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De vaste Commissie voor de Volksgezondheid1, belast met het voorberei-
dend onderzoek van dit wetsontwerp, brengt van haar voorlopige bevindin-
gen als volgt verslag uit. 

Door middel van een bericht in de Staatscourant is schriftelijk commentaar 
gevraagd op het voorstel van wet. De ontvangen commentaren (zie voor 
een overzicht de bijlage bij dit verslag) zijn in afschrift ter kennis gebracht 
van de Regering. Op deze plaats spreekt de commissie gaarne haar 
erkentelijkheid uit voor deze bijdragen aan haar meningsvorming. 

ALGEMEEN 

1 Samenstelling: 
Leden: Haas-Berger (PvdA), voorzitter, 
Cornelissen (CDA), Dees (VVD), Weijers (CDA), 
Gardeniers-Berendsen (CDA), Müller-van Ast 
(PvdA), Terpstra (VVD), Lansink (CDA) onder-
voorzitter, Andela-Baur (CDA), Borgman 
(CDA), Buurmeijer (PvdA), Toussaint (PvdA), 
Mik (D'66), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Van 
Es (PSP), Ter Veld (PvdA), Eshuis (CPN), 
Lucassen-Stauttener (VVD), Kamp (VVD), 
Franssen (VVD). 
Plv. leden: Moor (PvdA), Beinema (CDA), 
Linschoten (VVD), Wolters (CDA), Oomen-Ruij-
ten (CDA), Poppe (PvdA), Nijhuis (VVD), Van 
der Heijden (CDA), Hennekam (CDA), Gerritse 
(CDA), vacature PvdA, Veldhoen (PvdA), 
Groenman (D'66), Van Dis (SGP), Spieker 
(PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Jabaaij 
(PvdA), Woltgens (PvdA), Van Rey (VVD), 
Jorritsma-Lebbink (VVD), Hermans (VVD). 

De leden, behorende tot de fractie van de P.v.d.A., spraken er hun 
voldoening over uit dat nu een begin gemaakt kan worden met de behan-
deling van het wetsontwerp tot wijziging van de Warenwet. Zij constateerden 
dat verscheidene bewindslieden reeds vanaf de zestiger jaren plannen 
aankondigden tot herziening van de Warenwet en dat het nu aan de Kamer 
voorgelegde wetsontwerp al in 1977 aangekondigd was in de regeringsver-
klaring van het eerste kabinet-Van Agt. Deze leden betreurden het dat dit 
ontwerp niet eerder bij de Kamer kon worden ingediend. 

Voorts stelden zij vast dat het wetsontwerp op diverse punten verbeterin-
gen bevat ten opzichte van de huidige, verouderde wet. Vanuit het oogpunt 
dat de samenleving steeds en snel verandert en de ontwikkeling van de 
technologie met accenten op produkt-innovatie voortschrijdt, achten deze 
leden een snelle totstandkoming van een herziene Warenwet gewenst. Zij 
spraken de hoop uit dat met voortvarendheid aan de verdere behandeling 
van het wetsontwerp gewerkt zal worden. 

Deze leden ondersteunden de doelstelling van het wetsontwerp, zoals 
weergegeven in de memorie van toelichting, om de vormgeving te moder-
niseren en beter af te stemmen op de eisen des tijds. Vraagtekens plaatsten 
zij echter bij de verdere uitwerking en uitvoering van het voorliggende 
wetsontwerp in het kader van de departementale herindeling. Deze leden 
stelden dat een echte beoordeling van het wetsontwerp bijzonder moeilijk 
geworden is door de opsplitsing van het Departement van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne. Naar aanleiding daarvan achtten zij een spoedige 
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uiteenzetting van de zijde van de Regering gewenst met betrekking tot de 
effecten van deze herindeling op de inhoud van het wetsontwerp en de 
verantwoordelijkheden van de betrokken bewindslieden. Alleen al het feit 
dat nu vier departementen bij de uitvoering van deze wet zullen zijn 
betrokken kwam deze leden als een complicerende factor voor. 

Vervolgens constateerden deze leden, hier aan het woord, dat het 
wetsontwerp een aantal hiaten bevat. Zij noemden in dit verband het 
ontbreken van een energie- en grondstoffenparagraaf, het feit dat de 
milieuparagraaf beperkt is en de onduidelijke samenhang met andere 
wetten en de daaruit voortvloeiende competenties. 

Gezien de geweldige hoeveelheid waren in de non-foodsector, die met 
een zekere regelmaat op de markt komen, en gelet op de gevaren voor de 
veiligheid en gezondheid van de consument, die aan sommige van die 
waren verbonden zijn, beoordeelden de leden, behorend tot de fractie van 
de P.v.d.A., de verbreding van de Warenwet, die tot nu toe vooral een 
voedingsmiddelenkarakter heeft, tot buiten de levensmiddelensector, 
positief. Wel vroegen zij zich af in hoeverre deze verbreding van de Warenwet 
straks in de praktijk tot zijn recht zou kunnen komen door middel van 
toezicht en keuringen. Met name vroegen zij zich af in hoeverre de keu-
ringsdiensten in staat zullen zijn keuring en controle te verrichten op 
niet-levensmiddelen. Uit de memorie van toelichting maakten deze leden 
op dat, hoewel men thans nog geen kans heeft gezien een splitsing van de 
Warenwet in een voedingsmiddelenwet en een wet voor waren buiten de 
voedingsmiddelen tot stand te brengen, de huidige constructie niet als 
ideaal beschouwd mag worden. Zij wensten te vernemen wanneer de 
studie hierover afgerond kan worden. 

Voorts vroegen deze leden zich af of het niet goed zou zijn, mede aan de 
hand van de met de nieuwe wet opgedane ervaringen, op den duur te 
beoordelen of er aanleiding bestaat te komen tot een bovenbedoelde 
splitsing van de Warenwet. Met de verruiming van de Warenwet met 
«veiligheid van de gebruiker» en «goede voorlichting omtrent waren» 
konden deze leden, behorend tot de fractie van de P.v.d.A., instemmen. 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met de opzet van het wets-
ontwerp de Warenwet een algemener karakter te geven dan voornamelijk 
een voedingsmiddelenwet. Zij veroorloofden zich hierbij te verwijzen naar 
het C.D.A.-verkiezingsprogram «Om een zinvol bestaan» (punt 4.32). Zij 
deelden evenwel de opvatting die in onderscheidene adviezen en commen-
taren gehuldigd wordt, dat juist ook deze verbreding het wenselijk maakt 
de Warenwet te splitsen in een voedingsmiddelenwet en een wet voor 
waren buiten de voedingsmiddelensector. 

Is, zo vroegen deze leden, de in voorbereiding genomen studie over de 
voor- en nadelen van zulk een splitsing al zover gevorderd dat duidelijk is 
geworden hoeveel tijd een dergelijke splitsingsoperatie zou vergen? Kan de 
Regering anderzijds duidelijk maken, welke nadelen het met zich mee zou 
brengen de Warenwet in de huidige vorm te handhaven, dan wel minder 
ingrijpend te wijzigen, en met de meer ingrijpende aanpassingen te 
wachten totdat beide hierboven bedoelde wetten ontworpen zijn? 

Deze leden waren overigens van oordeel, dat de wijzigingen die de 
Regering in het ontwerp heeft aangebracht na ontvangst van de adviezen 
van de daartoe geraadpleegde organen, ten dele zo fundamenteel van aard 
zijn, dat het haar had gesierd als zij daarover op korte termijn uit te brengen 
aanvullende adviezen had gevraagd. 

Voorts vernamen de leden van de C.D.A.-fractie gaarne hoe de werkzaam-
heden van de onlangs in het kader van de deregulering ingestelde werkgroep 
zich verhouden tot de voortgang van de behandeling van dit wetsontwerp. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden met zeer gemengde 
gevoelens kennis genomen van de inhoud van het ingediende wetsontwerp. 
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Enerzijds is de bestaande Warenwet reeds geruime tijd dringend aan 
vernieuwing toe aangezien deze in vele gevallen slechts met het toepassen 
van kunstgrepen kan worden gehanteerd, met name ten aanzien van 
waren, niet zijnde eet- en drinkwaren. Anderzijds echter betwijfelden zij of 
het samenvoegen van wetgeving met betrekking tot eet- en drinkwaren 
met wetgeving voor waren buiten de voedingsmiddelensector de doelma-
tigheid en uitvoerbaarheid van de wet wel ten goede zou komen. 

De bewindslieden tonen begrip voor de argumenten die door onder 
meer de Adviescommissie Warenwet en de Sociaal Economische Raad in 
hun adviezen zijn aangevoerd voor een eventuele splitsing van de Warenwet. 
De aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af 
waarom pas nu, drie jaar na het laatst uitgebrachte advies, een studie ter 
zake wordt gemaakt. Hoe groot zullen de moeilijkheden zijn om het 
onderhavige wetsontwerp, eenmaal wet geworden, opnieuw te wijzigen in 
het geval een dergelijke studie onomstotelijk zou aangeven dat een 
bovengenoemde splitsing de meest voor de hand liggende methode van 
wetgeving zou blijken te zijn? 

De leden van de V.V.D.-fractie verstoutten zich dan ook de vraag aan de 
bewindslieden voor te leggen of het geen aanbeveling zou verdienen eerst 
de resultaten van de studie af te wachten en de behandeling van het 
wetsontwerp voorlopig niet voort te zetten. Zij gaven zich daarbij uiteraard 
rekenschap van het feit dat in dat geval nog iets langer moet worden 
voortgeleefd met de huidige Warenwet. De vraag is echter of dit nadeel 
niet opweegt tegen het nadeel dat het voorliggende wetsontwerp, eenmaal 
wet geworden, opnieuw drastisch gewijzigd zou moeten worden (mede 
gezien het kostenaspect). Onder ogen dient gezien te worden dat het 
resultaat van de voorgenomen studie hiertoe zou kunnen leiden, aldus 
deze leden. 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd dat het ontwerp voor 
een nieuwe Warenwet na een lange wordingsgeschiedenis aan de Kamer 
was aangeboden. Zij hadden veel waardering voor de overzichtelijke 
opstelling van het wetsontwerp en de gedegen memorie van toelichting, die 
op voorhand vele vragen had beantwoord. Desondanks hoopten deze 
leden op een uitvoerige memorie van antwoord, daar nog vele vraagpunten 
overbleven. 

De levensmiddelenwetgeving als zodanig vonden de leden van de fractie 
van D'66, ondanks verbeteringen, toch nog een onoverzichtelijk geheel, 
waarin zelfs deskundigen slechts met moeite de weg kunnen vinden. Zij 
achtten daarom de tijd gekomen om te gaan denken over één levensmidde-
lenwet, waarin alle bestaande regels en de controle daarop zouden moeten 
worden ondergebracht. Hoe oordeelt de Regering over deze gedachte? 

Een van de bezwaren van deze leden betrof het feit dat veel belangrijke 
zaken via Koninklijk besluit of algemene maatregel van bestuur worden 
geregeld. Vaak worden daarin belangrijke maatschappelijke keuzes gedaan. 
Dit brengt met zich mee dat ten aanzien van deze zaken ofwel de inspraak-
mogelijkheden aanzienlijk moeten worden verruimd, dan wel dergelijke 
keuzes door middel van formele wetgeving worden geregeld. 

Dit bracht deze leden op de vraag op welke wijze momenteel de Voe-
dingsraad is samengesteld en volgens welke procedures zijn adviezen tot 
stand komen. Op welke wijze is daarbij de inspraak geregeld en hoe komen 
voorbereidende commissies tot stand? Is deze procedure openbaar of is er 
sprake - zoals bij adviezen van de Gezondheidsraad - van geheimhouding? 
In dit laatste geval is het voor betrokkenen bij het omvangrijke beleidsterrein 
waarop de Voedingsraad belangrijke invloed heeft te moeilijk om invloed 
uit te oefenen op de besluitvorming, aldus deze leden. 

Met instemming hadden de leden van de fractie van de P.S.P. in het 
voorliggende wetsontwerp een aantal belangrijke verbeteringen ten 
opzichte van de bestaande wetgeving geconstateerd. Op een aantal, 
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evenzeer belangrijke punten komt het ontwerp echter nog onvoldoende 
aan de bescherming van de belangen van de consument tegemoet, is 
verduidelijking noodzakelijk en moeten verbeteringen aangebracht worden. 
Met belangstelling hadden deze leden kennis genomen en gebruik gemaakt 
van de vele en vaak gedegen commentaren ter zake. De leden van de 
fractie van de P.S.P. wensten hun definitieve standpunt pas na afloop van 
de schriftelijke voorbereiding in te nemen. 

De leden van de S.G.P.-fractie zeiden positief te staan tegenover de 
gedachte om te komen tot een splitsing van de Warenwet in een voedings-
middelenwet en een wet voor waren buiten de voedingsmiddelensector. Zij 
vroegen waarom de resultaten van de studie die de voor- en nadelen van 
een dergelijke splitsing moet bezien niet kunnen worden afgewacht 
voordat wijzigingen in de Warenwet worden doorgevoerd. Zij vroegen 
vervolgens op welke termijn resultaten van de studie kunnen worden 
verwacht. 

De leden van de fractie van de P.P.R. hadden met waardering kennis 
genomen van het ontwerp van wet tot wijziging van de Warenwet. Op een 
belangrijk aantal punten is de voorgestelde wijziging een verbetering ten 
opzichte van de huidige Warenwet. Zowel de verruiming van de werkings-
sfeer, waardoor de Warenwet niet meer beperkt blijft tot het eindprodukt, 
als de verruiming van de belangensfeer ondervond bij deze leden waarde-
ring. Het was hen in dit verband opgevallen dat in de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat door de verruiming van de belangensfeer de Warenwet 
in het bijzonder is gericht op de bescherming van de consument (blz. 2). 
Deze algemene formulering is echter niet te vinden in de beweegreden of 
in één der artikelen van het wetsontwerp. Deze leden betreurden dit omdat 
daardoor het wetsontwerp aan duidelijkheid inboet. 

Zij meenden dat de Warenwet in de eerste plaats een wet dient te zijn die 
de consument op een zo breed mogelijk terrein voorlichting geeft over de 
samenstelling van de waren en tevens behoedt voor inferieure waren. Dat 
naast volksgezondheids- en veiligheidsaspecten ook het milieu daarbij 
betrokken wordt, is een belangrijke verbetering. Het integratiekarakter van 
de Warenwet wordt daarmee versterkt. Helaas hangt daarmee samen dat 
de wettekst in belangrijke mate vaag blijft. Een vaagheid die, naar de 
mening van deze leden, verband houdt met het in één wetsontwerp 
onderbrengen van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen. Daardoor 
krijgt de Warenwet nadrukkelijk het karakter van een a.m.v.b.-wet, waardoor 
het uiteindelijke instrumentarium onduidelijk blijft. Deze leden hadden 
geconstateerd dat de Regering niet uitsluit dat de Warenwet uiteindelijk 
(weer) opgesplitst wordt in een wet, die betrekking heeft op eet- en drink-
waren en een wet voor andere roerende zaken. 

Is het niet meer zinvol de resultaten van de studie af te wachten over de 
voor- en nadelen van een dergelijke tweedeling? Wordt in de studie tevens 
betrokken de vraag of aspecten van energie- en grondstoffenverbruik 
opgenomen dienen te worden? 

Deze leden zeiden daarvan een groot voorstander te zijn. Zelfs zozeer dat 
zij het betreurenswaardig achtten dat in de onderhavige wijziging van de 
Warenwet het energie- en grondstoffenaspect buiten beschouwing is 
gelaten. Zij meenden dat het energie- en grondstoffenaspect zeer wel past 
in de raamwet die dit wetsontwerp voorstelt. Natuurlijk ging het hen 
daarbij niet om het vastleggen van doublures in de wetgeving, doch eerst 
en vooral om het aanvullende karakter van dergelijke toevoegingen ten 
opzichte van bestaande wetgeving. Juist vanwege het feit dat het hier om 
een raamwet gaat, biedt de Warenwet daartoe een aantal goede mogelijk-
heden. Zij meenden dat onder andere de Centrale Raad voor de Milieuhy-
giëne hiertoe voldoende argumenten had aangereikt. 
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In dit verband vroegen deze leden nog hoe in de overweging van het 
wetsontwerp en in de algemene bepaling van artikel 14 «de bescherming 
van het milieu» moet worden geïnterpreteerd. Slaat dat terug op het 
tamelijk enge karakter van het begrip milieuhygiëne of op een begripsbe-
paling van milieu zoals gegeven in het wetsontwerp milieu-effectrapportage 
(artikel 41a)? De daar gegeven omschrijving van «gevolgen van een 
activiteit voor het milieu» leek hun zeer wel te passen binnen de strekking 
van de wijziging van de Warenwet. Daarbij waren zij zich ervan bewust dat 
het grondstoffen- en energieverbruik nog niet in het begrippenkader zou 
zijn opgenomen, doch hierover hadden deze leden reeds een opmerking 
gemaakt. Centraal dient volgens hen te staan dat in dit wetsontwerp de 
bescherming van het milieu gelijkwaardig is aan andere in dit wetsontwerp 
aan de orde zijnde belangen. Dit betekent dat het milieubelang niet beperkt 
moet blijven tot de consumptiefase van de waren doch in het wetsontwerp 
betrokken moet worden vanaf de produktiefase tot en met de afvalfase van 
de waren. Het consumentenbeschermende karakter van de Warenwet komt 
dan immers pas tot zijn recht. Deze leden vroegen de Regering zich hier 
nog eens nadrukkelijk over te beraden. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van dit wetsontwerp. De invoeringsdatum van de vigerende Warenwet 
maakt het reeds op voorhand duidelijk, dat op een terrein waarin zovele 
veranderingen in produktie en consumptie zijn opgetreden, aanpassing van 
de wet noodzakelijk is. 

Deze leden konden instemmen met het algemene karakter van het 
onderhavige wetsontwerp. Dit neemt evenwel niet weg, dat zij nu reeds 
wilden pleiten voor een splitsing in de toekomst van de (gewijzigde) 
Warenwet in een voedingsmiddelenwet en een wet voor waren buiten de 
voedingsmiddelensector. Immers, hoewel de gewijzigde Warenwet een 
functioneel kader kan worden voor voedingsmiddelen en niet-voedingsmid-
delen, hantering van dezelfde criteria ten aanzien van al deze middelen kan 
op den duur de economische positie van belanghebbende ondernemingen 
wezenlijk aantasten. Graag vernamen zij de visie van de Regering op deze 
suggestie. Mocht de gewijzigde Warenwet in genoemde zin gesplitst of 
aangepast worden, dan mag dit volgens de leden van de R.P.F.-fractie niet 
ten koste gaan van de uitvoering van de wet. 

Het lid van de G.P.V.-fractie achtte het moeilijk om een algemene 
beoordeling van deze voorgestelde wijzigingen in de Warenwet te geven, 
omdat het de bewindslieden kennelijk ook niet helemaal duidelijk voor de 
geest staat welke richting zij met de warenwetgeving uitwillen. Beoogd 
wordt onder andere de Warenwet een meer algemeen karakter te geven, 
ruimer dan de levensmiddelensector waarop de wet tot nu toe betrekking 
heeft. Tegelijkertijd echter hebben de bewindslieden begrip voor de 
argumenten van een aantal adviesorganen om de Warenwet te splitsen in 
een levensmiddelenwet en een niet-levensmiddelenwet. Een studie ter zake 
wordt voorbereid. Er kan in dit verband tevens op worden gewezen dat in 
vele commentaren op het wetsontwerp een zelfde pleidooi wordt gevoerd. 
Is de voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer daarom niet prematuur? 

BELANGENSFEER 

De leden, behorende tot de fractie van de P.v.d.A., beoordeelden het als 
positief dat het wetsontwerp meer oog heeft voor de belangen van de 
consument, al betwijfelden zij of het wetsontwerp hiertoe optimaal is. 
Aangezien volgens deze leden bescherming van de producent soms ten 
koste van de consument gaat, vroegen zij zich af of het wetsontwerp niet 
verder opgeschoven zou moeten worden in de richting van de bescherming 
van de consument. Zij meenden dat hetgeen de consument en zijn woon-
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en leefomgeving daadwerkelijk bedreigt, moet kunnen worden tegengegaan. 
In dit kader vroegen deze leden waarom de Regering eraan hecht de 

term «Warenwet» te handhaven. Zij vroegen zich af of de constatering juist 
is, dat het voorliggende wetsontwerp een dermate breed terrein bestrijkt 
dat een daarmee overeenkomende benaming, zoals bijvoorbeeld de term 
«Consumentenwet», duidelijker zou zijn. Op deze wijze zou er, zo waren 
deze leden van mening, wellicht ook een duidelijke scheiding kunnen 
komen tussen datgene wat op basis van de onderhavige wet en hetgeen op 
basis van andere wetten geregeld kan en moet worden. Immers, al datgene 
wat de concument als consument raakt hoort dan onder het beslag van de 
Warenwet te vallen. Graag hadden deze leden een reactie op deze visie. 

