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Mijnheer de Rector Magnificus, mijnheer de voorzitter van de Raad van
Bestuur, dames en heren studenten, zeer gewaarde toehoorders,
Erverschijnt iets nieuws onder de zon!
De leerstoelgroep Recht en Bestuur voegt een nieuwe discipline toe aan het
brede pallet van Wagenings knowhow inzake voeding: dejuridische
discipline.
Wageningen voegt een nieuwe specialisatie toe aan de universitaire
beoefening van de rechtswetenschap inNederland: het levensmiddelenrecht.'
Of wij het nubezien uit een oogpunt van levensmiddelen of uit een oogpunt
van recht; levensmiddelenrecht isnieuw in academisch Nederland.
Levensmiddelenrecht is zeker niet het enige waarmee de leerstoel Recht en
Bestuur zichbezighoudt. Zij isverantwoordelijk voor de sociaalwetenschappelijke enjuridische bestudering van het hele bestuurlijkjuridische terrein. Datterrein isechter zo breed dat erkeuzes moeten worden
gemaakt. De leerstoelgroep heeft twee onderdelen gekozen waarin zij wil
excelleren: natuurlijke hulpbronnen en voeding.
Dat eerste iseen verdere ontwikkeling van een opgebouwde traditie.2 Dat
tweede isvolkomen nieuw en daartoe wil ik mij indeze rede beperken. Ik wil
ueen beeld van een nieuwe discipline schetsen aan dehand van voorbeelden

' Dank voor hun kritisch commentaar op eerdere concepten gaat uit naar Abvan Eldijk, Annelies
Freriks, Oswald Jansen, Elly Koning, Marieke Lugt en Dik Roth.
2
De laatste keer dat de leerstoelgroep isgevisiteerd verwierf zij een zeer positieve beoordeling.
VSNU, Quality Assesment of Research - Rechtsgeleerdheid, VSNU Utrecht 1996,p.27:"De
LU heeft twee interessante onderzoeksprogramma's, een vanjuridische aard ("Law for the Rural
Area"), en het andere meer sociologisch ("Law and Rural Transformations in Developing
Countries").Het iswaardevol dat een landbouwuniversiteit opdeze manier belangstelling toont
voorjuridisch-sociologische onderwerpen die verband houden met de hoofdtaken van de
universiteit. Verder onderzoek inhet kader van deze programma's iste verwelkomen."
"Aantekening verdient nog dat Wageningen de enige nietjuridische faculteit isdie in dit
onderzoek aan bod komt." De kwaliteit van het programma "Law and Rural Transformations in
Developing Countries"wordt beoordeeld met een 4 (p. 171).De overigeprogramma's ontvingen
waarderingen tussen de2,5 en de4,5.Erwas dus sprake van een topper. "Dit programma is
vooral rechtssociologisch en rechtsantropologisch van aard. Het heeft als doelstelling,
rechtspluralisme en rurale ontwikkeling, met alsthematische zwaartepunten onderzoek naar
rurale sociale zekerheid en eigendomsvormen alsook hulpbronnenbeheer te bestuderen. Als
zodanig ishet een zeer origineel programma (...). DeCommissie vindt het van betekenisdat de
LU een dergelijk programma heeft gerealiseerd en is van mening dat het voortgezet dient te
worden."

en geschiedenis en aan dehand van de ontwikkeling van drie hoekpunten. Ik
zal utonen dat van dit terrein van onderzoek de structuur zelf turbulente
ontwikkelingen doormaakt.
Vragen
Maar voordat ik daaraan toekom wil ik de vraag onder ogen zien of 11
september dejuiste tijd isom met elkaar deze feestelijke gebeurtenis te
vieren. Nadat ikmijn denkbeelden heb ontvouwd zullen wij vervolgens even
stil moeten staanbij devraag of Wageningen wel de aangewezen plaatsis.
Met recht eenfeestelijke gelegenheid
Voormij persoonlijk is deze week bijzonder omdat het precies tienjaar
geleden is dat ikmijn proefschrift verdedigde.3 Maar dat iseengegeven dat
vandaag wordt overschaduwd door het feit dat 11september een symbool is
geworden van bloedvergieten, van een opnieuw verscheurde wereld en van
falen vanhet recht als een weg tot een vreedzame beslechting van
geschillen.4 Zijn niet zelfs dekansen gemist die 11september de wereld heeft
geboden om te laten zien dat het mogelijk isom ook tegen de klippen op
recht - inhet bijzonder mensenrechten - inacht te nemen?5
11september herinnert ons eraan dat wij leven onder 'the law ofthejungle' de bush bush zou wilt.
Toch meen ik dat 11september een goede datum isvoor een feestelijke
gelegenheid. Feestvieren iseen daad van verzet tegen uitzichtloosheid.
Aan het begin van dat feest wil iku meenemen naar 'thejungle ofthe law'.
Ik wil met ueen weinig ontgonnen gebied betreden waar een schier
ondoordringbaar woud van wetten, regels, instanties enprocedures is
gegroeid.
3

Ordehandhaving. Actoren, instrumenten en waarborgen (VU 9september 1993), Deventer
1993.
Inde woorden van de United Nations High Commissioner for Human Rights in een voordracht
voor de Wereld Bank op 3december 2001:"The hopethat theturn ofthe millennium would
signal a newera of respect for fundamental freedoms seems like adistant memory now. In its
place we are left with the sobering realisation that there is much, ifnot more, work to doto make
human rights a reality for all. Indeed, armed conflicts continue to rage around the world, with
their attendant violations ofhuman rights and international humanitarian law."
5
Zie bijvoorbeeld Amnesty International: United States ofAmerica. The threat of abad
example: Undermining international standards as "war on terror"detentions continue, augustus
2003 (AMR 52/114/2003).
4

