Wosdt de warenwet een konsumentenwet ?
M. DE JONG, M. MANSCHOT EN G. ZWETSLOOT
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Sinds 1919 (het geboortejaar van de warenwet) is er nogal wat veranderd bij de produktie van levensmiddelen. De warenwet is dan ook aan herziening toe.
Het hiertoe ingediende wetsontwerp houdt slechts rekening met een aantal van deze ontwikkelingen. Het
Landelijk Voedseloverleg (LAVO) heeft dit gesignaleerd en een aantal nnnvullende en verdergaande voorstellen gedaan. De schrijvers roepen op deze voorstellen te ondersteunen, opdat de warenwet een echte konsumentenwet wordt.
Summary
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Smce 1919, when the merchandise leg~slation(includmg the food act) was put into operation in the
Netherlands, many changes have occurred In the production of foods.
As a result, the act 1s to be rev~sedThe proposed alternat~onsof the law, however, take too few necessary
amandments Into account. A d~scuss~on
group at the nat~onallevel (Landelgk Voedseloverkg,LAVO) bnngs
the shortcomings under the pubhc's attention and proposes further improvements. The autors call for
reactions on then amandments, so that the food act may become a law on behalf of the consumer's interest

derlandse
1/29.Oslo.
le S.E.R.).

I

.

De Warenwet biedt de mogelijkheid om eisen te stellen aan de samenstelling en de
,
toestand van levensmiddelen en een aantal veel gebruikte produkten zoals wasmiddelen, kosmetika en speelgoed. Deze wet dateert van 1919; aangezien er sindsdien
nogal wat veranderd is wordt zij binnenkort grondig herzien.
De ministers van Volksgezondheid en milieuhygiene, Landbouw en Economische
Zaken hebben een nieuw wetsvoorstel laten maken. Dit voorstel wordt binnenkoft in
de Tweede Kamer besproken.
In dit artikel willen we aantonen dat dit voorstel, voordat het wet wordt, nog j,$,
behoorlijk verbeterd kan worden, met name wat betreft de konsumenteninbreng. De
groep Landelijk Voedseloverleg (LAVO) heeft het wetsvoorstel bekeken op .zQn ++;
waarde voor de konsument, en daartoe suggesties voor verbetering gegeven.
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Waarom een nieuwe warenwet?
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De huidige warenwet dateert in opzet van 1919. Sindsdien hebben zich een groot aantal
ontwikkeling voorgedaan in produktiemethoden, in aanbod van goederen enwijze waarop de konsument met de produkten in aanraking komt. Van deze on
kelineen noemen we hier (niet uituuttend maar als indikatie):
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steeds meer verpakking per produkt;
meer produkten uit andere werelddelen (vaak de Derde Wereld):
veel geheel nieuwe produkten (borrelhappen, snacks);
een tendens naar meer marktonderzoek :
meer reklame voor voedingsmiddelen;
schaalvergroting in het distributienest;
langer bewaren en verder vervoeren van levensmiddelen.

weinig afgesteld. Vandaar dat gewerkt wordt aan een nieu

Doelstellingen van de Warenwet
Wie in een bibliotheek de warenwet bekijkt zal verbaasd staan. De eigenlijke wet
beslaat maar een paar velletjes papier. Dat komt omdat de warenwet een raamwet is die
alleen de algemene lijn aangeeft. Er staat in hoe, door wie en met welk doe1 regels voor
en, namelijk het beschermen van de volksgezondid in de handel. In het nieuwe wetsvoorstel komt

er van deze raamwet nemen heel wat meer ruimte in beslag. Zij
in de warenwetbesluiten. Op dit moment zijn er zo'n vijftig
t met eisen waaraan brood moet voldoen, een kleurstoffen-

,meestal alleen te voldoen aan de
'aamelijk meestal niet onder een

In het ontwerp voor de nieuwe war
16a. In de oude wet kwam het ook al

produktschap voor hetzelfde produkt een verqrdening maakt. De warenwet doet dan
dus een stapje terug voor de P.B.O.'s. Miermee komen ook de uitgangspunten van de
warenwet buitenspel te staan.
Steeds meer levensmiddelen verdwijnen nu dank zij dit zogenaamde terugtredingsprincipe op die manier uit de warenwet (olien en vetten, cacao en chocolade).
De landbouwkwaliteitswet

Ook op een andere manier kunnen de uitgangspunten van de warenwet buitenspel
komen te staan. Er bestaat namelijk sinds 1974 een landbouwkwaliteitswet. Volgens die
wet mogen regels gemaakt worden voor landbouwprodukten, ter bevordering van de

Het Produktschap voor zuivel heeft kort geleden laten weten dat volgens hem een
nieuw kwaliteitsbesluit voor kaas niet in de warenwet thuishoort maar in de
landbouwkwaliteitswet.

te worden tegen de vertragingstechn
besluiten gemaakt worden. Voor
arenwetbesluit vallen, moet in de