Voorts plaatsten deze leden een aantal opmerkingen bij de verruiming 
van de belangensfeer tot de bescherming van het milieu. Zij vroegen zich 
af of de verruiming wel ver genoeg gaat. Zij meenden dat de drie wezenlijke 
wijzigingen, namelijk de uitbreiding van de belangensfeer met veiligheid, 
goede voorlichting en milieu, niet los van elkaar staan en ook niet als 
zodanig beschouwd kunnen worden. Daarom bespeurden zij een tegenstrij-
digheid in het voornemen om enerzijds de werking van de Warenwet uit te 
breiden tot de produktiefase, terwijl anderzijds de bescherming van het 
milieu alleen tot de consumptiefase beperkt wordt. 

In het kader van de gezondheid en veiligheid kunnen, zo constateerden 
deze leden, de keuringsdiensten optreden tegen waren in ondeugdelijke 
toestand of van slechte samenstelling. Met de Centrale Raad voor de 
Milieuhygiëne vroegen zij zich af waarom de keuringsdiensten op grond 
van artikel 15 niet de bevoegdheid zouden kunnen krijgen op te treden ter 
bescherming van het milieu. Graag vernamen zij van de Regering waarom 
«bescherming van het milieu» in het desbetreffende artikel niet genoemd 
wordt. 

De hier aan het woord zijnde leden waren het met de Regering niet 
geheel eens dat de mogelijkheid om eisen te stellen omtrent spaarzaam 
grondstoffengebruik niet in het kader van de Warenwet zou passen. Zij 
zouden graag nadere argumenten vernemen waarom het spaarzame 
gebruik van energie en grondstoffen niet als doelstelling zou horen in de 
Warenwet. 

Deze leden waren de mening toegedaan dat zeker in het huidige tijdperk 
van produkt-innovatie en verspilling van grondstoffen en energie zo zuinig 
mogelijk met beide omgesprongen dient te worden. De Warenwet kan, zo 
stelden zij, de voorwaarden daarvoor stellen en aanvullend functioneren op 
bestaande wetgeving. Zo vroegen deze leden zich af of het niet mogelijk is 
criteria voor een spaarzaam energie- en grondstoffengebruik te ontwikkelen 
om deze vervolgens te hanteren bij besluiten op grond van de Warenwet, 
opdat ter zake in de toekomst maatregelen genomen kunnen worden. Deze 
leden meenden dat dit niet alleen, zoals de Regering beoogt, zou kunnen 
leiden tot een milieubewuster consumentengedrag, maar alsdan tevens tot 
een milieubewuster producentengedrag. Ook stond deze leden niet 
duidelijk voor ogen hoe op grond van deze wet milieu-eisen ook daadwer-
kelijk afgedwongen kunnen worden. Zij vroegen zich hierbij onder meer af 
in hoeverre de keuringsdiensten hiertoe uitgerust zijn. 

Zij informeerden voorts naar de reikwijdte van het begrip «milieu». 
Graag vernamen zij of hieronder slechts milieuhygiëne verstaan dient te 
worden, dan wel of het begrip veel ruimer geïnterpreteerd dient te worden 
en, zo dit het geval is, welke nadere uitleg daaraan gegeven mag worden. 

De leden, behorend tot de fractie van de P.v.d.A., vroegen de Regering 
voorts de verhouding van de nieuwe Warenwet tot andere wetten te 
verduidelijken. Mede in het licht van de departementale herindeling 
vroegen zij tevens om een verduidelijking van de diverse competenties, die 
bij de nieuwe Warenwet betrokken zijn in relatie tot andere wetgeving. Deze 
leden vroegen zich af of de vrees gerechtvaardigd is dat een efficiënte 
werking van de wet, zoals beoogd, door de ingewikkeldheid van de diverse 
competenties niet tot zijn recht komt. Zij zouden zich kunnen voorstellen 
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dat de huidige voorliggende constructie van de Warenwet alsnog de 
nodige verwarring zou kunnen scheppen doordat ook in andere wetten 
regels gesteld kunnen worden die nauw met de Warenwet en belangen van 
consumenten samenhangen. 

Deze leden typeerden de wetgeving ten aanzien van voedingsmiddelen 
en andere produkten, die in particuliere huishoudens gebruikt worden, als 
een soort lappendeken, waarin aspecten van energieverbruik, volksgezond-
heid, informatie, milieuhygiëne en voorlichting aan de consument door 
elkaar heen lopen en soms met elkaar in tegenspraak zijn. Deze leden 
vroegen zich af of de Regering door middel van de herziening van de 
Warenwet niet een kans laat liggen enige ordening, duidelijkheid en 
systematiek in de diverse regelgevingen aan te brengen. Zij zouden zich 
kunnen voorstellen dat er een aanzienlijk betere regelgeving en meer 
duidelijkheid zou ontstaan wanneer samenvoeging van diverse regelgevin-
gen zou optreden binnen de voedingsmiddelensector enerzijds en het 
gebied van produkten buiten die sector anderzijds. Daarbij komen deze 
leden dan bij het punt dat reeds aan het begin van dit voorlopig verslag 
werd aangestipt: zou niet door het beschouwen van de Warenwet als 
Consumentenwet - duidelijker dan nu het geval is - meteen een criterium 
worden geboden, op basis waarvan een afgrenzing tot stand gebracht kan 
worden tussen wat onder de Warenwet valt en wat onder andere wetten. 
Met name, zo betoogden deze leden, de relatie tussen Warenwet en 
milieuwetgeving is verre van duidelijk en de argumentatie in de memorie 
van toelichting achtten zij zwak. Als voorbeeld zouden zij de volgende 
zinsnede op blz. 5 van de toelichting willen citeren: «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». Hoe verhoudt zich deze argumentatie, 
zo vroegen deze leden zich af, tot de opsplitsing van het voormalige 
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne? In dit verband wezen 
deze leden op de grote gelijkenis tussen de nieuwe Warenwet en bij 
voorbeeld het artikel 34 van de Wet chemische afvalstoffen en artikel 30 
van het ontwerp van Wet milieugevaarlijke stoffen. Op grond van welke 
criteria worden zaken volgens de ene of de andere wet geregeld en hoe kan 
worden voorkomen, zo vroegen deze leden zich af, dat er voor de consu-
menten zowel als voor de producenten een verwarrende en weinig inzictv 
telijke situatie ontstaat. Dezelfde of in ieder geval soortgelijke onduidelijkhe-
den doen zich voor ten aanzien van bij voorbeeld de Electriciteitswet. 

Ter voorkoming van misverstanden stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
er prijs op nogmaals te beklemtonen dat zij wel degelijk van mening zijn 
dat het milieubelang in de Warenwet thuishoort, maar zij zouden wel graag 
nog eens een uiteenzetting van de Regering willen hebben omtrent 
samenhang en relatie met andere wetten, mede naar aanleiding van de 
vele reacties die van verschillende zijden hierover zijn binnengekomen. En 
daarbij zou dan, naar het oordeel van deze leden, betrokken kunnen 
worden hun suggestie de Warenwet vooral te beschouwen als een consu-
mentenwet. 

Overigens wezen deze leden erop dat ook de Raad van State in zijn 
commentaar wijst op de door hen genoemde problematiek en de gevolgen 
daarvan voor de justitiabelen. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren met de ondertekenaars van het 
wetsontwerp van mening dat afzonderlijke vermeldingen van het belang 
van de veiligheid en van het belang van een goede voorlichting strikt 
genomen de tegenwoordige werkingssfeer van de wet niet uitbreiden, 
maar zagen deze vermeldingen als het verduidelijken en benadrukken van 
al in de wet aanwezige elementen, waarmee de consument gediend kan 
worden. Het opnemen van het belang van de bescherming van het milieu 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17495, nr. 5 7 



beschouwden deze leden daarentegen, met de Regering, wel als een 
verruiming van principiële aard. Zij koesterden daartegen geen bezwaren 
en hadden juist ook met het oog op dat aspect al verwezen naar het 
C.D.A."Verkiezingsprogramma. Zij konden noch wilden ontkennen dat de 
nauwe verwantschap tussen de begrippen «bescherming van de gezondheid 
en veiligheid» en «de bescherming van het milieu» het logisch doet lijken 
eisen aan categorieën van waren binnen één wetskader te koppelen. 

Deze leden merkten echter wel op dat in de desbetreffende passage van 
de memorie van toelichting de werkwoordsvorm «lijkt» is gebruikt - naar 
zij veronderstellen bewust gekozen - en dat met dat werkwoord allesbehalve 
een absoluut en definitief oordeel wordt uitgesproken. 

De leden van de C.D.A.-fractie verzochten de Regering in te gaan op de in 
diverse commentaren gebruikte tegenargumenten. Zij waren vooralsnog 
de mening toegedaan dat het nadeel van versnippering van milieuwetgeving 
met de daarmee gepaard gaande risico's van doublures en tegenstrijdighe-
den in ieder geval noopt tot de grootst mogelijke terughoudendheid op dit 
punt. Voorts vroegen zij zich af - en zij legden deze vraag ook aan de 
Regering voor - of de in de memorie van toelichting gegeven voorbeelden 
nu juist niet een veel ruimere sfeer betreffen dan de bescherming van de 
consument. De nadelige effecten van het gebruik - de term consumptie is 
in dit verband minder toepasselijk - van drijfgas in spuitbussen of van 
fosfaatrijke wasmiddelen treffen immers evenzeer de niet-gebruikers als de 
gebruikers, niet alleen nu maar vooral ook, zonder beperkende maatregelen, 
in de toekomst. Wijst dat aspect van het algemene belang er niet op dat, 
wat de gegeven voorbeelden betreft, regelgeving beter past in de milieu-
wetgeving? 

Wel waren deze leden van mening dat dergelijke zaken dan inderdaad in 
de milieuwetgeving geregeld moeten zijn of worden. Zo vroegen zij de 
Regering of de in de memorie van toelichting geponeerde stelling dat de 
Warenwet niet behoeft te worden gehanteerd als instrument bij het streven 
naar een zo beperkt mogelijk energiegebruik van waren, omdat daarin zal 
worden voorzien door andere wettelijke maatregelen, wel in voldoende 
mate gelding heeft. Het kwam hun namelijk voor dat de Wet energiebespa-
ring toestellen, waar de ondertekenaars op doelen, een te beperkte wer-
kingssfeer zal hebben, te weten alleen met betrekking tot toestellen. Maar 
ook aan roerende zaken die geen toestellen zijn kunnen belangrijke ener-
gieverbruiksaspecten verbonden zijn. 

Een soortgelijke vraag stelden zij ten aanzien van het spaarzaam gebruik 
van grondstoffen. Mag verondersteld worden dat er in de nabije toekomst 
buiten het kader van de Warenwet een meer algemene regelgeving met 
betrekking tot het aanwenden van grondstoffen komt? 

Ten slotte vroegen deze leden de Regering welke gevolgen het wegvallen 
heeft van «de omstandigheid dat de primaire verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu 
berust bij één departement». 

In het wetsontwerp wordt een vijftal belangen opgesomd, te weten: 
- het belang van de volksgezondheid 
- het belang van de veiligheid 
- het belang van een goede voorlichting omtrent waren 
- het belang van de eerlijkheid in de handel 
- het belang van de bescherming van het milieu. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af welke van de vijf belangen 
prioriteit heeft. Tevens stelden zij de vraag of deze belangen in voorkomende 
gevallen niet haaks op elkaar zouden kunnen komen te staan, dan wel, 
altijd met elkaar zullen kunnen worden verenigd. Maakt een dergelijke 
combinatie van doelstellingen de uitvoering en controle niet uitermate 
gecompliceerd, om van de problemen van degenen op wie dit wetsontwerp 
van toepassing zal zijn, in dit stadium nog maar niet te spreken? 
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In de memorie van toelichting (blz. 3) wordt melding gemaakt van de 
steeds grotere onoverzichtelijkheid, die dreigt te ontstaan ten gevolge van 
de gestaag toenemende overvloed aan allerlei varianten en tussenvormen 
op het stuk van de samenstelling van bepaalde soorten waren. De leden 
van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of het weren van verwarrende vormen 
wel de taak van de overheid is en of dit niet beperkt zou moeten worden tot 
het weren van verwarrende aanduidingen. Daarbij wilden zij van de 
bewindslieden weten welke waren zij hierbij voor ogen hebben. Wie 
bepaalt dat bepaalde vormen verwarrend zijn en op welke wijze wordt dat 
bepaald? 

Reeds nu plaatsten de aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie 
vraagtekens bij het opnemen van het milieubelang in de Warenwet. Zij 
schaarden zich hiermee achter de vraag van de Raad van State of het niet 
meer aanbeveling verdient de diverse wetten waarmee de Warenwet zou 
kunnen samenlopen in dit opzicht zodanig uit te bouwen dat op aanvullende 
regelstelling in een algemene wet zo weinig mogelijk wordt teruggevallen. 

Deze leden waren niet onder de indruk van de genoemde voorbeelden, te 
weten: drijfgas in spuitbussen en fosfaatrijke (af)wasmiddelen. Er bestaan 
hiervoor immers al regelingen en afspraken. Hierop zouden zij later nog 
uitgebreider terugkomen. 

In de memorie van toelichting (blz. 5) zijn de bewindslieden de mening 
toegedaan dat de omstandigheid dat de primaire verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van de volksgezondheid en de bescherming van het 
milieu bij één departement berust, voldoende waarborgen biedt voor een 
goede coördinatie tussen de uitvoering van de Warenwet en de milieuwet-
geving. De aan het woord zijnde leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af 
of dit argument na de reorganisatie nog wel van toepassing was. Daarnaast 
wezen deze leden op de zwakte van het argument: er zijn ook nu problemen 
met de coördinatie van de uitvoering van de milieuwetgeving ondanks het 
feit, dat deze onder één departement ressorteert. Zij benadrukten het feit, 
dat zij, evenals de bewindslieden, de Warenwet niet als instrument bij het 
streven naar een zo beperkt mogelijk energieverbruik wensten te hanteren. 
De aan het woord zijnde leden zagen echter geen principieel verschil in de 
argumentatie om de beperking van het energieverbruik niet en de bescher-
ming van het milieu wel als element in de Warenwet op te nemen. 

Met betrekking tot het belang van de eerlijkheid in de handel vroegen de 
V.V.D."fractieleden zich af of dit begrip aansluit bij dat in de «oude» 
Warenwet. Was daar sprake van eerlijkheid in de handel ten behoeve van 
de consument? 

Wat betreft de nieuwe doelstellingen van de Warenwet merkten de leden 
van de D'66-fractie het volgende op. 

De veiligheid van de consument te waarborgen werd door deze leden als 
een zeer gewenste uitbreiding van de doelstellingen van de warenwetgeving 
beschouwd, waarmee evenwel een groot terrein wordt bestreken voor 
nieuw beleid, vooral waar het de niet-levensmiddelen betreft. 

Kan de Regering mededelen op welke wijze daaraan uitvoering zal 
worden gegeven en welke prioriteiten haar daarbij voor ogen staan? Zij 
wezen bij voorbeeld op de relatie met de Wet milieugevaarlijke stoffen. In 
hoeverre spoort deze laatste wet met de ontwerp-Warenwet naar het 
oordeel van de Regering? Ook hier achtten deze leden een goede coördinatie 
van groot belang. Waar zal bij voorbeeld onder de werking van de nieuwe 
Warenwet het cadmium in speelgoed of het lood in benzine worden 
geregeld, zo vroegen deze leden. 

Het waarborgen van een goede voorlichting aan de consument werd 
door deze leden eveneens als een welkome uitbreiding beschouwd. Maar 
opnieuw geldt hier een duidelijke mogelijkheid van overlapping met 
reclamevoorschriften. Deze leden constateerden dat niet gekozen was voor 
een algemeen wetsartikel tegen misleidende voorlichting, in welke vorm 
dan ook, maar dat de strekking van het ontwerp beperkt was geworden tot 
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vermeldingen op of bij de waar en tot daarnaast een verbod op gezond-
heidsclaims. Deze leden juichten deze voorstellen toe, maar vroegen de 
Regering nader uiteen te zetten waarom voor de beperkte aanpak is 
gekozen. 

Ook het opnemen van de doelstelling «bescherming van het milieu» 
werd door de leden van de fractie van D'66 ondersteund. Zij twijfelden 
echter over de vraag of niet ook de mogelijkheid had moeten worden 
geschapen om binnen de kaders van het wetsontwerp regels te kunnen 
stellen ten aanzien van energie- en grondstoffengebruik. Ook de feitelijke 
beperking tot het afvalprobleem van goederen na de gebruikfase riep bij 
hen twijfels op. Had het de wetgeving niet veel krachtiger en effectiever 
gemaakt produkten van produktie tot en met afvalfase en in alle aspecten 
van milieu-effecten onder de werking van de wet te brengen? 

Deze leden vroegen voorts op welke wijze de afstemming met de 
bestaande milieuwetten, en met name de Wet milieugevaarlijke stoffen, 
zou plaatsvinden. Ook bij de milieuwetgeving zijn immers verschillende 
instanties betrokken? Verder vroegen deze leden naar de verhouding van 
het wetsontwerp tot buitenlandse wetgeving, waarin, voorzover aan hen 
bekend, geen speciale milieuparagrafen bestaan. Welke effecten zal dit 
hebben voor de verhandeling van buitenlandse waren in Nederland en van 
Nederlandse in het buitenland? 

De leden van de fractie van D'66 waren voorts van mening dat in de 
Warenwet een exportparagraaf dient te worden opgenomen, waarin eisen 
kunnen worden gesteld aan waren die worden geëxporteerd naar minder 
ontwikkelde landen. Deze leden meenden dat de minimumeisen omtrent 
gezondheid en veiligheid ook dienen te gelden voor exportwaar, vooral als 
het land van bestemming een minder ver ontwikkelde wetgeving heeft en 
over minder goede controlemogelijkheden beschikt. Een zelfde mogelijkheid 
zagen deze leden graag gerealiseerd ten aanzien van de export van 
milieugevaarlijke stoffen en produkten waarvan de verhandeling of het 
gebruik in Nederland verboden is, maar die wel door Nederlandse produ-
centen of exporteurs over de Derde Wereld worden uitgestort. Deze leden 
zagen aan deze situatie graag een eind gemaakt. Eén voorbeeld daarvan is 
de produktie van pesticiden als aldrin, dieldrin en endrin door Shell Pernis. 

Deze leden drongen er voorts op aan dat door de Minister van Buitenlandse 
Zaken in internationaal verband initiatieven zouden worden genomen om 
de genoemde handelwijze terug te dringen. 

Met instemming constateerden de leden van de P.S.P.-fractie dat de 
belangensfeer van de Warenwet wordt verruimd. Terecht heeft de Regering 
alsnog in een laatste versie van het wetsvoorstel «de bescherming van het 
milieu» een plaats gegeven. Deze milieuparagraaf heeft echter slechts 
betrekking op de consumptiefase. De argumentatie om de milieuparagraaf 
slechts op die fase, en niet al op de produktiefase van toepassing te laten 
zijn, kon de leden van de fractie van de P.S.P. niet overtuigen. De angst 
voor doublurewetgeving op het gebied van het milieu is onterecht. Immers, 
zo uitgebreid en veelomvattend kan de bestaande milieuwetgeving niet 
genoemd worden, integendeel. Kan de Regering aangeven welke «doublu-
res» er zouden kunnen optreden? En ligt het alleen al vanuit het oogpunt 
van consumentenbescherming niet voor de hand de milieuparagraaf op 
alle fasen van het produkt, van produktie tot en met consumptie, van 
toepassing te verklaren? Gezien de trage en uiterst onzekere toekomst van 
de Wet milieugevaarlijke stoffen lijkt uitbreiding van de milieuparagraaf 
alleszins redelijk en noodzakelijk. 

Eveneens te betreuren valt het ontbreken van een energie- en grondstoffen-
paragraaf. Deelt de Regering niet de mening dat daarmee een kans verloren 
gaat om zuiniger energie- en grondstoffengebruik bij de industriële 
verwerking, distributie en gebruik van produkten te realiseren? Graag 
verwachtten de ledenvan de fractie van de P.S.P. een uitgebreider toelichting 
op het ontbreken van deze paragrafen dan in de memorie van toelichting. 
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Kan niet alsnog opneming van deze paragrafen overwogen worden? 
Verschillende milieu- en consumentenorganisaties bepleitten de opname 

van een overkoepelende doelstelling van de Warenwet: «Bescherming van 
de consument», daarbij verwijzend naar het gevaar van te grote veelzij-
digheid van doelstellingen. Gezien het feit dat ook de Regering in de 
memorie van toelichting de wet beschouwd als in het bijzonder gericht 
op bescherming van de consument, lijkt dit gerechtvaardigd. Is de Regering 
bereid een dergelijke overkoepelende doelstelling aan te brengen? Is de 
Regering bereid na te streven dat binnen vijfjaar alle op de markt zijnde 
levensmiddelen een categoriale aanduiding krijgen? 

Alhoewel milieudoelstellingen de fractie van de S.G.P. na aan het hart 
liggen, vroegen de leden van die fractie zich af of aan deze doelstellingen 
niet beter door middel van aanvullingen op de bestaande milieuwetten 
gestalte kan worden gegeven. Bestaat niet het gevaar dat het milieubeleid 
steeds verder verbrokkelt? Op welke wijze draagt dit wetsontwerp bij aan 
de integratie van het milieubeleid? Deze vragen wegen nu extra zwaar 
vanwege de opsplitsing van het Departement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Deze leden begrepen niet waarom de overwegingen die 
hebben geleid tot het opnemen van het milieubelang in het wetsontwerp, 
blijkbaar niet van toepassing zijn op het belang van energiebesparing. 

