulering van het tweede lid biedt echter tevens 
voldoende ruimte voor de minister om een bepaald laboratorium dat wèl 
tot een der keuringsdiensten behoort, aan te wijzen, waardoor de uitvoering 
van onderzoeken waarvoor de aanwijzing geldt, in het aldus aangewezen 
laboratorium niet langer van een daartoe strekkende «uitbesteding» als 
hierboven bedoeld afhankelijk is. 

Artikel 28 

Dit artikel regelt hetzelfde onderwerp als het bestaande artikel 27. De 
bepaling is in overeenstemming gebracht met de door de Minister-President 
vastgestelde model-geheimhoudingsbepaling. Ter zake moge het volgende 
worden opgemerkt. 

Met het oog op ambtenaren geldt reeds de geheimhoudingsbepaling ex 
artikel 59 van het ARAR. Deze biedt de basis voor disciplinaire sancties 
tegen ambtenaren die het verbod overtreden, alsmede, in daarvoor in 
aanmerking komende gevallen, de grondslag voor toepassing van de 
strafrechtelijke sanctie ex artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Naast 
deze bepaling zou in het onderhavige wetsontwerp geen specifieke 
geheimhoudingsbepaling behoeven te worden opgenomen, indien de 
uitvoering van deze wet uitsluitend in handen zou zijn van ambtenaren. 
Aangezien echter ook niet-ambtenaren daarbij betrokken kunnen worden, 
is een afzonderlijke bepaling inzake geheimhouding gewenst. Voor de 
formulering is aansluiting gezocht bij artikel 272 van het Wetboek van 
Strafrecht. Deze vrij strakke formulering is gekozen omdat een disciplinaire 
sanctie voor niet-ambtenaren ontbreekt. In voorkomende gevallen zal 
direct een vervolging op basis van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht 
moeten kunnen plaatsvinden. 

De bepaling laat een reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift bestaande geheimhoudingsplicht, met de daaraan verbonden 
uitzonderingen, onverlet. Voor ambtenaren bij voorbeeld blijft artikel 59 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement gelden, met inbegrip van de 
uitzonderingen van het tweede lid. 

Een uitzondering op de onderhavige bepaling geldt, indien enig wettelijk 
voorschrift tot het bekend maken van bepaalde gegevens verplicht. Daarbij 
valt in de eerste plaats te denken aan het bekend maken van gegevens 
door personen, die «overheidsorganen» in de zin van de Wet openbaarheid 
van bestuur zijn of van zulke organen deel uitmaken, wanneer zij daartoe 
op grond van die wet gehouden zijn. Voorts wordt door dit voorbehoud bij 
voorbeeld buiten twijfel gesteld, dat de geheimhoudingsplicht op zich zelf 
voor iemand die krachtens wettelijk voorschrift is opgeroepen als getuige 
te verschijnen, geen rechtvaardigingsgrond oplevert om te weigeren een 
verklaring af te leggen ter zake van feiten of omstandigheden, die hij 
overigens geheim moet houden. 

Voorts is een uitzondering opgenomen, die ertoe strekt te voorkomen, 
dat de geheimhoudingsplicht aan een goede uitvoering van de wet in de 
weg zou kunnen staan, doordat ook het bekend maken van gegevens in het 
kader van die uitvoering zou worden verhinderd. 

