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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D., C.P.N, en P.P.R. 
hebben naar aanleiding van de memorie van antwoord wederom een groot 
aantal vragen gesteld over het wetsontwerp tot wijziging van de Warenwet. 

In deze nadere memorie van antwoord wordt op die vragen meer 
diepgaand ingegaan, voorzover zij een nieuw, c.q. ander licht werpen op de 
materie welke in het wetsvoorstel aan de orde is gesteld. Op een aantal 
vragen is evenwel slechts summier ingegaan, omdat in de memorie van 
antwoord immers reeds uitvoerige beschouwingen aan die onderdelen zijn 
gewijd. De opzet van deze nadere memorie van antwoord is overigens 
zoveel mogelijk identiek aan die van de memorie van antwoord. 

Aan de Raad van State is op 9 mei 1985 voorgelegd een tweede nota van 
wijziging die uitsluitend betrekking heeft op het vervallen van die artikelen 
in de Warenwet die de betrokkenheid van de gemeenten, c.q. provincies, 
bij de uitvoering van de wet behelzen. De Raad heeft op 21 juni 1985 advies 
over die nota uitgebracht; hij heeft geen bedenkingen. Zo mogelijk voor 
het zomerreces zal die nota de Kamer bereiken. Bij brief van 7 december 
1984 heeft de Kamer aan de eerste ondergetekende in antwoord op zijn 
schrijven van 23 november 1984 (Tweede Kamer, 17 495, nr.9) medegedeeld, 
dat men accoord gaat met de vorming van de Rijkskeuringsdienst van 
Waren. Inmiddels heeft het parlement reeds de tussentijdse rapportage 
over de werkzaamheden en ontwikkelingen ter zake van de vorming van 
deze rijksdienst bereikt (17495, nr. 11). In genoemde brief werd van de zijde 
van de Tweede Kamer om een dergelijke notitie gevraagd. 

Ondergetekenden ondersteunen gaarne de dringende wens van de leden 
van de C.D.A.-fractie dat met spoed de parlementaire behandeling zal 
worden afgerond. Met name de instelling per 1 januari 1986 van de nieuwe 
Rijkskeuringsdienst van Waren, maakt het spoedig van kracht worden van 
de vernieuwde Warenwet tot noodzaak. 

De leden van de C.D.A.-fractie uitten hun waardering voor de uitvoerige 
en gedegen memorie van antwoord, terwijl de P.v.d.A."fractieleden een 
groot aantal opmerkingen hebben gemaakt bij de diverse onderdelen 
ervan. De leden van de fractie van de V.V.D. ondervonden de opzet van de 
memorie als een nadeel. Wat dat laatste betreft wijzen ondergetekenden 
erop dat in het voorlopig verslag zoveel vragen en opmerkingen (ca. 425) 
waren opgenomen, dat ervoor gekozen is om alle vragen en opmerkingen 
die eenzelfde aspect betroffen, zoveel mogelijk bij elkaar te behandelen. 
Vandaar dat niet alle vragen beantwoord zijn in de volgorde waarin deze 
waren gesteld. Daarnaast zijn ook verschillende vragen samengevat en 
vervolgens beantwoord. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden over het functioneren van de 
vernieuwde Warenwet regelmatig geïnformeerd willen worden, bijvoorbeeld 
via de memorie van toelichting op de WVC-begroting. 

Ondergetekenden zijn van mening dat een evaluatie van de vernieuwde 
wet - zijnde een raamwet - een moeilijke zaak zal zijn. Wel zou een zodanige 
evaluatie van belangrijke amvb's gebaseerd op de vernieuwde Warenwet, 
in voorkomend geval mogelijk zijn. Indien daartoe aanleiding is zal het 
parlement worden ingelicht over geconstateerde positieve of - onverhoopt -
negatieve ervaringen met het functioneren van dergelijke besluiten. 

1.1. Deregulering 

De leden van de V.V.D.-fractie stonden kritisch ten aanzien van de activiteiten 
van de Adviescommissie Warenwet in het kader van de deregulering van 
warenwetbesluiten. Zij vroegen zich met name af of dit adviesorgaan wel 
de eerst geroepene is om de dereguleringstoets uit te voeren. De suggestie 
van dezelfde leden als zou dit adviesorgaan slechts met grote moeite tot 
een advies komen, wordt door ondergetekenden niet onderschreven. Uit 
het overzicht behorende bij het gestelde in paragraaf 2.3.2, valt immers op 
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te maken dat de tijdsduur die verloopt tussen de adviesaanvrage en het 
uitgebrachte advies gemiddeld negen maanden is, hetgeen zeker niet als 
illustratie kan worden gezien van het door deze leden gestelde. 

Overigens dient de Adviescommissie Warenwet te worden gehoord met 
betrekking tot vrijwel ieder uitvoeringsbesluit van de Warenwet. Doordat 
dit adviesorgaan zich reeds met deze dereguleringstoets bezighoudt 
alvorens van een formele adviesaanvrage sprake is, wordt bovendien de 
effectiviteit van het wetgevingsproces gediend. Tevens zij erop gewezen 
dat juist in de Adviescommissie Warenwet deskundigen op het terrein van 
de economische bedrijvigheid zitting hebben, zodat een zodanige toetsing 
in dat verband uitstekend op haar plaats is. 

Inmiddels heeft genoemde commissie reeds geadviseerd een drietal 
warenwetbesluiten in te trekken. Dit advies wordt gevolgd; bevorderd zal 
worden dat binnenkort het Ansjovisbesluit, het Gasmaskerbesluit en het 
Maanzaadbesluit zullen worden ingetrokken. Daarnaast mag worden 
verwacht dat nog dit jaar ten minste een deel-rapport wordt uitgebracht. 
Dezelfde leden wezen voorts op het - huns inziens - enorme aantal amvb's 
en de daaruit voortvloeiende delegatie van wetgeving van uit de handen 
van het parlement naar de regering. Zij vonden dat haaks staan op hun 
visie op deregulering. Zij deden de suggestie om het parlement in te 
schakelen bij de vaststeling van algemene maatregelen van bestuur en 
verwezen daarbij naar amendement nr. 50 op kamerstuk 16529. 

Zowel in de memorie van antwoord (pag. 24), als in het kabinetsstandpunt 
inzake het rapport van de werkgroep-Nicaise (17931, nr. 11, pag. 10 en 11) 
is de regeringsvisie met betrekking tot dereguleringsactiviteiten in het 
kader van de warenwetgeving neergelegd. Ook de nu door deze leden 
gedane suggestie werd reeds gemotiveerd van de hand gewezen. Overigens 
zij er nogmaals op gewezen dat, daargelaten het volksgezondheidsbelang, 
veelal juist op verzoek van het bedrijfsleven een warenwetregeling tot 
stand komt. Het komt ondergetekenden dan ook voor dat ook het bedrijfs-
leven belang heeft bij snelle wetgevingsprocedures, met daarbij de 
mogelijkheid om op snelle wijze eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen, 
bijvoorbeeld van technische aard, daarin aan te brengen. 

Ten slotte maakten deze leden zich zorgen over de beleidslast van de 
betrokken departementen bij de uitvoering van de Warenwet, waarbij zij 
zich tevens afvroegen of niet volstaan zou kunnen worden met ontheffingen 
in plaats van vrijstellingen in voorkomend geval. 

Ondergetekenden achten deze vragen in hun samenhang bezien, niet 
geheel vrij van enige inconsistentie. De beleidslast bij het verlenen van een 
(groot) aantal ontheffingen is immers vele malen groter dan die van het 
verlenen van één vrijstelling aan alle betrokkenen. De vraag of de beleidslast 
voldoende is ingeschat, dient vooralsnog met ja te worden beantwoord, 
gezien met name het overgangsartikel II, waardoor een geleidelijke invoering 
van de vernieuwde Warenwet mogelijk zal worden. 

Tevens wordt erop gewezen dat aanpassing van de bestaande amvb's 
zeker geen stormvloed van nieuwe regelgeving tot gevolg zal hebben. 
Doorgaans betreft het immers een voortzetting van reeds bestaand beleid. 
Daarnaast zij verwezen naar de reeds hierboven aangegeven activiteiten 
van de Adviescommissie Warenwet met betrekking tot de deregulerings-
operatie van bestaande amvb's. Ten gevolge van de omzetting wordt dan 
ook zeker geen toename van de beleidslast verwacht. 

1.2. Schrapping van artikel 16c 

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., P.P.R. en C.P.N, stemden 
opnieuw in met het voornemen artikel 16c te doen vervallen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich in dat verband af wat de 
situatie zal zijn indien een warenwetregeling eenzelfde terrein gaat bestrijken 
als een bestaande produktschapsverordening. 
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Deze leden gaan er daarbij kennelijk vanuit dat het overleg terzake, 
voordat tot regelgeving wordt besloten niet tot een goed einde is gebracht. 
Juist een goed afstemmingsoverleg moet dergelijke situaties voorkomen. 
Door het schrappen van dit artikel wordt bovendien de positie van de 
centrale overheid bij dit overleg versterkt. 

De leden van deze fractie en die van het C.D.A. informeerden naar de 
afbakeningscriteria bij een dergelijk overleg. 

In het overleg, dat inmiddels in gang is gezet, wordt op zakelijke gronden 
over de taakverdeling gesproken. Enerzijds gaat het om aanvullende 
regelgeving door de PBO-organen, anderzijds om een integrale PBO-, dan 
wel Warenwetregelgeving voor een bepaald produkt of een bepaalde 
produktengroep. Dat hierbij ook Europeesrechtelijke aspecten een rol 
spelen, gekoppeld aan de door het betrokken bedrijfsleven geuite wens een 
bepaalde regelgeving te handhaven, dan wel van kracht te laten worden en 
die uitsluitend van toepassing is op betrokkenen zelf, moge duidelijk zijn. 

1.3. Warenwet voor levensmiddelen en niet-levensmiddelen 

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D. en P.P.R. wensten de 
toezegging van ondergetekenden dat op termijn toch een studie wordt 
verricht met betrekking tot een mogelijke splitsing van de Warenwet in een 
levensmiddelenwet en een wet voor waren, niet zijnde levensmiddelen. 

Voordat op die wens kan worden ingegaan zij gewezen op het volgende. 
De indruk bestaat bij ondergetekenden dat ten minste een aantal van deze 
leden impliciet twee op zichzelf verschillende zaken in eikaars verlengde 
zien. Enerzijds betreft het de mogelijke splitsing van de Warenwet, en 
anderzijds een mogelijke vorming van één basis voor de levensmiddelen-
wetgeving. 

Ondergetekenden zien dat evenwel als twee op zichzelf staande zaken, 
waarover twee afzonderlijke beslissingen zouden moeten worden genomen. 
Dat er vervolgens een verband kan worden gelegd tussen beide beslissingen, 
ligt natuurlijk voor de hand. 

Op de modaliteiten van een splitsing is reeds uitvoerig ingegaan op 
pagina 9 van de memorie van antwoord. Het tweede onderwerp is daarbij 
uitdrukkelijk ook aan de orde gesteld, omdat splitsing als zodanig de 
inzichtelijkheid in de levensmiddelenwetgeving nauwelijks vergroot. Indien 
men zou willen komen tot één centrale levensmiddelenwetgeving en 
eventueel ook één centrale wetgeving voor andere waren - ondergetekenden 
achten overigens beide opties niet opportuun - zou bedoelde splitsing van 
de Warenwet een logisch complement zijn van dergelijke opties. Bedoelde 
leden hebben zich evenwel niet expliciet uitgelaten in die richting, met 
name niet ten aanzien van de bevoegdheden in de andere wetten om tot 
regelgeving voor levensmiddelen en voor andere waren te komen. Aan een 
studie naar de splitsing, zonder die principiële optie van één levensmidde-
lenwetgeving en een wetgeving voor andere waren, blijft naar de mening 
van ondergetekenden, weinig behoefte: het bezit van twee wetten met 
vrijwel identieke bevoegdheden en bepalingen, biedt geen echte voordelen 
ten opzichte van één Warenwet. De beleidslast van de betrokken departe-
menten zou wel toenemen; de uit de splitsing voortvloeiende wetgeving 
zou bovendien geen verbetering van de doorzichtigheid van de regelgeving 
opleveren. 

De leden van de fractie van de V.V.D. informeerden naar de situatie in 
andere landen voor wat betreft de opzet van de levensmiddelenwetgeving, 
waarbij wij ervan uitgaan dat de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
terzake, hetzelfde onderwerp betrof. In andere landen is doorgaans onder-
scheid gemaakt tussen wetgeving voor levensmiddelen, voor de vleeskeu-
ring en voor andere waren. Daar moet meteen aan worden toegevoegd dat 
in elk land de ontwikkeling van de levensmiddelenwetgeving op zichzelf 
heeft gestaan, waarbij met name de situatie van netto-uitvoerend land, dan 
wel van netto-invoerend land een rol heeft gespeeld. In het eerste geval 
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neemt afzetbevordering mede een belangrijke plaats in; in het tweede 
geval valt de nadruk vrijwel uitsluitend op volksgezondheidseisen. 

Nederland is een voorbeeld van het eerste, waarbij de omstandigheid dat 
verschillende departementen en publiekrechtelijke bedrijfslichamen (met 
verschillende bevoegdheden) bij de regelgeving betrokken zijn, een rol 
speelt; België is een voorbeeld van het tweede, terwijl de Bondsrepubliek 
een tussenpositie inneemt. Dat blijkt ook uit de wetgeving voor levensmid-
delen in deze drie landen. De Nederlandse situatie ter zake is bekend. 