Het feit dat meerdere belangen in het wetsontwerp zijn opgenomen, die 
bovendien een nauwe verwantschap vertonen, riep bij de leden van de 
S.G.P.-fractie de vraag op, of geen afbreuk gedaan wordt aan de relatie 
tussen belang en bevoegdheid. Komt hierdoor de rechtszekerheid niette 
veel in het gedrang? Zal altijd duidelijk zijn in de algemene maatregel van 
bestuur welke bevoegdheid, welk belang tot de regulering in een concrete 
situatie als rechtsgrondslag dient, indien een besluit op meer dan één 
artikel wordt gebaseerd? Welke consequenties heeft dit voor eventuele 
rechterlijke toetsing van uitvoeringsbesluiten aan de wet? 

De ledenvan de S.G.P.-fractie zeiden moeite te hebben met de overlapping 
van het wetsontwerp van bestaande en in behandeling zijnde milieuwetten. 
Het feit dat bij de voorbereiding van algemene maatregelen van bestuur 
een keuze moet worden gemaakt tussen verschillende wettelijke grondsla-
gen, bevordert de doorzichtigheid van de regelgeving op milieuterrein niet 
bepaald. Het was deze leden bovendien niet duidelijk geworden op welke 
wijze het milieubelang nu echt wordt gediend door dit belang als doelstelling 
op te nemen in het wetsontwerp naast de andere milieuwetten. Immers, 
bestaande milieuwetten bieden voldoende ruimte om regels te stellen ter 
voorkoming van milieu-aantasting in de consumptiesfeer. De leden van 
deze fractie konden zich ook moeilijk indenken dat, indien een stof op 
grond van de regeling in het wetsontwerp milieugevaarlijke stoffen op 
milieugronden geen aanleiding zou geven tot nadere maatregelen, dit op 
grond van het onderhavige wetsontwerp wel zou moeten gebeuren als 
gevolg van verschil in uitgangspunt tussen de twee genoemde wetten. 
Opvallend vonden deze leden in dit verband de overeenkomst tussen 
enerzijds het eerste lid van artikel 14d van het onderhavige wetsontwerp en 
anderzijds artikel 30 van het ontwerp van wet milieugevaarlijke stoffen. 

De memorie van toelichting merkt op dat er geen overlappingen bestaan 
tussen het onderhavige wetsontwerp en de Veiligheidswet, omdat de 
laatste niet de veiligheid van de mens als consument dient maar de 
veiligheid van de mens op de arbeidsplaats. Hoe verhoudt deze passage 
zich tot het gegeven dat het wetsontwerp de werkingssfeer van de Warenwet 
verruimt tot de vroege produktiefase? Hoe moet in dit verband de volgende 
passage op blz. 6 onder C gelezen worden, luidende: «zo zullen er bij 
voorbeeld ook hygiënische eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van 
de ruimten waarin bedoelde handelingen worden verricht»? Zal de samen-
loop van doeleinden en bevoegdheden zoals die in het wetsontwerp zijn 
neergelegd ook op het vlak van vergunningverlening en ontheffing niet tot 
onduidelijkheid leiden? Kan dit bij voorbeeld niet leiden tot een situatie 
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waarin vrijwel automatisch vergunningen of ontheffingen moeten worden 
verleend, ten einde in staat te zijn activiteiten te verrichten waartoe een 
andere wettelijke regeling de aanvrager bevoegd verklaart? 

De leden van de S.G.P.-fractie hechtten grote waarde aan het belang van 
een goede voorlichting en eerlijkheid in de handel. Maar ook wat dit betreft 
vroegen zij zich af of de Warenwet het juiste kader biedt om deze belangen 
te regelen. Zij vroegen om een nadere uiteenzetting over de verhouding 
van de Warenwet tot andere wetten en voorschriften op dit terrein, en met 
name de Wet tegen misleidende reclame, de voorschriften voor de etherre-
clame en de Algemene en Bijzondere gedragsregels voor Alcoholhoudende 
Dranken, Suikerhoudend Snoepgoed en Tabaksartikelen. 

Aangaande de strekking van het wetsontwerp waren de leden van de 
R.P.F.-fractie tevreden met de wijzigingen en verruimingen van de belangen-
en werkingssfeer. Vooral van de opneming van het belang voor de be-
scherming van het milieu en de gezondheid van de mens namen deze 
leden verheugd kennis. 

Door de uitbreiding van de belangensfeer (het apart noemen van veiligheid, 
naast bescherming van leven en gezondheid, en goede voorlichting, naast 
eerlijkheid in de handel) wordt beoogd zoveel mogelijk aan de belangen 
van de consument tegemoet te komen. Waar mogelijk is dit een goede 
zaak, aldus de G.P.V.-fractie. 

De memorie van toelichting spreekt erover dat de consument er ontegen-
zeglijk belang bij heeft alle nuttige inlichtingen omtrent de waar te verkrijgen. 
Dit valt uiteraard niet te ontkennen, maar de vraag rijst of de wetgever dit 
ook verplichtend moet opleggen. Alle nuttige informatie is een vereikend 
begrip. Zou het spreken over alle noodzakelijke informatie niet beter zijn? 
Wat in dit verband onder noodzakelijk moet worden verstaan zal zijn op te 
maken uit de belangensfeer die de Warenwet op het oog heeft. 

De meeste vragen kunnen echter worden gesteld naar aanleiding van de 
uitbreiding van de sfeer van de Warenwet met het belang van het milieu. 
Dat is toch weer een heel ander belang dan het belang van de consument? 
Klemt dit niette meer naarmate het begrip milieu ruimer wordt omschreven? 
Men kan een zeer enge interpretatie van het begrip milieubelang hanteren 
(tegengaan van ongewenste vervuiling) maar ook een zeer ruime, zoals bij 
voorbeeld in het wetsontwerp op de milieu-effectrapportage gebeurt. Daar 
wordt gesproken over het fysieke milieu gezien vanuit het belang van de 
bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem en 
lucht en van de relatie daartussen, alsmede van de bescherming van de 
esthetische, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden. Bij 
zo'n interpretatie van het begrip milieu krijgen de uitvoerende instanties 
welhaast blanco volmachten bij de nadere invulling van de voorgestelde 
wettelijke regelingen. 

Maar ook bij een enge interpretatie van het begrip milieu is er sprake van 
een substantiële uitbreiding van de belangensfeer. Een dergelijke uitbreiding 
kan wenselijk zijn met het oog op de consumentenbelangen. De vraag kan 
echter worden gesteld of die belangen wel voldoende zijn afgewogen 
tegen die van de producenten. De nieuwe wetgeving zal immers op grote 
schaal aanvullende regelgeving mogelijk maken. Is dit afgewogen tegen 
het streven om op velerlei terrein en juist ook in relatie tot het bedrijfsleven 
tot deregulering te komen? 

De G.P.V.-fractie merkte voorts op dat de bevoegdheden om maatregelen 
te treffen met het oog op het milieu verder strekken dan de bevoegdheden 
die betrekking hebben op de klassieke doelstellingen van de Warenwet. 
Artikel 14d, dat betrekking heeft op het milieu, voorziet in de mogelijkheid 
van een ongeclausuleerd verbod, terwijl ten aanzien van voorschriften met 
het oog op de veiligheid, de gezondheid, de eerlijkheid of de goede 
voorlichting alleen geclausuleerde verboden mogelijk zijn. Mag hieruit 
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worden afgeleid dat het milieubelang een zwaarder accent krijgt in de 
nieuwe wetgeving dan de klassieke belangen als gezondheid en eerlijkheid 
in de handel? Deze vraag is van des te meer belang, omdat zich situaties 
kunnen voordoen waar de belangen van milieu en van gezondheid met 
elkaar in strijd kunnen komen. Welk belang zal dan moeten prevaleren? 

Deze fractie merkte voorts op dat als een extra complicatie bij de nieuwe 
regelgeving valt aan te merken dat het Departement van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne is opgesplitst en is toegevoegd aan twee andere departe-
menten. Dit zal de interne coördinatie waar de memorie van toelichting 
nog zo lovend over sprak, ernstig bemoeilijken. Tot welke extra complicaties 
kan deze splitsirn leiden bij de uitvoering van de wetgeving? 

WERKINGSSFEER 

De leden van de C.D.A.-fractie beaamden de opvatting dat de in de 
vigerende wet opgenomen restrictie tot zaken die «voor de handel bestemd 
of in de handel gebracht zijn», de werkingssfeer van de wet verder beperkt 
dan in het belang van de consument is. In zoverre hadden zij begrip voor 
de wenselijkheid van een nieuwe definitie van het begrip «waren». Zij 
verheelden echtor niet dat naar hun opvatting de voorgestelde verruiming 
van artikel 1 de rechtszekerheid allesbehalve bevordert en als zodanig de 
argumentatie voor ,1e al eerder genoemde splitsing van de wet versterkt. 

Gezien de opmerk'ng in de memorie van toelichting dat inadequate 
consequenties in de jfeer van de handel of de produktie moeten worden 
voorkomen en dat een selectieve toepassing, afhankelijk van de in de 
praktijk blijkende behoeften, een vanzelfsprekend uitgangspunt blijft, 
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich wel af hoe en door wie zal 
worden vastgesteld wanneer en op welke wijze er sprake is van «inadequate 
consequenties», respectievelijk wat die behoeften zullen zijn. 

Mede gezien de uitbreiding van de belangensfeer van de Warenwet 
achtten deze leden de kans op tegenstellingen tussen behoeften, eisen en 
wensen van belangengroeperingen niet ondenkbaar. Welke waarborgen 
zijn te geven dat in dergelijke situaties tot een juiste afweging kan worden 
gekomen, waarbij aan de hoofddoelstelling van de Warenwet, namelijk 
«bescherming van de consument», volledig wordt recht gedaan? 

In de memorie van toelichting (blz. 6) staat vermeld dat een selectieve 
toepassing van de bevoegdheden, afhankelijk van de in de praktijk blijkende 
behoeften, een vanzelfsprekend uitgangspunt blijft. De leden van de 
V.V.D.-fractie vroegen zich af hoe deze selectieve toepassing wordt gega-
randeerd, mede gezien het feit, dat het onderhavige wetsontwerp in zijn 
totaliteit zeer ruim is geformuleerd. Wie bepaalt overigens de in de praktijk 
blijkende behoeften en op welke wijze wordt dat bepaald? De aan het 
woord zijnde leden merkten bovendien op dat hier opnieuw sprake is van 
een kaderwet waarbij wetgevende bevoegdheden van het parlement elders 
worden gelegd. Zij hadden met de zeer ruime mogelijkheden in dezen dan 
ook moeite. 

De uitbreiding van de werkingssfeer ook naar de produktiefase is op zich 
verheugend, aldus de P.S.P."fractieleden. Onduidelijk blijft echter in de 
memorie van toelichting wat verstaan wordt onder «inadequate consequen-
tie in de sfeer van produktie of handel», op grond waarvan de regelgeving 
niet van toepassing verklaard kan worden. Kan de Regering uiteenzetten 
wat onder die inadequate consequenties verstaan wordt? Welke criteria is de 
Regering van plan aan te leggen als het gaat om het gebruik maken van 
artikel 1, vierde en vijfde lid? Dienen die criteria niet zo te worden gehanteerd 
dat slechts bij hoge uitzondering van deze «ontsnappingsclausules» 
gebruik wordt gemaakt? Verdient het eventueel schrappen van de leden 
vier en vijf van artikel 1 niet overwogen te worden? 
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Het lid van de G.P.V.-fractie constateerde dat niet alleen wordt voorgesteld 
de belangensfeer uit te breiden, maar dat ook de fasen in de levensduur van 
een produki waarop de regelgeving van toepassing kan zijn worden 
uitgebreid. Zo werden tot nog toe voorschriften in verband met gezondheid 
en veiligheid veelal gegeven in de handelssfeer, terwijl voorschriften met 
het oog op het milieu betrekking kunnen hebben op de consumptiefase. 
Kan dit er niet toe leiden dat een produkt tweemaal onderworpen kan 
worden aan het regime van de Warenwet? Bestaat dan niet de kans dat een 
produkt in de ene fase wordt toegelaten maar in een tweede fase, de 
consumptiefase, weer met andere eisen wordt geconfronteerd die de 
toelaatbaarheid van het produkt weer bemoeilijken? 

Is de uitbreiding tot de produktiefase wel terecht? Voor de consument 
geldt toch slechts het resultaat van het eindprodukt? Worden alle fasen 
daarvoor niet reeds bestreken door de bestaande milieuwetgeving en door 
de wetgeving betreffende de arbeidsomstandigheden? Kan nader worden 
aangetoond wanneer en waar de behoefte bleek aan deze uitbreiding? 
Betekent de uitbreiding tot de produktiefase ook niet dat de mogelijkheid 
gaat ontstaan dat keuringsdiensten dubbel werk moeten gaan doen? 

Deze fractie wees in dit verband ook nog op blz. 11 van de memorie van 
toelichting waar de relatie met het wetsontwerp milieugevaarlijke stoffen 
ter sprake komt. De Warenwet heeft als uitgangspunt het risico van het 
voor de consument bestemde eindprodukt. Geven de bewindslieden 
hiermee zelf eigenlijk ook niet aan dat een uitbreiding van de werkingssfeer 
tot de produktiefase niet zo logisch moet worden geacht? 

INSTRUMENTARIUM 

In het wetsontwerp is in de preventieve sfeer, ter wering van ondeugdelijke 
waren, de mogelijkheid gecreëerd typekeuring en deponering van de 
samenstelling van een waar verplicht te stellen. De leden, behorend tot de 
fractie van de P.v.d.A., vroegen zich met betrekking tot de aan het instru-
mentarium van de Warenwet toegevoegde typekeuring af of deze niet ook 
criteria dient te bevatten voor de produktiefase, met name daar waar het 
het gebruik van energie en grondstoffen in de produktiefase betreft. Het 
was deze leden opgevallen dat, in tegenstelling tot bij voorbeeld de situatie 
in de angelsaksische landen, in de wet niet de mogelijkheid van «terugroe-
ping» («recall») wordt geboden. Zou het geen aanbeveling verdienen een 
dergelijke voorziening die het de overheid mogelijk maakt een fabrikant tot 
een dergelijke recall te verplichten in de wet op te nemen? Op deze wijze 
zouden immers waren van een bepaald merk en/of type, die als gevolg van 
aanwijsbare gebreken onevenredig vaak tot ongevallen aanleiding geven, 
vanuit het oogpunt van bescherming van de consument uit de markt 
teruggeroepen kunnen worden. 

In het kader van de mogelijkheid om te bepalen dat de samenstelling van 
een waar gedeponeerd moet worden vroegen de leden van deze fractie 
zich af aan welke categorieën van waren en aan welk overheidslichaam de 
Regering in het bijzonder denkt. Graag vernamen deze leden de reactie van 
de Regering op het idee om te bepalen dat de samenstelling van alle 
nieuwe waren - voor zover het voedingswaren betreft - geregistreerd zou 
moeten worden, opdat de consument bij nieuwe produkten exacte informatie 
krijgt over samenstelling, kleur- en conserveringsmiddelen en andere 
stoffen in de waar. 

In dit kader vroegen deze leden zich ook af of het niet mogelijk is de 
consument te beschermen tegen alle onduidelijke, misleidende of kwalitatief 
minderwaardige nieuwe of vervangende voedingswaren, dan wel waren 
die geen wettelijk beschermde naam mogen dragen, door tijdelijke vergun-
ningen af te geven in afwachting van een uit te voeren toetsing. Tevens 
wensten zij een reactie van de bewindslieden te vernemen op de suggestie 
van de Centrale Raad voor Milieuhygiëne om in de wet een aanvullende 
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bepaling op te nemen voor de coördinatie en bundeling van alle soorten 
informatie over waren, zoals milieu-, energie-, geluids-, veiligheids- en 
samenstellingseigenschappen. 

Deze leden vroegen voorts om een reactie op het commentaar van de 
Commissie voor de Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie inzake 
het verschil in functie tussen produktinformatie enerzijds, die in de Warenwet 
thuishoort, en de reclame als aanprijzing anderzijds, hetgeen op andere 
wijzen is geregeld via (onder meer) de Omroepwet en het Burgerlijk 
Wetboek. Met name zouden deze leden graag vernemen of de Regering de 
mening van deze commissie deelt dat de voorgestelde bepalingen ten 
aanzien van reclame uit de wettekst geschrapt en voor zover noodzakelijk 
ingebracht moeten worden als aanvulling op reeds bestaande wetten op 
het terrein van de reclame. 

Deze leden hechtten grote waarde aan de verbeterde mogelijkheid om 
spoedeisende voorzieningen te treffen om waren, in afwachting van de 
totstandkoming van een regeling via de normale procedure, van de markt 
te kunnen weren. In het algemeen vroegen deze leden zich af of de nieuwe 
Warenwet ook daadwerkelijk een voortdurende en snelle aanpassing van 
de wetgeving aan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Voor wat betreft 
de procedure die gevolgd wordt bij spoedeisende gevallen spraken deze 
leden er hun twijfel over uit of de voorgestelde procedure ook daadwerkelijk 
in de beoogde spoed zal resulteren. Zij vroegen zich onder meer af of die 
spoed wel tot zijn recht zal komen als de Minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur eerst zijn ambtgenoten van Economische Zaken en/of 
Landbouwen Visserij dient te raadplegen. Zij zouden zich kunnen voorstellen 
dat het spoedeisende karakter beter tot zijn recht zou komen wanneer de 
noodzaak tot overeenstemming achterwege gelaten zou worden en de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zelfstandig, eventueel in 
overleg met de betrokken ambtgenoten, spoedeisende maatregelen zou 
kunnen nemen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat de Warenwet 
heel duidelijk het karakter heeft van een raamwet, waarbij de regelgeving 
voor een belangrijk deel wordt gedelegeerd aan de Kroon. Zij konden 
hiermee in het algemeen instemmen omdat het naar hun oordeel alleen op 
deze wijze mogelijk is om tijdig en afdoende te kunnen inspelen op de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

Aan de andere kant hechtten deze leden ook sterk aan zo goed mogelijke 
parlementaire controle. Zij zouden in dat verband graag van de Regering 
vernemen hoe zij denkt over de mogelijkheid om voor een aantal algemene 
maatregelen van bestuur een procedure te volgen die parlementaire 
behandeling vóór inwerkingtreding mogelijk maakt, bij voorbeeld door ten 
aanzien van deze maatregelen te bepalen dat inwerkingtreding eerst 30 
dagen na overlegging plaatsvindt tenzij ten minste 1/5 van het aantal leden 
van één der Kamers de wens te kennen geeft dat de inwerkingtreding door 
de wet wordt bepaald. Hierbij dachten deze leden met name aan de 
algemene maatregelen van bestuur op grond van artikel 14a, tweede lid. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden vervolgens graag een reactie 
hebben op de suggestie om jaarlijks, bij voorbeeld als bijlage bij de 
begroting, een verslag te geven van alle in het afgelopen jaar tot stand 
gekomen algemene maatregelen van bestuur, de verdere voortgang van de 
uitvoering van de Warenwet en de mogelijke knelpunten die zich daarbij 
hebben voorgedaan, zodat de Kamer de mogelijkheid heeft regelmatig op 
de hoogte te blijven. 

Overigens trokken de leden, behorende tot de fractie van de P.v.d.A., de 
conclusie dat alle bestaande Warenwetbesluiten aan de nieuwe Warenwet 
aangepast moeten worden, wanneer deze kracht van wet zal hebben. 
Graag vernamen zij een indicatie van de tijd, die daarmee gemoeid zal zijn. 

Met betrekking tot het deponeren van de samenstelling van een bepaalde 
categorie van waren bij een overheidslichaam vroegen de V.V.D."fractieleden 
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zich af of hierdoor eveneens de mogelijkheid wordt geschapen, dat de 
overheid door haar ongewenste produkten kan weren. In de memorie van 
toelichting (blz. 7) staat dat de Warenwet zich expliciet richt op de produk-
tieveiligheid. Is hier niet produktveiligheid bedoeld? 

De V.V.D.-fractieleden konden zich vinden in de mogelijkheid dat de 
produktie van niet-levensmiddelen beheerst kan worden in het geval dat 
deze een gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid van de consument. 
De genoemde leden waren echter van mening dat de bedreiging van het 
milieu als tweede reden in deze context moeilijk acceptabel is. Dit zou een 
te grote ingreep in de produktie kunnen veroorzaken waarbij de mogelijkheid 
van een zekere mate van willekeur niet uitgesloten behoeft te zijn. Zoals 
reeds eerder werd opgemerkt, zou de uitsluiting van de consumptie van 
goederen, waarbij aan het milieu aanwijsbaar schade wordt berokkend bij 
voorkeur via de uitbouw van reeds bestaande milieuwetgeving behoren te 
worden geregeld. Overigens was het de leden van de V.V.D.-fractie niet 
geheel duidelijk op welke wijze men via typekeuring het milieu zou kunnen 
beschermen. 