Artikel 29 

In artikel 29 is vastgelegd welke ministers de voordracht doen voor 
algemene maatregelen van bestuur krachtens deze wet. Het vormt de 
neerslag van de competentieverdeling tussen de ministers, zoals beschreven 
in het algemeen deel van deze memorie (paragraaf 2, onderdeel f); daarheen 
moge hier in hoofdzaak worden verwezen. 
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Opgemerkt moge nog worden dat de regeling een minimumregeling 
inhoudt. Het kan zich voordoen dat de aard van de te regelen materie mede 
het beleidsterrein van andere ministers beslaat of raakt. In deze gevallen 
zullen die ministers uiteraard steeds bij de voorbereiding van de regeling 
worden betrokken, mede met het oog op een goede coördinatie van 
wetgeving. Ook kan, indien de betrokkenheid van de Minister van Economi-
sche Zaken in een bijzonder geval daartoe aanleiding geeft, de voordracht 
voor een besluit gezamenlijk met hem worden gedaan, waar de wet slechts 
overeenstemming vereist. Voorts is denkbaar dat de Minister van Landbouw 
en Visserij bij bepaalde besluiten, niet liggende op het terrein van produkten 
van de landbouw of de visserij, zodanig betrokken is dat het besluit in 
overeenstemming met hem wordt voorgedragen. Te denken valt aan een 
regeling met betrekking tot waren, specifiek bestemd voor de landbouw. 
Ook de voordracht voor een algemene maatregel van bestuur op grond 
van artikel 4, tweede lid, ter zake van de taakvervulling van de keuringsdienst 
zal, vanwege de samenhang met de werkzaamheden van de Algemene 
Inspectiedienst, in overeenstemming met de Minister van Landbouw en 
Visserij worden gedaan. 

Artikel 29a 

Dit artikel is reeds ter sprake gekomen in de toelichting bij artikel 14n. 
Een aantal bepalingen van dit wetsontwerp leggen een grondslag voor het 
stellen van regels van algemene strekking anders dan bij algemene 
maatregel van bestuur. Uiteraard dienen ook de besluiten waarbij de hier 
bedoelde regels worden gesteld, te worden gepubliceerd. Bij het onderha-
vige artikel - waarin de desbetreffende basisbepalingen zijn opgesomd -
wordt voor deze besluiten een bekendmaking in de Nederlandse Staatscou-
rant voorgeschreven. 

N 

Het huidige artikel 31 bepaalt dat besluiten, vastgesteld op grond van 
een aantal bepalingen van de Warenwet 1919, worden geacht te zijn 
vastgesteld krachtens de corresponderende artikelen van de Warenwet 
1935. Nu deze artikelen deels vervallen, deels een andere plaats of een 
andere inhoud krijgen, kan dit artikel niet gehandhaafd worden. Op grond 
van dit artikel hebben tot nu toe hun geldigheid behouden een aantal 
besluiten betreffende specifieke categorieën waren (bij voorbeeld het 
Azijnbesluit, het Behangselbesluit en het Broodbesluit), het Besluit aanwij-
zing van waren, enkele besluiten met betrekking tot het nemen van monsters 
van waren, alsmede (wellicht) gemeentelijke keuringsverordeningen. De 
besluiten met betrekking tot specifieke categorieën waren zullen ingevolge 
artikel II van het onderhavige ontwerp hun geldigheid behouden; het 
Besluit aanwijzing van waren en de gemeentelijke keuringsverordeningen 
zullen bij de inwerkingtreding van het huidige ontwerp vervallen. Regels 
met betrekking tot de monsterneming zullen op grond van artikel 20, vierde 
lid (nieuw) opnieuw moeten worden vastgesteld. Het huidige artikel 31 kan 
derhalve vervallen. 

O 

De voorgestelde wijziging van het tweede lid van artikel 33 is nodig in 
verband met de in dit wetsontwerp opgenomen nieuwe artikelen 18 t/m 27 
van de Warenwet. De strekking daarvan is al hetgeen op grond van deze 
artikelen ten opzichte van de gemeentelijke keuringsdiensten geldt, ook ten 
opzichte van de erkende provinciale keuringsdiensten van toepassing te 
doen zijn. Dit betreft derhalve de aanwijzing van ambtenaren van keurings-
diensten als toezicht-ambtenaar (artikel 18, onder c), de bevoegdheden der 
betrokken ministers ten aanzien van de keuringsdiensten (artikel 19), de 
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bevoegdheden die de met het toezicht belaste ambtenaren van die diensten 
op dat stuk hebben (art. 20 t/m 25), de verplichting tot het verlenen van 
medewerking en verstrekken van inlichtingen aan bedoelde ambtenaren 
(artikel 26) en de inschakeling van de laboratoria der keuringsdiensten voor 
het uitvoeren van onderzoeken (artikel 27). 