Casus
Laten we met een klein praktijkvoorbeeld beginnen.
Op het moment dat ik aantrad in Wageningen6 werden inde Rotterdamse
haven enkele containers opgehouden geladen met diepgevroren garnalen uit
China. Inde desbetreffende partij garnalen waren sporen aangetroffen van
het antibioticum 'chlooramfenicoP.7
Door deze besmetting voldeden degarnalen niet aan de kwaliteitseisen voor
toelating tot de Europese markt. Eenverzoek van de Chinezen om de partij
terug tezenden werd afgewezen. Naar Europees recht ishet niet toegestaan
levensmiddelen buiten de Europese Unie tebrengen die naar Europese
maatstaven niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.8 Wat dan als
mogelijkheid overblijft is vernietigen. De Chinezen waren des duivels.
Misschien vonden ze het een schande dat Europeanen zich de luxe
permitteren om - inChinese ogen -goed voedsel te vernietigen, misschien
ook heeft het gestoken dat zij de partij opdeze wijze aangeen enkele koper
konden afleveren en duseen flinke financiële strop zouden lijden.
Nederland importeert niet alleen levensmiddelen uit China, het exporteert er
ook heen. 'Per kerende post' troffen Chinese inspecteurs in Nederlandse
producten - met name invarkensvlees, later ook inandere producten chlooramfenicol en bacteriologische besmettingen aan. Inverschillende ZuidAziatische landen werd de import van deze producten uit Nederland
opgeschort. De getroffen ondernemingen zagen hun marktaandeel
wegsmelten als sneeuw voor deAziatische zon.9
Men zoubij ditvoorval verschillende vragen kunnen stellen zoals 'welke
zuiverheidsnormen gelden voor bepaalde levensmiddelen? Op welke wijze
moeten deze worden gecontroleerd? Wat zijn de gevolgen bij overtreding van
6

Mijn fulltime aanstelling is ingegaan op 1 januari 2002 en voorafgegaan door een
nulaanstelling per 1 september2001.
7
Blijkens een persbericht van de Keuringsdienst van Waren (KvW) isde Volendamse firma
Mooijer op 8augustus 2001 overgegaan tot recall van een partij Chinese garnalen. De KvW nam
de zaak in onderzoek en al vrij snel werden er op Europees niveau maatregelen getroffen. De
Europese Commissie heeft bij beschikking 2001/699/EG van 19september 2001 beschermende
maatregelen getroffen.
8
Vgl. thans artikel 12lid 1 General Food Law.
9
Zienader over dit voorbeeld Xiaoyong Zhang (LEI) and Joopvan der Roest (RIKILT)
Legislative and Institutional Framework of Food Safety Control on Live Animals in China
(www.lei.nl).