In België zit de levensmiddelenwetgeving op zichzelf betrekkelijk eenvou-
dig in elkaar (en kan gezien het vrij beperkte doel ook relatief eenvoudig 
zijn), maar is wel uitgebreid. In West-Duitsland is de situatie op een wat 
andere wijze ondoorzichtig, ofschoon daar de afzetbevordering slechts een 
bescheiden plaats inneemt. Men kent namelijk daar vier niveaus van 
voorschriften: Gesetze (zowel min of meer algemene, als zeer specifieke op 
een bepaalde eet- of drinkwaar betrekking hebbend), Verordnungen 
(vergelijkbaar met Warenwetbesluiten), Richtlinien (algemeen aanvaarde 
en mitsdien ook na te leven voorschriften, die met name betrekking hebben 
op de produktie) en Leitsatze (aanbevelingen, opgesteld door de bedrijfstak 
en door de overheid als norm aanvaard, die met name betrekking hebben 
op zaken als sorteringsaanduidingen en uitlekgewichten). 

De leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. vroegen om een verduide-
lijking van het gestelde op pagina 11 van de memorie van antwoord met 
betrekking tot «de andere wegen om het daar achterliggende doel te 
bereiken». Het achterliggende doel is vanzelfsprekend een overzichtelijke 
Nederlandse levensmiddelenwetgeving. Op pagina 10 van de memorie van 
antwoord is reeds het initiatief van de Vereniging van Grootbedrijven in 
levensmiddelen, gecoördineerd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhan-
del, genoemd om te komen tot een databestand van regelgeving. Dit initiatief 
wordt onzerzijds gewaardeerd, met name vanwege een groter inzicht voor 
de specifieke gebruikers van de levensmiddelenwetgeving dat ontstaat. De 
leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af waarom een «nieuwe» Warenwet 
noodzakelijk is, indien - zoals op pagina 9 van de memorie van antwoord 
wordt gesteld - de huidige basis voldoende is voor het beoogde doel. 

Op grond van de huidige Warenwet is het zeer goed mogelijk ook 
regelgeving vast te stellen voor niet-levensmiddelen. De huidige mogelijk-
heden die er zijn om voor levensmiddelen voorschriften op te stellen, zijn 
namelijk eveneens aanwezig voor niet-levensmiddelen. Dat is de kern van 
de aangehaalde opmerking. In de «nieuwe» Warenwet worden evenwel 
enige mogelijkheden opgenomen die meer toegespitst zijn op de moderne 
produktiemethoden (bij voorbeeld typekeuring): daaraan is behoefte. 
Daarnaast hebben de artikelen 15,15a en 15b ook betrekking op niet-levens-
middelen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie tenslotte gingen in op het op pagina 10 
van de memorie van antwoord naar voren gebrachte aspect van onder meer 
verpakkingen waarvan het - na een eventuele splitsing van de Warenwet -
niet zonder meer duidelijk zou zijn in welke wet deze zouden moeten 
worden ondergebracht. Met name vroegen zij zich af of het doen vervallen 
van het milieubelang uit het wetsvoorstel, niet betekent dat in milieuwetten 
regels kunnen worden gesteld ten aanzien van verpakkingsmaterialen voor 
levensmiddelen. 

De door deze leden geopperde mogelijkheid is inderdaad aanwezig. 
Ondergetekenden wijzen er echter op dat iedere wet is vastgesteld om 
(een) bepaald(e) belang(en) te dienen. Milieuwetten strekken tot bescher-
ming van het milieu. Dat in een milieuwet ook ten aanzien van dergelijke 
verpakkingsmateriaal eisen gesteld kunnen worden is dan ook niet uitge-
slotea Hetzelfde materiaal kan evenwel daarnaast ook voor verpakkingen 
van andere produkten of voor nog andere doeleinden (gebruiksvoorwerpen 
worden gebruikt. In de betreffende wet zullen dan ten aanzien van dergelijk 
materiaal alle eisen die betrekking hebben op een of meer door die wet 
gediende belangen bij elkaar worden gegroepeerd. Uiteindelijk zal de 
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duidelijkheid hierdoor geen geweld worden aangedaan. Ook zal geen 
sprake zijn van door deze leden naar voren gebrachte «overbodige regule-
ring». Immers, het feit dat ten aanzien van één produkt in verschillende 
wettelijke kaders regelen worden gesteld, betekent niet bij voorbaat dat 
dan van overbodige regulering sprake zal zijn. 

HOOFDSTUK 2. STREKKING VAN HET WETSVOORSTEL 

2.1. Belangensfeer 

2.1.1. Algemeen 

De leden van de V.V.D.-fractie maakten opnieuw enkele opmerkingen 
over het gebruik van het woord «kunnen» in de diverse artikelen van het 
wetsvoorstel. 

De argumentatie gegeven in de memorie van antwoord (pag. 46) voor 
opneming van de term «kunnen» in artikel 14g, waarnaar door deze leden 
wordt verwezen geldt tevens voor die term in de andere artikelen, op basis 
waarvan algemene maatregelen van bestuur getroffen kunnen worden, 
alsmede voor de artikelen 15-15b. Overigens wordt er op gewezen dat de 
term «kunnen» in dit verband reeds in vele van de bestaande warenwetbe-
sluiten wordt gehanteerd; er is dus niets nieuws onder de zon. 

Zou het verbod worden beperkt tot het verhandelen van waren die 
«schadelijkzijn», dan zouden grote bewijsrechtelijke moeilijkheden ontstaan. 
Van veel stoffen is immers niet met absolute zekerheid vast te stellen bij 
welke hoeveelheid zij in elk geval onschadelijk zijn; dat is van veel, ook 
buiten die stoffen gelegen factoren afhankelijk. Waar geen scherpe grenzen 
kunnen worden aangegeven zou moeten worden gewacht tot de schade 
daadwerkelijk is toegebracht, hetgeen niet in overeenstemming is met de 
doelstelling «belang van de volksgezondheid». 

Met opzet is het voorstel ook op andere punten ruim geformuleerd 
opdat niet bij iedere nieuwe ontwikkeling in de techniek de wet behoeft te 
worden aangepast. Bedacht moet voorts worden dat de artikelen 14a-14m 
pas hun eigenlijke werking krijgen door middel van uitvoeringsbesluiten 
waarin een en ander zal worden uitgewerkt. 

Het gebruik van het woord «kunnen» in andere bepalingen van het 
wetsvoorstel houdt uiteraard verband met het feit dat de Warenwet een 
raamwet is. 

2.1.2. Milieubelang 

Van de zijde van de betrokken fracties werd nog in verschillende toonaar-
den teruggekomen op de schrapping van het milieubelang uit het wets-
voorstel. 

Van de instemming, betuigd door de leden van de fracties van C.D.A. en 
V.V.D., hebben wij goede nota genomen. Anders dan de leden van de 
P.v.d.A.-fractie veronderstelden, bracht de beperking van het milieubelang 
in het oorspronkelijke wetsvoorstel tot waren die problemen konden 
opleveren in de consumptiefase, geen werkelijke afbakening met andere 
wetten teweeg, aangezien die zich eveneens uitstrekken tot waren die 
milieuproblemen in de consumptiefase veroorzaken. Men denke aan 
geluidhinder en luchtverontreiniging, veroorzaakt door motorvoertuigen, 
thans geregeld op basis van onderscheidenlijk de Wet geluidhinder en de 
Wet inzake de luchtverontreiniging. 

De opvatting van de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat de departementale 
indeling zich eerder dient te richten naar de structuur van de wetgeving 
dan andersom, kunnen wij in zijn algemeenheid niet delen. De departe-
mentale indeling wordt primair door andere dan legislatieve overwegingen 
bepaald. Op zich gerechtvaardigde legislatieve overwegingen leiden vaak 
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tot wetgeving die het terrein van verscheidene departementen betreft, 
zonder dat dit leidt tot aanpassing van de departementale indeling. Men 
denke naast de Warenwet aan het wetsvoorstel Milieugevaarlijke Stoffen 
en de Bestrijdingsmiddelenwet. Een van de overwegingen daarbij is de 
uitvoerbaarheid van de wetgeving, die aanleiding geeft het aantal betrokken 
departementen zo gering mogelijk te houden. Bovendien achten wij het, 
anders dan de leden van de P.v.d.A.-fractie, met het oog op de samenhang 
in het milieubeleid bepaald ongewenst dat ministers, zonder daarbij hun 
ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
te betrekken, regels ter bescherming van het milieubelang treffen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., P.P.R. en C.P.N, gingen in op de 
mogelijke lacunes die de milieuwetgeving nog ten aanzien van waren zou 
bevatten. Zoals in de memorie van antwoord is opgemerkt, zal de milieu-
wetgeving met name na de totstandkoming van de Wet milieugevaarlijke 
stoffen (waarop ten tijde van de voorbereiding van het onderhavige 
wetsvoorstel nog veel minder zicht was) een nagenoeg uitsluitend stelsel 
ten aanzien van milieu-onvriendelijke produkten bevatten. De laatstgenoem-
de wet zal het mogelijk maken al het nodige te regelen ten aanzien van 
produkten die wegens het daarin voorkomen van stoffen of preparaten 
problemen voor het milieu veroorzaken. Ten aanzien van de produkten die 
anderszins problemen veroorzaken valt te wijzen op de Kernenergiewet 
voor ioniserende stralen uitzendende toestellen, de Wet geluidhinder voor 
geluidhinderlijke toestellen en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor 
luchtverontreinigende toestellen, terwijl de Afvalstoffenwet en de Wet 
chemische afvalstoffen het mogelijk maken de problematiek van de 
bewerking van de afvalstroom aan te pakken, onderscheidenlijk de doelma-
tige verwijdering van chemische afvalstoffen te bevorderen. Wat overblijft 
is de mogelijkheid om toestellen te reguleren die anders dan door het 
daarin voorkomen van stoffen of preparaten waterverontreiniging kunnen 
veroorzaken. Daartoe bevat de milieuwetgeving niet de mogelijkheid. De 
noodzaak voor een regeling terzake is evenwel ook niet gebleken. Zulks 
rechtvaardigt een brede bevoegdheid als in het oorspronkelijke ontwerp 
opgenomen derhalve niet. 

De leden van de fractie van de C.P.N, waren er voorstander van de 
regeling van milieu-onvriendelijke waren uit de milieuwetgeving te lichten 
en in zijn geheel onder te brengen in de Warenwet. Ook de opmerkingen 
van de leden van de P.P.R.«fractie over versnippering van wetgeving 
tendeerden in die richting. 
Om redenen, weergegeven in de memorie van toelichting (pag. 4) en de 
memorie van antwoord (pag. 13 en 14), geven ondergetekenden er de 
voorkeur aan de door de Warenwet te dienen belangen niet verder uit te 
breiden. 

De leden van de P.P.R.-fractie merkten ten slotte op dat in de considerans 
van het wetsvoorstel het milieu-aspect als een der door de Warenwet te 
dienen belangen was blijven staan. 

Ondergetekenden erkennen dat hier sprake is van een omissie. Bij de 
tweede nota van wijziging - die betrekking heeft op het doen vervallen van 
de gemeentelijke en provinciale taken inzake het toezicht op de naleving 
van de Warenwet - zal de considerans worden aangevuld, in welk verband 
tevens de betreffende passage zal worden geschrapt. 

2.1.3. Energie en grondstoffen 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of er andere wetgeving is of op 
komst is met het oog op energiebesparing of grondstoffengebruik. 

Daarop zij geantwoord dat buiten het wetsvoorstel Energiebesparing 
Toestellen zodanige wetgeving - om de in memorie van toelichting (pag. 5) 
en memorie van antwoord (pag. 14/15) aangegeven redenen - thans niet 
noodzakelijk wordt geacht. Daarmee zij tevens een antwoord gegeven op 
de opmerkingen terzake van de leden van de P.P.R.-fractie. 
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2.1.4. Reclame 

De samenhang tussen de bepalingen met betrekking tot de reclame in de 
vernieuwde Warenwet en die in het Bugerlijk Wetboek en de Omroepwet, 
dan wel met de gedragsregels van de Reclame Code Commissie, was de 
leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A. en V.V.D. nog niet geheel duidelijk. 

De leden van de fractie van de V.V.D. gingen er overigens wel van uit dat 
strafrechtelijk optreden inzake reclame een uiterste middel diende te zijn. 
Daarmee kan worden ingestemd. 

De belangrijkste overwegingen om naast de civiel- of tuchtrechtelijke 
bepalingen inzake misleidende reclame nog strafrechtelijke bepalingen 
inzake reclame-uitingen in de wetgeving op te nemen, zijn reeds verwoord 
op de pagina's 17 en 18 van de memorie van antwoord. In aansluiting 
hierop gaan ondergetekenden er overigens wel van uit dat toch in de 
meeste gevallen volstaan kan worden met acties op grond van de gedrags-
regels van de Reclame Code Commissie of vanuit het B.W. Slechts in een 
enkel geval zal naar verwachting strafrechtelijk behoeven te worden 
opgetreden. 

Gewezen zij in dit verband op de uitspraak van de Reclame Code Com-
missie van 22 mei 1980 (dossier 2189) betreffende een aanprijzing van een 
frisdrank gezoet met een kunstmatige zoetstof, waarbij de klager, i.c. de 
Overheid, in het ongelijk werd gesteld. Indien op grond van de Warenwet 
zelf een dergelijke overtreding zou zijn behandeld, zou waarschijnlijk een 
strafrechtelijke vervolging het gevolg zijn geweest. 