P 

Door de voorgestelde wijziging van artikel 34 wordt de citeertitel van de 
Warenwet in overeenstemming gebracht met wat in de praktijk gebruikelijk 
is. Er bestaat geen aanleiding in de citeertitel een jaartal te blijven opnemen. 

Artikel II 

De wijzigingen die in het voorliggende wetsontwerp worden voorgesteld 
op het stuk van de wetssystematiek en juridische constructie der vigerende 
Warenwet, vereisen een aanpassing van de bestaande, op de huidige 
artikelen 14-16b van de Warenwet berustende uitvoeringsregelingen aan de 
nieuwe opzet van de wet. Deze aanpassing zal op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van de wijzigingswet nog niet kunnen zijn gerealiseerd, 
doch wel geleidelijk haar beslag dienen te krijgen in de loop van een na dat 
tijdstip liggende overgangsperiode. In verband met het wegvallen van de 
genoemde basisbepalingen moet bij de wet erin worden voorzien dat deze 
uitvoeringsregelingen voor de tussentijd hun rechtskracht behouden. Het 
voorgaande geldt evenzeer voor de thans nog geldende besluiten die op de 
vergelijkbare bepalingen van de Warenwet 1919 berusten. Het eerste lid 
van het onderhavige artikel strekt ertoe, dat de bovengenoemde uitvoe-
ringsbesluiten hun rechtskracht behouden. In de sanctionering van de in 
deze uitvoeringsregelingen vervatte bepalingen, die thans nog berust op 
de krachtens het huidige artikel 6 in het leven geroepen gemeentelijke 
verordeningen, wordt voor de overgangsperiode voorzien door het 
voorgestelde tweede lid. De in dit lid opgenomen verbodsbepaling richt 
zich enerzijds op het «verhandelen» van waren ten aanzien waarvan niet is 
voldaan aan hetgeen daarvoor op het stuk van samenstelling, aanduidingen 
en dergelijke geldt, en anderzijds op het «bereiden», «vervaardigen», 
«samenstellen», «verpakken», «bewaren», «behandelen», «vervoeren», 
«invoeren» en «doorvoeren» van waren in strijd met de omtrent deze 
handelingen gestelde voorschriften; het betreft hier de handelingen 
waarop de huidige artikelen 16, eerste lid, onder a en b, en 15 van de 
Warenwet betrekking hebben. 

De aanpassing aan het nieuwe stelsel, waarover in de vorige alinea is 
gesproken, zal zich moeten voltrekken in de vorm van vervanging van de 
gehandhaafde regelingen door nieuwe, berustende op de nieuwe artikelen 
van de Warenwet. Gedurende de periode vóór de totstandkoming van 
hiertoe strekkende besluiten-«nieuwe stijl» kan het nochtans nodig blijken 
in de geldende voorzieningen bepaalde materiële wijzigingen zonder uitstel 
aan te brengen. De tweede volzin van het eerste lid opent daarom de 
mogelijkheid zodanige tussentijdse veranderingen nog op de voet van de 
betrokken «oude» wetsartikelen te verwezenlijken; tot dit doel zal aan die 
artikelen dus alsnog toepassing kunnen worden gegeven. 

Het eerste lid spreekt van besluiten, «berustende» op de huidige artikelen 
14-16b. Daarmee wordt gedoeld op de uitvoeringsregelingen die recht-
streeks krachtens een dezer artikelen zijn vastgesteld. Dit zijn de algemene 
maatregelen van bestuur en de vrijstellingsbesluiten die (rechtstreeks) op 
deze artikelen zijn gebaseerd. Lagere uitvoeringsbesluiten die krachtens de 
hier bedoelde algemene maatregelen van bestuur zijn vastgesteld, vallen 
dan ook buiten de gegeven omschrijving maar behouden nochtans 
(eveneens) hun rechtskracht omdat de wèl onder de omschrijving vallende 
bepalingen waarop zij berusten, zijn gehandhaafd. De handhaving van 
laatstbedoelde bepalingen maakt het tevens mogelijk gedurende de 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 495, nr. 3 65 



overgangsperiode niet alleen de al bestaande lagere uitvoeringsbesluiten 
nog «op de oude voet» vast te stellen. Om verlening van nieuwe vrijstel-
tingen ter zake van gehandhaafde bepalingen in algemene maatregelen 
van bestuur mogelijk te maken is, anderzijds, in het derde lid het nieuwe 
artikel 14n van overeenkomstige toepassing verklaard. 