De aan het woord zijnde leden merkten hier reeds op dat zij moeite 
hadden met het nieuw ingevoerde begrip «verhandelen». Zij zouden hierop 
later nog terugkomen in dit verslag. 

Inzake het vrijwel in één adem aan de orde stellen van de verplichting tot 
het geven van bepaalde informatie via etikettering en via bepaalde vormen 
van reclame merkten de leden van de V.V.D.-fractie op dat de doelstelling 
van het maken van reclame en de doelstelling van etikettering twee 
onvergelijkbare grootheden zijn. Zouden de bewindslieden willen onder-
bouwen waarom in beide zo totaal uiteenlopende gevallen met name de 
Warenwet in beginsel het meest geschikte kader zou zijn? Zelf plaatsten zij 
daar enige vraagtekens bij. Aan welke informatie wordt bij de etikettering 
met name gedacht? Wordt de behoefte daaraan van tevoren gepeild? 
Hoever denken de bewindslieden met de verplichte informatie voor 
bepaalde vormen van reclame te gaan? Zou het zover kunnen komen dat 
men in advertenties hetzelfde moet gaan vermelden als op het informatieve 
etiket? 

Op blz. 8 van de memorie van toelichting staat dat het wetsontwerp nog 
een aanvullende voorziening bevat, die het mogelijk maakt in spoedeisende 
gevallen een voorlopige (tijdelijke) regeling in het leven te roepen bij 
ministerieel besluit. Zijn de bewindslieden het niet met de leden van de 
V.V.D.-fractie eens, dat gevallen slechts spoedeisend kunnen zijn indien de 
gezondheid van de burgers in gevaar is? 

Daarnaast vroegen de aan het woord zijnde leden welke internationale 
verplichtingen zó spoedeisend zouden kunnen zijn dat een dergelijke 
regeling gehanteerd zou moeten worden. 

Nadere toelichting verdient naar de mening van de leden van de fractie 
van de P.S.P. de passage, waarin uiteengezet wordt dat «de samenstelling 
van een bepaalde categorie van waren bij een overheidslichaam wordt 
gedeponeerd» (blz. 7 memorie van toelichting). Welk overheidslichaam en 
welke waren worden bedoeld? Waarom moet deze mogelijkheid «met de 
grootste omzichtigheid en spaarzaamheid» toegepast worden? Deelt de 
Regering de mening dat indien deze begrippen niet duidelijker afgebakend 
worden, in de praktijk het bestaan van deze mogelijkheid een dode letter 
zal blijken te zijn? Met betrekking tot de «spoedeisende gevallen» wordt 
een voorlopige voorziening getroffen, waarvan men zich terecht kan 
afvragen of die in de praktijk zal werken. Immers, er dient overeenstemming 
bereikt te zijn tussen drie departementen. Verdient het geen aanbeveling 
deze spoedeisende voorziening uit te doen gaan van slechts één departe-
ment, bij voorbeeld dat van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur? Daarbij 
aansluitend wordt door een groot aantal milieu-organisaties bepleit om de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet bij één Minister te 
leggen, gezien de te voorziene «touwtrekkerij». Wat is daarop het commen-
taar van de Regering? 
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De in de Warenwet voorkomende bepalingen voor de verlening van 
dispensatie of ontheffing van de in de wet gestelde regels geven het 
Konsumentenkontakt en de Consumentenbond aanleiding tot het verzoek 
om vooraf in kennis gesteld te worden van een verlening van een ontheffing, 
alsmede de gronden waarop de ontheffing zal worden verleend. Tevens 
bepleitten zij de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen die 
ontheffingsverlening. De leden van de fractie van de P.S.P. achtten dit een 
alleszins redelijk verzoek en verzochten de Regering dit nader te regelen. 

HANDHAVING 

Met betrekking tot de handhaving van de wet stelden de leden, behorende 
tot de P.v.d.A.-fractie dat een goed toezicht en goede controle op de 
naleving van de Warenwet zeer zeker nodig is, willen de doelstellingen van 
deze wet tot hun recht komen. In dit opzicht meenden zij dat dit toezicht 
zich in het bijzonder ook zou moeten richten op de produktiefase van een 
waar. Zij spraken hun waardering uit voor de in het wetsontwerp geïntro-
duceerde nieuwe vorm van onderzoek, die een repressief karakter draagt 
ter bevordering van de naleving van de wet en over de diverse verplichtingen 
die in de wet zijn neergelegd tot het verstrekken van inlichtingen en 
bescheiden en het meewerken aan het onderzoek. 

Deze leden vroegen een nadere uiteenzetting over het opleggen van een 
mogelijke verplichtingen aan hen, die waren verhandelen, preventief 
onderzoek te verrichten. Met name wensten deze leden te vernemen aan 
welke soorten van waren de Regering denkt. 

Naar het oordeel van deze leden legt het bepaalde in artikel 27 - dat 
onderzoek in beginsel zal moeten worden verricht in een laboratorium van 
de ter plaatse bevoegde keuringsdienst, dan wel in een laboratorium van 
een andere keuringsdienst, wanneer het onderzoek «uitbesteed» wordt -
een onnodige beperking op aan het onderzoek. Deze leden vroegen of het 
niet in het belang van het onderzoek en het efficiënt uitvoeren daarvan kan 
zijn, dat het onderzoek in sommige gevallen uitgevoerd wordt in speciaal 
voor dat doel uitgeruste laboratoria. Ook vroegen deze leden zich af of het 
nodig is via artikel 14j methoden van onderzoek voor te schrijven. Zij 
vroegen of het niet zo zou moeten zijn dat de keuringsdiensten de nodige 
vrijheid van handelen hebben om onderzoek te verrichten. Zij konden zich 
voorstellen dat daardoor opsporing van delicten zo weinig mogelijk 
belemmerd wordt en dat tot de meest adequate keuring overgegaan kan 
worden. 

Deze leden stelden voorts dat voor de bescherming van de consument 
een nauwe samenhang tussen activiteiten in het kader van de Vleeskeurings-
wet en de Warenwet noodzakelijk is. Zij refereerden daarbij aan de door de 
Kamer aangenomen motie van de leden De Pree en Tazelaar (12 124) over 
de uitvoering van de Vleeskeuringswet, waarin gesteld wordt dat een 
integratie tussen vleeskeuring en keuringsdienst van waren op termijn niet 
uitgesloten moet worden. Graag vernamen deze leden de vorderingen met 
betrekking tot het uitvoeren van deze motie. 

Aangaande de verantwoordelijkheden van de diverse diensten en 
instanties vroegen deze leden een nadere uiteenzetting omtrent de coördi-
natie tussen de toezichthoudende diensten in verhouding tot de door de 
bewindslieden overeengekomen taakverdeling. Zij gingen vervolgens 
nader in op de instructies die aan de keuringsdiensten gegeven kunnen 
worden. Deze leden constateerden dat ambtenaren van de invoerrechten 
en accijnzen belast zullen worden met het toezicht op de naleving van de 
Warenwet in gevallen waarin zij reeds uit hoofde van hun douanefunctie 
met de waar in aanraking komen. Bovendien moeten gemeenteraden, 
ingevolge artikel 5, instructies vaststellen voor het personeel van de 
keuringsdiensten. Tevens wordt ervan uitgegaan dat ook elk der Ministers, 
die op grond van artikel 18 toezichtambtenaren heeft aangewezen, bevoegd 
is voor deze ambtenaren instructies vast te stellen. Zij vroegen zich af of 
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een dergelijke constructie in de praktijk wel werkbaar zal zijn en of deze niet 
zal leiden tot onduidelijkheden en overlappingen. 

Deze leden verwezen voorts naar het advies van de SER en de Centrale 
Raad voor de Volksgezondheid. Beide organen wezen, zo constateerden 
deze leden, op de noodzaak van een goede coördinatie tussen de onder-
scheiden keuringsdiensten van waren, de Economische Controledienst, de 
Algemene Inspectiedienst en de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

De leden, behorend tot de P.v.d.A.-fractie, vroegen zich in dit kader af 
hoe de Regering denkt de bereiken dat een goede coördinatie zal ontstaan. 
Tevens vroegen zij of het niet meer zinvol ware instructies en afspraken, 
zoals bepaald in artikel 19, via de wetgeving zelf of via een algemene 
maatregel van bestuur te regelen. 

De hier aan het woord zijnde leden ondersteunden het streven om te 
komen tot een gedeconcentreerde rijksdienst en tekenden daarbij aan dat 
de competentie daarvan in de wet geregeld dient te worden. Voorts 
hadden deze leden nota genomen van de uit de wet voortvloeiende kosten 
voor de rijksbegroting. Zij meenden dat het belang van de wet daarmee 
overeenstemt. 

Uit de memorie van toelichting hadden deze leden begrepen dat voor 
een klein deel van de kosten gedacht wordt aan een algemene heffing, 
waarvan de grondslag nog nader bezien zal worden. Zij wensten nader 
geïnformeerd te worden over het percentage van de uiteindelijke kosten, 
dat op deze wijze gefinancierd dient te worden, en over de grondslag van 
de in te voeren heffing. 

Deze leden zouden ook graag nader ingelicht willen worden over de 
gevolgen die de uitbreiding van de taken van de keuringsdiensten tot de 
non-foodsector zal hebben. Hoe zal trouwens, zo vroegen zij zich af, in de 
praktijk worden omgegaan met het feit dat ook alle roerende zaken onder 
de Warenwet vallen? Zal niet steeds de capaciteit van de keuringsdiensten 
een belangrijke randvoorwaarde zijn ten aanzien van de hoeveelheid waren 
waarvoor regels zullen worden gesteld? 

De leden van de C.D.A.-fractie stemden in met het voorstel dat de kosten 
van de keuringsdiensten van waren niet meer voor een deel ten laste van 
het bedrijfsleven worden gebracht volgens een betwistbare verdeelsleutel, 
maar dat die kosten voortaan grotendeels uit de algemene middelen 
gefinancierd zullen worden. Ook achtten zij het billijk dat het wegvallen van 
het gemeentelijke aandeel in de kosten via het Gemeentefonds wordt 
verrekend. Wel vroegen zij, met enige bezorgdheid, de Regering tot welke 
kostenstijging de voorgestelde verruiming van belangensfeer en werkings-
sfeer van de wet zal leiden en of de wet, vanuit dat gezichtspunt bezien, 
uitvoerbaar zal blijken te zijn. 

De leden van de C.D.A.-fractie spraken de hoop uit dat de in de 
memorievantoelichting geuite intentie van de bewindslieden met betrekking 
tot duidelijke taakomschrijvingen en duidelijke afbakening van territoria, 
taken en bevoegdheden van de diverse toezichthoudende instanties, 
inderdaad zal worden waargemaakt. De twijfel die zij op dit punt hadden 
werd ingegeven door de fricties die zij meenden waar te nemen bij de 
controle op de naleving van de huidige Warenwet. Zij hadden de indruk dat 
de toezichthoudende instanties in het verleden een aantal, meestal niet 
omschreven, taken en daarmee «rechten» hebben verworven en dat de 
bereidheid om deze af te staan ten gunste van een goede coördinatie niet 
altijd even groot is. Wordt voor de nieuwe situatie wellicht samenvoeging 
van bepaalde diensten overwogen, bij voorbeeld van keuringsdiensten van 
waren en vleeskeuringsdiensten en/of van keuringsdiensten van waren en 
algemene inspectiediensten? 

Voorts constateerden deze leden dat de controle van produkten voorna-
meiijk in de verkoopfase plaatsvindt. Zij vroegen zich af of de activiteiten 
van keuringsdiensten zich niet vaker en systematischer zouden moeten 
richten op het produktieproces. 
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Voor wat betreft de sancties op overtreding van Warenwetbepalingen 
vernamen deze leden gaarne de opvatting van de bewindslieden over de 
suggestie om a de hoogte van boetes bij overtredingen (die zij in de 
huidige situatie veelal te laag achtten om herhaling te voorkomen) zodanig 
vast te (laten) stellen dat dat bedrag het economisch voordeel van de 
overtreding ruimschoots overtreft; b namen van overtreders in Warenwets-
vonnissen publiekelijk bekend te maken. 

Inzake de toezichthoudende diensten, waarvan op blz. 8 van de memorie 
van toelichting melding wordt gemaakt, vroegen de V.V.D."fractieleden zich 
af wie precies toezicht heeft op de uitvoering van welke onderdelen van het 
wetsontwerp. Op welke wijze denkt men de controle op de naleving van de 
voorschriften uit te oefenen en wie houdt specifiek het toezicht op de 
voorlichting en de reclame? 

Met betrekking tot de grondslag voor de algemene heffing ter financiering 
van een deel van de kosten van de keuringsdiensten van waren stelden de 
aan het woord zijnde leden de vraag of de bewindslieden al enig idee 
hebben omtrent de grondslag van de heffing. Deze leden vreesden dat 
opnieuw een wetsontwerp aan de orde is, waarbij de financiering nog niet 
rond is. Zij vroegen zich af waarom niet eerder met de in de toelichting 
genoemde studie inzake de grondslag een begin is gemaakt. Wanneer 
verwachten de bewindslieden deze te hebben voltooid en concrete voor-
stellen aan de Kamer ter behandeling voor te leggen? Eerst dan zal de wet 
immers kunnen ingaan. In de memorie van toelichting wordt gesproken 
over bepalingen van het wetsontwerp, die in het bijzonder in het belang 
van bedrijven zijn. Kunnen de bewindslieden verduidelijken om welke 
bepalingen het hierbij gaat en wat men precies verstaat onder de kosten 
daarvan die ook ten laste van bedrijven worden gebracht? De aan het 
woord zijnde leden wezen in dit verband op de neiging van de overheid te 
veel kosten op bedrijven te verhalen die niet direct door hen zijn veroorzaakt. 

Inzake de financiële gevolgen van het wetsontwerp voor de rijksbegroting, 
zoals vermeld in de bijlage van de memorie van toelichting, vroegen de leden 
van de V.V.D.-fractie zich af, waarop die berekening gebaseerd is. Kunnen 
de bewindslieden uitsluitsel geven over de vraag of zij hiermee rekening 
gehouden hebben in de meerjarenraming en vinden zij de geraamde 
meerkosten wel passen in het huidige regeringsbeleid? 

Ten aanzien van de keuringsdiensten van waren merkten de leden van de 
D'66-fractie het volgende op. De keuringsdiensten hebben tot taak het 
consumentenbelang te bewaken. Zij dienen daarom dicht bij de consument 
te staan. Het huidige gedecentraliseerde karakter van de diensten mocht 
daarom volgens hen niet zodanig worden aangetast dat aan deze invalshoek 
van de werkzaamheden van de keuringsdiensten onvoldoende recht zou 
worden gedaan. Daarnaast mag echter ook de efficiëntie niet uit het oog 
worden verloren. Tussen beide uitgangspunten (decentralisatie en efficiency) 
bestaat veelal een spanning. 

Deze leden vroegen de Regering naar haar oordeel over het instellen van 
een niet te omvangrijke centrale ondersteuning om de coördinatie tussen 
keuringsdiensten te verbeteren en de opsporing van overtredingen te 
bevorderen (of wel het toezicht te verbeteren). Op deze wijze zou een 
afstemming tot stand kunnen komen van gehanteerde normen en van 
beleidsafspraken. Zij vroegen de Regering verder naar haar oordeel over 
het instellen van een Rijksinstituut voor Milieuhygiëne en Voeding, onaf-
hankelijk van het RIV. Deze leden vroegen voorts om duidelijkheid over de 
status van het z.g. «College van Directeuren». Hoewel dit college regelmatig 
vergadert en (vermoedelijk) belangrijke afspraken maakt, heeft het immers 
officieel geen bevoegdheden. Formeel bestaat e r - z o meenden deze leden 
te weten - niet eens een bevestiging van zijn bestaan. 
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De leden van de D'66-fractie waren voorts van mening dat het feit dat de 
methoden van onderzoek in de wet zijn opgenomen niet meer past bij deze 
tijd. De voorgeschreven methoden lopen immers vaak sterk achter bij de 
wetenschappelijke ontwikkelingen. Zij bepleitten de totstandkoming van 
een nationaal referentiesysteem, gekoppeld aan een systeem van Good 
Laboratory Practice, hetgeen dan door alle keuringsdiensten gevolgd moet 
worden. Zij bevalen de Regering aan om de methoden van onderzoek 
voortaan bij algemene maatregel van bestuur te regelen. 

Verder waren deze leden van mening dat keuringsdiensten de mogelijkheid 
dienen te krijgen om bijzondere onderzoeken uit de besteden bij een 
gespecialiseerd laboratorium. Argument hiervoor vormde volgens deze 
leden de grote uitbreiding van de werkingssfeer van de Warenwet. 

De controle in de verkooppunten diende volgens deze leden te zijn 
voorbehouden aan de keuringsdiensten van waren, dus ook de controle op 
vlees en wild die overgenomen dient te worden van de Vleeskeuringsdien-
sten. Deze controle op de klasseaanduiding van groenten en fruit zou ook 
door de keuringsdiensten dienen te geschieden, in plaats van door de 
Algemene Inspectiedienst, zoals thans het geval is. Voor alle betrokkenen is 
het verre te prefereren als slechts een dienst is belast met de controle in de 
verkoopketen. 

In het algemeen meenden de leden van D'66 dat de keuringsdiensten op 
zich goed zijn georganiseerd en toegerust. Op centraal niveau dient echter 
nog wel het een en ander te gebeuren, zonder dat direct een centrale 
leiding nodig is die waarschijnlijk de slagvaardigheid en flexibiliteit zou 
aantasten. 

De leden van de fractie van D'66 vonden het nodig om stil te staan bij de 
positie van het midden- en kleinbedrijf in de levensmiddelensector. 
Immers, op een toenemend aantal gespecialiseerde gebieden stelt de 
Warenwet steeds strengere eisen, zoals bij voorbeeld op chemisch, 
microbiologisch en additievengebied. Deze leden waren van mening dat 
dergelijke kennis van de kleinere ondernemer niet meer valt te verwachten, 
vooral omdat bij de ambachtelijke opleidingen meer de aandacht wordt 
gericht op traditioneel vakmanschap en minder op theoretische achtergron-
den. Deze leden meenden dat ook op dit gebied ruimte moet worden 
gecreëerd voor wezenlijke verbeteringen, waarbij valt te denken aan het 
stimuleren van de mogelijkheid dat de keuringsdiensten gaan functioneren 
als een vraagbaak voor de ondernemers. Daarnaast meenden deze leden 
dat er een dringende behoefte bestaat aan een centraal punt waar informatie 
voorhanden is over de nationale en internationale wetgeving op levensmid-
delengebied. Een dergelijke databank zou de komende jaren bij de export-
bevordering een essentiële rol kunnen spelen voor het totale bedrijfsleven. 
Zij merkten op dat al deze informatie thans wel voorhanden is, maar veelal 
zeer verspreid en moeilijk toegankelijk. Zij hoopten dat de Regering bereid 
is op dit gebied initiatieven te ontplooien. 

Deze leden deden de suggestie om tot een algemene informatievoorzie-
ning over milieu en voeding te komen door middel van combinatie van 
Studie- en Informatiecentrium Milieuonderzoek SCMO-TNO en afdelingen 
van de Voedingsraad. Concentratie van informatie op één punt werd door 
deze leden in ieder geval noodzakelijk geacht. De computer biedt naar hun 
oordeel goede mogelijkheden voor verwerking van het databestand. 

Graag vernamen de leden van de fractie van de P.S.P. een reactie van de 
Regering op het aanbod van de Consumentenbond en het Konsumenten-
kontakt om hun expertise bij de ontwikkeling van de methodiek van de 
steekproefcontrole in te zetten. Blijkens de memorie van toelichting wordt 
in verband met de kosten van de keuringsdiensten van waren gedacht aan 
de mogelijkheid van een «algemene heffing», wellicht te relateren aan de 
omzet. Hoe denkt de Regering in dat geval te voorkomen dat zo'n algemene 
heffing via de prijzen alsnog op de consumenten verhaald zal worden? 
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De leden van de S.G.P.-fractie hadden nogal wat moeite met de ruime en 
vage omschrijving van de bevoegdheden. Past deze wet, op grond waarvan 
allerlei soorten regels gesteld kunnen worden waaraan mogelijkerwijs 
behoefte kan bestaan, in het streven van dit kabinet naar deregulering? Zij 
vroegen ook in dit verband of rechterlijke controle van uitvoeringsbesluiten, 
gezien de vage en ruime omschrijving van de bevoegdheden, op deze wijze 
niet beperkt blijft tot een uiterst marginale toetsing. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen of de Regering zich intussen 
beraden heeft op de omvorming van de huidige provinciale en gemeentelijke 
keuringsdiensten tot een gedeconcentreerde rijksdienst. Het vorige kabinet 
heeft op goede gronden gemeend hieromtrent geen standpunt te kunnen 
innemen (17 495, nr. 4). Nu moet de duidelijkheid over de organisatiestruc-
tuur en de wijze waarop het toezicht tot stand komt op de naleving van de 
bij of krachtens de Warenwet gestelde regels, echter gegeven worden. De 
gewijzigde Warenwet zal in de uitvoeringssfeer extra kosten met zich 
meebrengen. Komen deze ook geheel ten laste van het Rijk of moet de 
opbrengst van de heffing aan het bedrijfsleven hiertoe de nodige financiële 
middelen opleveren? Op welk bedrag worden deze extra kosten geraamd 
en in welke vorm wordt de eventuele heffing aan het bedrijfsleven gegoten? 