Van het voorhanden hebben door de overheid van bedoeld instrument, 
zal overigens een preventieve werking uitgaan: dat effect dient vooral niet 
te worden onderschat. 

In dit verband wordt overigens volstaan met een verwijzing naar genoemde 
passage in de memorie van antwoord, waarbij met nadruk wordt gewezen 
op de passage bovenaan pagina 18. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wanneer de Warenwet en 
wanneer het BW de basis zal zijn om op te treden tegen misleidende 
reclame-uitingen. 

De Wet Misleidende Reclame is uitsluitend indien de «burger» op grond 
van die wet een actie instelt. Indien bij of krachtens de Warenwet misleidende 
aanduidingen in de reclame zijn geregeld waarbij strafsancties zijn voorzien, 
zal in principe strafrechtelijk kunnen worden opgetreden. Met name het 
belang van de volksgezondheid zal aanleiding kunnen vormen tot direct 
strafrechtelijk optreden, terwijl denkbaar is dat in andere gevallen van 
misleidende reclame het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie 
mede wordt afgestemd op het al dan niet door anderen instellen van acties 
ter zake van misleidende reclame op grond van de andere regelingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de opvatting met betrekkig tot 
reclame in het algemeen, zoals die is neergelegd in de memorie van 
antwoord, in redelijke overeenstemming is met de evaluatie van de 
werking van de Wet Misleidende Reclame. 

Ondergetekenden zijn van oordeel dat het gestelde in de memorie van 
antwoord, met name op de pagina's 17,18 en 51 in grote lijn overeenstemt 
met bedoelde evaluatie. De Reclame Code Commissie speelt in dezen een 
belangrijke rol. Zowel naast de civielrechtelijke mogelijkheden terzake van 
misleidende reclame, als naast de nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden 
met betrekking tot niet toegelaten reclame op grond van de Warenwet, is 
dat het geval. Dat in beide gevallen de mogelijke gerechtelijke procedure 
als stok achter de deur fungeert is een goede zaak. 

De etiketteringsrichtlijn van de EG (Nr. 79/112/EEG) omvat zoals bekend, 
tevens reclame-uitingen die betrekking hebben op levensmiddelen. 
Naleving van het op die richtlijn en op de gewijzigde Warenwet te baseren 
desbetreffende besluit zal strafrechtelijk worden afgedwongen. Tevens 
heeft dat het voordeel dat zowel zaken betreffende de misleidende aandui-
dingen van, als misleidende reclame voor levensmiddelen in eerste 
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instantie worden voorgelegd aan de economische politierechter. De kans 
op discrepanties tussen veroordelingen betreffende aanduidingen op en 
reclame voor levensmiddelen wordt daarmede aanzienlijk kleiner. 

De leden van de V.V.D.-fractie zagen reclame als een instrument ten 
behoeve van de verkoop-bevordering en niet als instrument ten behoeve 
van goede voorlichting. 

Ook daarmee kan worden ingestemd, met dien verstande dat de ver-
koop-bevordering niet voorlichting mag inhouden die de consument 
misleidt. Deze leden hadden grote moeite met het doortrekken van de lijn 
ten aanzien van het uiten van reclame tot diegenen die niet zelf te koop 
aanbieden. 

Artikel 15b, eerste lid, is noodzakelijk om te bereiken dat degenen die niet 
zelf verhandelen (i.c. te koop aanbieden), zich in reclame-uitingen voor een 
waar gedragen overeenkomstig de voor verhandelaren ingevolge artikel 
14f gestelde regelen inzake aanduidingen voor die waar. Weglating van 
artikel 15b, eerste lid, zou mogelijkheden hebben geschapen tot ontduiking 
van de reclame-bepalingen (zie overigens ook de memorie van toelichting, 
pag. 52). 

De strekking van de vraag die de leden van de V.V.D.-fractie in het kader 
van de behandeling van dit wetsvoorstel stelden met betrekking tot 
omkering van de bewijslast bij bijvoorbeeld de misleidende reclame, 
ontgaat ondergetekenden. Voorshands gaan wij er van uit dat die vraag in 
dit kader niet gesteld dient te worden, nu alleen in artikel 1416b, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek sprake is van zodanige omkering. 

De leden van de P.P.R.-fractie ten slotte vroegen naar de stand van zaken 
bij de EG-besprekingen met betrekking tot aanprijzingen inzake de gezond-
heidswaarde van waren. 

Na één bespreking dienaangaande was het reeds duidelijk dat niet op 
korte termijn enige voortgang kan worden geboekt. Daarna zijn geen 
nieuwe discussierondes geëntameerd. 

Dezelfde leden stelden een vraag over de gevolgen van gebrek aan 
harmonisatie in de verschillende nationale wetgevingen met betrekking tot 
gezondheidsuitingen op waren, met name wanneer in ons land een uiting 
is verboden, en in een ander land niet. 

In principe gelden de verbodsbepalingen van artikel 15a, eerste lid, 
juncto derde lid, ten aanzien van het verhandelen hier in Nederland, 
onverschillig of de waar voor Nederland, dan wel voor het buitenland 
bestemd is. De bepaling van het eerste lid, onder a, strekt tot uitvoering 
van artikel 2, eerste lid, sub b, van de EEG-etiketteringsrichtlijn. Aangezien 
alle lid-staten gehouden zijn tot uitvoering van die richtlijn mag men er van 
uitgaan dat in het hele EG-gebied terzake een zelfde regime geldt. Voorzover 
het betreft eet- of drinkwaren die bestemd zijn voor landen buiten de EG, 
zou zich evenwel een onbevredigde situatie kunnen voordoen. Voor wat 
betreft de werking van het bepaalde sub b zij gewezen naar het gestelde in 
hoofdstuk 5, met betrekking tot artikel 15a. 

Ernstige misleiding met betrekking tot niet-levensmiddelen zal overigens 
in principe ook op uit te voeren waren van toepassing zijn. Het is overigens 
onwaarschijnlijk dat een uiting die in ons land als misleidend wordt 
beschouwd, in een ander land verplicht zou zijn. 

2.2. Werkingssfeer 

2.2.1. Export 

De leden van de fracties van C.D.A. en P.P.R. maakten enkele opmerkingen 
naar aanleiding van het in de memorie van antwoord gestelde met betrekking 
tot de export. Met name werd door de leden van de C.D.A.-fractie gevraad 
naar de reeds in de memorie van antwoord (pag. 21) aan de Kamer 
toegezegde brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
F. Bolkestein, inzake de exportproblematiek. 
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Gaarne willen ondergetekenden voor deze problematiek verwijzen naar 
de brief van genoemde Staatssecretaris aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer welke betrekking heeft op Internationale regelingen over potentieel 
gevaarlijke produkten (1983-1984, 18534, nr. 1). Met name wordt in dit 
verband gewezen op de conclusies opgenomen in die brief (pag. 7/8). 

2.3. Instrumentarium 

2.3.1. Adviescommissie Warenwet 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het gevaar van uitholling van de 
plenaire Adviescommissie Warenwet aanwezig, nu dit adviesorgaan meer 
adviezen op het gebied van de niet-levensmiddelen, opgesteld door de 
terzake deskundige subcommissie, zal moeten beoordelen. 

Dit gevaar zien wij niet, met name gelet op de nu ook reeds bestaande 
opvatting dat in de subcommissies de (soms zeer) specifieke deskundigheid 
aanwezig moet zijn, en in de plenaire Adviescommissie Warenwet de 
meer generale deskundigheid op dit terrein. In de plenaire commissie 
worden daarnaast ook meer de algemene uitgangspunten van het te 
adviseren voorschrift in ogenschouw genomen. Het instellen van twee 
Kamers (één voor levensmiddelen, één voor andere waren) waartoe de 
adviescommissie overigens wel zou kunnen adviseren, lijkt ondergetekenden 
overigens niet bij te dragen aan een snelle adviseringsprocedure. Wij 
nemen overigens aan dat, waar deze leden spraken over «onroerende 
zaken», zij «roerende zaken» bedoelden. 

Dezelfde ledden achtten het ongewenst dat de voorzitter van de Advies-
commissie Warenwet een belanghebbende kan zijn. 

De voorzitter van de Adviescommissie Warenwet zal, naast de voor die 
functie benodigde kwaliteiten het vertrouwen moeten hebben van alle 
leden, wil dit adviesorgaan goed functioneren. De mogelijkheid dat de 
voorzitter belanghebbende is bij een uit te brengen advies is uiteraard 
aanwezig: hij wordt immers benoemd uit de leden. Het komt ondergetekende 
evenwel onwaarschijnlijk voor dat een voorzitter wordt benoemd die een 
uitgesproken belanghebbende is bij diverse te adviseren onderwerpen. 

Tot nu toe is het overigens ook niet voorgekomen dat een benoeming en 
het functioneren van een voorzitter dergelijke bezwaren opriep. 

Indien daartoe aanleiding bestaat zal, op verzoek van de leden van de 
C.D.A.-fractie, over het functioneren van de adviescommissie in nieuwe 
samenstelling aan de Kamer worden gerapporteerd. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. drongen nogmaals aan op 
financiële ondersteuning van de werkzaamheden van consumentenverte-
genwoordigers binnen de Adviescommissie. 

Op pagina 21 van de memorie van antwoord is reeds uitvoerig ingegaan 
op dit onderwerp. Het aldaar bedoelde overleg in het kader van de ICC is 
evenwel nog niet afgerond. 

Dezelfde leden zagen positieve aspecten in het tevens medezenden aan 
de ondergetekenden van (de weergave van) minderheidsstandpunten 
binnen de Adviescommissie Warenwet. Zij waren van mening dat dat de 
duidelijkheid zou bevorderen, met name in geval van belangrijke en 
principiële kwesties. 

Afgezien van de vraag wanneer een kwestie belangrijk is of «alleen 
maar» technisch, hebben deze leden in principe wel gelijk met de laatste 
stelling. Wij achten de mogelijkheid echter niet uitgesloten geconfronteerd 
te worden met een opsomming van de verschillende standpunten binnen 
de adviescommissie. In een aantal gevallen kan evenwel reeds van te 
voren een inschatting worden gemaakt van de standpunten van betrokkenen: 
daarvoor heeft de overheid een adviesorgaan niet nodig. Het gaat er toch 
om dat de diverse belanghebbenden, in het raam van het formele adviesor-
gaan, tot een zoveel mogelijk unaniem advies kunnen komen, zodat de 
overheid in feite niet om het advies heen kan: daarmee wordt toch de 
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invloed van het maatschappelijk gebeuren op Warenwet-gebied het best 
gegarandeerd. Deze stelling sluit ook aan bij de opmerking van de leden 
van de C.D.A.-fractie dat openheid betracht moet worden indien van een 
uitgebracht advies wordt afgeweken. Slechts zwaarwegende argumenten 
zouden de overheid aanleiding kunnen geven om op wezenlijke punten van 
het advies af te wijken, indien dat advies unaniem is uitgebracht. 

Dezelfde leden onderstreepten nogmaals het belang van het overleg 
tussen de PBO-organen en de Adviescommissie Warenwet over op waren 
betrekking hebbende verordeningen. De leden van de fracties van P.v.d.A. 
en V.V.D. ten slotten drongen aan op een verankering van het horen van de 
adviescommissie in geval van bedoelde PBO-verordeningen. 

Zoals reeds is gesteld in de memorie van antwoord (pag. 23) is het een 
goede gewoonte van de bedrijfsorganen om de adviescommissie in te 
schakelen alvorens een verordening wordt vastgesteld. Onder verwijzing 
naar het, ook door de leden van de V.V.D.-fractie bij paragraaf 2.1.d. van 
het nader voorlopig verslag naar vorengebrachte belang dat de regering 
hecht aan zelfregulering (17931, nrs. 10-11, pagina 5), lijkt een zodanige 
wettelijke verankering hier niet op zijn plaats. Indien evenwel de noodzaak 
van een zodanige verplichting wordt aangetoond, bijvoorbeeld omdat de 
adviescommissie steeds minder of helemaal niet meer wordt gehoord, zou 
een zodanige wettelijke bepaling alsnog kunnen worden opgenomen. 
Evenwel zou deze bepaling dan onderdeel uit moeten maken van de 
PBO-wetgeving en niet van de Warenwet. 

2.3.2. Warenwetbesluiten 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen een reactie van ondergetekenden 
ten aanzien van de verbazing die soms door de directies van de keurings-
diensten van waren wordt geuit over het feit dat nieuwe warenwetbesluiten 
uiteindelijk nogal eens afwijken van aanvankelijke ontwerpen. 

Bij de totstandkoming van vrijwel alle warenwetbesluiten (wijziging van 
bestaande of voorstellen voor nieuwe) wordt de Adviescommissie Warenwet 
gehoord. Uiteraard wordt ernstig rekening gehouden met het advies van 
deze commissie terzake, zodat in een aantal gevallen ontwerp-besluiten de 
nodige veranderingen dienen te ondergaan alvorens zij in het Staatsblad 
kunnen worden afgekondigd. 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden alsnog een antwoord op hun op 
pagina 25 van de memorie van antwoord aangehaalde vraag met betrekking 
tot de tijdsduur van totstandkoming van warenwetbesluiten. 

Om deze leden alsnog enig inzicht te geven in die tijdsduur is in de 
bijlage bij deze memorie een overzicht opgesteld van de belangrijkste 
data in de totstandkomingsprocedure van de besluiten die tussen het 
vaststellen van het voorlopig verslag met betrekking tot onderhavig 
wetsvoorstel en 1 januari 1985 in het Staatsblad zijn verschenen. 