Zoals uit het vorenstaande reeds heeft mogen blijken, zal het voor elke 
waar geldende regime, belichaamd in krachtens de Warenwet gestelde 
regels, tijdens de overgangsfase - waarvan de duur voor de onderscheidene 
waren verschillend kan uitvallen - nog beheerst blijven door deze wet in 
haar huidige vorm. Het daarin tussentijds inbrengen van nieuwe mogelijk-
heden die de Warenwet na haar wijziging gaat bieden, zou een vermenging 
van oude en nieuwe elementen opleveren, die vanwege de veranderingen 
in de structuur der uitvoeringsregelingen die met het oog op de «nieuwe» 
punten nodig zouden zijn, zou leiden tot een verbrokkeling die zowel aan 
de overzichtelijkheid als aan de rechtszekerheid afbreuk zou doen. Uiteraard 
zal ernaar moeten worden gestreefd de overgangsperiode zo kort mogelijk 
te houden en dus, voor de onderscheidene waren, zo spoedig mogelijk 
door het tot stand brengen van besluiten «nieuwe stijl» over te schakelen 
op het nieuwe stelsel van de wet. Vanwege de zeer grote omvang van de 
bestaande regelgeving krachtens de Warenwet zal de operatie in haar 
geheel nochtans onvermijdelijk wel enige jaren in beslag nemen. Voor 
waren waarvoor bij het in werking treden van de wijzigingswet nog geen 
regels krachtens de Warenwet waren gesteld doch waarvoor alsnog 
zodanige regels in het leven worden geroepen, zal dit uiteraard al aanstonds 
geschieden op grondslag van die wet in haar nieuwe vorm. 

Het tweede lid spreekt in zijn verbodsbepalingen van «waren» maar 
bezigt deze term, blijkens het zesde lid, ter gemeenschappelijke aanduiding 
van alle zaken waarop de tijdelijk gehandhaafde oude besluiten betrekking 
hebben, dat wil zeggen zowel die, welke in het huidige bestel «waren» zijn, 
als de zogenaamde «andere artikelen». Beide categorieën vallen naar hun 
aard eveneens onder de omschrijving die voor de toekomst in het nieuwe 
artikel 1 van de Warenwet aan het begrip «waren» wordt gegeven doch 
waarin de huidige functionele beperking tot zaken die al «in de handel 
gebracht» of althans (in hun bestaande vorm) «voor de handel bestemd» 
zijn, niet meer is opgenomen. Doordat de overgangsbepalingen geen deel 
gaan uitmaken van de Warenwet zelf, kan die nieuwe definitie te hunnen 
aanzien niet gelden voor zover zij daarop niet uitdrukkelijk van toepassing 
is verklaard. Dit laatste is voor de onderhavige verbodsbepalingen niet 
geschied, omdat het gewenst leek de hierboven bedoelde beperking ten 
aanzien van de gehandhaafde besluiten voor de duur van hun handhaving 
onverlet te laten en aldus te voorkomen dat hun werkingssfeer tussentijds 
een uitbreiding zou ondergaan. De formulering van het al genoemde zesde 
lid, dat spreekt van zaken die in de gehandhaafde besluiten (hetzij als waar 
hetzij als ander artikel) «voorwerp van regeling» zijn, is op deze doelstelling 
afgestemd: naar de huidige strekking van die besluiten zijn alleen zaken die 
voor de handel bestemd of in de handel gebracht zijn, «voorwerp» van de 
daarin neergelegde regels. 