deze normen? Wie isaansprakelijk voor de schade die daarbij ontstaat?'
Etcetera. Vragen van dittype maken deel uit van een onderzoeksterrein dat
men kan aanduiden als het 'levensmiddelenrecht'.
Levensmiddelenrecht
Levensmiddelenrecht iste omschrijven als een functioneel rechtsgebied. Dat
wil zeggen dat het niet in systematische zin iste onderscheiden van de
rechtsgebieden die de rechtsdogmatiek hanteert (nationaal en internationaal
recht, publiek enprivaatrecht, constitutioneel recht, strafrecht en
bestuursrecht), maar dat hetuit al deze rechtsgebieden de onderdelen inzich
verenigt diezijn gerelateerd aan voedsel.
Een aantal landen van de Europese Unie,zoals Duitsland, Oostenrijk en het
Verenigd Koninkrijk, kent 'Lebensmittelrecht' respectievelijk 'Food Law' als
academische discipline. DeNederlandse Universiteiten zijn ertot op heden
aan voorbij gegaan.
Er bestaat wel een goed ontwikkeld praktijkveld van mensen die werkzaam
zijn inhet bedrijfsleven en bij de overheid.10 Inhun benadering betreft het
levensmiddelenrecht vooral voedselveiligheid, voedselkwaliteit en dergelijke.
Het kenmerkt zich door een inhoge mate technologisch karakter. Ik wil de
grenzen van het gebied echter breder trekken. Inhet bijzonder wil ik,juist in
Wageningen, vragen vanvoedselzekerheid in de aandacht betrekken. In deze
zin betreft levensmiddelenrecht, of 'Food law' al hetrecht dat betrekking
heeft op voeding.
Emerging field
Dejuridische bestudering van dit nieuwe veld zal verschillende fasen
doorlopen waarbij deels kan worden teruggevallen op het werk dat al door
anderen isgedaan maar voor een deel pionierswerk zal moeten worden
verricht. De eerste fase is daarom die van inventarisatie en beschrijving. De
tweede fase dievan systematisering. De derde fase die van kritiek en
ontwikkeling.
10
Belangrijke publicaties zijn indit verband hetJournaal Warenwet en M.J. Lugt, B.J. Beer,
J.M. Francken en P.W. de Best, Hoofdlijnen levensmiddelenrecht, Den Haag2003. Deeerst
genoemde auteur isparttime aan de leerstoelgroep verbonden. Zij iseen van deweinigen diein
Nederland gepromoveerd zijn opeen levensmiddelenrechtelijk onderwerp (Enforcing European
and National Food Law inthe Netherlands and England (diss. UU) Lelystad 1999). Zij isvoor
mij een belangrijke gids indewereld van het levensmiddelenrecht.
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Gelaagdheid
Het levensmiddelenrecht kent een hoge mate vancomplexiteit. Op alle
denkbare niveaus zijn er spelers bij de vorming van levensmiddelenrecht
betrokken die ieder hun eigen, somstegenstrijdige, doelstellingen en
methoden inbrengen. Ophet niveau van de Verenigde Naties zijn onder meer
actief de FAO (Food and Agricultural Organisation) en de WHO (World
Health Organisation). Deze twee organisaties werken samen inde unieke
Codex Alimentarius. Dit is,kort gezegd, een systeem dat erop isgericht op
mondiaal niveau overeenstemming te bereiken over voedingsstandaarden die
door de betrokken staten worden omgezet innationaal recht. Met andere
woorden: een wereldwijde harmonisatie van nationaal recht.
De WTO (World Trade Organisation) houdt zich bezig met internationale
handel, ook in levensmiddelen.
Ook regionaal wordt samengewerkt. In onze regio ishet leeuwendeel van het
levensmiddelenrecht afkomstig van de organen van de Europese Unie.
InNederland houden (tenminste) twee verschillende ministeries (LNV en
VWS) zich ermee bezig. De product- enbedrijfschappen leveren hun
bijdragen.
Op privaatrechtelijke en semi-privaatrechtelijke basis worden door het
bedrijfsleven zelf ketenarrangementen en keurmerken inhet leven geroepen,
vaak met een internationale impact.
In een korte rede alsdeze kan iknog niet bij benadering een beeld geven van
de lengte en debreedte van het terrein. Ikkan wel een korte schets geven van
dit terrein van onderzoek. Dat wil ik doen vanuit drie hoekpunten: vrijheid,
veiligheid en zekerheid. Daarmee doel ikop dejuridische inbedding van een
internationale vrije markt inlevensmiddelen, van zorgvoorveiligheid van
levensmiddelen en vanzorg voor beschikbaarheid van levensmiddelen.
Vanuit deze hoekpunten iseen spanning voelbaar tussen 'markt en
mensenrechten'.
EenDuitse collega zou het helemaal inde sleutel van mensenrechten kunnen
zetten, maar inNederland zijn wij niet gewend om economische vrijheid als
een mensenrecht te positioneren zoals de Duitse rechtspraak doet."
1
' DeDuitseGrondwet kent in het eerste lid van artikel 2 aan een ieder het recht toe op vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Volgens het Bundes Verfassungsgericht omvat deze
bepaling debescherming van de handelingsvrijheid op economisch gebied. BverfG 14.10.1970,
1 BvR 306/68, Bd. 29,260.
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Geschiedenis
Het levensmiddelenrecht moge dan alsacademische discipline nieuw zijn in
Nederland, dat wil niet zeggen dat het niet kan bogen opeen rijke historie.
Hoekan het ook anders? Eten en drinken behoren tot de zeer weinige dingen
die alle mensen zonder enige uitzondering doen, een gewoonte die wij
gemeen hebben met al onze voorouders. Het ligt dan ook voor de hand dat
waar recht tot ontwikkeling komt er al snel recht ontstaat dat betrekking heeft
ophet verwerven en verdelen van voedsel.
In Duitse inleidende literatuur12 wordt graag gewezen op de vondst van een
Foenicische inscriptie uit ongeveer 1000voor Christus.Dit vermoedelijk
oudste levensmiddelenrechtelijke voorschrift luidt: 'Gij zult de wijn van uw
naaste niet betoveren'.
Er is echter veel meer recht dan alleen in wettelijke voorschriften. Het is dan
ook niet moeilijk omuit een nog veel verder verleden echo's opte vangen
van levensmiddelenrecht.
De oudste geschriften bijvoorbeeld die uit het Faraonische Egypte bewaard
zijn gebleven zijn etiketten van levensmiddelen. Zij stammen al uit de
eerste dynastie, dat wil zeggen zo'n 3000 voor Christus.Etiketten zijn voor
archeologen uiterst interessante geschriften. Zij verschaffen informatie over
heel verschillende aspecten van een cultuur omdat zij ten minste drie
verschillende soorten tekst bevatten, namelijk namen van producten,14
aanduidingen van hoeveelheden15 en dateringen16.
Voor eenjurist ishet maar een heel kleine stap om achter een etiket een regel
tevermoeden die inhoudt dat de vermelding vanproduct, hoeveelheid en
dateringjuist moet zijn. Het isdaarbij onverschillig ofdieregel is gesteld
door eenheerser, eenreligieuze oorsprong heeft of geworteld isin de
overtuiging van de betrokkenen dat het zo hoort. Inalle gevallen iser sprake
van een bron van recht en daarmee van een rechtsregel. Natuurlijk weten wij
niet welke gevolgen werden verbonden aan overtreding van de rechtsregel.

12
Bijvoorbeeld Peter Lips & Gabriele Beutner, Ratgeber Lebensmittelrecht, 5edruk München
2000, p. 1.
IJ
Stehpan Seidlmayer, Van het ontstaan van de staat tot de2' dynastie, in:RegineSchulzen
Matthias Seidel (red.) Egypte. Het land van de farao's, Köln 1998,p.36.
14
Dit geeft informatie overtaal en culinaire gebruiken.
15
Dit geeft informatie over maten en gewichten.
16
Dit geeft - voor archeologen - cruciale informatie over tijdrekening.
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Waren er sancties? Had een koper de mogelijkheid een ondeugdelijk
geëtiketteerd product terug te geven?
Onbekend isook wat de rol wasvan de overheid inhet oud Egyptische
levensmiddelenrecht. Blijkens het boek Genesis17 werd een onderfarao die in
tijden van overvloed voorraden liet aanleggen om de bevolking in magere
jaren tekunnen voeden alsuitzonderlijk wijs aangemerkt. Blijkbaar werd
zorgvoor het volk gewaardeerd ineen heerser, maar niet zonder meer tot
dienstaak gerekend. We zullen strakszien dat de vooruitgang die sindsdien
isgeboekt weinig indrukwekkend iste noemen.
Voor een goed begrip van het hedendaagse levensmiddelenrecht behoeven
wij overigens geen duizendenjaren terug te gaan inde geschiedenis. Een
halve eeuw isruim voldoende.
Fase 1:naar een vrije markt voor levensmiddelen
Institutionele opbouw
Toen de eerste zes lidstaten van de huidige Europese Unie in 1957met elkaar
het Verdrag van Rome aangingen, riepen zij een gemeenschap inhet leven
waarvan de doelstellingen aanvankelijk strikt economisch bepaald waren. Dat
werd ook inde naamgeving - Europese Economische Gemeenschap - tot
uitdrukking gebracht. Het ging daarbij inhet bijzonder om het tot stand
brengen van een gemeenschappelijke markt. Hoezeer men het in abstracto
ook eens was over de wenselijkheid van eenvrije markt die niet wordt
belemmerd door nationale grenzen, inde praktijk moest deze vrijheid
voortdurend worden bevochten op de neiging om eigen markten en eigen
ondernemingen te beschermen en een groter vertrouwen te stellen in eigen
inzichten dan in die van de partners.
Deze limitering indoelstelling en de strijd om haar verwezenlijking hebben
een sterk stempel gedrukt op de initiële ontwikkeling van het Europese
levensmiddelenrecht.
Doel van de regelgeving was aanvankelijk vooral het faciliteren van een
interne markt (ook)voor levensmiddelen. Men meende dat het van belang
was daartoe tot overeenstemming te komen over dekwaliteit van
levensmiddelen. Om dat te bereiken werden Richtlijnen gegeven met