2.3.3. Spoed-c.q. voorlopige regelingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden een vraag met betrekking tot de 
in artikel 14 m opgenomen spoedprocedure en de in ieder geval medebe-
trokkenheid van de Minister van Economische Zaken hierbij. Zij wezen 
tevens op de ontwikkelingen inzake de zgn. garnalenkwestie. 

Vastgesteld moet worden dat in elk geval door middel van de in artikel 
14m opgenomen bevoegdheid een snellere regeling getroffen kan worden 
dan het geval is met de huidige Warenwet. De medebetrokkenheid van de 
Minister van Economische Zaken bij de besluitvorming behoeft geen 
tijdverlies op te leveren en kan een evenwichtige totstandkoming ervan 
bevorderen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. waren van oordeel dat met betrekking 
tot de spoedprocedure van artikel 14m het door ondergetekenden aange-
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voerde argument voor snelle uitvoering van EG-regelingen niet ter zake 
doende was. 

Ter onderbouwing van het genoemde argument wordt het volgende 
opgemerkt. In EG-verband bestaan procedures die tot een zeer snelle 
totstandkoming van regelgeving kan leiden. Tevens wordt bij zo'n regeling 
een zeer korte termijn aan de lid-staten gegeven om de inhoud van de 
regeling in hun wetgeving over te nemen. Het kan hier situaties betreffen 
die in Nederland wellicht nog niet zo acuut zijn, doch waarin door het 
treffen van een EG-regeling eventuele verstoring van de concurrentie-ver-
houdingen wordt voorkomen. Aangezien de normale wetgevingsprocedure 
(vaststellen van een algemene maatregel van bestuur) geruime tijd in 
beslag neemt, dient ook indien het regelingen betreft die uit de EG afkomstig 
zijn, de mogelijkheid te bestaan deze regelgeving zonodig via de spoedpro-
cedure van artikel 14m uit te voeren. Hierdoor kan Nederland op tijd zijn 
verdragsverplichtingen nakomen, en treedt geen verstoring van concurren-
tieverhoudingen op. 

2.3.4. Ontheffingen en vrijstellingen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. deden de suggestie om bij het 
voornemen tot het verlenen van een vrijstelling of een ontheffing in ieder 
geval het advies te vragen van de Adviescommissie Warenwet. Tevens 
stelden zij een vraag met betrekking tot het vertrouwelijke karakter bij een 
te geven ontheffing zoals door ondergetekenden was gesteld. Deze leden 
vroegen hoe dit vertrouwelijke karakter zich dan verhield met artikel 14o, 
eerste lid, waarbij de houder van een ontheffing wordt verplicht bij de waar 
of op haar verpakking melding te maken van de verleende ontheffing. 

Wat betreft dit laatste aspect wordt opgemerkt dat er een groot verschil 
bestaat tussen het naar buiten brengen van de inhoud van een ontheffing 
en het vermelden van het feit dat een ontheffing is verleend. De suggestie 
die door deze leden wordt gedaan met betrekking tot het vragen van advies 
aan de Adviescommissie Warenwet bij het voornemen tot het verlenen van 
een vrijstelling, spreekt ondergetekenden aan. 

Bij de overweging om zulks al of niet te doen dient wel het risico te 
worden betrokken dat vertrouwelijke gegevens, waarop de vrijstelling 
betrekking zou moeten hebben, bekend kunnen worden bij de concurrentie. 
Het komt ons dan ook ongewenst voor om in de wet vast te leggen dat bij 
het verlenen van vrijstellingen de Adviescommissie Warenwet dient te 
worden gehoord. In de praktijk zal er evenwel zoveel mogelijk naar worden 
gestreefd deze procedure toch te volgen. Bovendien sluit deze gang van 
zaken aan bij een nu reeds in een aantal gevallen gevolgde werkwijze. 

Bij een individuele ontheffing zal echter het vertrouwelijke karakter 
steeds het zwaarste moeten wegen: de innovatie van produkten mag 
immers niet worden afgeremd door een dergelijke, min of meer openbare 
bespreking van de ontheffingsaanvraag. 

2.3.5. Product-recall 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en P.P.R. hebben de regering 
gevraagd nader in te gaan op het terugroepen van gevaarlijke produkten, 
kortweg «product-recall». 

Vooropgesteld zij dat de bewindslieden nog steeds streven naar «een» 
regeling van product-recall. Er zijn echter problemen verbonden aan de 
diverse varianten die men aan het fenomeen product-recall kan geven, 
waarvan sommige van principiële aard. Mede om die reden, maar ook om 
tegemoet te komen aan de desbetreffende wensen van zowel de leden van 
de fracties van P.v.d.A. als P.P.R., willen de ondergetekenden thans graag 
meer inhoudelijk op deze zaak ingaan. Allereerst zij gepreciseerd dat in 
het hiernavolgende onder «product-recall» wordt verstaan het door een 
producent of verhandelaar actief bij consumenten en eventueel bij com-
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merciële afnemers terughalen of terugroepen van produkten, nadat 
gebleken is dat daaraan gevaren voor de gezondheid of veiligheid van de 
consument kleven. 

Het uit een oogpunt van bescherming van de volksgezondheid en 
veiligheid belangrijkste aspect van het product-recall is het feit dat er 
teruggeroepen wordt, dat wil zeggen dat een producent of verhandelaar 
actief en gericht ruchtbaarheid geeft aan gebleken gevaren, en dat de 
verdere verkoop van het produkt wordt stopgezet. Een voor de consument 
niet onbelangrijk tweede aspect is, dat hij het ondeugdelijke produkt kan 
terugzenden en dat dit gerepareerd, vervangen dan wel vergoed wordt. In 
het kader van de Warenwet is evenwel primair het eerste aspect aan de 
orde en het tweede slechts inzoverre daarmee de effectiviteit van het uit de 
handel en bij de consument weghalen van de gevaarlijke produkten wordt 
verhoogd. 

Om te bevorderen dat geen waren in de handel worden gebracht die 
schadelijk (kunnen) zijn voor de mens, bestaat er thans reeds een aantal 
publiekrechtelijke regels. Met name kan worden gewezen op de op artikel 6 
van de vigerende Warenwet gebaseerde gemeentelijke keuringsverordenin-
gen, welke inhoudelijk in het voorliggende wetsvoorstel zijn terug te 
vinden in het rechtstreeks werkende artikel 15, de artikelen 8, 28, 29 en 36 
van de Wet op de economische delicten, alsmede op de artikelen 174, 175 
en 330 van het Wetboek van Strafrecht. De in deze kaders getroffen 
regelingen hebben met elkaar gemeen dat het daadwerkelijk verder 
verhandelen van voorhanden, door hun ondeugdelijkheid gevaarlijke 
waren strafbaar is gesteld. Deze maatregelen liggen alle in de sfeer waar 
een onmiddellijk ingrijpen vereist is, bij voorbeeld via het opleggen van 
een voorlopig verhandelverbod of inbeslagneming. Deze maatregelen 
strekken zich voor het overgrote deel - echter in hun context gezien om 
begrijpelijke redenen - slechts uit tot zover deze gewraakte waren nog 
verhandeld zouden worden - en laten dus produkten die zich reeds in 
handen van de consument bevinden ongemoeid. Artikel 36 van de Wet op 
de economische delicten lijkt via het openbaar ministerie de mogelijkheid 
te openen om aan de betrokkene een zodanig transactieaanbod te doen dat 
de voorwaarden die daarbij gesteld kunnen worden op product-recall 
neerkomen. Is de betrokkene evenwel niet bereid op dit aanbod in te gaan 
dan resteert slechts de krachtens artikel 8 van die wet aan de rechter 
toekomende bevoegdheid om bij de veroordeling enigerlei vorm van 
product-recall op te leggen. Deze laatste mogelijkheid zal zich echter in de 
tijd gezien op een veel lager c.q. te laat tijdstip voordoen dan dat waarop 
het risico is geconstateerd. 

Aangezien in de Warenwet in het algemeen steeds zal worden uitgegaan 
van een systeem van repressieve controle, is het nooit uit te sluiten dat 
gevaarlijke waren verhandeld zijn of worden. De afgelopen jaren is de 
overheid meermalen geconfronteerd met ernstige, onaanvaardbare risico's 
voor de gezondheid of de veiligheid van de consument ten gevolge van 
onveilige waren. Onder het regime van de huidige Warenwet vallen - naast 
alle levensmiddelen - slechts enkele niet-levensmiddelen. Deze laatste 
groep van produkten heeft gemiddeld gesproken een veel langere levens-
duur dan levensmiddelen. Mede gezien de toepasselijkheid van het 
nieuwe artikel 15 op alle niet-levensmiddelen zal de overheid in dat kader 
meer dan thans het geval is, kunnen worden geconfronteerd met risico's 
die zich uitstrekken tot waren waarvan het produceren of het verhandelen 
toch al geruime tijd plaatsvindt, c.q. geruime tijd geleden heeft plaatsge-
vonden. Het is in die gevallen, waarbij het natuurlijk om meer dan één 
enkel exemplaar van een produkt zal gaan, zaak dat de verantwoordelijke 
producent of importeur hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt 
gesteld, bij voorbeeld via de detaillist die het gevaar constateert, en 
vervolgens overgaat tot het nemen van zodanige adequate maatregelen 
dat het risico wordt voorkomen of beperkt. Het is dan niet alleen noodzakelijk 
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dat verder verhandelen wordt gestaakt (hiertoe is men op grond van het 
huidige regime reeds verplicht, hetgeen op die grond dus zonodig kan 
worden afgedwongen), maar het is ook gewenst dat al degenen in wier 
handen deze waren zich bevinden van dit gevaar op de hoogte worden 
gebracht. Op deze wijze kan namelijk (verdere) schade voor de volksgezond-
heid worden voorkomen. Natuurlijk kan de overheid zelf, bij voorbeeld via 
eigen persberichten, zich van deze taak kwijten. Er is evenwel een grote 
kans dat het betrokken bedrijf eerder/beter kennis draagt van de onderhavige 
potentiële risico's. Bovendien is het eindresultaat nog afhankelijk van de 
bereidheid van de media om deze berichten (volledig) op te nemen. Het is 
echter, nog los van deze praktische problemen, juister en adequater indien 
corrigerende maatregelen als hierboven bedoeld door de verantwoordelijke 
producent of verhandelaar worden getroffen. Juister omdat bij die producent 
of verhandelaar de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid liggen voor 
de door hem in de handel gebrachte waren. Adequater, omdat die producent 
of verhandelaar, gezien de hem ter beschikking staande kennis, zowel de 
timing, als de uitvoeringsmodaliteiten van een product-recall zelf in veel 
gevallen beter zal kunnen overzien dan de overheid. Juist ook vanwege 
deze aspecten zien producenten thans reeds, al dan niet na contact met de 
overheid, aanleiding tot het nemen van maatregelen op vrijwillige basis. 

Bij het bestuderen van de problematiek is een tweetal majeure aandachts-
punten aan de orde gekomen. In de eerste plaats is een strafrechtelijk 
afdwingbare meldingsplicht overwogen voor een ieder die achteraf 
gesproken gevaarlijke waren heeft verhandeld. Hierbij is gestuit op de niet 
uitte sluiten strijdigheid met het algemene rechtsbeginsel dat een potentiële 
verdachte zichzelf niet hoeft te beschuldigen. In geval van product-recall zal 
immers ruchtbaarheid moeten worden gegeven aan het feit dat onveilige 
produkten zijn of nog worden verhandeld. In feite betekent dat een ge-
dwongen openbare kennisgeving van overtreding van artikel 15 door 
degene die die waren verhandelt. 

In de tweede plaats is gedacht aan een algemene zorgplicht, zoals die 
ook voorkomt in artikel 2 van het wetsvoorstel Milieugevaarlijke Stoffen 
(Tweede Kamer, 1983-1984,16800, nr. 14). Dit artikel verplicht ieder die 
beroepshalve een stof vervaardigd, aan een ander ter beschikking stelt, in 
Nederland invoert of toepast, en die weet of redelijkerwijs had kunnen 
vermoeden dat door zijn handelingen met die stof gevaren kunnen optreden 
voor mens of milieu, alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd, teneinde die gevaren zoveel mogelijk te beperken. 
Een gedraging in strijd met dit artikel is strafbaar gesteld. Bedacht moet 
wel worden dat dit artikel in een ander kader dan dat van de Warenwet 
speelt. Bij de bestudering van product-recall in het hier aan de orde zijnde 
kader mogen terzake van zo'n zorgplicht zaken als bovengenoemde 
zelfbeschadiging en de vaagheid van de norm daarom zeker niet uit het 
oog worden verloren. 

Bij de bestudering van de merites van een dergelijke zorgplicht in 
onderhavig verband is voorts nog gestuit op het niet onbelangrijke aspect 
dat zulk een plicht in het geval van een eventuele reeds verjaard zijnde 
overtreding van artikel 15 voor een langere periode de mogelijkheid biedt 
van een strafrechtelijke aanpak. Immers op grond van artikel 70, eerste lid, 
sub 1°, van het Wetboek van Strafrecht, is de verjaringstermijn van artikel 
15 twee jaar nadat de verhandeling heeft plaatsgevonden. Met name in het 
geval van waren niet zijnde levensmiddelen is de levensduur gewoonlijk 
echter langer dan twee jaren. Bij ontdekking na verloop van die twee jaren 
kan de betrokken verhandelaar niet meer strafrechtelijk worden aangespro-
ken vanwege overtreding van artikel 15. Overigens is in genoemd wets-
ontwerp Milieugevaarlijke Stoffen tevens een zodanige voorziening 
getroffen, dat, indien de verantwoordelijke producent of verhandelaar 
nalatig blijft om passende maatregelen te treffen, de overheid deze nagelaten 
maatregelen alsnog kan treffen. Daaraan is een zodanige voorziening 
gekoppeld dat de overheid de hieraan verbonden kosten geheel of gedeel-
telijk op de nalatige kan verhalen. 
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Nog los van de in dit kader niet belichte samenhang met produktenaan-
sprakelijkheid en mogelijk ook met het verzekeringsrecht, moge uit het 
bovenstaande blijken dat aan een regeling van «product-recall» nog 
zodanige principiële aspecten kleven dat ondergetekenden op dit moment 
nog geen concreet voorstel kunnen doen. Nog los hiervan zal het overleg 
met organisaties van consumenten en bedrijfsleven moeten worden 
voortgezet. Met voortvarendheid zal echter de bestudering van «product-
recall» worden voortgezet, waarbij tevens praktische problemen, zoals het 
niet altijd traceerbaar zijn van producenten of verhandelaars, aan de orde 
zullen komen. 