WARENWET

-

KONSUMENTENWET

Voor:
Een ramenstelling van de Advies Commlssie Warenwet: eenderde consumenten, eenderde bedriifsleven
en eenderde onafhankeliiken.
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Een regeling dat nieuwe Produkten pas op de markt
mogen verschlinen wanneer daarvoor de overheld
een tiideliike vergunning is verleend.
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Het stellen van eel1 termlin waarbinnen bestamda pro.
ducten aangepast moet zijn aan de uitgangspunten
van de nieuwe Warenwet.
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Rekening houden i n de nieuwe Warenwet met het
milieu en het energie- en grondstoffengebrulk b l j
de Voedselproductie en -verwerking.
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Tegen:
Uitholling van de Warenwet door de Productrchapsverordeningen en de landbouwkwaliteitswet.
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Vertragingstechnieken waardoor voor veel
middelen geen besluiten worden gemaakt.
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termijn genoemd worden, waarbinnen de besluiten aangepast moeten zijn aan de
nieuwe uitgangspunten;
- er moet in de nieuwe wet een regel komen dat nieuwe eet- en drinkwaren pas op de
markt mogen verschijnen wanneer daarvoor door de overheid een tijdelijke vergunning is verstrekt, in afwachting van de uitvaardiging van een warenwetbesluit.
Briefkaartenaktie

Om aan te geven dat de in bovenstaand artikel aangegeven wensen niet alleen bij het
LAVO leven, wordt onder andere een briefkaartenaktie gevoerd. Als u het met de
voorstellen voor verbetering van de warenwet eens bent en ook vindt dat de warenwet
een echt konsumentenwet dient te worden, dan kunt u de aktie ondersteunen. Dat kan
door een briefkaart te sturen aan LA VO-aktze warenwet, Postbus485,3500 AG Tilbutg.
De briefkaarten zullen te zijner tijd met de nodige publiciteit aan de Twee Kamer
aktie ontworpen briefkaarten.
Aan het Landelijk Voedseloverleg nemen deel: Werkgroep Voeding en Kosmetika van de Vereniging
voor WetenschappelijkeWerkers, Stichting Konsumenten Kontakt, Aktiegroep Strohalm, Vereniging
iljeudefensie, Stichting Alternatief Warenonderzoek, MiljeusektieKargadoor, Voedselgroep Oisteyijk,
nsumententoneel, De Kleine Aarde.
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Boekbespreking
A. HARDON-BAARS. Welstandstoezicht en welstandszorg;b
Een interdiciplinaire verkenning. Amsterdam, Bond v
Het huidige welstandstoezicht in Nederland is veronderd en k

slot Bommelstern, kgk maar eensnaar dejrere bouwslgl, zuivergotrek' 'Het lsgeen 'gotrek', zer Tom Poes, 'Aet is
een ' 'Het kan me met schelen ivat het ts', onderbrak heer Olhe me1 verheffing van stem, 'het bevalr me w
daarmee utt'
Het welstandstoewcht had a h j d te maken met het toenen op de kwahte~tvan het wonen en de woonomgevmg,
e
zltung hadden m de z g
maar wat daar onder verstaan werd, hmg sterk af van de deskund~gend ~ veelal
welstandskomm~ssicswelke warcn mgestcld volgens art 85 hd 2 van de Wonmgwet en werkzaam waren volgens regelszoals omschrevenln de Model-bouwverordenng Deze komm~ss~es
adv~seerdenaan B en W over
de mged~endebouwplannen
In de ultgave Welstandstoewcht en Welstandszorg wordt deze problemat~ekges~gnaleerden wordt hteratuur beschreven welke h~eropbetrekk~ngheeft In hoofdstuk 2 en 3 wordt een mle~dlngop de problemat~ek
gegeven, waann ook het wettehjk kader aan de orde komt Hoofdstuk 4 mventanseert op bass van een
indrukwekkende hoeveelhe~dhteralnur, wat er de laatste lOjaar aan ~deeenen menmgen 1sontw~kkeldt a v
het welstandstoezicht Hoofdstuk 5 geeft een mterd~sc~pl~na~re
verkenn~ngop welke wqze menmomenteel m
Nederland denkt over de mogehjkheden om helanghebbenden te laten deelnemen aan de heslu~tvo~mng
van
het bouwproces, waarna in hoofdstuk 7 een aantal aanbevelmgen worden gedaan
Interessant m d ~laatste
t
hoofdstuk zgn we1 de volgende konstatermgen
- ondenoek w~jstmt dat het oordeel ovdr kwahte~tvan vxsueel geschoolde mensen du~delijkversch~ltvan
lekenlgebru~kers,en hovend~endater geen sprake kan zgn objekt~eveakjd geldende normen om dd kwahte~tvan een woon- en leefm~heute bepalen
- gewen de wch wljzlgende maatschappehjke verhoudmgen IS het noodzakehk de h u ~ d ~welstandkomss~es
ge
om te houwen tot msututen welke In staat ztjn helangenafwegmgte begelelden Deze kommss~eszullen met
t
maar ~ ~ 1ook
s t u ~betrokkenen
t
alleen moeten bestaan u ~deskundlgen
Vooreesteld wordt een iurid~eskader vla art 61 tlm 64 van de gemeentewet, waarb~lmet alleen de houwplantpetsingals taak w&dt gezlen, maarook betrokkenheld b ~hj 2 bestemm~n~s~lanndn.
De ontwikkelmgen

qverzichteI& synthese van dchuidige maatschappelljke ontunkkehngen ter zake van demokrat~ser~ng
van