Genesis 41: 37-57.
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betrekking tot de samenstelling van bepaalde levensmiddelen. Men spreekt in
dit verband van receptwetgeving of verticale wetgeving. Bekend zijn
bijvoorbeeld de voortdurende discussies over de vraag hoeveel cacao een
voedingsmiddel ten minste moet bevatten om als chocolade te mogen worden
aangeduid en de vraag of indit product ook andere plantaardige vetten
mogen worden gebruikt dan alleen cacaoboter. Het cacaopercentage is inde
Richtlijn inzake cacao-en chocoladeproducten18 voor de hele Europese Unie
vastgesteld op 35.Sedert 3augustus 2003 l9 ishet toegestaan omtot een
maximum van 5%van het totale gewicht bepaalde andere plantaardige vetten
aanbepaalde chocoladeproducten toete voegen. Hiermee sluit de Europese
regelgeving zich aan bij denationale regels van het Verenigd Koninkrijk,
Ierland en Denemarken.
Eén blik in de schappen van een supermarkt volstaat om tot de overtuiging te
komen dat het onbegonnen werk is inEuropa een gemeenschappelijke markt
voor voedingsmiddelen tecreëren alleen door voor alle producten
geharmoniseerde samenstelling voor te schrijven. Daarvoor zijn er gewoon
teveel. Het behoeft dan ook niet te verbazen dat de pogingen tot verticale
harmonisatie spaak liepen.
Zoals wel vaker inhet Europese recht heeft het Europese Hof van Justitie de
ontwikkelingen weer vlot getrokken.
Het Hof deed dat door een extensieve interpretatie te geven aan artikel 28 van
het EG-Verdrag.20 Dit artikel is een kernbepaling inzake de
gemeenschappelijke markt. Het bepaalt: 'Kwantitatieve invoerbeperkingen
en alle maatregelen van gelijke werking zijn tussen de Lid-Staten verboden.'
In 1974 sprak het EG Hof van Justitie21 zich uit over het begrip 'maatregelen
van gelijke werking'.
Dezaak ging over parallel import van Schotse whisky in België.Volgens de
Belgische wet moest ereen certificaat van oorsprong zijn van de Britse
overheid.
Deheer Dassonville kocht zijn whisky inFrankrijk. Dat was goedkoper
omdat Schotse exporteurs probeerden marktaandeel inFrankrijk te veroveren
door een lageprijs tehanteren. Aangezien Dassonville in Frankrijk geen Brits
18

Richtlijn 73/241, inmiddels vervangen door Richtlijn 2000/36.
" Dedatum waarop de implementatietermijn van Richtlijn 2000/36 is verstreken.
20
Artikel 30 volgens de oude nummering.
21
HvJ EG 11 juli 1974,zaak 8/74 (Dassonville), Jur. 1974,p.837.
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certificaat van oorsprong kon krijgen, maakte hij er zelf één.De Belgische
strafrechter zag zich gesteld voor devraag of het Europese recht toestaat dat
Dassonville wordt veroordeeld wegens fraude. Hij legde deze vraag voor aan
het EG Hof in Luxemburg. Het antwoord was 'neen'. De Belgische wet
mocht niet worden toegepast omdat die een verboden handelsbelemmering
bevatte. Het Hof oordeelde namelijk: 'dat iedere handelsregeling der lidstaten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks,
daadwerkelijk ofpotentieel, kan belemmeren, als maatregel van gelijke
werking als kwantitatieve beperkingen istebeschouwen' en dus verboden is
als erniet een heel specifieke rechtvaardiging voor bestaat. Zo'n
rechtvaardiging zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in de bescherming van
de gezondheid van mens, dier of plant.
De consequentie van deze interpretatie isdat het enkele feit van verschil in
nationale wetgeving aan een beoogd land van import kan worden
aangerekend als een verboden maatregel van gelijke werking.
Involgende arresten heeft het Hof uitgewerkt hoe in de praktijk met deze
situatie moet worden omgegaan.
Klassiek is het arrest Cassis de Dijon." Een Duitse supermarktketen - de
prijsvechter Rewe - wilde uit Frankrijk een vruchtenlikeur importeren:
Cassis de Dijon. De Duitse autoriteiten weigerden echter een
importvergunning omdat zij het alcoholpercentage te laag vonden. Volgens
de Duitse wet bevat vruchtenlikeur ten minste 25%alcohol. Cassis de Dijon
bevat niet meer dan 20%.De Duitse overheid erkende dat er sprake was van
een handelsbelemmering, maar meende dat deze gerechtvaardigd was omdat
aan dranken met (te) weinig alcohol verschillende gevaren zijn verbonden.
Zo iser het gevaar voor devolksgezondheid datjongeren door zwak
alcoholische dranken eerder aan de drank zullen raken dan door sterk
alcoholische dranken. Er ishet gevaar dat de consument, die immers de
Duitse wet kent, zich bekocht voelt omdat hij meent te mogen verwachten dat
eenvruchtenlikeur een behoorlijke hoeveelheid alcohol bevat. Ener ishet
gevaar van concurrentievervalsing omdat over alcohol een hoog accijns
wordt geheven, waardoor een drank met weinig alcohol voor een lagere prijs
kan worden verkocht.
Het Hof oordeelde dat het type argumenten dat de Duitse overheid
aanvoerde, relevant is ook voor zover zij niet vielen onder specifieke
uitzonderingen van het EG-Verdrag mitszij voldoen aan een dringende
!