Overigens heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling enige jaren geleden over dit onderwerp aan de lid-staten 
aanbevelingen gedaan. Mede ten gevolge hiervan zijn in een toenemend 
aantal andere landen bevoegdheden inzake «product-recall» in kaderwet-
geving op het terrein van de veiligheid van waren opgenomen. Op deze 
plaats willen ondergetekenden dan ook ingaan op de modaliteiten van 
enkele buitenlandse wetgevingen, zulks in antwoord op terzake gestelde 
vragen van de leden van de P.P.R.-fractie. In het Verenigd Koninkrijk kan 
krachtens de «Consumer Safety Act» de overheid aanbieders verplichten 
waarschuwingen te publiceren met betrekking tot onveilige produkten die 
verhandeld zijn of worden. In de recente Franse produktveiligheidswetgeving 
(Mesures relatives a la sécurité des consommateurs) is voorzien in de 
mogelijkheid om consumenten te doen waarschuwen in dergelijke gevallen. 
In de Amerikaanse «Consumer Product Safety Act» is voorzien in de 
mogelijkheid om producenten of handelaren de verplichting op te leggen 
op passende wijze alle andere betrokkenen te waarschuwen. Met name in 
de Verenigde Staten heeft de ervaring geleerd dat de overheid zelden tot 
een product-recall-actie behoeft te verplichten, waarbij bekend is dat 
hieraan mede bijdraagt het feit dat wetgeving aanwezig is die als stok 
achter de deur functioneert. 

2.3.6. Verplichte toevoegingen (artikel 14a, tweede lid) 

De leden van met name de fractie van de P.v.d.A. hebben, kennelijk naar 
aanleiding van het in de memorie van antwoord gememoreerde brood-
zout-arrest gewezen door de Hoge Raad, en geïnspireerd door activiteiten 
van een groep verontrusten welke met name de mogelijke samenhang met 
artikel 11 van de Grondwet onder de aandacht bracht, een groot aantal 
vragen gesteld over reikwijdte en belang van artikel 14a, tweede lid. Zij 
lieten hun definitieve standpunt daarover afhangen van de beantwoording 
van de door hen gestelde vragen. Ook de leden van de fracties van C.D.A. 
en V.V.D. hebben over deze voorgestelde bepaling vragen gesteld. 

In de memorie van toelichting is reeds aangegeven wat bedoelde 
bepaling beoogt: het bevorderen van de aanwezigheid in bepaalde eet- en 
drinkwaren die een essentiële plaats in het gangbare voedingspakket 
innemen, van zekere bestanddelen waarvan het nuttig en wenselijk is te 
waarborgen dat ze, verwerkt in die waar, de consument bereiken. In de 
memorie van antwoord wordt vervolgens gesproken over het zeker stellen 
dat de voedingsstoffen inderdaad in de voeding geraken en dat daarom de 
verplichte toevoeging zich dient te beperken tot die levensmiddelen die een 
belangrijke bijdrage aan de dagelijkse voeding leveren. Ook is reeds 
aangegeven dat de voorgestelde bepaling in feite de basis moet gaan 
vormen voor de verplichte vitaminering van margarine en de jodering van 
(gezouten) brood. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in dat verband 
waarom de voorgestelde bepaling niet tot die stoffen beperkt zou kunnen 
worden, terwijl de leden van de V.V.D.-fractie de vraag stelden aan welke 
andere voedingsstoffen gedacht werd. 

Het valt niet uit te sluiten dat nog andere voedingsstoffen dan genoemde 
in de toekomst een zelfde status zouden dienen te verkrijgen. Bijvoorbeeld 
vanwege een nieuwe technologie zou mogelijk een bepaalde essentiële 
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voedingsstof uit een belangrijk levensmiddel dreigen te verdwijnen, 
waardoor het totale voedselpakket te arm aan deze voedingsstof dreigt te 
worden. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen hetgeen de 
Voedingsraad zegt in zijn tweede deeladvies inzake de toevoeging van 
vitamines aan voedingsmiddelen: restauratie en substitutie (1983), namelijk 
dat bij de keuze van de technologie het zoveel mogelijk behouden van 
voedingsstoffen als argument moet dienen (pag. 14). Voorts zouden 
nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer erop kunnen gaan duiden dat 
een tekort aan een bepaalde essentiële voedingsstof acuut is. Ook is het 
niet uitgesloten dat door het gebruik van bepaalde grondstoffen afkomstig 
uit gebieden waar de geo-chemische omstandigheden leiden tot een laag 
gehalte aan bepaalde voedingsstoffen in die grondstoffen, het totale 
voedingspakket niet (langer) alle benodigde voedingsstoffen bevat. 

Vooralsnog kunnen overigens concreet geen mogelijke andere voedings-
stoffen genoemd worden waarvoor onderhavige bepaling zou moeten 
gaan gelden. Gezien het bovenstaande lijkt het ondergetekenden evenwel 
niet verstandig in de voorgestelde bepaling de reikwijdte te beperken tot de 
tot nu toe bekende verplichte toevoegingen. 

De leden van de C.D.A.-fractie zouden gaarne aangetoond zien dat 
bijvoorbeeld de bedreiging door struma in ons land zoveel ernstiger is dan 
elders in Europa dat Nederland met een wettelijke verplichting van gejodeerd 
broodzout vrijwel een uitzondering in Europa moet vormen. 

Degemiddelde jodiumopnamein Nederland ligt tussen 86-123 microgram 
per dag, waarbij de opname uit broodzout is inbegrepen. De WHO beveelt 
een opanme van 150 microgram per dag aan. Zonder de opname uit het 
brood zou de jodiumopname in grote gebieden van ons land rond de 50 
microgram per dag liggen, bij welke voorziening in de dertiger jaren bij 
40-50% van de schoolkinderen struma voorkwam. Ook in andere landen 
(b.v. Zwitserland, Duitsland, België) zijn er van oudsher jodiumarme 
gebieden aan te wijzen waar de natuurlijke opname van jodium niet 
voldoende is en krop daarom veelvuldig voorkwam. De eerste struma-pro-
phylaxe stamt uit 1922 toen in een Zwitsers kanton jodium aan keukenzout 
werd toegevoegd. Sindsdien hebben vele landen dit voorbeeld gevolgd en 
is het voorkomen van krop sterk verminderd. In Zwitserland en West-Duits-
land is evenals in Nederland naast het jodiumhoudend zout ook niet-jodi-
umhoudend zout verkrijgbaar. Beide landen zijn echter erg bezorgd over de 
jodiumopname in hun land, zoals recent werd gemeld in het Duitse Ernah-
rungsbericht (1984) en het Zweiter Schweizerischer Ernahrungsbericht 
(1984). In beide rapporten worden evenwel geen instrumenten aangegeven 
om tot een betere jodium-voorziening in het voedingspakket te komen. 
Dankzij de Nederlandse maatregelen terzake van het gejodeerde broodzout, 
is een zodanige bezorgdheid voor de Nederlandse situatie niet aanwezig. 
Het teruglopen van het gebruik ervan zou daar evenwel verandering in 
kunnen brengen. Ondergetekenden zijn van mening dat het reeds in de 
jaren '30 in gang gezette beleid dient te worden voortgezet, zodat de 
situatie die in de Bondsrepubliek en Zwitserland kennelijk tot bezorgdheid 
aanleiding geeft, in ons land niet zal ontstaan. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaven vervolgens een aantal criteria 
aan, dat in de wet zelf zou kunnen worden opgenomen en waaraan zou 
moeten worden voldaan alvorens tot een verplichting kan worden overge-
gaan. Op zichzelf hebben wij tegen een nadere omkadering bij de uitvoering 
van deze bepaling geen bezwaar. Ook waarderen wij het dat genoemde 
leden op deze praktische wijze hun inbreng hebben geleverd in de discussie 
over het principiële aspect van deze regelgeving. Bespreking van de 
verschillende criteria verdient dan ook terecht aandacht in deze memorie. 
Onderstaande argumentatie per voorgesteld criterium volgt de door deze 
leden aangegeven volgorde. 

a. «Belang voor de gehele bevolking». 
Een algemene verplichtstelling is inderdaad uitsluitend gerechtvaardigd 

indien het belang van de bevolking als geheel ermee gediend is. Dat het 
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ene individu meer baat heeft van een verplichte toevoeging dan het andere 
individu, valt uiteraard niet te voorkomen. Later in deze paragraaf wordt in 
het antwoord op een andere door deze leden gestelde vraag dezerzijds de 
suggestie gedaan het woord «bestanddeel» te hanteren als «voedingsstof». 
Door deze verfijning wordt reeds benadrukt dat het om onmisbare voedings-
stoffen (nutriënten) voor de bevolking als geheel gaat. Wij achten dit een 
zeer relevant criterium. 

«Op geen andere wijze is in het betreffende bestanddeel te voorzien, 
dan wel tegen zeer hoge kosten». 

Uiteraard zouden er wel financiële grenzen aan te geven zijn die betrekking 
hebben op de verkrijgbaarheid als voedingsstof, wanneer wel of niet tot 
een doelmatige verplichte toevoeging zou moeten worden overgegaan. 
Daarbij laten ondergetekenden de mogelijke verkrijgbaarheid in de vorm van 
tabletten, poeders of drankjes buiten beschouwing: een goede voeding 
moet zelf alle essentiële voedingsstoffen bevatten; aanvulling met bijzondere 
preparaten valt buiten dat uitgangspunt. Dit criterium zou evenwel tot de 
conclusie kunnen leiden dat het verplicht stellen van het vitamineren van 
margarine niet meer geoorloofd zou zijn, namelijk in het geval dat deze 
leden van mening zouden zijn dat de prijs van boter - dat toch reeds de 
vitamines A en D bevat - ten opzichte van margarine niet «zeer hoog» te 
noemen is. Dat criterium is dan ook niet goed te hanteren bij het overwegen 
of al dan niet tot een verplichting moet worden overgegaan. 

c. «De mogelijkheid dat het betreffende voedingsmiddel ook zonder de 
toevoeging verkrijgbaar is». 

Een ontheffings-/vrijstellingsmogelijkheid is ingebouwd in vrijwel iedere 
verplichting die opgelegd wordt aan de burger (vaccinatie, bromfietshel-
men). Een zodanige mogelijkheid is eveneens ingebouwd in dit wetsvoorstel. 
De eerste ondergetekende wil in dit verband de toezegging doen dat 
tegelijkertijd met de inwerkingtreding van een op bedoelde bepaling 
gebaseerde amvb, een vrijstellingsregeling terzake van kracht zal worden. 
Indien van een zodanige vrijstellingsmogelijheid gebruik zou worden 
gemaakt, dient echter ten minste te worden voldaan aan de voorwaarde 
dat een passende aanduiding dient te worden gebezigd, waarin wordt 
gewezen op de afwezigheid van de desbetreffende voedingsstof. 

d. «Een zeer ruime veiligheidsmarge tussen de toe te voegen hoeveelheid 
voedingsstof en de eventuele schadelijke hoeveelheid ervan voor de 
mens». 

Dat criterium is uitstekend te hanteren. De toe te voegen hoeveelheid van 
de voedingsstof dient ertoe dat uit het totale voedselpakket de aanbevolen 
hoeveelheid van de voedingsstof wordt geconsumeerd. Die hoeveelheid is 
uiteraard niet schadelijk voor de mens; pas bij een ruime overschrijding 
van bedoelde hoeveelheid zou de desbetreffende voedingsstof een 
schadelijke werking kunnen verkrijgen. 

e. «Verwantschap van de toe te voegen stof met (bestanddelen van) het 
desbetreffende levensmiddel». 

De leden van deze fractie gingen kennelijk uit van margarine als vervan-
gingsprodukt van boter, vandaar dat margarine, voor wat betreft de 
vitamines A en D, dezelfde voedingssamenstelling dient te hebben als 
boter. In zoverre kan inderdaad van een zekere verwantschap worden 
gesproken. In het geval van jodium-voorziening stuit dit criterium evenwel 
op onoverkomelijke bezwaren. Jodium zou, als het goed was, van nature in 
voldoende mate in drinkwater moeten voorkomen. Op grond van het 
verwantschaps-criterium zou deze voedingsstof aan het drinkwater kunnen 
worden toegevoegd. Zou daar dan toe moeten worden overgegaan? Dit 
criterium is in dit verband dan ook niet goed bruikbaar. 

f. «Extra problemen die een en ander voor de fabrikant, bewerker of 
distributeur van het levensmiddel met zich meebrengt». Indien deze leden 
zouden bedoelen dat een verplichte toevoeging technologische bezwaren 
voor producent of bewerker zou ontmoeten, met name indien zij de goede 
hoedanigheid (houdbaarheid, smaak) van het levensmiddel negatief zou 
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beïnvloeden, lijkt dit criterium overbodig. Immers het kan niet de bedoeling 
van een goed voedingsbeleid zijn dat door een zodanige toevoeging de 
consumptie van voor de voeding belangrijke levensmiddelen belangrijk 
terug zou lopen. Ook als deze leden zouden bedoelen dat in een verdere 
verhandelingsfase het voorgeschreven gehalte mogelijkerwijs terugloopt 
tot onder de verplichte norm, dan is dit criterium overbodig. Immers het 
produkt dat de consument bereikt, moet voldoen aan de voorgeschreven 
eis. Wanneer die garantie niet zou kunnen worden gegeven, dan dient niet 
tot een verplichte toevoeging te worden overgegaan. 