Een der in het tweede lid vervatte verboden betreft - zoals hoger werd 
vermeld - het «verhandelen» van waren ten aanzien waarvan niet is 
voldaan aan hetgeen daarvoor in de desbetreffende besluiten is bepaald. 
Met betrekking tot het begrip «verhandelen» wordt in de tweede volzin van 
dat lid verwezen naar de in het nieuwe artikel 1 van de Warenwet gegeven 
omschrijving daarvan. Deze omschrijving houdt rekening met de reeds 
besproken verruiming die het begrip «waren» in het nieuwe stelsel in 
zoverre ondergaat, dat de beperking tot zaken die voor de handel bestemd 
of in de handel gebracht zijn, niet meer geldt. Het gehandhaafd blijven van 
die beperking in de sfeer van de «oude» besluiten maakt het echter nodig 
het onderdeel van bedoelde omschrijving dat op het «voorhanden of in 
voorraad hebben» van een waar betrekking heeft, voor de hantering van de 
onderhavige verbodsbepaling aan te passen in dier voege dat dit «voor-
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handen of in voorraad hebben» slechts dan mede als «verhandelen» wordt 
aangemerkt, wanneer de bestemming van de waar om te worden afgeleverd 
vaststaat. (Volgens het nieuwe artikel 1 - dat een soort omkering van de 
bewijslast bevat - behoeft die bestemming niet «vast te staan» maar wordt 
zij als het ware verondersteld aanwezig te zijn zolang niet aannemelijk is 
gemaakt dat de waar niet voor aflevering bestemd is; buiten dit geval 
wordt het voorhanden of in voorraad hebben van de waar steeds als een 
onderdeel van «verhandelen» aangemerkt.) In de hierboven bedoelde 
aanpassing wordt in het vierde lid voorzien. 

In het derde lid worden naast het nieuwe artikel 14n (dat hierboven al ter 
sprake kwam) een aantal «accessoire» bepalingen van de Warenwet in hun 
nieuwe vorm met betrekking tot de tijdelijk gehandhaafde «oude» besluiten 
van toepassing verklaard. Het betreft de regels ter zake van het toezicht op 
de naleving van de wet (artikelen 18 t/m 27 en 33) en ter zake van de 
geheimhoudingsplicht (artikel 28), maar eveneens de nieuwe voorzieningen 
die de bevoegdheid verlenen de betrokkene te verplichten tot het treffen 
van bepaalde maatregelen welke in de preventieve sfeer liggen en erop 
gericht zijn de goede naleving van de wet te bevorderen (artikelen 14i en 
25), voorts de nieuwe voorziening voor het aanwijzen van methoden van 
onderzoek (artikel 14j), alsook de nieuwe mogelijkheid om in dringende 
gevallen in afwachting van een voorziening bij algemene maatregel van 
bestuur een tijdelijke voorziening bij ministerieel besluit te treffen (artikel 
14m). Het ligt voor de hand de hier bedoelde bepalingen, die buiten het 
«materiële» Warenwetregime staan, terstond ook ten aanzien van de 
gehandhaafde oude regelingen van toepassing te doen zijn. Een hiertoe 
strekkende uitdrukkelijke voorziening, als vervat in het derde lid van het 
onderhavige artikel, is noodzakelijk aangezien deze regelingen niet steunen 
op de nieuwe artikelen van de Warenwet, waarop die bepalingen zijn 
gericht. Ten einde buiten twijfel te stellen dat het derde lid ertoe strekt die 
bepalingen ook van toepassing te doen zijn met betrekking tot zaken die in 
de gehandhaafde besluiten niet als «waar» maar als «ander artikel» 
voorwerp van regeling zijn, wordt in het zesde lid mede naar de in het 
derde lid bedoelde toepassing van die bepalingen verwezen. Aangezien de 
nieuwe artikelen 14i (tweede lid) en 25 verboden met betrekking tot het 
«verhandelen» bevatten, is in het vierde lid van het onderhavige artikel ten 
behoeve van de op het derde lid berustende toepassing van die verbodsbe-
palingen ten aanzien van dat begrip een overeenkomstige beperking als 
voor de toepassing van het tweede lid opgenomen. Voor zover in de van 
overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen het begrip «Onze Minister» 
wordt gehanteerd of sprake is van een algemene maatregel van bestuur, is 
het dienaangaande in de nieuwe artikelen 1 en 28 van de Warenwet 
bepaalde uiteraard mede van toepassing. 