HvJ EG 20 februari 1979,zaak 120/78 (Cassis de Dijon), Jur. 1979,p.649.
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behoefte. Dit staat bekend als de 'rule ofreason'. De ruime interpretatie die
het Hof heeft gegeven aan het verbod van handelsbelemmeringen, moet op
eenredelijke manier worden toegepast.
Daaraan isvolgens het Hof niet voldaan: het volksgezondheidsargument
bijvoorbeeld gaat niet op omdat er opde Duitse markt so wie soal een breed
scala aan zwak alcoholische dranken beschikbaar is.Het risico dat
Consumenten zichbekocht voelen kan voldoende worden ondervangen door
eenvermelding van het alcoholpercentage ophet etiket.
Voor gevallen als dit waarin er geen bijzondere rechtvaardigingen zijn voor
een belemmering in de tussenstaatse handel, introduceert het Hof een
algemene regel:producten die rechtmatig zijn geproduceerd en op de markt
gebracht inéén vande lidstaten van de Europese Gemeenschap, mogen in
andere lidstaten niet van de markt worden geweerd wanneer zij niet voldoen
aan de nationale voorschriften. Deze regel staat bekend als de zogenaamde
wederzijdse erkenning.
Deze beslissing van het Hof die impliceert dat wat goed genoeg isvoor onze
buren, ook goed genoeg moet zijn voor ons,betekent een zo grote sprong
voorwaarts inde institutionele opbouw van het Europese
levensmiddelenrecht, dat 'Cassis de Dijon' symbool kan staan voor deze fase
inde ontwikkeling van dat recht (en trouwens ook voor het Europees
rechtelijke leerstuk van het vrije verkeer van goederen).
Op een cursus die wij gaven in Litouwen heb ik een fles van dit symbool
meegenomen. Helaas vonden de cursisten het niet lekker. Te zoet. Zij konden
veel begrip opbrengen voor het Duitse standpunt. Toch wil ik straks bij de
receptie ook met udit symbool van het levensmiddelenrecht delen. Ik heb
gevraagd Cassis de Dijon 'aangelengd' met witte wijn als Kir te serveren.
Met deze rechtspraak had het Hof inLuxemburg dejuridische grondslagen in
het leven geroepen voor een functionerende gemeenschappelijke markt.
Levensmiddelen die voldoen aan de wettelijke (veiligheids)eisen van de
lidstaat waar zij zijn geproduceerd en inhet verkeer gebracht, moeten in
beginsel ook inde andere lidstaten tot de markt worden toegelaten.
Uiteraard kan het voor de lidstaten uitermate problematisch zijn wanneer op
een schaal van enige betekenis levensmiddelen op de markt verschijnen die
niet voldoen aan denationale standaarden.
Producten die voldoen aan de standaarden inenige lidstaat kunnen op de
markt komen. Dit geeft een zuigende werking naar beneden. Producenten in
landen met de gemakkelijkste technische eisen ofjuridische procedures
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hebben een concurrentievoordeel. Zulke landen zullen aantrekkingskracht
uitoefenen op (nieuwe) ondernemingen. De laagste standaard wordt daarmee
DE standaard.23
De garnalen die ik aan hetbegin noemde bieden een voorbeeld van de
aanzuigende werking naar beneden. Mede dankzij de Wageningse knowhow
van het RIKILT zijn deNederlandse autoriteiten beter in staat dan die in
menig ander land om besmettingen in levensmiddelen ophet spoor te komen.
Dit komt de veiligheid ten goede maar heeft wel tot gevolg dat diverse
ondernemingen liever uitwijken naar andere Europese havens dan Rotterdam.
Tegenover de neerwaartse druk die voortvloeit uit de wederzijdse erkenning
doet zich een duidelijke behoefte aan harmonisatie naar boven gevoelen. De
lidstaten willen graag dat door Europese regelgeving de standaarden bij de
buren worden opgekrikt.
Eris echter een duidelijk verschil tussen de harmonisatiebehoefte vóór enna
Cassis deDijon. Vóór Cassis was harmonisatie een voorwaarde voor het
functioneren van een interne markt.Na dietijd gaat het veeleer om het
verzachten van de gevolgen vande interne markt.Ook injuridische zin
verschilt dezetweede harmonisatiegolf van de eerste.De nadruk ligt niet
meer opde productspecifieke verticale (recept) wetgeving, maar op
horizontale regelgeving, dat wil zeggen algemene regelgeving voor zoveel
mogelijk alle levensmiddelen.
Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is de zogenaamde
Etiketteringsrichtlijn.24 Deze richtlijn bevat25 bijvoorbeeld eenverbod op
misleidende aanduidingen opverpakkingen van levensmiddelen26 en een
verplichting van bepaalde aanduidingen zoals een lijst van ingrediënten.27
Een ander voorbeeld isdeHygiënerichtlijn.28 Op grond van deze Richtlijn
worden producenten van levensmiddelen verplicht om zelfde kritische
punten inhun eigen productieproces te individualiseren enprocedures opte
21