Een andere in dit verband te stellen vraag is, aldus deze leden, op welke 
wijze de keuringsdiensten van waren in staat zijn de milieu-eisen krachtens 
de Warenwet af te dwingen. Of is het de bedoeling de sanctiebevoegdheid, 
voor zover het de bescherming van het milieu betreft, buiten de keurings-
diensten van waren te houden? Deze leden zouden hieromtrent graag meer 
duidelijkheid verkrijgen. 

Bij dit onderdeel wilden de leden van de R.P.F.-fractie wel enige kantteke-
ningen plaatsen. De Regering beoogt door invoering van de gewijzigde 
Warenwet de kosten van de keuringsdiensten van waren geheel te doen 
toekomen aan het Rijk. De leden van deze fractie hadden grote bezwaren 
tegen de omzetting van de huidige beheersvorm. Het beheer van de 
keuringsdiensten van waren, momenteel opgedragen aan 13 kringgemeen-
ten en 3 provincies, functioneert uitstekend, naar hun oordeel. Wat is de 
aanleiding om deze opzet in financieel opzicht onder te brengen bij het Rijk, 
zo vroegen zij zich af. Bovendien moet gevreesd worden, dat de kwaliteit 
van de keuringsdiensten van waren, nu vooral op een zo hoog peil door de 
mogelijkheid soepel en snel op lokale situaties te kunnen inspelen, door 
deze wijziging zal afnemen. Deelt de Regering deze vrees? Te meer wezen 
de leden van de R.P.F.-fractie de door de Regering voorgestelde financiële 
concentratie af, omdat dit niet strookt met het beleidsstreven van de 
Regering, de overheidsdiensten zoveel als mogelijk organisatorisch en 
financieel te decentraliseren. Analoog hiermee wezen deze leden onder 
deze omstandigheden de toepassing van het profijtbeginsel af. 

De G.P.V.-fractie merkte op dat er verschillende diensten ten behoeve 
van keuring van waren zijn die hun werkzaamheden niet altijd synchroon 
kunnen laten lopen. Is het uit een oogpunt van efficiency niet beter om te 
streven naar een betere samenwerking en coördinatie van verschillende 
diensten? Ruim tien jaar geleden is de samenvoeging van Vleeskeurings-
dienst en keuringsdienst van waren al eens bepleit. Zonder dit ver gaande 
standpunt nu geheel te onderschrijven kan toch wel worden opgemerkt dat 
de wetgever tot nog toe weinig oog heeft gehad voor mogelijke competem 
tiegeschillen tussen keuringsdiensten. Nu de werkingssfeer van de Warenwet 
wordt uitgebreid en de raakvlakken met de Landbouwkwaliteitswet toene-
men, nemen ook de mogelijke competentiegeschillen toe nu ook de 
Algemene Inspectiedienst in het geding komt. Deze fractie vroeg of niet 
gestreefd zou kunnen worden naar een zo groot mogelijke concentratie van 
diensten die zich op enigerlei wijze met keuringen van waren bezighouden. 
Naar het oordeel van deze fractie behoeft dit geenszins te betekenen een 
organisatie in de vorm van gedeconcentreerde rijksdiensten. De verkokering 
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van het overheidsapparaat zou hiermee niet worden verminderd. Beter 
ware het te streven naar samenvoeging en coördinatie op een lager, bij 
voorbeeld provinciaal niveau. Het is immers van meer belang dat de 
verschillende keuringsdiensten in dezelfde provincie een gecoördineerd 
beleid kunnen voeren dan dezelfde soort keuringsdiensten in verschillende 
provincies. Het is immers een schrale troost voor een bedrijf in Zuid-Holland 
te weten dat de keuringsdienst van waren in Friesland hetzelfde beleid 
voert als in Zuid-Holland, terwijl de AID of de Vleeskeuringsdienst in de 
eigen provincie een geheel ander beleid voert. De G.P.V.-fractie vroeg of 
het niet voor de hand ligt te kiezen voor een organisatievorm op provin-
ciaalniveau vanwege de milieucomponent die nu inde wet wordt ingebracht. 
Een goede aansluiting bij de bestaande milieuwetgeving zou daardoor 
mogelijk zijn. 

De G.P.V.-fractie kon er in principe mee instemmen dat het Warenwetrecht 
komt te vervallen en dat de financiering van de diensten via de algemene 
middelen zal gaan plaatsvinden. Moet echter niet worden gevreesd dat 
wanneer de financiering van de keuringsdiensten geheel uit de algemene 
middelen zal gaan plaatsvinden, de neiging zal ontstaan om de zeggenschap 
over de diensten ook geheel en al bij het Rijk te leggen? Is het daarom niet 
beter om op dit moment geen voorstellen te doen over verandering van de 
financiering nu de huidige organisatiestructuur voorlopig onverlet blijft? Is 
het niet beter eventueel voorstellen over verandering van de organisatie 
van de keuringsdiensten te presenteren in samenhang met voorstellen 
over een andere financieringsstructuur? 

VERHOUDING TOT ANDERE WETTELIJKE REGELINGEN 

Tot de positieve punten van het ontwerp rekenden de leden, behorend 
tot de fractie van de P.v.d.A., ook de gewijzigde samenstelling van de 
nieuwe adviescommissie Warenwet en het verdwijnen van het in het artikel 
16c geregelde terugtredingsprincipe van de Warenwet voor de PBO-veror-
deningen. Deze leden meenden dat hiermee in redelijke mate tegemoetge-
komen wordt aan één van de punten van kritiek die op het voorontwerp tot 
wijziging van de Warenwet geleverd zijn. 

Deze leden meenden voorts dat de afbakening tussen de Warenwet en 
de Landbouwkwaliteitswet onduidelijk is. Zij vroegen of het denkbaar is dat 
tegenstrijdigheden zullen ontstaan tussen de belangen van de Landbouw-
kwaliteitswet en die van de Warenwet. Zij konden zich voorstellen dat het 
zinvol zou zijn de Landbouwkwaliteitswet in de Warenwet te integreren, 
dan wel een terugtredingsprincipe in te voeren voor de Landbouwkwali-
teitswet ten gunste van de Warenwet. Wanneer zulks niet zou geschieden, 
zo vroegen deze leden, zou dan niet elke eis, die in de Landbouwkwaliteitswet 
gesteld wordt, in het kader van de belangen van de volksgezondheid mede 
door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur beoordeeld 
moeten worden? 

De leden van de C.D.A. fractie vroegen de Regering om aan de hand van 
andere voorbeelden dan die op blz. 4 van de memorie van toelichting 
gegeven zijn, duidelijk te maken voor welke categorieën eindprodukten het 
voor de hand kan liggen in het kader van de Warenwet maatregelen ter 
bescherming van het milieu te treffen. Deze leden konden instemmen met 
wat opgemerkt wordt over de verhouding tussen de Warenwet en de 
Landbouwkwaliteitswet en tussen de voor de uitvoering van die wetten 
verantwoordelijke bewindslieden. Zij vroegen of de indieners van het 
wetsontwerp met de verschillende termen «onder medeverantwoordelijk-
heid van» en «in overeenstemming met» (blz. 12) ook verschil in betekenis 
beoogden aan te geven. 
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De leden van de C.D.A.-fractie hadden geconstateerd dat de Regering 
niet geschroomd heeft het hete hangijzer van de verhouding tussen 
Warenwetregelingen en PBO-verordeningen aan te vatten en te wijzigen 
ten gunste van de Warenwet door voor te stellen artikel 16c van de Warenwet 
te doen vervallen. Deze leden beseften dat zowel vóór als tegen schrapping 
van dit artikel op zich zelf deugdelijke praktische argumenten zijn aan te 
voeren. Ook voor hen was echter doorslaggevend het principiële argument 
dat de centrale overheid de primaire verantwoordelijkheid behoort te 
dragen voor de door de Warenwet te dienen belangen. 

Deze leden vroegen zich wel af of in het kader van de vermelde studie 
ook zal worden bezien de mogelijkheid tot het in elkaar opgaan van 
Warenwet en Landbouwkwaliteitswet in één voedingsmiddelenwet, dan 
wel de mogelijkheid tot functionele afstemming op elkaar van beide 
wetten. 

Als argumenten vóór een dergelijke samenvoeging zagen deze leden de, 
ondanks de gemaakte afspraken over gebiedsafbakening van beide wetten, 
niet altijd bevredigende coördinatie met betrekking tot op genoemde 
wetten gebaseerde uitvoeringsbesluiten en de door hen voorziene moeilijk-
heden bij de uitvoering van de gewijzigde Warenwet ten opzichte van de 
Landbouwkwaliteitswet. Zij vreesden een botsing in verband met de 
verschillende belangensferen van beide wetten. 

De wet moet een duidelijk enkelvoudig doel hebben. De V.V.D."fractieleden 
hadden derhalve moeite met het opnemen van het milieubelang in de 
Warenwet en wezen in dit verband nogmaals op de mening van de Raad 
van State, die zich afvroeg of het geen aanbeveling verdient de diverse 
wetten waarmee de Warenwet zou kunnen samenlopen zodanig uit te 
bouwen, dat op aanvullende regelstelling in een algemene wet zo weinig 
mogelijk wordt teruggevallen. Zijn de bewindslieden van mening dat op 
deze manier tegenstrijdigheden tussen dit wetsontwerp en andere wetten 
vermeden zouden kunnen worden? 

Op blz. 10 van de memorie van toelichting staat dat alleen bij de voorbe-
reiding van algemene maatregelen van bestuur een keuze zal moeten 
worden gemaakt tussen de eventueel aanwezige wettelijke grondslagen. 
De aan het woord zijnde leden vroegen zich af of de bewindslieden in dit 
kader duidelijkheid zouden kunnen verschaffen inzake de afweging tussen 
de aanwezige wettelijke grondslagen. 

Op blz. 11 van de memorie van toelichting kan men lezen dat 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, uiteraard bij voorkeur 
op grond van de desbetreffende compartimentenwet worden gesteld. Bij 
de V.V.D."fractieleden kwam de vraag op, of de bewindslieden nader 
zouden willen mededelen hoe zij het hierboven vermelde uitgewerkt zien. 
Daarnaast vroeg men zich af of het mogelijk is met deze wet in de hand 
huishoudelijk afval aan regelingen te onderwerpen, hoewel dat - zoals de 
leden tenminste begrepen - niet de bedoeling is. Zij dachten in dit kader bij 
voorbeeld aan het verbieden van wegwerpverpakkingen. Op dezelfde 
bladzijde van de toelichting staat dat de milieuwetgeving als grondslag 
voor de regelgeving ten aanzien van produkten (toestellen, stoffen) zal 
worden gekozen als de wenselijkheid van een samenhangende regelgeving 
in het kader van die wetgeving voorop staat. De aan het woord zijnde leden 
vroegen zich af of de bewindslieden zouden willen uitleggen wanneer deze 
wenselijkheid niet voorop zou kunnen staan. 

De fractieleden van de V.V.D. stonden achter de in het ontwerp genomen 
beslissing artikel 16c van de Warenwet te schrappen. 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd over het verdwijnen 
van artikel 16c. De positie van de nieuwe Warenwet wordt hierdoor 
aanzienlijk versterkt. Zij drongen er echter op aan om de in de afgelopen 
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jaren opgetreden uitholling van de Warenwet ongedaan te maken door 
wederopname van de bestaande produktschapsverordeningen in de 
nieuwe Warenwet, en waren benieuwd het oordeel van de Regering 
hierover te vernemen. 

De leden van de fractie van de P.P.R. waren zich ervan bewust dat de 
uitvoering van de gewijzigde Warenwet een goede coördinatie met andere 
wettelijke regelingen op dit terrein noodzakelijk maakt. Daar moet volgens 
hen bij het opstellen van de algemene maatregelen van bestuur de grootst 
mogelijke aandacht aan gegeven worden. Zo heeft de Warenwet bij 
voorbeeld raakvlakken met de Landbouwkwaliteitswet. In de memorie van 
toelichting wordt hierover gesteld dat een Landbouwkwaliteitsregeling en 
een Warenwetregeling elkaar niet overbodig behoeven te maken. Deze 
leden konden zich zeer wel vinden in deze algemene uitspraak, doch er is 
dan nog niets gezegd over eventuele tegenstrijdige bepalingen in de 
desbetreffende regelingen. In het geval van bij voorbeeld parallelbesluiten 
kunnen dergelijke tegenstrijdige bepalingen of bepalingen die op gespannen 
voet met elkaar staan, ondanks alle (ambtelijke) voorzorg, zich voordoen. In 
zo'n situatie zouden deze leden het primaat willen geven aan de Warenwet-
regeling omdat de Warenwet waarop die regeling is gebaseerd een 
algemene doelstelling heeft - de bescherming van de consument - en 
andere wettelijke regelingen of verordeningen overwegend een sectoraal 
belang. Deze leden vernamen graag de mening van de Regering hierover. 

De G.P.V.-fractie was er nog niet geheel van overtuigd dat de verhouding 
die nu zal ontstaan tussen de Landbouwkwaliteitswet en de Warenwet de 
meest wenselijke is. Met name rees de vraag of aan een aparte Landbouw-
kwaliteitswet, die voornamelijk een deelbelang beoogt, namelijk het belang 
van de afzet, nog wel behoefte bestaat, naast een wettelijke regeling als die 
van de Warenwet die meerdere belangen tegelijk moet dienen. Waarom is 
dat ene belang niet te integreren in de Warenwet? Het voorbeeld dat de 
memorie van toelichting geeft sprak deze fractie ook weinig aan. Een 
Landbouwkwaliteitsregeling kan een exportbelang dienen, voor importpro-
dukten is dan nog een Warenwetregeling nodig. Is het echter niet logischer 
de belangen van veiligheid, gezondheid en milieu ook in rekening te 
brengen ten aanzien van exportprodukten en voor zover dit gebeurt op 
grond van de regeling van de Warenwet en niet op grond van de Land-
bouwkwaliteitswet? Zou dit niet heel wat coördinatieproblemen in de 
uitvoeringssfeer kunnen voorkomen? Is het dienen van het belang van de 
afzet (dat de Landbouwkwaliteitswet nu mede op het oog heeft) nu niet 
typisch iets dat behoort tot de competentie van het georganiseerde 
bedrijfsleven zelf? 

De G.P.V.-fractie stemde ermee in dat het zogenaamde terugtredingsprin-
cipe, zoals dat te vinden is in artikel 16c zal worden geschrapt. De bewaking 
van veiligheid, gezondheid en milieu, voor zover die een openbaar karakter 
hebben, behoren primair tot de competentie van de overheid en niet tot die 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 

DE COMPETENTIEREGELING 

De vraag van de leden van de C.D.A.-fractie naar de gevolgen van de 
splitsing van het voormalige Departement van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne gold uiteraard ook het in deze paragraaf gestelde. Vervolgens 
informeerden deze leden ook in dit verband naar de juiste betekenis van de 
term «in overeenstemming met». Houdt deze in de tweede alinea gebruikte 
term in dat de Minister van Economische Zaken praktisch een vetorecht 
krijgt toebedeeld? 

Deze leden hadden voorts enige twijfel of de spoedprocedure van artikel 
14m wel voldoende snel zal werken in de praktijk, gezien de overeenstem-
mingseis en mede gezien het feit dat de geldigheidsduur van dergelijke 
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spoedbesluiten een jaar bedraagt en de procedure voor verlenging met een 
jaar gelijk is aan die voor het voor de eerste maal treffen van zulk een 
maatregel. Zij vroegen zich af of niet een kortere procedure bij die besluit-
vorming mogelijk is. Het leek hun, ook meer in het algemeen, wenselijk de 
besluitvorming te versnellen, door het interdepartementale overleg in een 
eerdere fase dan nu gebruikelijk is, te doen plaatsvinden. 

De leden van de V.V.D.-fractie maakten zich zorgen over het aantal 
bewindslieden, dat bij het onderhavige ontwerp betrokken is en zij vreesden 
dat de competentieverdeling vertragend zou kunnen gaan werken. Delen 
de bewindslieden de mening van deze fractie dat de voorgestelde compe-
tentieregeling ten volle de gecompliceerdheid van het ontwerp tot uitdruk-
king brengt? Deze leden meenden dat juist hierdoor duidelijk wordt 
hoeveel verschillende terreinen door het wetsontwerp worden bestreken. 

De leden van de fractie van D'66 merkten op dat de zaken er niet eenvou-
diger op zijn geworden nu het voormalige Departement van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne is opgeheven en opgesplitst. Het aantal departemen-
ten dat nu rechtstreeks bij de nieuwe Warenwet zal zijn betrokken is 
daardoor gestegen van 3 naar 4. Dit maakt een heroverweging van de 
verschillende bevoegdheden van de betrokken bewindslieden zeer van 
belang. Essentieel voor de werking van het geheel aan wetgeving op dit 
terrein is immers op welke wijze de verschillende taken worden gecoördi-
neerd. Overwogen zou kunnen worden om aan één Minister in het bijzonder 
de coördinerende bevoegdheid op te dragen of zelfs volledige verantwoor-
delijkheid rond het consumentenbeleid bij één bewindspersoon te leggen. 

Om meerdere redenen leek het deze leden van belang om duidelijk te 
maken langs welke procedure het beleid gecoördineerd zal worden. 
Enerzijds betreft het hier de grote uitbreiding van het werkingsgebied van 
de (vernieuwde) Warenwet, anderzijds het naast elkaar bestaan van 
Warenwet, Landbouwkwaliteitswet en produktschapsverordeningen, elk 
met hun eigen, doch vaak overlappende, doelstellingen. 

De leden van de fractie van D'66 achtten het gewenst dat een duidelijk 
voedingsbeleid tot stand zou komen. Het huidige gebrek aan coördinatie 
kan in veel gevallen leiden tot schade voor de volksgezondheid. Als gevolg 
van het gebrek aan coördinatie op milieugebied, voedingsgebied en 
arbeidshygiëne gaan deze gebieden steeds uit van een zelfde acceptabele 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat 
iemand - langs verschillende wegen - veel te veel van een bepaalde stof 
binnenkrijgt. 

Deze leden vroegen de Regering te overwegen of een Indicatief Meerja-
renprogramma Kwaliteit Voeding een instrument kan zijn om de genoemde 
coördinatie te verbeteren en om de kwaliteit van voeding in gezondheids-
opzicht planmatig te verbeteren. 

Een belangrijke vraag is, aldus de leden van de fractie van de P.P.R., door 
wie, gezien de nieuwe departementale indeling, de voordrachten tot 
algemene maatregelen van bestuur worden gedaan. Deze leden hadden 
het liefst gezien dat, zoals in de huidige situatie, de bevoegdheid tot het 
doen van deze voordrachten enkel en alleen aan de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne is voorbehouden. Vanwege de nieuwe interde-
partementale indeling is deze bevoegdheid versnipperd tussen het Ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Ministerie van Volkshuis-
vesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De oplossing die het meest 
recht doet aan de geïntegreerde bescherming van de belangen van de 
consument, lijkt volgens hen beide Ministers gezamenlijk verantwoordelijk 
te maken voor het doen van voordrachten tot algemene maatregelen van 
bestuur. Wat is hierover de mening van de Regering? 
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AFSTEMMING OP HET EEG-RECHT 

Inzake de afstemming op het EEG-recht vroegen de leden van de P.v.d.A-
fractie aan de Regering om informatie te geven over regelingen in 
EG-landen met betrekking tot de waren en bescherming van consumenten 
in verhouding tot die in ons land, ten einde te kunnen nagaan of ons land in 
het algemeen vooroploopt of niet. Zij vroegen zich voorts af of het niet zo is 
dat concurrentievervalsing zou kunnen ontstaan ten gunste van waren, die 
uit het buitenland ingevoerd worden, wanneer voor deze waren geen 
nadere regelingen getroffen worden op het gebied van voorschriften en 
controle. 

Deze leden vroegen zich af of niet onnodig veel tijd verstrijkt tussen het 
tijdstip, waarop advies over een Warenwetbesluit gegeven wordt en het 
tijdstip waarop het besluit ook daadwerkelijk genomen wordt. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden met waardering vast dat de door 
de Raad van State in het ontwerp gesignaleerde omissies in het wetsontwerp 
voor een groot deel zijn aangevuld. Zij meenden evenwel dat daardoor het 
voorzichtig gestelde advies van de Raad van State om de Europese 
Commissie te raadplegen zeker nog niet van alle zin was ontbloot en gaven 
de Regering in overweging zulks alsnog te doen. 