Samengevat kan worden gesteld dat enkele van de voorgestelde criteria 
- al dan niet in aangepaste vorm - gehanteerd kunnen worden bij de 
daadwerkelijke invulling van deze bepaling in de desbetreffende amvb's. In 
de daarbij behorende nota van toelichting zal hieraan de nodige aandacht 
worden gegeven. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen op het in het arrest van de 
Hoge Raad gestelde ten aanzien van de mogelijke - niet beoogde - discre-
panties met de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, indien de verplichte 
toevoeging beschouwd zou moeten worden als geneesmiddel. 

Uiteraard wordt niet beoogd geneesmiddelen aan levensmiddelen te 
doen toevoegen. Ter voorkoming van misvatting zou dan ook in elk geval 
beter van «voedingsstoffen» dan van «bestanddelen» kunnen worden 
gesproken. Voedingsstoffen kunnen naast hun fysiologische werking ook 
een therapeutische werking bezitten, namelik wanneer deze in een veel 
grotere hoeveelheid dan de bevolen hoeveelheid worden gebruikt. In dat 
geval kan dan evenwel geen sprake zijn van voedingsstoffen in de gebrui-
kelijke betekenis. Met de toevoeging van voedingsstoffen aan levensmid-
delen wordt deze therapeutische werking niet beoogd en door de geringe 
hoeveelheid ook niet bereikt. 

Wanneer een voedingsstof aan levensmiddelen moet worden toegevoegd 
zal namelijk een zodanige hoeveelheid worden vastgesteld dat de opname 
van die voedingsstof uit het totale voedselpakket de aanbevolen hoeveelheid 
benadert. De aanbevolen hoeveelheid van de voedingsstof waarnaar het, in 
het licht van de huidige kennis, wenselijk is te streven. 

De fractieleden van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen de regering naar haar 
mening over de samenhang, c.q. strijdigheid met artikel 11 van de Grondwet. 

Artikel 11 van de Grondwet stelt het recht op onaantastbaarheid van het 
menselijk lichaam voorop, maar laat beperkingen daarop toe, bij of 
krachtens de wette stellen. Zodanige beperkingen kunnen voortvloeien uit 
een andere grondwetbepaling, nl. artikel 22, eerste lid, waarbij de overheid 
wordt opgedragen, maatregelen te treffen ter bevordering van de gezond-
heid. Van ongrondwettigheid van een verplichte toevoeging van stoffen (of 
dat nu geneesmiddelen zouden zijn of niet) aan levensmiddelen op grond 
van het voorgestelde artikel 14a, tweede lid, kan dan ook geen sprake zijn. 
Daarnaast wordt ook ten aanzien van dit aspect gewezen op de toegezegde 
vrijstellingsregeling, waardoor het principiële karakter van de bepaling van 
aanzienlijk minder belang wordt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaven voorts een viertal alterna-
tieven om hetzelfde doel te bereiken als wordt beoogd door de onderhavige 
bepaling. Allereerst wezen deze leden op de mogelijkheid om de verkoper 
te verplichten dat deze naast het «gewone» levensmiddel ook het levens-
middel waaraan bepaalde zeer gewenste voedingsstoffen zijn toegevoegd, 
ter beschikking moet hebben voor de verkoop, waarbij deze laatste gesierd 
zouden mogen worden met een gezondheids-uiting. 

Een zodanige verplichting lijkt op zichzelf een nuttig instrument om toch 
zoveel mogelijk aan het met artikel 14a, tweede lid, beoogde doel tegemoet 
te kunnen komen. Op grond van de Warenwet kan een detaillist evenwel 
niet worden verplicht om (ten minste) bepaalde waren te verhandelen. Een 
dergelijke verplichting zou overigens ook niet passen in het systeem van de 
Warenwet. Over het bezigen van gezondheidsuitingen wordt op het 
volgende gewezen. Afgezien van het verbod vervat in artikel 15a om de 
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door deze leden gesuggereerde aanprijzingen te bezigen, en de problemen 
die zouden kunnen ontstaan met de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, 
zijn wij ook geen voorstanders van het gebruik van gezondheids-uitingen 
om de «verrijkte» levensmiddelen aan te prijzen. In de Voedingsnota is 
namelijk reeds uitvoerig ingegaan op het belang van een evenwichtig 
samengesteld voedingspakket. Overaccentuering van onderdelen ervan 
door middel van aanprijzingen, is in strijd met dat belang. 

Deze mogelijkheid kan dan ook geen alternatief zijn. 
Ook wezen dezelfde leden op een mogelijke financiële compensatie 

indien het «verrijkte» levensmiddel aanmerkelijk duurder zou worden dan 
het «gewone» levensmiddel. 

Ondergetekenden wensen in dit verband onderscheid te maken tussen 
produkten die belangrijke levensmiddelen kunnen vervangen en belangrijke 
levensmiddelen waaraan een voedingsstof verplicht is toegevoegd. 
Vervangende levensmiddelen worden doorgaans op de markt gebracht 
omdat zij goedkoper zijn dan het te vervangen levensmiddel. Indien de 
verplichte toevoeging kostenverhogend zou werken, betekent dat dat het 
prijsverschil tussen beide iets wordt verkleind, maar de prijs van het te 
vervangen produktzal ongetwijfeld hoger blijven. In een dergelijk geval is 
een financiële compensatieregeling overbodig. Bij de belangrijke levens-
middelen waaraan een voedingsstof is toegevoegd, zal geen sprake 
behoeven te zijn van een dergelijke compensatie ten gunste van het 
«verrijkte» levensmiddel. Het lijkt namelijk niet aannemelijk dat van een 
aanmerkelijk prijsverschil sprake zal zijn tussen beide soorten. Het gaat 
immers relatief gesproken, om uiterst kleine hoeveelheden voedingsstoffen. 

Indien evenwel een dergelijke verplichting aanmerkelijk kostenverhogend 
zou werken, zou moeten worden afgezien van een verplichting in een 
dergelijke vorm. 

Voorts meenden dezelfde leden dat met andere beïnvloedingsmiddelen 
hetzelfde doel bereikt zou kunnen worden. Zij dachten daarbij aan subsidie-
regelingen en aan het bezigen van bepaalde uitingen. Gezien het hierboven 
uiteengezette lijkt het nogmaals ingaan op deze suggesties weinig zinvol. 
Naar aanleiding van de vraag van deze leden naar het gebruik van ongejo-
deerd keukenzout bij de broodbereiding kan worden medegedeeld dat er 
geen toename van het gebruik ervan geconstateerd is. Het broodzoutgebruik 
is namelijk onveranderd gebleven. Na de uitspraak in het broodzout-arrest 
heeft de eerste ondergetekende met name de broodbakkerijsector gewezen 
op het belang voor de volksgezondheid van het blijvend gebruiken van 
(gejodeerd) broodzout. De indruk bestaat dat de uitwerking daarvan zeker 
niet negatief is te noemen. 

In dat verband vragen deze leden tevens naar de intensiteit van de 
controle op de naleving van de verplichting van het broodzoutgebruik bij 
de bereiding van gezouten brood vóór het broodzout-arrest. 

Zoals alle bereidplaatsen van eet- en drinkwaren, worden ook broodbak-
kerijen frequent door ambtenaren van de keuringsdiensten van waren 
geïnspecteerd. Slechts in enkele gevallen is daarbij geconstateerd dat bij 
de broodbereiding bewust geen broodzout werd gebezigd maar keukenzout. 
In die gevallen is dan ook proces-verbaal opgemaakt. Uit twee van die 
gevallen is vervolgens het broodzout-arrest voortgevloeid. Behalve door 
zeldzame uitzonderingen, is de naleving van de voormalige verplichting, en 
op dit moment, het gebruik maken van de mogelijkheid broodzout te 
bezigen, bijzonder goed te noemen. 

Als vierde mogelijkheid om tot een voldoende voorziening met voedings-
stoffen in het voedselpakket te geraken, opperden de leden van de P.v.d.A.-
fractie tenslotte het instrument van het doen van een «aanbeveling» aan 
alle betrokkenen. 

Die mogelijkheid wordt niet adequaat geacht. In de eerste plaats moet 
worden gewezen op het toch marginale effect van de huidige verplichte 
waarschuwing op sigaretten en shag. Van een waarschuwing zou toch een 
indringender effect mogen worden verwacht dan van een verplichte 
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aanbeveling. Van het laatste gaat immers toch iets vrijblijvends uit. 
Bovendien, wanneer een garantie over het opvolgen door betrokkenen van 
de door de overheid gedane aanbeveling niet kan worden gegeven, lijkt, 
gezien het belang van de opvolging ervan, bij voorbaat van deze mogelijkheid 
te moeten worden afgezien. 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en V.V.D. vroegen naar de noodzaak 
om de verplichte toevoeging voor te kunnen schrijven bij algemene 
maatregel van bestuur. Daarbij werd met name gewezen op het principiële 
karakter, waardoor wellicht een wat «zwaardere» procedure bij de totstand-
koming zou moeten worden gevolgd. De leden van de V.V.D.-fractie 
vroegen zich af wat er op tegen zou zijn om een dergelijke maatregel bij 
wet op te leggen, gezien de essentie van het voedingspakket. Naar de 
mening van de leden van de P.v.d.A.-fractie zullen de Staten-Generaal 
ongetwijfeld hun medewerking verlenen aan een spoedige totstandkoming 
van de regelgeving, indien het belang van de toevoeging algemeen 
onderkend wordt. Deze leden waren tevens van mening dat de betrokken 
bereiders in dat geval uit zichzelf reeds de betreffende voedingsstoffen aan 
hun produkten zullen willen toevoegen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deden reeds de suggestie in het voorlopig 
verslag (pagina 15) om met name bij toepassing van de onderhavige 
bepaling als een van de grondslagen voor een algemene maatregel van 
bestuur, een procedure te volgen die via de Kamer zou lopen. De leden van 
de V.V.D.-fractie opperden, zij het in meer algemene zin, iets dergelijks met 
een verwijzing naar een - overigens ingetrokken - amendement op het 
wetsvoorstel op de Bodembescherming (Tweede Kamer, 1984-1985, 16 529, 
nr. 50). In de memorie van antwoord (pag. 24) is afhoudend gereageerd op 
die suggestie: de Adviescommiddie Warenwet heeft een breed maatschap-
pelijk draagvlak. Zij wordt door ondergetekenden dan ook gezien als een 
advies-orgaan waarin alle aspecten van een voorgestelde regeling aan de 
orde zullen kunnen komen. Nu er bovendien geen bezwaar tegen zal 
worden gemaakt dat bij de daadwerkelijke toepassing van de voorgestelde 
bepaling in de nota van toelichting bij de desbetreffende amvb uitgebreid 
aandacht aan de hierboven besproken criteria zal worden geschonken, 
waarbij - wellicht ten overvloede - nogmaals wordt gewezen op de vast te 
stellen vrijstellingsregeling, worden geen redenen aanwezig geacht om 
terug te komen op het reeds ingenomen standpunt. De opvatting dat de 
Kamer ongetwijfeld haar medewerking zal verlenen aan een spoedige 
totstandkoming van een dergelijk voorschrift, vermag ondergetekenden 
eveneens niet te overtuigen om vanwege die te verwachten medewerking 
de totstandkoming via de Kamer te doen lopen. Bovendien neemt de 
beleidslast door een dergelijke procedure aanmerkelijk toe voor de betrokken 
departementen. Dat bereiders uit zichzelf reeds een bestanddeel (voedings-
stof) zullen willen toevoegen indien men algemeen overtuigd is van de 
gewenstheid van die toevoeging, is op zichzelf misschien wel juist, maar 
geeft geen enkele garantie dat men dat inderdaad ook zal doen. Juist de 
enkeling die de voedingsstof in kwestie niet toevoegt, kan bij de consument 
van zijn produkt ongewenste gevolgen met betrekking tot een onvoldoende 
nutriëntenvoorziening te weeg brengen. Ook de vraag welke hoeveelheid 
men dan zal bezigen, en, daaraan gekoppeld, hoe het toezicht op die 
toevoeging - zonder wettelijke bepaling - moet worden uitgeoefend, doet 
de noodzaak tot regelgeving terzake zeker niet verminderen. 

Het bovenstaande samengevat komen ondergetekenden tot de volgende 
conclusies: 

1. De essentie van de voorgestelde bepaling zou niet moeten worden 
aangetast door het uitsluitend noemen in die bepaling van de nu bekende 
verplicht toe te voegen voedingsstoffen. 

2. Het woord «bestanddeel» in de voorgestelde bepaling zal worden 
gehanteerd als voedingsstof. 

3. Het criterium dat de verplichte toevoeging in het belang is van de 
bevolking als geheel zal worden gehanteerd. 
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4. Een limitering van de toe te voegen voedingsstof, zodanig dat 
redelijkerwijs de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van die voedingsstof 
niet wordt overschreden, zal eveneens als criterium worden gehan-
teerd. 