Indeze zin ook R.J.G.M. Widdershoven, Nationaal bestuursrecht in de Europese rechtsorde,
in:H. Koning & E.J.M. Crombag(red.) Deautonomie van het bestuursrecht, Den Haag 2001,p.
203-224 (i.h.b.p.223).
24
Richtlijn 2000/13.
25
Dat wilzeggen: verplicht lidstaten te maken.
26
Artikel 2 sub a.
27
De Richtlijn is inNederland onder andere geïmplementeerd door middel van het
Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Stb. 1992,14).
28
Richtlijn 93/43. Eind 2002 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat de hygiënerichtlijn
93/43 en 17andere richtlijnen met hygiënevoorschriften voor diverse producten (bijvoorbeeld
vers vlees, melk en vis) zullen worden samengevoegd, geharmoniseerd en vereenvoudigd.

17.

stellen om de veiligheid te waarborgen.29 Deze verplichte zelfregulering kan
vervolgens publiekrechtelijk worden gehandhaafd.
Fase 2: veiligheid in opmars
BSE vloek en zegen
De volgende grote sprong voorwaarts inde geschiedenis van het Europese
levensmiddelenrecht is incident gestuurd. Zij is inbeweging gezet door de
BSE-crisis.
Deze crisis deed de Europese samenwerking gedurende detweede helft van
dejaren negentig in al haar voegen kraken. De Unie vaardigde een volledig
verbod uit op de export van Brits rundvlees. De Britten reageerden daarop
met een politiek van non-coöperatie met de Europese instellingen en van
bagatellisering van het probleem.30
Het Europese Parlement speelde een cruciale rol in de behandeling van de
crisis. Het krijgt vaak het verwijt een consequentieloze praatclub te zijn.
Tijdens de BSE-crisis gaf het echter blijk van eenpolitiek daadkrachtige en
doeltreffende democratische controle.
Het parlement stelde een tijdelijke enquêtecommissie in om onderzoek te
doen naar de wijze waarop debij de crisis betrokken instanties waren
opgetreden. De enquêtecommissie rapporteerde begin 1997.Het rapport was
vernietigend, zowel voor de Britse regering als voor de Europese Commissie.
De Commissie zou ten onrechte prioriteit hebben gegeven aan de belangen
van het bedrijfsleven op de markt boven de belangen van volksgezondheid en
veiligheid van de consument.
De Enquêtecommissie volstond niet met een analyse en met kritiek maar
deed ook zeer concrete aanbevelingen voor verbetering onder andere van de
structuur van het Europese levensmiddelenrecht. Detoenmalige voorzitter
van de Commissie, Jacques Santer, deed verregaande toezeggingen inzake de
uitvoering van deze aanbevelingen.
De Commissie deed haar toezeggingen gestand. Al inmei 1997 publiceerde
zij een Groenboek inzake algemene beginselen van levensmiddelenrecht in
de Europese Unie.Uitdrukkelijk werd de bescherming van consumenten
voorop gesteld. Een inspectiebureau - the Food and Veterinary Office in
2

' Het zogenaamde HACCP systeem.
'°Bijvoorbeeld, om de bevolking ervan teovertuigen dat erniets mis was met Brits rundvlees
liet de verantwoordelijke minister zijnjonge dochtertje optv een hamburger eten.
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Dublin - werd ingesteld en de oprichting van een onafhankelijke
voedselveiligheidsautoriteit31 werd inhet vooruitzicht gesteld.
Op de Europese top in Luxemburg aan het eind van nog steeds datzelfde jaar
1997werd door de Europese Raad een Verklaring inzake voedselveiligheid
aangenomen.
Ook na 1997 hield de Commissie druk opde ketel.Zij werd gesteund door
het Europese Hofdat de maatregelen goedkeurde die tegen het Verenigd
Koninkrijk waren getroffen32 en de publieke aandacht werd vastgehouden
door devolgende voedselveiligheidscrisis: de dioxinecrisis. De Commissie
gaf er blijk van haar les te hebben geleerd. De dioxinecrisis werd snel en
efficiënt onder controle gebracht. Maar toch kwamen nieuwe tekorten inhet
Europese levensmiddelenrecht aan het licht.
De wacht wisselde in Brussel. Santer ging en Prodi kwam, maar
voedselveiligheid bleef prioriteit. Op 12januari 2000 werd een Witboek
inzake voedselveiligheid gepubliceerd.33 Het Witboek voorziet ineen
ambitieus wetgevingsprogramma. Voor denabije toekomst worden 84 stuks
wetgeving en beleidsinitiatieven aangekondigd. De uitvoering is met een
ongekende voortvarendheid ter hand genomen. Al tweejaar na het Witboek
werd de hoeksteen van het nieuwe Europese levensmiddelenrecht gelegd:
Verordening 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en
voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures
voor voedselveiligheidsaangelegenheden. Deze Verordening wordt inhet
Engels en ook inNederland de 'General Food Law' genoemd. De Duitsers
spreken van een 'Basisverordnung'. En dat isprecies wat het is:de basis
waarop het hele bouwwerk van Europees en nationaal levensmiddelenrecht
moet worden herbouwd.34
31