Het is anderzijds wenselijk dat ook de op wetsniveau gestelde «materiële» 
normen, neergelegd in de nieuwe artikelen 15 t/m 15b van de Warenwet, 
reeds in de overgangstijd gaan gelden. Deze bepalingen nemen een aparte 
plaats in naast de velerlei gedetailleerde voorschriften die in uitvoeringsbe-
sluiten zijn vervat, en kunnen daarom voor de waren ten aanzien waarvan 
hantering van bedoelde normen van belang is, zonder enig bezwaar van 
het ogenblik af dat de wijzigingswet in werking is getreden, worden 
toegepast. Wel lijkt een aanpassing van de genoemde artikelen op enkele 
punten voor de duur van de overgangsperiode noodzakelijk. 

De in artikel 15 neergelegde verboden strekken hoofdzakelijk tot vervan-
ging van de in het huidige bestel krachtens artikel 6 van de Warenwet in de 
gemeentelijke verordeningen opgenomen algemene verbodsbepalingen 
ter zake van het verhandelen van waren die ondeugdelijk zijn of in ondeug-
delijke toestand verkeren, respectievelijk voor de gezondheid schadelijk 
kunnen zijn. Deze verbodsbepalingen gelden voor «waren» in de huidige 
zin (waartoe allereerst de eet- en drinkwaren behoren), maar niet voor 
«andere artikelen» (in de nieuwe opzet van de Warenwet zullen deze 
eveneens als «waren» worden aangemerkt). Het nieuwe artikel 15 richt zijn 
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overeenkomstige verbodsbepalingen «op wetsniveau» zowel op eet- en 
drinkwaren als op andere waren. Een aanpassing voor de overgangstijd 
lijkt op dit stuk niet nodig doch anderzijds wel met betrekking tot het in dat 
artikel gehanteerde begrip «verhandelen», dat voor waren, nog vallende 
onder de werking van een gehandhaafd «oud» besluit, ter wille van de 
uniformiteit op dezelfde wijze ware te beperken als voor de toepassing van 
de verbodsbepaling van het tweede lid is geschied. 

Een overeenkomstige aanpassing lijkt wenselijk met betrekking tot het 
voorgestelde artikel 15a, dat nieuwe normen in het leven roept met 
betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen die aan een 
eet- of drinkwaar eigenschappen toeschrijven met betrekking tot het 
voorkomen (enz.) van ziekten bij de mens, of die op zodanige eigenschappen 
toespelingen maken. Het al terstond van toepassing worden van dat 
verbod zónder de voor de toepassing van het tweede lid wèl geldende 
restrictie ten aanzien van het nieuw omschreven begrip «verhandelen» zou, 
evengoed als dat met de verboden van artikel 15 het geval zou zijn, het 
bezwaar opleveren dat gedurende de overgangsperiode het begrip «ver-
handelen» voor één zelfde waar op uiteenlopende wijzen zou zijn afgebakend, 
al naar gelang het de toepassing van de ene of van de andere op die 
handeling betrekking hebbende verbodsbepaling betreft. Zodanige discre-
pantie ware zo mogelijk te vermijden. 