5. Tegelijkertijd met een amvb (mede) gebaseerd op artikel 14a, tweede 
lid, zal een vrijstellingsregeling terzake worden afgekondigd. 

6. De noodzaak voor een geopperde «zwaardere» procedure bij de 
totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur of, zelfs van een 
bijzondere wet (mede) ter uitvoering van onderhavige bepaling, wordt, 
gezien met name de onder 5 gedane toezegging, door ondergetekenden 
niet onderschreven. 

7. Van discrepanties met artikel 11 van de Grondwet is geen sprake. 
8. Discrepanties met de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening zijn niet 

aanwezig, nu het uitsluitend om voedingsstoffen gaat, die naar hun aard in 
lage concentraties in het voedselpakket voorkomen, waardoor een farma-
cologische werking wordt uitgesloten. 

9. Indien de toevoeging zou leiden tot aanzienlijke prijsverschillen tussen 
waren waaraan wel en waren waaraan niet de voedingsstof is toegevoegd, 
zou moeten worden afgezien van een verplichte toevoeging; de overheid is 
niet bereid financiële compensaties te treffen. Vooralsnog wordt een 
dergelijk prijsverschil overigens niet aannemelijk geacht. 

10. Het bezigen van (positieve) gezondheidsuitingen is op grond van 
artikel 15a, eerste lid, reeds niet toegestaan en past overigens niet in het 
beleid uiteengezet in de Voedingsnota. 

11. Subsidieverlening en het bezigen van een verplichte aanbeveling, 
zijn geen geschikte alternatieven voor de voorgestelde bepaling. 

2.4. Handhaving 

De leden van de fracties van de V.V.D. en de P.v.d.A. stelden aanvullende 
vragen met betrekking tot mogelijkheden van de keuringsdiensten van 
waren om voldoende toezicht uit te oefenen met name op alle «nieuwe» 
zaken die in het wetsvoorstel zijn opgenomen (reclame, niet-levensmiddelen 
en produktiefase niet-levensmiddelen). 

Allereerst dient te worden gewezen op de uitvoerige uiteenzetting op dit 
punt in de memorie van antwoord (pag. 29 en 30). Wat betreft de niet-
levensmiddelen is reeds door betrokken ondergetekenden in de nota 
Veiligheid in de privésfeer (18453, nrs. 1-2) benadrukt, dat uitbreiding van 
de capaciteit van de keuringsdiensten van waren noodzakelijk zal zijn. 
Inmiddels is daaraan een zekere invulling gegeven, terwijl het college van 
directeuren van Keuringsdiensten van Waren voorstellen zal doen om een 
effectief en efficiënt toezicht op de niet-levensmiddelen mogelijk te maken. 
Op het gebied van de reclame zullen de keuringsdiensten van waren de 
nodige departementale ondersteuning krijgen die met name gegeven zal 
worden vanuit de bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur nieuw te vormen algemene directie Rijkskeuringsdienst van waren. 
Zoals reeds in de memorie van antwoord (pag. 51) is opgemerkt zullen de 
andere organen die zich reeds bezighouden met de controle op de reclame 
hun taken behouden. 

2.4.1. Kosten van de controle 

De leden van de V.V.D.-fractie constateerden dat er nog te weinig inzicht 
bestaat in de financiële gevolgen voor de gemeenten en in de lasten voor 
het bedrijfsleven. 

Ondergetekenden zijn van mening dat de lasten voor het bedrijfsleven in 
het algemeen niet of nauwelijks zullen veranderen. De gemeenten zullen 
daarnaast geen financiële bijdrage meer hoeven te leveren aan het werk 
van de keuringsdiensten van waren. In verband met de toegepaste korting 
uit het gemeentefonds, samenhangende met de 100% rijksfinanciering, 
zullen de financiële gevolgen voor de gemeenten niet bijzonder groot zijn. 
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De leden van de C.D.A.-fractie stelden nog een aanvullende vraag met 
betrekking tot de uitbreiding van de controle-capaciteit bij de keuringsdien-
sten van waren in verband met het voornemen de controle in de produktie-
fase te versterken. 

Er wordt op gewezen dat de versterking van de controle in de produktiefase 
een zekere verschuiving van de werkzaamheden binnen de keuringsdiensten 
van waren met zich mee zal brengen, hetgeen echter niet kostenverhogend 
zal werken. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de ondergetekenden naar hun 
mening of er een aanmerkelijke werkdrukverzwaring voor de rechterlijke 
macht zal optreden. 

Een zodanige werkdrukverzwaring wordt niet verwacht. Tevens wordt 
erop gewezen dat de zittende magistratuur nauwelijks te maken krijgt met 
warenwettelijke overtredingen, aangezien deze in het algemeen middels 
een schikking met het openbaar ministerie worden afgedaan. Ter ontlasting 
van het openbaar ministerie zal nog nader bekeken worden in hoeverre de 
keuringsdiensten van waren deze bevoegdheid eveneens zouden kunnen 
verkrijgen. 

De leden van de C.D.A.-fractie wensten een nadere specificatie van het in 
de begroting opgenomen bedrag ad f88 miljoen, in verband met het 
aandeel daarin van de integrale rijksfinanciering van de warenkeuring. 

In de brief van eerste ondergetekende aan de Tweede Kamer dd. 2 
november 1984 (17495, nr. 8) is in onderdeel I reeds ingegaan op deze 
verdeling, zij het niet aangevuld met cijfers. 

Onderstaand overzicht sluit aan bij de daargegeven opsomming: 
— repressief toezicht vleeskeuring f 8 miljoen; 
— uitvoering beleidsnota's, intensivering «non-foods», 
specialisaties bij keuringsdiensten f 6 miljoen; 
— aanloopkosten Rijkskeuringsdienst van Waren f 1 miljoen; 
— financiering warenkeuring f 73 miljoen. 

2.4.2. Controle en onderzoek 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden een vraag met betrekking 
tot de coördinatie bij de controle tussen de gedeconcentreerde Rijkskeu-
ringsdienst van Waren, de Economische Controledienst en de Algemene 
Inspectiedienst. 

Zoals reeds in de memorie van antwoord (pag. 7) is opgemerkt zullen de 
coördinatie-afspraken naar buiten bekend gemaakt worden. De omvorming 
van de keuringsdiensten tot een gedeconcentreerde rijksdienst zal het 
maken van dergelijke afspraken alleen maar vergemakkelijken. 

Dezelfde leden vroegen de ondergetekenden of deze verwachten dat 
buitenlandse leveranciers bereid zullen zijn contracten af te sluiten, waarbij 
de volle verantwoordelijkheid voor de te leveren waren bij hen terecht 
komt. Tevens vroegen zij hoe overtredingen in dit verband voor de wet zijn 
te executeren. 

Het moge duidelijk zijn dat de stelling in de memorie van antwoord dat 
de «volle verantwoordelijkheid» bij de buitenlandse producent terecht 
komt, uitsluitend kan slaan op de civielrechtelijke verantwoordelijkheid. 
Zoals reeds eerder op pagina 44 van de memorie van antwoord is gesteld, 
blijft de importeur strafrechtelijk aansprakelijk en zullen er in principe geen 
problemen zijn met de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf. Of de 
door deze leden bedoelde contracten zullen worden afgesloten zal afhangen 
van de betrokken partijen en de gevoerde onderhandelingen. Ondergete-
kenden zien het totstandkomen van zulke contracten als een reële mogelijk-
heid. 

De leden van de V.V.D.-fractie herhaalden voorts hun aanmerking op het 
feit dat in de tekst van artikel 14j niet wordt gesproken over de mogelijkheid 
van contra-expertise, terwijl de memorie van toelichting wel melding 
maakt dat de onderhavige bepaling tegenbewijs van de betrokkene niet 
uitsluit. 
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Wellicht is sprake van een misverstand bij deze leden. Artikel 14j handelt 
immers over de methode van onderzoek als zodanig, terwijl in artikel 20, 
derde lid, het recht op het later nemen van een contra-monster is vastgelegd. 
Met dit contra-monster kan een contra-expertise worden uitgevoerd die, 
indien een methode van onderzoek is voorgeschreven, geanalyseerd wordt 
met behulp van die methode. Ondergetekenden begrepen dat deze leden 
hiermee akkoord gingen. Wat betreft de andere vragen van deze leden op 
het punt van de methoden van onderzoek wordt volstaan meteen verwijzing 
naar het gestelde op de pagina's 30 en 31 van de memorie van antwoord. 

2.5. Verhouding tot andere wettelijke regelingen 

De leden van de C.D.A.-fractie sprak de in de memorie van antwoord 
neergelegde pragmatische terreinafbakening tussen Warenwet en Land-
bouwkwaliteitswet aan. Van de uitwerking ervan zouden zij gaarne op de 
hoogte gehouden willen worden. 

Er wordt op gewezen dat in het ICC-jaarrapport telkens overzichten zijn 
opgenomen die antwoord geven op de door deze leden gestelde vraag. 
Bovendien worden de uiteindelijke besluiten en regelingen in respectievelijk 
het Staatsblad en de Staatscourant gepubliceerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie was het onduidelijk hoe kan worden 
voorkomen dat in het kader van de Warenwet en de Landbouwkwaliteitswet 
besluiten kunnen worden vastgesteld die op één onderwerp betrekking 
hebben. 

Wij zijn van mening dat zulks ook niet behoeft te worden voorkomen, 
voorzover ten minste geen duplicering van regelgeving plaats vindt. Met 
andere woorden: een afzetbevorderingsregeling in het kader van de 
Landbouwkwaliteitswet kan een specifiek nut hebben door te functioneren 
naast een Warenwetregeling voor eenzelfde produkt(engroep), welke 
immers niet het primaire doel heeft de afzet te bevorderen. 

Dezelfde leden pleitten voor een zodanige hiërarchie tussen Electriciteits-
wet en Warenwet, dat eerstgenoemde wet in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen zou terugtreden. 

Ondergetekenden erkennen dat zich situaties kunnen voordoen dat een 
bepaalde amvb zowel op basis van de Electriciteitswet als op basis van de 
Warenwet gebaseerd zou «kunnen» worden. Van «moeten» - zoals deze 
leden suggereerden - is daarbij natuurlijk geen sprake. De keuze van het 
wettelijk kader is om principiële redenen echter minder interessant; van 
groter belang zijn zaken als toereikendheid van het instrumentarium, 
duidelijkheid voor de justitiabelen, en de mogelijkheden voor de controle-
rende instantie. Zo sluit bij voorbeeld een regeling voor contactdozen niet 
alleen beter aan bij de werkingssfeer van de Elektriciteitswet dan bij die 
van de Warenwet, maar eerstgenoemd kader is daarvoor ook het meest 
aangewezen, gezien eerderbedoelde beleidsmatige controle-technische 
redenen. Wij geven er dan ook de voorkeur aan om zulks in het reguliere 
overleg tussen de hier opererende primaire verantwoordelijke ministeries 
te bespreken dan om de gevraagde hiërarchie in de Warenwet vast te 
leggen. 

Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de verhouding tussen Warenwet 
en het wetsvoorstel Milieugevaarlijke Stoffen, waarop de leden van de 
P.v.d.A.-fractie duidden. Evenmin als in de Elektriciteitswet is in dat 
wetsvoorstel voorzien in een zekere terugtreding van die wet ten opzichte 
van de Warenwet. Men zou enigszins paradoxaal kunnen stellen dat juist 
omdat beide wettelijke kaders zo goed met elkaar sporen, waarmee 
bedoeld is de nauwe samenhang in beleidsdoelstellingen, is afgezien van 
het creëren van zo'n in de wet vastgelegde hiërarchie. 

2.6. Afstemming op het EEG-recht 

De leden van de fractie van het C.D.A. spraken hun zorg uit voor het doen 
van concessies aan het belang van gezondheid of veiligheid van de 
Nederlandse consument tengevolge van de werking van het EEG-verdrag. 
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Een van de redenen om nationale wetgeving welke handelsbelemmerin-
gen tot gevolg heeft in stand te houden, is het belang van de volksgezond-
heid. Op dat gebied is, met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel, 
het beleidsterrein overwegend aan de verschillende EG-lid-staten overgela-
ten, indien harmonisatie terzake (nog) niet tot stand is gekomen. De vrees 
uitgesproken door deze leden, delen ondergetekenden dan ook niet. 

Dezelfde leden herhaalden hun wens met betrekking tot aanvaarding in 
EG-verband van door Nederland gewenst geachte wetgeving. Daarover is 
reeds een en ander naar voren gebracht in de memorie van antwoord (pag. 
38); wij achten geen aanleiding aanwezig om opnieuw daarop in te gaan. 
De leden van de V.V.D.-fractie gaven blijk van hun zorg ten aanzien van 
mogelijke negatieve discriminatie van het Nederlandse bedrijfsleven. 

In de memorie van antwoord (pag. 37) is reeds aangegeven dat vrijstelling 
van bepaalde voorschriften voor ingevoerde waren als laatste optie moet 
worden gezien, indien onverhoopt sprake zou zijn van strijdigheid met het 
EEG-Verdrag. Voor de door deze leden naar voren gebrachte zorg voor 
negatieve discriminatie in verband met stringente samenstellingseisen aan 
produkten, kan dan ook nauwelijks begrip worden opgebracht. Mocht 
immers blijken dat een samenstellingseis aan produkten niet te rechtvaar-
digen is, dan wordt in eerste instantie de oplossing gezocht in minder 
stringente eisen. Pas wanneer deze onaanvaardbaar mochten zijn, dan zou 
overwogen kunnen worden een invoer-vrijstelling te verlenen. 