Het kwam deze leden overigens voor dat de speelruimte die artikel 36 
van het EG-verdrag biedt, door het Cassis de Dijon-arrest uit 1979 van het 
Europese Hof, danig is ingeperkt. Hoe moet dat arrest worden bezien ten 
opzichte van de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om de 
invoer van goederen die volgens de Nederlandse wetgeving, uit oogpunt 
van bescherming van de consument, zouden moeten worden geweerd, 
tegen te gaan? Deze leden vreesden uitholling van de Nederlandse Waren-
wetgeving, vanwege het feit dat, naar zij verwachtten, de meeste geïmpor-
teerde goederen onder de uitzonderingsbepalingen zouden komen te 
vallen c.q. tal van toekomstige Warenwetbesluiten door het Europese Hof 
niet van toepassing zullen worden verklaard, zoals dat met het Broodbesluit 
en het Likeurbesluit is gebeurd. Mede gezien de oncontroleerbaarheid van 
maatregelen in het buitenland met betrekking tot de produktiefase van 
waren, zouden concurrentievervalsende effecten zich voornamelijk kunnen 
voordoen juist ten gunste van buitenlandse produkten. 

Op grond van het voorgaande pleitten deze leden ervoor dat Nederland 
zich binnen de Europese Gemeenschap sterk maakt om de wetgeving die 
door ons land gewenst wordt geacht of waarin het vooroploopt, door 
andere lid-staten aanvaard te krijgen. Voorts waren deze leden niet voldaan 
door wat in de memorie van toelichting is gesteld over de mogelijkheid om 
bepaalde geïmporteerde waren van de werking van een uitvoeringsbesluit 
uit te sluiten. De Regering schrijft dat een dergelijke uitsluiting meestal niet 
wenselijk zal zijn. In welke gevallen acht de Regering uitsluiting, mede 
gezien in het licht van de door haar zelf geformuleerde algemene bezwaren, 
als uitzondering wel wenselijk? 

De V.V.D.-fractie vroeg zich af of de bewindslieden zich ten aanzien van 
de afstemming op het EEG-recht niet iets te optimistisch hadden opgesteld. 
Zij hadden enig begrip voor het feit dat het voorgestelde ontwerp van wet 
op zich zelf genomen aan de regels en beginselen van het EG-verdrag 
getoetst dient te worden. Desalniettemin betreurden deze leden het dat de 
bewindslieden niet zijn ingegaan op de suggestie van de Raad van State 
om «de Europese Commissie te raadplegen over de wijze waarop de 
naleving van de ter zake geldende EEG-regels het meest doeltreffend kan 
worden gewaarborgd, alvorens het onderhavige wetsontwerp aan de 
Tweede Kamer te zenden». 
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In de toelichting op blz. 16 leest men dat het wetsontwerp de mogelijkheid 
biedt om bij voorbeeld bepaalde geïmporteerde waren van de werkingssfeer 
van een uitvoeringsbesluit uit te sluiten. Hoewel verderop te lezen is, dat in 
de praktijk een dergelijke uitsluiting meestal niet wenselijk zal zijn, vroegen 
de V.V.D.-fractieleden de bewindslieden wanneer dit eventueel wel 
wenselijk zou zijn en of deze uitsluiting dan niet concurrentievervalsend zal 
werken. 

De leden van de S.G.P.-fractie zeiden erg veel moeite te hebben met de 
mogelijkheid dat aan het Nederlandse bedrijfsleven verplichtingen kunnen 
worden opgelegd, maar die op grond van het Europese recht eventueel 
niet van toepassing kunnen zijn op concurrenten uit andere lid-staten, 
terwijl de invoer van de betreffende goederen niet verhinderd kan worden. 
De uitbreiding in doelstellingen van de Warenwet maakt dit probleem nog 
groter. 

Deze leden stelden de vraag welk nut verplichtingen hebben, gesteld op 
basis van de Warenwet, indien deze slechts voor de in Nederland geprodu-
ceerde artikelen gelden, en artikelen in het buitenland geproduceerd, 
waarvoor de verplichtingen niet gelden, vrij kunnen worden geïmporteerd. 
De belangen van de Warenwet worden dan immers niet gediend? 

De leden van de fractie van de P.P.R. hadden geconstateerd dat de 
verhouding tussen de gewijzigde Warenwet en het EG-verdrag problema-
tisch is. De Raad van State vroeg zich in dit verband o.a. af of in het 
onderhavige wetsontwerp de mogelijkheid van specifieke uitvoeringsregels 
voor produkten, afkomstig uit andere EG-landen, moet worden ingebouwd. 
De Regering acht dergelijke regels niet gewenst omdat «... niet a priori 
onderscheid moet worden gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse 
waren» (Nader rapport, blz. 11). De vraag die zich hierbij voordoet is of de 
Warenwet onverkort van kracht is op binnen Nederland geproduceerde 
waren die voor de export zijn bedoeld. Wordt daarbij onderscheid gemaakt 
tussen waren die op de EG-markt worden afgezet en waren die buiten de 
EG op de markt worden gebracht? 

Het was deze leden opgevallen dat dit punt - bescherming van de 
consument in het buitenland op gelijkwaardige wijze als de Warenwet de 
Nederlandse consument beschermt - in de memorie van toelichting niet 
aan de orde is gesteld. Het betreft hier in feite de exterritoriale werking van 
de Warenwet. In hoeverre kunnen afnemers van Nederlandse waren in het 
buitenland zich beroepen op de Warenwet? Deze leden achtten dit - naast 
het probleem van de invoer van waren die niet aan de verplichtingen die 
aan Nederlandse produkten op grond van de Warenwet worden gesteld, 
behoeven te voldoen - van wezenlijke betekenis voor de waarde die zij aan 
dit wetsontwerp moeten hechten. 

Deze leden zeiden in ieder geval te willen onderlijnen wat de Centrale 
Raad voor de Milieuhygiëne op dit punt naar voren heeft gebracht. In zijn 
advies stelt de raad dat twee wegen openstaan om de beoogde doelstellingen 
te bereiken: 

- op nationaal niveau wordt een doeltreffende regeling voorbereid (en 
zo mogelijk ingevoerd) die daarna op internationaal niveau als voorbeeld 
kan dienen; 

- op internationaal niveau stelt Nederland alles in het werk de gewenste 
regeling (waarnaar alle betrokken staten zich na aanvaarding zouden 
dienen te voegen) ingevoerd te krijgen. 

Naar 's raads oordeel zouden beide wegen gelijktijdig moeten worden 
bewandeld. De leden van de P.P.R.-fractie vroegen de Regering hierop een 
reactie te geven. In dit verband leek het hun zinvol om de van vele zijden 
gedane suggestie om de EG-commissie te verzoeken advies te geven hoe 
de naleving van EG-regels het meest doeltreffend kan worden gewaarborgd, 
alsnog op te volgen. 
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STRUCTUUR 

De Warenwet is een raamwet. Het functioneren van de Warenwet in de 
praktijk zal derhalve in belangrijke mate afhankelijk zijn van de invulling 
van de uitvoeringsmaatregelen. Daarover valt op dit moment nog weinig te 
zeggen. De intentie tot grote zorgvuldigheid daarbij, geuit in de memorie 
van toelichting, onderschreven de leden van de C.D.A.-fractie dan ook met 
nadruk. Zij gingen ervan uit dat bij de totstandkoming van de Warenwetbe-
sluiten belanghebbenden, in het bijzonder de consumentenorganisaties, zo 
veel mogelijk betrokken zullen worden. 

De V.V.D."fractieleden wezen de bewindslieden op de inconsistentie in de 
structuur van het wetsontwerp. Bij artikel 15 is duidelijk sprake van ge- of 
verboden, terwijl in de overige artikelen grotendeels de uitvoering bij 
algemene maatregel van bestuur geregeld kan worden. Op blz. 17 van de 
toelichting wordt vermeld dat 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 aan het woord zijnde leden vroegen, gezien de ruime formulering van 
vele artikelen, of de bewindslieden zich hier niet opnieuw te optimistisch 
uitlaten over de beoogde rechtszekerheid en duidelijkheid. Bij het weren 
van waren, die uit het oogpunt van voedings- of gebruikswaarde kennelijk 
«beneden de maat zijn», plaatsten zij enige vraagtekens. Hoe wordt 
bepaald wat beneden de maat is, welke normen hanteert men daarvoor en 
wie bepaalt deze eigenlijk? Daarnaast stelden deze leden de bewindslieden 
de vraag wat zij onder essentiële voedingsmiddelen verstaan en hoe het 
essentiële karakter hiervan vastgesteld wordt. 

De leden van de D'66-fractie vroegen de Regering hoe deze oordeelt over 
de suggestie ernaar te streven dat belangrijke zaken zoveel mogelijk bij wet 
geregeld dienen te worden, zodat de Tweede Kamer zich daarmee kan 
bezighouden. Eigen aan het karaktervan kaderwetgeving - hoe nuttig en 
efficiënt deze ook kan zijn - is immers dat beslissingen zich dikwijls aan de 
belangstelling onttrekken, zeker als er voor de totstandkoming van het 
betreffende Koninklijk besluit of de algemene maatregel van bestuur geen 
goede en democratische procedure is gewaarborgd. 

STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Met betrekking tot de sancties bij overtredingen van de Warenwet 
zouden de leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen indenken dat naleving van 
de Warenwet en de daaruit voortvloeiende regels en besluiten niet effectief 
plaats zal vinden, wanneer niet-naleving uiteindelijk toch nog tot een zeker 
economisch en financieel profijt voor de producent kan leiden. Zij vroegen 
zich af of het niet te overwegen ware sancties aan te passen en of het niet 
zinvol zou zijn een kostenbeding in te voeren, waarin geregeld wordt dat de 
producent de voor het onderzoek gemaakte kosten vergoedt en dat de 
waren, die afwijken van gestelde regels, voorschriften en eisen, op kosten 
van de producent in beslag genomen en vernietigd worden. Ook konden 
deze leden zich voorstellen dat het de inzichtelijkheid van de uitvoering van 
de wet ten goede zou komen, wanneer alle Warenwetvonnissen te allen 
tijde openbaar gemaakt zouden worden. 
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ARTIKELEN 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1, eerste lid, begrip «waren») 

De V.V.D."fractieleden verzochten om een toelichting waarom de term 
«waren» is aangehouden, terwijl men in het spraakgebruik veelal in eerste 
instantie aan eet- en drinkwaren denkt. Waarom spreken de bewindslieden 
niet over «produkten» of «goederen» die dan weer onderverdeeld kunnen 
worden in eet- en drinkbare en andere produkten of goederen? De aan het 
woord zijnde leden waren benieuwd, wat de bewindslieden precies 
verstaan onder «ondeugdelijke waren» of «ondeugdelijke samenstelling» 
van waren. 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1, eerste lid, begrip «verhandelen») 

Met betrekking tot de in dit artikel voorgestelde definitie van «verhandelen» 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of hieronder ook niet het ter 
beschikking stellen, verhuren en in gebruik geven van een waar verstaan 
dient te worden. 

De V.V.D."fractieleden vroegen zich af waarom het begrip «verhandelen» 
in het ontwerp is voorgesteld. Zij vreesden dat het niet aansluit bij het 
normale spraakgebruik waarbij zij, in navolging van de VAI, dachten aan 
termen als «voorhanden of in voorraad hebben». Opslag en ook vervoer bij 
voorbeeld blijken onder de definitie van verhandelen te vallen. 

Ook de Adviescommissie Warenwet noemt het begrip «verhandelen» 
moeilijk hanteerbaar, zodat volgens haar verduidelijking c.q. specificatie 
van de daaronder begrepen handelingen in de diverse bepalingen overwe-
ging verdient. De VAI ziet in de definitie van het begrip aanleiding tot 
misverstanden en zelfs het College van Directeuren van keuringsdiensten 
van waren was niet geheel gelukkig met de gegeven definitie; het wenst 
deze zelfs uit te breiden. 

De aan het woord zijnde leden vroegen zich af, hoe degenen, die met de 
wet te maken krijgen, kunnen werken met een begrip, waarop door diverse 
adviesorganen de nodige kritiek is geuit. Deze leden plaatsten dan ook 
vraagtekens bij de noodzaak al deze handelingen mede als «verhandelen» 
aan te merken. Daarnaast hadden zij veel moeite met de omdraaiing van de 
bewijslast. 

Op blz. 24 van de toelichting wordt gesteld, dat men ook tijdens het 
vervoeren de waar «voorhanden heeft». De aan het woord zijnde leden 
betwijfelden of dit tegenover een beroepsvervoerder billijk en hanteerbaar 
is. 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1, eerste lid, begrip «Onze Minister») 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen wie na de departementale 
herindeling onder «Onze Minister» verstaan moet worden. 

Artikel I, onderdeel A (artikel 1, tweede lid) 

Onduidelijk voor de leden van de R.P.F.-fractie is, welke categorieën van 
«huishoudingen» de Regering in het voetspoor van de particuliere huis-
houdingen wenst uit te zonderen. Ook criteria hiervoor worden in het 
wetsontwerp niet aangegeven. 

Artikel I, onderdeel H 

Artikel 14 

De leden van de fractie van de P.P.R. hadden graag gezien, zoals zij reeds 
eerder in dit voorlopig verslag hadden gesteld, dat naast de bescherming 
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van het milieu, het energie en grondstoffengebruik in het wetsontwerp was 
opgenomen. Nu dat niet is gebeurd, is het van des te meer belang te 
vernemen wat onder «de bescherming van het milieu» moet worden 
verstaan. 

Artikel 14a 

In artikel 14a wordt bepaald dat waren geweerd kunnen worden die bij 
aanwending van overeenkomstig redelijkerwijs te verwachten gebruik uit 
het oogpunt van gezondheid of veiligheid schadelijk kunnen zijn, of 
waarvan bij zodanige aanwending de voedings- of gebruikswaarde geringer 
is dan in redelijkheid ten minste mag worden verlangd. Waarom is in dit 
artikel het criterium «eerlijkheid in de handel» niet eveneens toegevoegd? 
Tevens wensten de leden van de P.v.d.A.-fractie een verduidelijking van de 
omschrijving van waren die kennelijk «beneden de maat» zijn. Deze leden 
vroegen zich ook af of het hier een kwaliteitscontrole betreft wanneer 
gezondheid en veiligheid niet in het geding zijn en aan welke gevallen de 
Regering dan denkt, wanneer hierover gesproken wordt. Zij vroegen tevens 
wat de Regering voor ogen staat met betrekking tot de in het tweede lid 
gehanteerde begrippen «gangbaar voedingspakket» en «bestanddelen». Zij 
vernamen graag hoe deze begrippen gehanteerd moeten worden en aan 
welke criteria de Regering denkt. 

De V.V.D."fractieleden stelden de vraag of de bewindslieden voorbeelden 
zouden kunnen geven van waren die als «minderwaardig» zijn aan te 
merken. Hoewel de bewindslieden het met de SER eens zijn, dat de ruime 
formulering van deze bepaling een zorgvuldige toepassing vereist, zouden 
de aan het woord zijnde leden graag willen weten op welke wijze dat 
gegarandeerd wordt. Zijn de bewindslieden het in dit kader eens met de 
opmerkingen van de VAI inzake artikel 14a, lid 2? Zij stellen dat bij een zo 
algemene formulering de overheid bij voorbeeld ook zelf het toevoegen 
van zemelen aan al het brood en het toevoegen van meervoudig onverza-
digde vetzuren aan alle koffiemelk zou kunnen voorschrijven. Een dergelijke 
benadering van de produktie van levensmiddelen via het verplicht stellen 
van toevoegingen in algemene zin acht het VAI onaanvaardbaar. 

Met betrekking tot de diverse belangen die in artikel 14 e.v. worden 
genoemd, zetten de V.V.D."fractieleden enkele vraagtekens. Hoewel de 
diverse belangen onderscheiden zijn, zijn zij nog niet gescheiden. Zou het 
gevaar niet kunnen bestaan, dat de wetgever niet op de eerste plaats het te 
beschermen belang (met de daarmee corresponderende bevoegdheden) in 
een concrete situatie zal beoordelen, doch de reikwijdte van de bevoegdhe-
den welke de diverse belangen hem geven? De in de toelichting tot 
uitdrukking gebrachte relatie tussen belang en bevoegdheid verliest alsdan 
aan waarde. Tussen de diverse, onderscheiden belangen bestaat een 
zodanig nauwe verwantschap, dat aan waren te stellen regels ter bescher-
ming van meerdere belangen tegelijkertijd, in één besluit, neergelegd 
kunnen worden. Mede gezien in verband met het voorgaande en met het 
volgende, zal zodanige tenuitvoerlegging van de Warenwet de rechtszeker-
heid niet dienen, aangezien de beoogde relatie tussen belang en bevoegd-
heid zal ontbreken. 

Meerdere «objecten van regeling» kunnen onder verscheidene bevoegd-
heden, corresponderend met verschillende belangen, volgens het ontwerp 
een rechtsbasis in de Warenwet vinden. Niet steeds zal in de algemene 
maatregelen van bestuur duidelijk zijn, welke bevoegdheid, welk belang tot 
de regulering in een concrete situatie als rechtsgrondslag dient, indien een 
besluit op meerdere van de artikelen 14a-14g wordt gebaseerd. 

Rechterlijke toetsing van uitvoeringsbesluiten aan de wet zou derhalve 
moeilijk te verwezenlijken kunnen zijn; op de door zodanig besluit getroffene 
zal een zware bewijslast drukken ter zake van de vermeende geschonden 
relatie tussen belang(en) en bevoegdheid (bevoegdheden). Zouden de 
bewindslieden hun commentaar op het hierboven gestelde willen geven? 
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Op blz. 30 van de memorie van toelichting staat vermeld, dat het regime 
ook de produktiefase kan gaan bestrijken, door de in het nieuwe artikel 
besloten mogelijkheid een verbod te stellen voor het bereiden of vervaardi-
gen van waren die aan bedoelde eisen niet voldoen. 

De aan het woord zijnde leden stelden zich de vraag of het huidige 
controle-apparaat dit allemaal zou kunnen «behappen». Daarbij tekenden 
zij aan, dat de buitenlandse produktiefase niet of nauwelijks te bestrijken 
zal zijn en ongeveer 50% van onze produkten uit het buitenland komt. Heeft 
het dan nog zin voor de resterende 50% regelingen als deze te ontwerpen? 

De V.V.D."fractieleden merkten op dat hetgeen de Adviescommissie 
Warenwet naar voren brengt inzake grondstoffen, ook geldt voor halffabri-
katen. Hiermee sluit die commissie tevens aan bij het in dezen door de VAI 
gestelde. 

Met betrekking tot de vaststelling van de limiet voor schadelijke bestand-
delen in eet- en drinkwaren vroegen de aan het woord zijnde leden de 
bewindslieden of zij wilden mededelen op welke wijze de hoogte van de 
limiet, gezien in het licht van de aanwezigheid van dergelijke bestanddelen 
in andere voedingsmiddelen, bepaald wordt. Zij stelden zich de vraag of 
dergelijke reguleringen niet wat ver gaan. 

De G.P.V.-fractie achtte de voorgestelde formulering van het tweede lid 
veel te ruim. Weliswaar wordt in de toelichting gezegd dat het niet in de 
bedoeling ligt om bij voorbeeld fluor aan het drinkwater te gaan toevoegen, 
maar de wettekst opent die mogelijkheid. Naar het oordeel van deze fractie 
zou een negatieve omschrijving - voorkomen van stoffen die een gevaar 
zijn voor de gezondheid - beter zijn dan de positieve omschrijving, bevor-
dering van de aanwezigheid in waren van bestanddelen die vanuit het 
oogpunt van de gezondheid van belang zijn. Naar het oordeel van deze 
fractie opent dit de mogelijkheid van een zeer paternalistische houding 
van de overheid die de eigen verantwoordelijkheid van de individuele 
burger voor de zorg voor zijn eigen gezondheid op den duur kan uithollen. 
De thans voorgestelde tekst ontmoette bij deze fractie dan ook ernstige 
bezwaren. 

Artikel 14b 

In de toelichting staat vermeld dat een vergunningstelsel de aangewezen 
oplossing lijkt. De V.V.D."fractieleden stelden niet op voorhand, dat ze het 
met deze stelling oneens waren, maar plaatsten toch enkele kanttekeningen. 
Zij vroegen zich, mede in het kader van de deregulering af, of er geen 
andere oplossing dan het hanteren van een vergunningsstelsel mogelijk 
zou zijn. Dit is immers weer een vergunning erbij! Geeft een vergunning 
bovendien wel voldoende garantie voor de correcte uitvoering van voorge-
schreven (gedrags)regels? Daarnaast stelden zij de vraag, wie het toezicht 
uitoefent als bij voorbeeld het hoofd van de keuringsdienst de vergunning 
verleent. Zou het mogelijk kunnen zijn dat degene die de vergunning 
verleent dezelfde is als degene die het toezicht op naleving hiervan uitoefent 
en achten de bewindslieden dit een goede ontwikkeling? Hebben de 
bewindslieden al enig idee welke instantie(s) over het algemeen de 
vergunningen zullen verlenen? Daarnaast vroegen de aan het woord zijnde 
leden zich af hoe de opvolgende schakel moet weten dat in strijd is gehandeld 
met de verleende vergunning. Zij zouden hier nog nader op terugkomen. 