Op grond van de vorenstaande overwegingen is in het vierde lid van het 
onderhavige artikel mede in de hierboven bedoelde aanpassing van de 
artikelen 15 en 15a voorzien. De aanpassing die in de sfeer van het nieuwe 
artikel 15b voor de overgangsperiode nodig is, ligt in een geheel ander 
vlak. Evenals artikel 15a bevat dit artikel een nieuwe norm, t.w. een verbod 
van onbehoorlijke aanprijzing van waren. Een verbod van «verhandelen» 
ligt hierin niet besloten. Een bijzondere voorziening in de overgangsregeling 
is voor dit onderwerp geboden omdat artikel 15b op het stuk der criteria 
die een aanprijzing onder het verbod doen vallen, goeddeels verwijst naar 
voorschriften ter zake van de aanduiding van en informatie omtrent waren, 
die op de nieuwe artikelen van de Warenwet berusten en derhalve al in 
nieuwe uitvoeringsbesluiten opgenomen moeten zijn. De vereiste voorzie-
ning is neergelegd in het vijfde lid van het onderhavige artikel en gegoten 
in de vorm van een zelfstandige verbodsbepaling die analoog is aan het 
nieuwe artikel 15b, eerste lid, maar waarin verwezen wordt naar de 
aanduidingsvoorschriften, gesteld in de (tijdelijk gehandhaafde) «oude» 
uitvoeringsbesluiten. 

Zowel in het vierde als in het vijfde lid wordt gesproken van «waren» 
waarop de gehandhaafde besluiten betrekking hebben. Bij de omlijning 
van dit begrip, dat in dit kader ook «andere artikelen» beoogt te omvatten, 
wordt in het eerder in deze toelichting al meermalen ter sprake gekomen 
zesde lid dan ook mede naar de onderhavige twee leden verwezen. 

Het zevende lid strekt er o.m. toe te bepalen dat de voordrachten tot op 
de tweede volzin van het eerste lid berustende algemene maatregelen van 
bestuur, waarbij ingevolge het eerste lid gehandhaafde algemene maatregelen 
van bestuur met hantering van de in de nu vervangen «oude» artikelen van 
de Warenwet vervatte bevoegdheden nog worden gewijzigd, op de voet van 
het nieuwe artikel 29 dienen te geschieden, dat wil zeggen moeten worden 
gedaan door «Onze Minister», welk begrip door het daaraan in het nieuwe 
artikel 1 gegeven omschrijving wordt bepaald, in overeenstemming met de 
Minister van Economische Zaken alsmede, indien het gaat om produkten van 
de landbouw of de visserij, in overeenstemming met de Ministervan Landbouw 
en Visserij. Artikel 29 (jo. artikel 1) treedt op dit stuk dientengevolge in de 
plaats van het «oude» artikel 14, vijfde lid, en de naar dat lid verwijzende 
bepalingen in de overige «oude» artikelen. 

Artikel III 

De in dit artikel voorgestelde wijzigingen in de Wet op de economische 
delicten zijn een sequeel van de voorgestelde wijzigingen in de Warenwet en 
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van de in artikel II vervatte overgangsregeling. De verwijzing in artikel I, 
onder 4°, van de Wet ED naar de artikelen van de Warenwet die tot de 
justitabelen gerichte voorschriften bevatten of een wettelijke basis bieden 
voor het stellen van zodanige voorschriften bij uitvoeringsbesluit, wordt 
hierbij aan de nieuwe opzet van de wet aangepast, terwijl daarnaast nog als 
economische delicten worden aangewezen overtredingen van de 
verbodsbepalingen, opgenomen in het tweede en het vijfde lid van artikel II 
(waarvan de inhoud niet in de Warenwet zelf wordt geïncorporeerd). De 
wijziging van artikel 17, eerste lid, aanhef, van de Wet ED houdt verband met 
de nieuwe opzet van artikel 18 van de Warenwet, dat niet meer over 
opsporingsambtenaren handelt maar over ambtenaren, belast met het 
toezicht op de naleving van deze wet. Aan de in artikel 17 van de wet op de 
economische delicten tot dusver vervatte uitzondering met betrekking tot de 
op het terrein van de Warenwet bevoegde opsporingsambtenaren bestaat 
thans geen behoefte meer. 

Artikel IV 

De voor artikel 16 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voorgestelde 
verandering betreft slechts een aanpassing aan de nieuwe opzet van de 
Warenwet op het hier aan de orde zijnde punt: ingevolge het onderhavige 
wetsontwerp komt het huidige artikel 6 van de Warenwet te vervallen en 
wordt het verbod (o.m.) eet- of drinkwaren die in ondeugdelijke toestand 
verkeren te verhandelen opgenomen in het nieuwe artikel 15 van die wet. 