Op dit ogenblik lijkt meer vertrouwen teworden gesteld in onafhankelijke technocratische
bureaus dan inpolitiek verantwoordelijke bestuursorganen. Zie hierover nader mijn:
Marktautoriteiten, in B.M.J. van der Meulen en A.T. Ottow, Toezicht opmarkten (preadviezen
voor de VAR Vereniging voor Bestuursrecht) Den Haag 2003.
12
Zie de arresten van 5mei 1998 zaken C-15796,C-18096 en 1 oktober 1998C-20996.
33
COM (1999) 719 def. Anders dan een Groenboek dat vooral bedoeld isalsvertrekpunt voor
discussie met het maatschappelijk veld, bevat een Witboek concrete beleidsvoornemens.
34
Het nieuwe Europese levensmiddelenrecht vertoont een aantal karakteristieken waarin het zich
onderscheidt van hetvoorafgaande: meer nadruk op horizontale regelgeving (dan op verticale
regelgeving), meer nadruk opdoelvoorschriften (dan opmiddelvoorschriften), meer gebruik van
verordeningen (dan richtlijnen) en daardoor een toenemende centralisatie en ten slotte een
voorkeur voor strafrecht boven bestuursrecht bij de handhaving van levensmiddelenrecht.
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Daarbij geldt alshet eerste doel:eenhoogbeschermingsniveau voor de
volksgezondheid en de belangen van de consument met betrekking tot
levensmiddelen.
De mens centraal
Dejuridische mogelijkheid voor de Europese wetgever om regels te maken
ter bescherming van de volksgezondheid en van consumenten, is
geïntroduceerd bij het Verdrag van Maastricht van 1992.35 Er was echter een
BSE-crisis voor nodig om deze mogelijkheid voluit te activeren.
Natuurlijk speelde veiligheid al voor dietijd een rol. Een vrije markt kan niet
functioneren wanneer er niet kan worden vertrouwd op de veiligheid van
producten. Het garnalen voorbeeld dat ik aan het begin van deze rede
noemde, illustreert dat. Vanwege de aanwezigheid van antibiotica waren de
garnalen niet veiligvoor consumptie en werden zij niettot de markt
toegelaten.
Veiligheid heeft na de BSE-crisis echter een andere eigenstandige status
gekregen. Injargon uitgedrukt: veiligheid heeft zich ontwikkeld tot een nontrade concern (NTC) ofwel een publiek goed. Dat betekent dat de
verschaffing ervan niet aan de markt kan worden overgelaten en evenmin
uitsluitend omwille van de markt dient plaats te vinden.
Het revolutionaire indeze ontwikkeling is dathet de menscentraal stelt en
niet meer de markt, al speelt deze nog steeds een belangrijke rol.Aan de
individuele mens wordt een aanspraak, eenrecht, opveiligheid toegekend.
Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Het lijkt erop dat veiligheid over de
hele breedte aan een opmars bezig isvoor watbetreft haarjuridische status.
InNederland bijvoorbeeld, isop 9oktober 2001 door het CDA-tweedekamerlid Rietkerk een initiatiefvoorstel ingediend om inde Grondwet een
nieuw artikel 22a op te nemen dat deveiligheid van allen die zichin
Nederland bevinden en van hun bezittingen, tot voorwerp van zorg van de
overheid verklaart.36
' s Destijds deartikelen 129en 129A. Deze bepalingen zijn onder invloed van de BSE-crisis
aangescherpt bij het Verdrag van Amsterdam. Vgl.tegenwoordig artikel 3,lid 1,sub pen t en
artikelen 152en 153EG Verdrag. Detekst van het Verdrag van Maastricht isonder meer
gepubliceerd in Pb,C224 van 31 augustus 1992,die van het Verdrag van Amsterdam in Pb.C
340 van 10november 1997,
36
Kamerstukken II2001-2002, 28036,nrs. 1-3. Zie nader over dit voorstel de preadviezen voor
het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (waaronder mijn: Een grondrecht op
veiligheid. Bestuursrechtelijke aspecten),NJCM Bulletin 2002,nr. 5 (p.562-574).
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Wanneer ditvoorstel zou worden aangenomen zou veiligheid als
mensenrecht worden erkend. Zij zou met andere woorden worden
opgenomen inde catalogus vanuniversele onvervreemdbare Fundamentele
rechten en vrijheden die elke mens toekomen.
Men zou hebben verwacht dat dit initiatief publicitair zou zijn uitgebuit
aangezien veiligheid politiek nogal een issue isgeworden.37 Niets isechter
minder waar. Zoals met zoveel andere initiatieven ishet na het einde van het
paarse tijdperk oorverdovend stil gebleven. De wederopbouw die de huidige
minister president ons in het vooruitzicht had gesteld38 isblijkbaar nog niet
begonnen.
Daarmee verdwijnt deveiligheid overigens niet uit het blikveld van de
mensenrechten. Het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke
Rechten (IVBPR) en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten
van deMens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) kenneneen ieder het
recht toe opvrijheid en veiligheid van zijn persoon.39 Op 7december 2000 is
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie plechtig
afgekondigd. Artikel 6betreft een recht opvrijheid en veiligheid. Het is de
bedoeling dat dit Handvest een plaats zal vinden inde Europese Grondwet.40
Hiervoor hebben we gezien dat veiligheid een voorwaarde isvoor vrije
handel. Het grondrecht opveiligheid kan echter ook frontaal in botsing
komen met handelsbelangen.
Ik wil dat illustreren, ditmaal niet ophet Europese niveau, maar op mondiaal
niveau.
Fase 3: globalisering
Nieuwe institutionalisering: grenzen aan Europa 'sautonomie
Als we de ontwikkeling van het levensmiddelenrecht op wereldschaal
vergelijken met die in Europa, dan zitten we nogvolop inde fase van Cassis
de Dijon. In de fase van de strijd om devrijmaking van de markt van