De V.V.D."fractieleden stelden vervolgens de vraag of het kennen van de 
samenstelling voldoende waarborg biedt voor de onschadelijkheid van het 
produkt en dit de overheid van de verplichting tot controle van het produkt 
ontheft. Zo dit niet het geval zou zijn, denken de bewindslieden dat het dan 
nog zin heeft het deponeren van de samenstelling, tegen de wil van de 
producenten in, te handhaven? Wat betreft de eigen verantwoordelijkheid 
van de overheid met betrekking tot de normstelling ten aanzien van 
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niet-levensmiddelen, zagen de aan het woord zijnde leden wel een principieel 
verschil, namelijk het feit dat de levensmiddelen nog eens gecontroleerd 
zullen kunnen worden. Delen de bewindslieden de mening, dat indien men 
bepaalde grondstoffen verbiedt en/of bepaalde normen stelt, het deponeren 
van de samenstelling achterwege kan blijven en er alleen controle nodig 
is? Daarnaast wezen zij ook hierbij op het probleem van de importprodukten. 
Is het de bedoeling dat de inmporteur de samenstelling deponeert, en kent 
hij deze in negen van de tien gevallen? 

Inzake de verlening van de vergunning wensten de aan het woord zijnde 
leden antwoord van de bewindslieden op de vraag in welke gevallen zij 
denken zelf deze te moeten verlenen. Daarbij kwam de wens naar voren te 
worden ingelicht over het feit hoe lang de hele procedure van vergunning-
verlening in het algemeen gaat duren. Hebben de bewindslieden een 
bepaalde maximale termijn voor ogen? 

Met betrekking tot het zesde lid wilden de V.V.D.-fractieleden weten of 
het er eigenlijk niet alleen om behoort te gaan of het produkt, gefabriceerd 
in strijd met bepaalde voorschriften, schadelijk is of niet. Zij achtten dit het 
enig hanteerbare criterium. Eveneens kwam hierbij opnieuw de kwestie 
naar voren hoe de opvolgende schakel kan weten dat er in strijd met de 
voorschriften is gehandeld. Wie stelt hem/haar op de hoogte en heeft de 
volgende schakel wel recht op schadevergoeding als produkten niet verder 
mogen worden verhandeld? 

Delen de bewindslieden de opvatting van de VAI dat de strafsanctie met 
betrekking tot het in strijd met de vergunning te hebben gehandeld, bij de 
verkeerde schakel terecht komt? Het zesde lid van het onderhavige artikel 
stelt, dat waren waarbij de producenten van deze waar in strijd hebben 
gehandeld met de eisen welke bij bijvoorbeeld een vergunningverlening 
zijn gesteld, niet zouden mogen worden verhandeld. De winkelier die deze 
waar verkoopt is derhalve strafbaar. De strafsanctie is hier het niet mogen 
verhandelen van een produkt, dat verder wel aan alle kwaliteitseisen 
voldoet. Volgens het VAI dient de toepassing van lid 6 beperkt te blijven tot 
de fabrikant en tot voorschriften met betrekking tot het eindprodukt, tevens 
om discriminatie ten opzichte van importprodukten te vermijden. 

Deze leden bekenden, dat het hun in artikel 14b, zesde lid, niet onmiddellijk 
duidelijk was, dat het hier ook om importgoederen gaat. Het grote bezwaar 
is hoe het de importeur mogelijk is zich op de hoogte te stellen of aan de 
gestelde eisen is voldaan. 

Artikel 14c 

In dit artikel wordt gesproken over de houdbaarheid van waren. Kennelijk 
heeft de Regering het dan, zo interpreteerden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
dit artikel, over voedingswaren. Zij wensten te vernemen of het begrip 
houdbaarheid ten aanzien van voedingswaren tevens gehanteerd kan 
worden als «duurzaamheid» daar waar het gaat om waren, die buiten de 
voedingsmiddelensfeer vallen. 

Zijn de bewindslieden het eens met de opmerking van de VAI dat, omdat 
er in het onderhavige artikel meermalen sprake is van de houdbaarheid 
van een waar, het in het licht van de diverse mogelijke interpretaties en 
benaderingen van dit begrip noodzakelijk is dit begrip beter te omschrijven? 
Dit mede gezien de verstrekkende gevolgen van verbodsbepalingen voor 
waren. In deze context kan de houdbaarheid slechts dan worden gehanteerd 
als toetsing geschiedt op duidelijke microbiologische of fysisch-chemische 
criteria, die naar de mening van de VAI in de gehanteerde algemene 
maatregel van bestuur dienen te worden opgenomen. 

Daarnaast vroegen de leden van de V.V.D.-fractie zich af of de bewinds-
lieden een indicatie kunnen geven hoe ver zij wensen te gaan met betrekking 
tot de verpakkingseisen. Verschaft het artikel de mogelijkheid tot het 
verbieden van eenmalige verpakkingen? 
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Artikel 14d 

De V.V.D.-fractieleden herhaalden dat zij niet onder de indruk waren van 
de gegeven voorbeelden. Inzake de Afvalstoffenwet voorzagen zij verwarring 
met betrekking tot het onderhavige ontwerp. Zij tekenden hierbij aan dat 
«bij voorkeur gebruiken» geen garantie biedt dat men het ook daadwerkelijk 
gebruikt. 

De aan het woord zijnde leden merkten op, dat dit artikel, evenals artikel 
14c, onder d de mogelijkheid schept eenmalige verpakkingen te verbieden. 
Daarbij vermeldden zij, dat als afvalverkleiners de enige voorbeelden zijn 
van waren, die altijd onaanvaardbare milieuverontreiniging veroorzaken 
deze beter onder bij voorbeeld de Afvalstoffenwet geplaatst kunnen 
worden. Wie bepaalt en op welke wijze dat bepaalde waren schadelijk voor 
het milieu zijn? 

De V.V.D.-fractieleden signaleerden hier dat ingrijpen in het produktie-
proces mogelijk is en wilden daarom van de bewindslieden weten op welke 
wijze men tot beslissingen inzake het milieuschadelijk zijn van waren komt. 
Kunnen de bewindslieden verduidelijken welke waren voor een vergunning-
verlening in aanmerking zouden kunnen komen en waarvoor men eigenlijk 
een vergunning zou willen verlenen? Aan welke voorschriften denkt men in 
dit kader? 

Opnieuw met het oog op de deregulering merkten de aan het woord 
zijnde leden op, dat er nu twee soorten vergunningen kunnen worden 
afgegeven, te weten een met betrekking tot de hygiëne (artikel 14b) en een 
ter zake van het milieu (artikel 14d). 

Tot slot vroegen deze leden hoe de rol van de importeur moet worden 
gezien in artikel 14d derde lid. Zij verwezen tevens naar hun opmerkingen 
hierover bij artikel 14b, zesde lid. 

Het was de leden van de S.G.P.-fractie niet duidelijk waarom de bevoegd-
heden, gegeven in artikel 14d (milieu), verder gaan dan de bevoegdheden 
die corresponderen met andere door de wet te dienen belangen. De vraag 
doet zich voor of er geen categorieën waren zijn die altijd onaanvaardbare 
gevaren inhouden voor volksgezondheid en veiligheid, zoals er ook blijkens 
de memorie van toelichting (blz. 35) categorieën waren zijn die, ongeacht 
hun hoedanigheid, altijd onaanvaardbare milieuverontreinigingen veroor-
zaken. 

De leden van de fractie van de P.P.R. hadden overwegend bezwaar tegen 
de beperking van de werkingssfeer van het eerste lid op de particuliere 
huishoudingen. Zij toonden zich een groot voorstander voor uitbreiding 
van de werkingssfeer van dit lid tot alle stadia van «gebruik», dus vanaf de 
produktiefase tot en met de afvalfase. Daarbij waren zij zich er vanzelfspre-
kend van bewust dat elke produktiefase op de een of andere wijze schadelijke 
gevolgen kan hebben voor het milieu. Het gaat er natuurlijk om onevenredige 
gevolgen van een activiteit voor het milieu welke door een andersoortig 
produktieproces en/of produktiepakket kunnen worden vermeden, te 
verbieden. Juist in een raamwet past het om een dergelijk algemeen 
uitgangspunt op te nemen. Deze leden verzochten de Regering nadrukkelijk 
om naar zo'n formulering te zoeken. 

Artikel 14e 

De V.V.D.-fractieleden hadden bezwaar tegen het woord «kunnen» in het 
eerste lid. Zij waren de mening toegedaan, dat de schadelijkheid vast 
moest staan. Daarnaast vroegen zij met betrekking tot de typekeuring naar 
andere voorbeelden dan cirkelzagen. Hebben de bewindslieden overigens 
al gedacht aan een termijn, waarbinnen keuringen gereed dienen te zijn? 
Inzake de tegemoetkoming in de kosten van de keuring zouden de aan het 
woord zijnde leden graag meer willen weten over de kostenelementen die 
wel en die niet meegenomen worden. Zij vroegen dit met het oog op de 
hoogte van de huidige leges bij de milieuwetgeving die uit de pan rijzen 
door het meenemen van huns inziens oneigenlijke kostenelementen. 
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De leden van de fractie van de P.P.R. zeiden dat het niet ondenkbeeldig is 
dat door de hoogte van de kosten van een keuring, waren die niet voldoen 
aan de vereisten op grond van het onderhavige wetsontwerp, in omloop 
blijven. In de toelichting wordt hierover gesteld dat het verschuldigde 
bedrag het karakter draagt van een tegemoetkoming in de kosten van de 
keuring. Begrepen deze leden het goed als zij ervan uitgingen dat dit 
geenszins behoeft te betekenen dat in alle gevallen de feitelijke keuringskosten 
behoeven te worden voldaan? 

Artikel 14f 

De V.V.D."fractieleden vroegen de bewindslieden of dit artikel niet voor 
een deel de voorgaande artikelen overlapt. Inzake sub f van het onderhavige 
artikel herhaalden de leden hun vraag wat verwarrende tussenvormen zijn 
en wie dat «verwarrende» bepaalt. Zij stelden wederom de vraag of het 
niet meer te maken heeft met verwarrende aanduidingen. 

Op welke wijze denken de bewindslieden dit artikel te doen aansluiten bij 
artikel 1, de leden 4 en 5? De aan het woord zijnde leden vreesden dat het 
geheel nu erg verwarrend zal worden en vroegen zich af of het nog wel 
hanteerbaar zou zijn. Hebben de bewindslieden zich daar al enige voorstelling 
van gemaakt? 

De leden van de fractie van de P.P.R. vreesden dat door de formulering 
zoals dit in onderdeel a van dit artikel gebezigd is, mogelijkheden tot 
ontduiking worden geboden. Deze formulering betekent immers dat alleen 
waren die behoren tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie, verboden kunnen worden. Door een beperkte wijziging van de 
waar kan deze waar buiten de aangewezen categorie komen te vallen en 
dus «vogelvrij» worden gemaakt. Om dit te vermijden zou er moeten 
worden gekomen tot een sluitend systeem van categoriale aanduidingen 
voor alle waren. Dit betekent, aldus deze leden, dat het gebruik van een 
bepaalde naam gekoppeld dient te zijn aan eisen voor de hoedanigheid en 
samenstelling van dat produkt. Deze leden beseften dat dit een niet geringe 
ambtelijke en administratieve inspanning vergt, maar indien de Warenwet 
ook werkelijk betekenis dient te krijgen, dan is het noodzakelijk dat een 
sluitend systeem van categoriale naamaanduidingen wordt opgezet. Wat is 
hierover de mening van de Regering? 

Artikel 14g 

Met betrekking tot het gestelde in dit artikel, waarin bevoegdheden staan 
vermeld om bijzondere voorzieningen te treffen voor de invoer van waren, 
constateerden de leden van de P.v.d.A.-fractie dat ter zake van het stellen 
van doeleinden waarop de regels gericht kunnen zijn het stellen van 
voorschriften met als doel het weren van waren «die beneden de maat» 
zijn, uitgesloten is. Graag vernamen deze leden waarom dit criterium niet 
eveneens in dit artikel opgenomen is. Zij meenden tevens, zoals zij reeds 
eerder aanduidden, dat het spoedeisende karakter van maatregelen, zoals 
genoemd in artikel 14m, op gespannen voet staat met de diverse compe-
tenties, die bij de wet betrokken zijn. 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op, dat de formulering van dit 
artikel wel erg ruim is. Het «schadelijk kunnen zijn» geeft naar hun mening 
de bewindslieden opnieuw te veel armslag. Zij hadden grote moeite met 
het oordeel van de bewindslieden betreffende de mogelijke concurrentie-
vervalsing. Zij vroegen in welke gevallen de bewindslieden denken dat de 
buitenlandse producenten een aparte produktielijn voor Nederland opzetten. 
Is onze markt daar wel groot genoeg voor? 

Met betrekking tot de controle van de produktiefase in het buitenland 
waren de aan het woord zijnde leden van mening dat een dergelijke 
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controle eerder uitgesloten dan wel hoogst onwaarschijnlijk zal zijn dan 
«soms moeilijker». Kunnen de bewindslieden zich in deze bemerking 
vinden en is het mogelijk een indicatie te geven van hoe men zich een 
dergelijke controle door Nederland voorstelt? In hoeverre is het nog nuttig 
in Nederland wel in de produktiefase te controleren en in het buitenland 
nauwelijks, terwijl toch 50% van de produkten op de Nederlandse markt uit 
het buitenland komt. Hoe te handelen met produkten die hier gemaakt zijn, 
maar bestemd zijn voor de export, vroegen deze leden. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zeiden in het algemene deel te zijn 
ingegaan op de import- en exportaspecten die aan het onderhavige 
wetsontwerp zijn verbonden. Daarbij wezen zij met name op het buiten 
Nederlands grondgebied brengen van waren die tot een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen categorie behoren. Juist in combinatie 
met artikel 14n was het deze leden gebleken dat in de praktijk de vrijstelling 
juist wordt gegeven indien het hier te lande geproduceerde waren betreft 
die voor uitvoer bestemd zijn (blz. 45). Deze leden vonden dit een duidelijke 
omissie in dit wetsontwerp. 

Eisen die aan waren worden gesteld ter bescherming van de consument, 
dienen zowel binnen als buiten Nederland van kracht te zijn. Deze leden 
vroegen nadrukkelijk de aandacht van de Regering voor dit gelijkheidsbe-
ginsel. Van de importeur wordt verlangd dat hij zich ervan op de hoogte 
stelt of aan de gestelde eisen is voldaan (blz. 33); van de exporteur moet 
precies hetzelfde worden verlangd, aldus deze leden. 

Artikel 14h 

De V.V.D."fractieleden hadden grote moeite om in dit artikel datgene te 
lezen, wat in de toelichting wordt bedoeld. De toelichting openbaarde 
volgens hen meer dan het artikel doet vermoeden. Hierbij doelden de leden 
mede op het feit dat dit artikel de basis is voor de «groepsnorm». 

Artikel 14i 

Begrepen de V.V.D."fractieleden het goed, dat een ieder die bij het 
verhandelen van de waar betrokken is (bij voorbeeld de fabrikant, de 
importeur, de vervoerder, de detaillist) dient te onderzoeken of bij bepaalde 
waren aan de daarvoor gestelde voorschriften wordt voldaan, tenzij dit 
onderzoek al is geschied? 

Deze leden vroegen zich echter af, of het in de praktijk mogelijk zal zijn de 
toetsing op basis van steekproeven bij een groot aantal verschillende 
produkten te verrichten. Zij waren van mening, dat het geheel van maatre-
gelen, zoals deze in dit artikel zijn gesteld, waarschijnlijk wel de overheids-
controle vergemakkelijkt, maar op het bedrijfsleven belastend zal werken. 
Daarbij is het het bedrijfsleven, dat nog moet betalen ook. 

De V.V.D."fractieleden waren van mening, dat het feit, dat het doen van 
steekproefonderzoeken betrekking moet hebben op massaprodukten, niet 
duidelijk in het artikel tot uiting komt. Enerzijds staat er niets over massa-
produkten in het artikel, anderzijds geeft de toelichting aanleiding om aan 
massaprodukten te denken, hetgeen ook door het bezigen van de term 
«steekproef» wordt geactiveerd. Met betrekking tot het tweede lid vroegen 
de aan het woord zijnde leden zich af waarom het noodzakelijk zou zijn het 
verhandelen van waren te verbieden, als deze niet aan de op de verpakking 
aangegeven hoeveelheid voldoen. Vinden de bewindslieden niet, dat als 
men dit euvel duidelijk aangeeft, niets het verhandelen van de waar meer 
in de weg staat? 

De V.V.D."fractieleden vroegen zich af of het verhandelen van waren 
alleen dan verboden zou moeten worden, indien deze een wezenlijk gevaar 
voor de consument opleveren. Zij waren van mening, dat hetgeen in de 
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toelichting is gesteld over de voorgeschreven eigen controle, zeer verwar-
rend is. Een ongunstig resultaat voor waren waaruit de steekproef is 
genomen, leidt niet automatisch tot een verbod op de verhandeling ervan. 
Echter, ook in dat geval zal de verhandelaar moeten kunnen worden belet 
zonder meer tot het verhandelen daarvan over te gaan. Kunnen de bewinds-
lieden dit verduidelijken? 

De V.V.D.-fractieleden stelden de bewindslieden daarnaast nog de vraag 
of het mogelijk zou zijn van tevoren aan te geven welke categorieën waren 
wel en welke niet automatisch onder het verbod tot verhandelen bij een 
negatieve steekproefuitkomst vallen. Indien dit niet mogelijk zou zijn, 
dienen dan alle gevallen op zich te worden beoordeeld en hoe hebben de 
bewindslieden zich dat voorgesteld? 

Inzake de betaling van een bedrag met betrekking tot de aanvraag tot 
erkenning van een bedrijfscontrolesysteem zouden de leden van deze 
fractie willen weten welke kostenelementen wel en welke niet in beschou-
wing worden genomen. 

Artikel 14j 

Begrepen de V.V.D.-fractieleden het goed, dat voorschriften omtrent de 
methode van onderzoek bindend zijn voor degene, die waren verhandelt 
uit de bij de maatregel aangewezen categorie, terwijl de keuringsdiensten 
zich niet aan de vastgestelde methode van onderzoek behoeven te houden, 
tenzij in tweede instantie? In de toelichting op blz. 43 staat, dat keurings-
diensten in hun dagelijkse controlepraktijk gebruik kunnen maken van elke 
door hen juist geachte methode. Alleen indien het onderzoek gebreken aan 
de waar aan het licht brengt is een herhaling van het onderzoek op de 
wettelijk voorgeschreven wijze nodig. Bevreemdt het de bewindslieden 
niet, dat alleen bij herhaling van het onderzoek de vastgestelde methode 
van onderzoek moet worden gehanteerd? 

De aan het woord zijnde leden deelden de bezwaren van de SER inzake 
het rigoureus vastleggen van de methode van onderzoek en het dwingend 
opleggen van het gebruik daarvan. Zij wezen daarbij ook op de snelle 
ontwikkelingen op het gebied van de analysemethoden. Zij betreurden het 
dat in de tekst van het artikel niet wordt gesproken over de mogelijkheid 
van contra-expertise, terwijl de toelichting wel melding maakt dat de 
onderhavige bepaling tegenbewijs van de zijde van de betrokkene niet 
uitsluit. Kunnen de bewindslieden hierover opheldering geven? 

Daarnaast hadden de aan het woord zijnde leden grote bezwaren tegen 
het feit, dat bij contra-expertise geen andere methode dan de voorgeschreven 
mag worden gebruikt. Zijn de bewindslieden dan zo overtuigd van de 
werking van één bepaalde methode? En zo ja, waarop baseren zij dat? Deze 
leden waren niet onder de indruk van de weerlegging van het bezwaar van 
de verstarring. Delen de bewindslieden de mening, dat alhoewel de 
keuringsdienst zich in eerste instantie niet aan de vastgestelde methode 
behoeft te houden, maar de verhandelaren wel, de (kans op) verstarring 
van de onderzoekmethode blijft? 

Artikel 14k 

De V.V.D.-fractieleden verheugden zich zeer over het feit, dat de bewinds-
lieden ten aanzien van internationale regelingen een mogelijkheid scheppen 
spoedig nieuwe richtlijnen op te nemen, voortvloeiend uit het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of het Verdrag tot 
instelling van de Benelux, al zagen zij de noodzaak daarvan niet onmiddellijk 
in. Het zou hen nóg meer verheugen indien dergelijke snelle «opnames» 
ook op andere terreinen zouden plaatsvinden. Kunnen de bewindslieden 
overigens voorbeelden geven van richtlijnen die een dergelijke haast 
noodzaken? 
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Het was de leden van de P.P.R.-fractie opgevallen dat in dit artikel slechts 
sprake is van het EG- en Benelux-verdrag. Ook andere internationale 
verdragen kunnen in dit verband toch een rol spelen? Zij wezen in dit 
verband op produktencodes welke in VN-verband zijn of worden opgesteld. 
Het is toch in zijn algemeenheid wenselijk dat internationale verplichtingen 
ter zake zo spoedig mogelijk in de Nederlandse wetgeving worden opgeno-
men, ook al is er geen sprake van afdwingbare internationale codes? Deze 
leden hadden derhalve graag een toevoeging aan dit artikel gezien, waarin 
een dergelijke algemene bepaling wordt vastgelegd. 