HOOFDSTUK 3. STRUCTUUR 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen naar de samenhang tussen 
de artikelen 15-15b en de algemene maatregelen van bestuur die op basis 
van de artikelen 14-14m kunnen worden vastgesteld. 

Uitgangspunt van de Warenwet is dat slechts deugdelijke en veilige 
waren verhandeld mogen worden. De artikelen 15 en 15a schrijven dat 
expliciet voor, en gelden voor alle waren. Lang niet voor alle waren zullen 
voorschriften bij specifieke algemene maatregelen van bestuur worden 
getroffen. Op deze laatste groep van waren zijn, voor wat betreft de 
Warenwet, slechts de artikelen 15 en 15a van toepassing. De regelen 
gesteld in de amvb's kunnen evenwel niet los gezien worden van bedoelde 
rechtstreeks werkende artikelen; zij moeten tegelijkertijd worden toegepast. 
Indien bij een amvb specifieke voorschriften zijn gegeven ten aanzien van 
een bepaalde groep waren, zijn de rechtstreeks werkende artikelen 15 en 
15a als sluitstuk te beschouwen, omdat specifieke voorschriften niet alle 
aspecten van deugdelijkheid en veiligheid kunnen bevatten. De vervolgens 
door deze leden gestelde vraag over het nut van de artikelen 15-15a is 
daarmede tevens beantwoord. Voor de betekenis van artikel 15b tenslotte 
zij verwezen naar hoofdstuk 5 van deze memorie. 

HOOFDSTUK 4. STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

De vragen van de leden van de V.V.D.-fractie of strafvervolging veelal op 
grond van een groot aantal artikelen zou kunnen geschieden, kan niet in 
zijn algemeenheid met ja of neen worden beantwoord. 

Bij het vervolgingsbeleid zal aan het volksgezondheidsbelang evenwel 
een grotere prioriteit worden gegeven. Tevens dient bedacht te worden dat 
het openbaar ministerie door middel van de tenlastelegging bepaalt welke 
overtredingen vervolgd worden. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen, in aanmerking genomen dat 
strafbepalingen een concrete norm verlangen, of het dan voor de hand ligt 
het woord «kunnen» in de artikelen 15-15b op te nemen. 

Ondergetekenden onderschrijven dat in strafbepalingen een zo concreet 
mogelijke norm dient te worden opgenomen. Het gebruik van het woord 
«kunnen» dient derhalve alleen te worden gebezigd indien dat noodzakelijk 
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is. In de door deze leden aangehaalde artikelen betreft dat: artikel 15 onder 
a, b en c; artikel 15a, eerste lid, onder b; artikel 15b, tweede lid onder b. 
Wat betreft het gebruik van het woord «kunnen» wordt verder verwezen 
naar het gestelde in paragraaf 2.1.1. 

Gezien de ervaring met de huidige gemeentelijke keuringsverordeningen 
waarin ook het woord «kunnen» wordt gehanteerd, verwachten ondergete-
kenden dat de strafrechter ook tot veroordeling zal overgaan indien niet 
concreet gebleken is dat de gezondheid of veiligheid van de mens in 
gevaar is gebracht. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden een vraag met betrekking tot de 
«hoogte» van de opgelegde boetes, met name wat de intensivering van het 
contact met het openbaar ministerie over de strafmaat heeft opgeleverd. 
Het overleg heeft met zich meegebracht dat regelmatig de hoogte van de 
straffen die door het openbaar ministerie gevorderd zullen worden, worden 
besproken en aangepast. Tevens heeft het openbaar ministerie de bereidheid 
getoond vaker gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot wegneming 
van het door de verdachte genoten voordeel. Hoewel dit geen eenvoudige 
zaak is wordt die ontwikkeling door ondergetekenden van harte ondersteund. 

HOOFDSTUK 5. ARTIKELEN 

Artikel 1 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen een nadere uitleg van de eerste 
volledige zin van pagina 40 van de memorie van antwoord, welke betrekking 
heeft op het in een ondeugdelijke toestand geraken van een waar door 
onoordeelkundige behandeling. 

De volgende twee voorbeelden van een dergelijke situatie geven goed 
weer waar het om gaat. Indien een waar in diepgevroren toestand moet 
worden bewaard, en bijvoorbeeld in een winkel wordt daarmede de hand 
gelicht, dan is de kans zeer groot dat de consument een ondeugdelijk 
produkt in zijn bezit krijgt. Ook kan gedacht worden aan een waar, die 
vanwege de hygroscopische aard ervan gedurende de gehele verhande-
lingsfase droog moet worden bewaard. Indien deze evenwel onderhevig is 
geweest aan opslag in een vochtige omgeving is het ook in dat geval niet 
onwaarschijnlijk dat de koper een ondeugdelijk produkt verkrijgt. In beide 
gevallen was de bereide c.q. geprodceerde waar deugdelijk van aard, maar 
zij werd door onoordeelkundige behandeling ondeugdelijk. 

Artikel 14b 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen om een nadere toelichting 
over de handelwijze van de controlerende instantie indien niet geheel is 
voldaan aan een bepaalde voorwaarde gesteld krachtens het eerste lid. In 
het door deze leden genoemde voorbeeld van het ontbreken van het 
«e»-teken op een voorverpakking van melk, is evenwel geen sprake van 
overtreding van artikel 14b. Dat artikel betreft feitelijke handelingen die het 
produkt beïnvloeden. Voor de betekenis van dit artikel zij gewezen op het 
gestelde in de memorie van toelichting (pag. 31 e.v.). In het in dit voorbeeld 
genoemde geval zou sprake kunnen zijn van overtreding van artikel 14f met 
betrekking tot een foutieve hoeveelheidsaanduiding. Indien namelijk bij 
gebruikmaking van het «gemiddelde-vul-systeem» de letter «e» niet wordt 
gebezigd op de verpakking, is automatisch het «minimum-vul-systeem» 
van toepassing. Het verhandelen van bedoelde verpakkingen betekent dan 
ook dat in zijn totaliteit minder melk wordt verhandeld dan op de verpakking 
is vermeld. Of in zo'n geval, waarin sprake is van een enkel exemplaar, tot 
vervolging zal worden overgegaan achten wij niet waarschijnlijk; wellicht 
zal een waarschuwing of een rectificatie van aanduiding meer voor de 
hand liggen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17495, nr. 12 25 



Ook de leden van de V.V.D.-fractie achtten een verhandelingsverbod niet 
altijd de juiste weg in geval van overtreding van artikel 14b. 

Het zesde lid staat, zoals reeds is gesteld in de memorie van antwoord, 
los van het verbod vervat in het eerste lid. Een verhandelingsverbod zal 
slechts van toepassing zijn indien de overtreding van ernstige aard is, 
namelijk indien de volksgezondheid schade kan lijden. In het door deze 
leden gegeven voorbeeld is het niet duidelijk aan welke voorwaarde niet 
zou zijn voldaan, want «aan alle eisen van volksgezondheid, veiligheid, 
eerlijkheid in de handel en informatie aan de consument» zou zijn voldaan. 
In dat geval zou zelfs in het geheel geen sprake zijn van overtreding: 
voldoen aan de door deze leden genoemde eisen betekent immers dat in 
overeenstemming met de op grond van dit artikel vastgestelde amvb is 
gehandeld. 

Artikel 14f 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden opnieuw aan de orde het opzetten 
van een sluitend systeem van categoriale aanduidingen. 

In de memorie van antwoord (pag. 45) is reeds uitvoerig op deze wens 
ingegaan: ondergetekenden voelen er niets voor. De suggestie van deze 
leden als zou sinds het van kracht worden van het Algemeen Aanduidin-
genbesluit (Warenwet) het aantal suggestieve, misleidende of halfware 
aanduidingen zijn toegenomen, is ons niet bekend, en lijkt ook onwaar-
schijnlijk. Op grond van artikel 3, eerste lid, en artikel 20 van dat besluit is 
het immers veel beter mogelijk op te treden tegen dergelijke «aanduidingen». 
Indien deze leden andere ervaringen hebben, dan ontvangen wij gaarne 
zodanige gegevens. 

Artikel 15a 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op het verschil in de formulering 
van artikel 15a, eerste lid, onder a en onder b. 

Het verschil vindt zijn oorzaak in de formulering van de betreffende 
bepaling van de Etiketteringsrichtlijn (79/112/EEG). Die richtlijn heeft 
uitsluitend betrekking op eet- en drinkwaren en beperkt de verboden 
vermeldingen tot uitingen die verband houden met het voorkomen, 
behandelen of genezen van een ziekte van de mens. De tekst van sub a kan 
evenwel niet ook bij sub b worden gebezigd, gezien het grote aantal zeer 
verschillende produkten in de sfeer van niet-levensmiddelen. Bij toepassing 
van dezelfde tekst zou zelfs een aanduiding van een produkt als «massage-
borstel» als een verboden uiting moeten worden beschouwd! Op grond van 
de huidige tekst van sub b kan evenwel worden opgetreden tegen vermel-
dingen en voorstellingen die tot gevolg kunnen hebben dat de veiligheid of 
gezondheid van de mens in gevaar kan worden gebracht. 

Artikel 15b 

Naar aanleiding van de in de nota van wijziging aangebrachte beperking 
van de mogelijke reikwijdte van het vijfde lid van dit artikel, vroegen de 
leden van de P.v.d.A.-fractie om een verduidelijking ter zake. 

Zoals reeds in de memorie van antwoord is gesteld heeft de commissie-
van der Grinten geadviseerd de mogelijke reikwijdte van een verbod gesteld 
krachtens het vijfde lid te beperken tot een tweetal belangen, alsmede ter 
uitvoering van internationale verplichtingen. Het kabinet heeft dit advies 
opgevolgd, aangezien het met deze commissie van mening was dat met 
name reclamebureaus wel erg beperkt zouden worden in hun mogelijkheden 
om afzetbevorderende campagnes op te zetten. 
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Artikel 26 

De leden van de V.V.D.-fractie namen aan dat de geheimhouding van de 
samenstelling van waren - naar aanleiding van de deponeringsplicht in 
artikel 14b - ook onder dit artikel valt. 

Het is niet precies duidelijk waarop deze leden met deze vraag doelden. 
Indien een deponeringsplicht op grond van artikel 14b, eerste lid, onder c, 
bestaat zullen de bereiders/vervaardigers de aangewezen overheidsinstantie 
op de hoogte dienen te stellen van de samenstelling van een bepaalde 
waar. In het algemeen zullen bereiders/vervaardigers geen geheimhou-
dingsplicht hebben als bedoeld in artikel 26, tweede lid. Degene bij wie de 
receptuur is gedeponeerd, is gehouden aan de geheimhoudingsplicht van 
artikel 28. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
J. P. van der Reijden 

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

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, 
A. Ploeg 
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Bijlage bij paragraaf 2.3.2. 

Overzicht van de belangrijkste data in de totstandkomingsprocedure van 
warenwetbesluiten (periode 25/2/83 tot en met 31/12/84) 

Staatsblad Titel 

1983,148 Wijziging Frisdranken-en 
siropenbesluit (Warenwet) 

1983,368 Wijziging Melkbesluit 
(Warenwet) 

1983,399 Wijziging Besluit Waren-
wetrecht 

1983.418 Asbestbesluit (Warenwet) 
1983.419 Wijziging Antioxydanten-

besluit (Warenwet) 
1983,424 Wijziging enkele levens-

middelenadditieven-
besluiten (Warenwet) 

1983,556 Vulselbesluit (Warenwet) 
1983, 710 Wijziging enkele warenwet-

besl. 
1983,723 Wijziging Emulgatoren-

besluit (Warenwet) 
1984, 52 Wijziging Algemeen 

Besluit (Warenwet) 
1984,110 Wijziging Besluit Waren-

wetrecht 
1984, 165 Wijziging Algemeen 

Besluit (Warenwet) 
1984,370 Wijziging Antioxydanten-

besluit (Warenwet) 
1984,435 Wijziging Algemeen 

Besluit (Warenwet) 
1984, 688 Besluit kinderveilige 

verpakkingen huishoud-
chemicaliën (Warenwet) 

kolom 1 — adviesaanvraag naar ACWW 
kolom 2 — advies uitgebracht door ACWW 
kolom 3 — MR akkoord 
kolom 4 — ondertekening door Koningin 

1 

08/01/81 26/03/81 28/10/82 25/02/83 

28/09/81 15/10/82 04/03/83 10/06/83 

11/03/83 25/07/83 

07/02/80 24 /07 /81* 19/11/82 18/07/83 
10/12/82 13/01/83 25/02/83 18/07/83 

13/04/82 30/06/82 04/02/83 18/07/83 

17/06/77 10/06/83 27/09/83 

11/02/82 06/12/82* 11/03/83 14/11/83 

16/02/83 24/03/83 10/06/83 01/12/83 

15/09/83 07/10/83 21/10/83 25/01/84 

25/11/83 17/02/84 

06/04/83 25/11/83 16/03/84 

08/11/83 20/12/83 24/02/84 11/07/84 

19/12/83 12/03/84 29/08/84 

10/03/81 14/06/83 10/02/84 11/12/84 

Verklaring: 
ACWW -
MR 

Adviescommissie Warenwet. 
Ministerraad. 
meer dan één advies; genoemde 
datum is het laatste advies. 
de ACWW behoefde hierover 
niet te worden gehoord. 
spontaan advies ACWW. 
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