Artikel V 

Waarde Warenwet door het onderhavige ontwerp op een niet onbelangrijk 
aantal punten wordt gewijzigd, is het voor de overzichtelijkheid wenselijk de 
gehele tekst van de wet, zoals deze na wijziging zal komen te luiden, in het 
Staatsblad te doen plaatsen. Ter gelegenheid daarvan kan tevens overbrenging 
in de wettelijke spelling plaatsvinden. 

Artikel VII 

Nog meer dan het om advies toegezonden ontwerp heeft het wetsontwerp 
thans betrekking op een groot aantal onderwerpen van verschillende aard. 
Artikel VII is gewijzigd met het oog op een eventuele gefaseerde invoering. 
Enkele bepalingen van de wet zullen pas inwerking kunnen treden nadat is 
voorzien in de daarvoor noodzakelijke uitvoeringsvoorschriften. Zo kan de 
inwerkingtreding van artikel 13, eerste lid, betreffende de financiering van 
de keuringsdiensten van waren, niet eerder plaatsvinden dan nadat bij of 
krachtens algemene maatregel regels zijn gesteld voor de berekening en de 
betaling van de kosten. 

Er is voorts een samenhang tussen de artikelen 13 en 4, op grond 
waarvan eisen wordt gesteld aan de personeelsvoorziening en faciliteiten 
van de keuringsdiensten. 

Ten behoeve van de inwerkingtreding van artikel 17, dat betrekking heeft 
op de Adviescommissie Warenwet, zijn een aantal voorzieningen noodza-
kelijk zoals de benoeming van leden en adviseurs. De overige bepalingen 
van het wetsontwerp zullen gelijktijdig inwerking treden. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
J. J. Lambers-Hacquebard 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
P. H. van Zeil 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
J. de Koning 
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BIJLAGE Overzicht van de financiële gevolgen van het wetsontwerp voor de rijksbegroting 

Financiële gevolgen voor de rijksbegroting 
(in min. gulden) 

Bestaan- Situatie na voorgestelde wets-
de situa- wijziging 
tie 

1982 1983 1984 1985 

Kosten van de keuringsdiensten van waren 
op basis van de huidige taakomvang naar 
loon-en prijspeil 1982 
Aandeel gemeenten (50%) 

Aandeel Rijk 

Vermindering van de rijksbijdrage aan het 
gemeentefonds i.v.m. beëindiging van 
gemeentelijk aandeel in de financiering 

Netto-opbrengst heffing Warenwetrecht 
t.g.v. het Rijk 

Huidige kosten voor het Rijk met het 
geraamde beloop voor de komende jaren 

Financiële gevolgen voor de rijksbegroting 
(meerkosten) 

75 76 78 79,5 
-37,5 vervalt vervalt vervalt 

37,5 76 78 79,5 

-21.5 -21,5 -21,5 

-18,5 vervalt vervalt vervalt 

19 -19.5 - 2 0 -20.5 

35 36,5 37,5 

Toelichting 

In de reeks uitgaven op basis van de huidige taakomvang zijn de financiële 
gevolgen opgenomen van de nieuwbouw bij de keuringsdiensten. 

Rekening houdend met de regelmatige toeneming van de werkzaamheden 
op grond van de bestaande regelingen en de aanpassing aan het loon- en 
prijspeil wordt de verhoging van de financiële gevolgen voor de jaren 
1983/1985 achtereenvolgens geraamd op rond 38,5 min, 43,5 min. en 48,5 
min. Hierbij is uitgegaan van een stijging van 6% cumulatief ten opzichte 
van 1982; de meerkosten van 1985 worden zodoende geraamd op 79,5 
(1,06)3 minus 21,5 minus 20,5 (106)3 = 48,5. 

Een uitbreiding van het bestaande takenpakket ten gevolge van nieuwe 
regelingen zal - voor zover daartegenover geen specifieke inkomsten 
bestaan - een navenante lastenverhoging voor het rijk betekenen. 
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