Artikel 14m 

Hoewel de leden van de V.V.D.-fractie het in principe niet oneens zijn met 
de strekking van het onderhavige artikel, vroegen zij of de bewindslieden 
enkele voorbeelden konden geven met betrekking tot waren die een 
spoedeisende voorziening noodzakelijk maken. 

Van belang is, aldus de leden van de P.P.R.-fractie, welke Minister de 
bevoegdheid krijgt om in het geval van spoedeisende zaken een voorlopige 
voorziening te treffen. Deze leden pleitten ervoor dat dat één Minister is, 
juist ten einde recht te doen aan het spoedeisende karakter van die voorzie-
ning. Zoals de wettekst nu luidt dient Onze Minister dat te doen in overeem 
stemming met de Minister van Economische Zaken, dan wel de Minister 
van Landbouw en Visserij. Deze leden zouden deze verplichting willen 
schrappen. Wat is hierover het oordeel van de Regering? 

Artikel 14n 

De V.V.D."fractieleden stelden de bewindslieden de vraag of zij konden 
aangeven waar zij aan dachten als er een vrijstelling op grond van artikel 
14n voor regels ingevolge toepassing van artikel 14m gegeven zou kunnen 
worden. 

Met betrekking tot de aan de behandeling van de aanvrage verbonden 
kosten vroegen de aan het woord zijnde leden zich af welke kosten de 
bewindslieden hierbij voor ogen hebben en waarom er geld gevraagd zou 
moeten worden voor een ontheffing als de aanvraag redelijk is. 

Artikel 14o 

Inzake het derde lid van dit artikel stelden de V.V.D.-fractieleden de 
bewindslieden de vraag of in plaats van «is geplaatst» niet beter «blijft 
geplaatst» kan komen te staan. De houder van de ontheffing heeft immers 
al de verplichting de ontheffing te vermelden. 

Artikel 15 

Zijn de bewindslieden, zo vroegen de leden van de fractie van de V.V.D., 
het eens met de Adviescommissie Warenwet, die zich afvroeg of artikel 15, 
sub b, wel zo noodzakelijk is, omdat het gebruik van voor de gezondheid 
schadelijke grondstoffen reeds krachtens artikel 15, sub a, wordt verboden. 
Waarom dan hier nog een verbod op de bereiding van waar, ongeacht het 
feit dat bij of na de bereiding de uiteindelijke bestemming nog gewijzigd 
kan worden? De adviescommissie zag in dezen een inbreuk op een stuk 
eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant binnen zijn bedrijf vóórdat er 
van verhandelen in de zin van de wet sprake is, als een gevaarlijke ontwik-
keling in het samenspel overheid/bedrijfsleven. Zijn de bewindslieden 
eveneens deze mening toegedaan? 

De V.V.D.-fractieleden vroegen de bewindslieden of het inderdaad zo is, 
dat artikel 15, sub a, de overheid de mogelijkheid verleent bepaalde waren 
als suikerwerken, alcoholische dranken en rookartikelen vanwege hun 
altijd aanwezige gevaar voor de gezondheid bij algemene maatregel van 
bestuur zonder meer te verbieden. 
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Gezien het bovenstaande leek het de aan het woord zijnde leden des te 
meer van belang het begrip «ondeugdelijkheid» duidelijk te definiëren. 

De leden van de P.P.R.-fractie hechtten er zeer aan dat in dit «kapstokarti-
kel» ook een bepaling met betrekking tot de bescherming van het milieu 
wordt opgenomen. Dit zou toch geheel in overeenstemming zijn met artikel 
14? Deze leden hielden het er, met de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, 
op dat er sprake is van een omissie. 

Onderdeel e van dit artikel roept, aldus de leden van de P.P.R.-fractie, 
moeilijkheden op in het kader van de bewijslast. Met name het College van 
Directeuren van keuringsdiensten van waren had in zijn reactie op het 
wetsontwerp hierop gewezen. De formulering zelf, aldus dit college, 
bemoeilijkt namelijk het leveren van de bewijslast. Wat is hierover de 
mening van de Regering? 

De G.P.V.-fractie vroeg of een verbod van waren als hier bedoeld niet te 
ver gaat. Is een verplichting tot bekendmaking van de werkelijke samen-
stelling van de waar niet voldoende? 

Artikel 15a 

Artikel 15a, lid 1, sub a, verbiedt eet- of drinkwaren te verhandelen met 
gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen die aan de waar 
eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen 
van een ziekte van de mens of toespelingen daarop maken. De leden, 
behorend tot de fractie van de P.v.d.A., vroegen zich af of de interpretatie 
juist is dat subtiele verwijzingen naar de gezondheidswaarde van een 
produkt hierdoor niet verboden worden en dat er derhalve een groot 
grensgebied overblijft. In de artikelen 15a, lid 1, sub b, en 15b, lid 2 sub b, 
daarentegen wordt, zo constateerden deze leden, het verhandelen c.q. 
aanprijzen van waren, die buiten de voedingsmiddelensfeer vallen, onder 
meer verboden, wanneer zij, doordat ze onjuist zijn of een onjuiste indruk 
wekken, tot gevolg hebben dat de veiligheid of gezondheid van de mens in 
gevaar gebracht wordt. Deze leden vroegen of al datgene, wat met de 
gezondheid van de mens te maken heeft, ook niet te maken heeft met 
ziekte. Zij zouden zich derhalve kunnen voorstellen dat in artikel 15a, lid 1, 
sub a, voor een zelfde formulering gekozen wordt als in de artikelen 15a, lid 
1, sub b, en 15b, lid 2, sub b. Voorts wensten zij te vernemen waarom in 
artikel 15a niet een verbod gesteld is tot het aanprijzen van waren onder 
verwijzing naar het belang van het milieu. 

De leden behorend tot de fractie van de P.v.d.A. hadden uit de memorie 
van toelichting tevens geconcludeerd dat het door middel van dit artikel 
mogelijk is voorschriften te stellen met betrekking tot verplichte informatie 
voor bepaalde vormen van reclame. Zij vernamen graag een reactie van de 
Regering op de suggestie om deze verplichting te doen gelden voor alle 
vormen van reclame. 

In de toelichting op dit artikel, voor wat de afgrenzing van de Warenwet 
met de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening aangaat, wordt gesteld dat 
als geneesmiddel alleen die middelen worden geregistreerd waarvan de 
werking voor een specifieke ziekte kan worden bewezen. De leden vroegen 
zich af of de constatering juist is, dat de werking van alle in de zin der wet 
geregistreerde geneesmiddelen dus bewezen kan worden. 

De leden van de C.D.A.-fractie deelden de opvatting van de Regering, dat 
het niet wenselijk is de verbodsbepalingen in artikel 15a, eerste lid, onder 
a, te verscherpen. Zij beaamden dat voor een verantwoorde menselijke 
voeding allereerst een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon vereist 
is, maar voegden daaraan toe dat het inderdaad voor de consument van 
belang kan zijn bij de keuze tussen produkten van een zelfde soort, bij 
voorbeeld vetten, nadere informatie te ontvangen, die het mogelijk maakt 
om de eigen voorkeur of een in algemene termen gesteld advies van een 
arts op te volgen. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af, wie de toepassing van dit 
en het daarop volgende artikel controleert. Op blz. 52 van de toelichting 
staat, dat het denkbaar is dat de gebruiker van die waar, vertrouwende op 
de gesuggereerde nuttige uitwerking die zij in werkelijkheid mist, ervan 
afziet een andere waar te gebruiken of een arts te raadplegen, met als 
gevolg daarvan dat zijn gezondheid wordt geschaad. Deze leden stelden de 
vraag of het hierbovengestelde uit onderzoekingen is gebleken. De gesug-
gereerde mogelijkheid kwam hun als overdreven voor. 

Ontevredenheid bestond er bij de leden van de fractie van de P.S.P. over 
het feit dat door het verbod van de zogenaamde «medische claims» ook 
subtielere verwijzingen naar de gezondheidswaarde van produkten niet 
verboden worden. Waarom wordt niet elke claim die ook maar enigszins 
verwijst naar de gezondheidswaarde van een produkt voor de mens 
verboden? Terecht wijzen Consumentenbond en Konsumentenkontakt op 
de dagelijkse praktijk waarin het onderscheid tussen medische claim en 
gezondheidsclaim uiterst moeilijk valt te maken. Dat onderscheid ter 
beoordeling overlaten, zo nodig, aan de strafrechter betekent controle 
achteraf. In dat geval is de schade voor de gebruiker wellicht al aangericht. 
Overweegt de Regering alsnog uitbreiding en verbetering van artikel 15a, 
lid 1, sub a, in bovengenoemde zin? 

De leden van de fractie van de P.P.R. vonden het jammer dat in artikel 
15a slechts gewezen wordt op het behandelen of genezen van een ziekte 
van de mens. Elke gezondheidsclaim verdient naar de mening van deze 
leden in dit artikel te worden opgenomen. Levensmiddelen mogen volgens 
hen niet de indruk wekken dat de waar eigenschappen heeft ten aanzien 
van het in stand houden of bevorderen van de gezondheid van gebruikers. 
De formulering omtrent het gebruik van gezondheidsclaims zoals door de 
Voedingsraad in zijn advies aangegeven, leek deze leden afdoende sluitend 
en voldoende mogelijkheden te bieden om in de praktijk ook hanteerbaar 
te zijn. 

Artikel 15b 

Inzake het vierde lid van dit artikel kwam bij de leden de van de V.V.D.-
fractie de vraag op, of met het onderhavige artikel reclame voor artikelen 
kan worden verboden. Kunnen de bewindslieden met betrekking tot het 
vijfde lid enkele voorbeelden geven van aanduidingen, vermeldingen of 
voorstellingen (met uitzondering van de bekende tandenborstel)? 

Artikel I, onderdeel L 

Artikel 17 

De leden van de P.v.d.A.-fractie ondersteunden de instelling van de 
nieuwe Adviescommissie Warenwet. Zij meenden dat het een goede zaak 
is dat de ondervertegenwoordiging van consumenten in het huidige 
adviesorgaan veranderd wordt in de richting van meer evenredigheid. 
Desalniettemin vroegen deze leden een reactie op de opmerkingen van 
consumentenorganisaties over het gebrek aan informatie en daadwerkelijke 
invloed. De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden zich kunnen voorstellen, in 
het verlengde hiervan, dat particuliere organisaties ook daadwerkelijk in 
staat gesteld kunnen worden in voldoende mate binnen de adviescommissie 
te participeren en te functioneren door hiertoe voorzieningen van financiële 
aard te treffen en nadere criteria daarvoor te ontwikkelen. 

Alvorens advies uit te brengen aan de Regering is, zo blijkt uit artikel 17, 
tiende lid, de Adviescommissie Warenwet verplicht de betrokken produkt-
schappen, hoofdbedrijfsschappen en bedrijfsschappen te horen. 
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De leden, behorend tot de fractie van de P.v.d.A., lazen, in tegenstelling 
daarmee in de memorie van toelichting, dat waar nodig de Adviescommissie 
Warenwet geraadpleegd kan worden over goed te keuren verordeningen 
van PBO-lichamen, indien deze zich begeven op het gebied dat ook door de 
Warenwet wordt bestreken. Zij wensten te vernemen waarom er in deze 
gevallen niet eveneens een verplichting komt tot het inwinnen van advies. 

De leden van de C.D.A.-fractie achtten de voorgestelde samenstelling van 
de Adviescommissie Warenwet evenwichtig en in overeenstemming met 
het duidelijker accent dat in het wetsontwerp gelegd wordt op het belang 
en de bescherming van de consument. Maakt echter, zo vroegen zij, de 
paritaire samenstelling ook een gelijkwaardige inbreng mogelijk van de 
consumentenvertegenwoordigers die toch veelal over minder financiële en 
technische middelen beschikken dan de vertegenwoordigers van de 
ondernemersorganisaties en de onafhankelijke deskundigen? 

Op blz. 55 van de memorie van toelichting staat dat de Adviescommissie 
Warenwet waar nodig kan worden geraadpleegd over (goed te keuren) 
verordeningen van PBO-lichamen. De vraag die bij de V.V.D.-fractie 
hieromtrent rees, luidde: wie bepaalt wanneer het nodig is deze commissie 
te raadplegen? Is het dan Onze Minister die de verordening voorlegt of de 
PBO? De aan het woord zijnde leden vroegen zich af, waarom er geen 
verplichting ingesteld is met betrekking tot het horen van de adviescommissie 
door het PBO. Waarom vinden de bewindslieden hier geen aanleiding toe? 
De adviescommissie is harerzijds wel verplicht de PBO's te horen. 

Wat vinden de bewindslieden van het door de Adviescommissie Warenwet 
in hun advies gestelde dat, gelet op de geboden coördinatie tussen onder-
scheidene regelgevingen op hetzelfde terrein, het voor de hand ligt dat 
wettelijk wordt vastgesteld dat ook ten aanzien van autonomo PBO-veror-
deningen consultatie van de Adviescommissie Warenwet zal dienen te 
gelden? Wat is de mening van de bewindslieden betreffende de kritiek van 
de VAI op de samenstelling van de adviescommissie, dat benoeming van 
de leden op voorstel van de aanwijzende organisaties conflictsituaties kan 
en waarschijnlijk zal oproepen? 

Omtrent de advisering met betrekking tot de nieuwe Warenwet merkten 
deze leden op dat - evenals in de huidige wetgeving - in het wetsvoorstel 
deze niet bevredigend geregeld is. Zij waren van mening dat hiertoe enkele 
garanties dienen te worden ingebouwd. Eén adviescommissie van 21 leden 
kan naar hun oordeel onmogelijk alle deskundigheden in zich verenigen die 
noodzakelijk zijn om het gehele beleidsgebied te bestrijken. Zij deden dan 
ook de suggestie om voor de veiligheids- en gezondheidsaspecten - wellicht 
ook voor het milieuaspect - van niet-levensmiddelen een aparte deskundi-
gencommissie in het leven te roepen. Verder dient naar het oordeel van 
deze leden vermeden te worden dat belangrijke zaken zich in subcommissies 
afspelen, waarin niet aan de vereiste ledensamenstelling wordt voldaan. 

Voorts achtten deze leden de tijdsduur van de totstandkomingsprocedure 
te lang. Zowel de adviesprocedure alsook het interdepartementaal overleg 
dienden volgens deze leden aan tijdslimieten gebonden te zijn van één, 
respectievelijk een halfjaar. Zij vroegen de Regering om een overzicht van 
de tijdsduur van de totstandkoming van besluiten van de laatste 5 jaar. 

Deze leden achtten vervolgens de samenstelling van de adviescommissie, 
alsook die van de subcommissies, te eenzijdig. Bepaalde zeer direct 
betrokken groeperingen zijn daarin (nog) niet vertegenwoordigd. Zij 
dachten hierbij bij voorbeeld aan de z.g. «alternatieve» producenten- en 
consumentengroeperingen, aan de actieven in de distributie- en handelsfase, 
zoals het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel en de Raad voor 
de Grootwinkelbedrijven, maar ook aan de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen. 
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Voorts was deze leden onduidelijk op welke wijze inhoud zou worden 
gegeven aan het begrip «onafhankelijke deskundigen». Naar de mening 
van deze leden dienden deze echt onafhankelijk te zijn. Zij waren van 
mening dat de voorzitter van de commissie of van de adviescommissie 
geen ambtenaar zou moeten zijn, maar dat een benoeming zou moeten 
plaatsvinden waarin de onafhankelijkheid - in het belang van een eerlijke 
en democratische werkwijze - moet zijn gegarandeerd. Op welke wijze 
denkt de Regering deze garantie te geven? 

Ten aanzien van de subcommissies merkten deze leden op dat deze 
volgens hen zouden dienen te bestaan uit één vertegenwoordiger van elk 
van de drie hoofdgroepen in de adviescommissie (producenten, consumen-
ten en onafhankelijken), elk te vergezellen door een maximum aantal (bij 
voorbeeld 3) deskundigen. Verder vroegen zij of de Regering met hen van 
mening kon zijn dat, wanneer zij besluit om een uitgebracht advies niet 
over te nemen of daarin wijzigingen aan te brengen, dit duidelijk gemotiveerd 
dient te geschieden. Momenteel laat deze procedure te wensen over. 

Vanuit vele milieu-organisaties, zo zeiden de P.S.P."fractieleden, worden 
verschillende eisen gesteld aan de openbaarheid van bestuur. De organisa-
ties verzoeken: «De overheid voorziet consumentengroepen en organisaties 
van voldoende middelen om hun deskundigheid te verdiepen en te 
verbreden. Het wetsartikel over de Adviescommissie Warenwet dient deze 
voorzieningen mogelijk te maken. De gang van zaken rond het vaststellen 
van Warenwetbesluiten moet van begin tot eind openbaar zijn Ook 
minderheidsadviezen dienen aan de politiek verantwoordelijken bekend te 
worden gemaakt. Consumenten dienen toegang te krijgen tot onderzoeks-
gegevens van alle overheids- en semi-overheidsinstituten. Alle Warenwet-
vonnissen worden bekendgemaakt». 

Wat is daarop het commentaar van de Regering? Is zij bereid deze 
verzoeken te honoreren en daartoe aanvullingen in het ontwerp aan te 
brengen? 

De leden van de fractie van de P.P.R. hadden graag gezien dat de 
adviescommissie voldoende faciliteiten en middelen ter beschikking zou 
krijgen om afdoende te kunnen functioneren. Zijn hierover afspraken 
gemaakt? 

Artikel I, onderdeel M 

Artikel 18 

Met betrekking tot dit artikel vroegen de V.V.D.-fractieleden zich af, wie 
specifiek het toezicht op de naleving van de regels inzake de reclame zal 
gaan houden. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen om een nadere uitwerking van 
artikel 18, sub b. De Minister kan volgens dit artikel bindende opdrachten 
verstrekken aan een keuringsdienst. Deze leden vroegen hoe deze bevoegd-
heid zich verhoudt tot de (gewenste) zelfstandigheid van de keuringsdien-
sten. 

Artikel 19 

De leden van de C.D.A.-fractie betwijfelden, in navolging van de SER, of 
coördinatie tussen de verschillende keuringsdiensten tot de gewenste 
doelmatigheid en tot eenheid van werkwijze zal kunnen leiden. Zij spraken 
de hoop uit, dat de Regering spoedig met een oordeel zal kunnen komen 
over de wenselijkheid van een rijksdienst ter zake. 
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De leden van de V.V.D.-fractie gaven opnieuw uiting aan hun mening dat 
het aantal Ministers, genoemd in dit artikel, de gecompliceerdheid van de 
wet tot uitdrukking brengt en tegelijkertijd de noodzaak tot een goede 
coördinatie benadrukt. Tot op heden valt de Warenwet slechts onder één 
ministerie. 

Met betrekking tot de oprichting van één centraal geleide keuringsdienst 
vroegen de leden zich af hoever de bewindslieden met hun plannen 
hieromtrent gevorderd zijn. Op blz. 57 van de toelichting wordt vermeld, 
dat ook elk der Ministers bevoegd is voor de door hem aangewezen 
ambtenaren instructies vastte stellen. Zouden de bewindslieden enkele 
voorbeelden van deze instructies kunnen geven? 

Artikel 20 

Hoewel er in de toelichting een voorbeeld is gegeven van een hulpmiddel, 
zouden de V.V.D."fractieleden voor de duidelijkheid een goede definitie van 
het betreffende begrip willen ontvangen. 

Artikel 26 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag een nadere toelichting 
ontvangen op de geheimhoudingsplicht, bedoeld in dit artikel. Met name 
wensten zij te vernemen hoever de geheimhouding zich uitstrekt en in 
welke gevallen geheimhouding wel en in welke gevallen niet geoorloofd is. 

De voorzitter van de commissie, 
Haas-Berger 

De griffier voor dit verslag, 
Van der Windt 
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BIJLAGE Lijst van ingekomen commentaren van organisaties op het ontwerp van 

Wet wijziging van de Warenwet (17 495) 

Centrale Raad voor de Milieuhygiëne te Rijswijk, dd. 17 september 1982 

Haagen Chemie B.V. te Roermond, dd. 20 oktober 1982 
Landelijk Voedsel Overleg, Consumentenbond en Landelijk Milieu Overleg 
te Utrecht, dd. 25 oktober 1982 

Commissie voor de Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie te 
's-Gravenhage, dd. 27 oktober 1982 

College van Directeuren van Keuringsdiensten van Waren te Wassenaar, 
dd. 26 oktober 1982 

Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam, dd. 27 oktober 1982 

Bedrijfschap Slagersbedrijf te 's-Gravenhage, dd. 8 november 1982 

Konsumenten Kontakt en Consumentenbond, dd. 5 november 1982 

Landbouwschap te 's-Gravenhage, dd. 10 november 1982 

Veiligheidsinstituut te Amsterdam, dd. 8 november 1982 

Stichting Centraal Bureau Levensmiddelenhandel te 's-Gravenhage, dd. 12 
november 1982 

Raad van Werkgeversverbonden VNO en NCW te 's-Gravenhage, dd. 26 
november 1982 

Stichting verpakking en milieu te 's-Gravenhage, dd. 26 november 1982 

Bedrijfschap Slagersbedrijf te 's-Gravenhage, dd. 30 november 1982 

Hoechst Holland N.V. te Amsterdam, dd. 30 november 1982 
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