37

Daarbij wordt weliswaar inde eerste plaats gedacht aan bescherming tegen 'boeven' en aan
'meer blauw op straat', maar er ismeer dan dat alleen.
38
J.P. Balkenende veroorzaakte enige commotie door inhet voorwoord van zijn boek 'Anders en
beter' teschrijven dat er na achtjaar Paars 'wederopbouw' nodig is.
w
In respectievelijk artikel 9 en artikel 5.
40
Wij konden vandaag (11 september 2003) in dekranten lezen dat deze Europese Grondwet in
Nederland aan een referendum zal worden onderworpen.
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protectionisme enhandelsbelemmeringen, en vanhet leren aanvaarden van
eikaars standaarden. Veiligheid speelt eenbelangrijke rol maarvooral in die
context: alsvoorwaarde voor een werkende markt.
De statengemeenschap heeft haargeloof in de marktjuridisch ingebed ineen
wereldhandelsorganisatie (WTO) en inverdragen die indat verband zijn
gesloten, zoals het SPS-Verdrag. 'Agreement on Sanitary and Phytosanitary
Measures'.
Deze overeenkomst heeft devrije handel alsuitgangspunt en heeft betrekking
opbeperkingen die staten daaraan stellen terbescherming van de gezondheid
van mensen, dieren ofplanten. Afgesproken is dat er alleen
handelsbeperkende maatregelen mogen worden getroffen alsdat blijkens
deugdelijk wetenschappelijk onderzoek werkelijk nodigis. 4 '
De ervaring leert echter dat wetenschap zelden zekerheid biedt enbijna altijd
twijfel. Hoe moet er inhet kader vanvoedselveiligheid worden omgegaan
met twijfel?
Recht vande twijfel of twijfelachtig recht?
De Europese General Food Law geeft eenjuridisch antwoord op deze vraag
inde vorm van het voorzorgsbeginsel.*2Dit beginsel isafkomstig uit het
Duitse recht envoor het eerst tot ontwikkeling gekomen inhet milieurecht.43
Ditbeginsel houdt indat erbeschermende - en dat wilvaak zeggen
handelsbelemmerende - maatregelen getroffen kunnen worden wanneer er
aanwijzingen zijn voor mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid
ook al bestaat ernog wetenschappelijke onzekerheid over devraag of het
risico zich inderdaad voordoet.
Dit iseen mooi principe, maar het isniet wat er op mondiaal niveau is
afgesproken.
41

Maatregelen mogen niet discrimineren en ermag geen sprake zijn van verkapte
handelsbelemmeringen.
42
Artikel 7 lid 1 GFL: In specifieke situaties waarin nabeoordeling van de beschikbare
informatie de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid isgeconstateerd, maar
er nog wetenschappelijke onzekerheid heerst, kunnen, inafwachting van nadere
wetenschappelijke gegevens ten behoeve van een vollediger risicobeoordeling, voorlopige
maatregelen voor risicomanagement worden vastgesteld om het inde Gemeenschap gekozen
hoge niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen.
13
Marie-Claire Cordonier Segger, Ashfaq Khalfan &Salim Nakjavani, Weaving The Rules For
Our Common Future: Principles, Practices And Prospects For International Sustainable
Development Law, Montreal 2002,p.55.
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Inde SPS iswetenschappelijke rechtvaardiging voor handelsbelemmerende
maatregelen overeengekomen en niet wetenschappelijke twijfel. Het verschil
tussen beide ondervond de Europese Unie ineen geschil over Amerikaans
vlees van runderen die met groeihormonen waren behandeld. De Unie
weigerde dit vlees tot haar markt toete laten. De Verenigde Staten maakten
inhet kader van de WTO een geschil aanhangig en wonnen dat.44 Misschien
dat een willekeurige Europese toerist die kennisneemt van de gemiddelde
lichaamsomvang van het winkelend publiek ineen willekeurige shopping
mail ergens inde Verenigde Statentwijfel zal bekruipen ten aanzien van de
vraag ofdetoediening van groeihormonen aan runderen werkelijk geen effect
heeft op deconsumenten van hamburgers, feit is dat de Europese autoriteiten
de Amerikaanse bewijsvoering dat ergeen risico's zijn, niet konden
weerleggen. Inde wereld van de WTO volstaat detwijfel niet.
Biotechnologie: metrecht een spanningsveld
Groeihormonen ismaar één voorbeeld waar de moeite van de Europese Unie
en de Verenigde Staten om eikaars standaarden te aanvaarden, aanleiding
geeft totjuridische conflicten enpuzzels. Biotechnologie iseen ander.
De EUvoert tot nutoe een terughoudend beleid ophet vlak van de toelating
van nieuwe voedingsmiddelen, inhet bijzonder van voedingsmiddelen die
met behulp van genetische modificatie zijn verkregen. Onder invloed van
landen als Frankrijk, Italië, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk en
Luxemburg was dit beleid zo terughoudend geworden dat er werd gesproken
van een de facto moratorium.4' Dittot ergernis van de Verenigde Staten die
daarin een ongerechtvaardigde handelsbelemmering zien.
Afgelopen voorjaar zetten deVerenigde Staten de aanval op Europa in, zowel
langs eenjuridische lijn door een zaak aanhangig te maken bij de WTO, als
langs eenpublicitaire lijn. DeAmerikaanse president opende het publicitaire

44

Het beroepsorgaan van de WTO deed uitspraak op 16januari 1998.De beslissing heeft het
kenmerk WT/DS48/AB/R en iste vinden op www.wto.org.
45
Dit de facto moratorium lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De Europese Commissie, het
Europese Parlement en de Raad hebben overeenstemming bereikt over nieuwe regelgeving
inzaketoelatingsprocedures, traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde
levensmiddelen. Bevoegdheden worden gecentraliseerd waardoor de invloed van kritische
lidstaten wordt verminderd. Vgl. presbericht ip/03/1056van 22juli 2003 en de
gemeenschappelijke standpunten 21/2003 en 22/2003 van 17maart 2003, Pb. 13mei 2003, C
113E/21 enC 113 E/31.
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offensief in een voordracht die hij hield op21mei.46 Hij verweet Europa een
politiek te voeren die is gebaseerd opongefundeerde en onwetenschappelijke
angsten. Daaraan voegde hij toe het verwijt dat deze politiek de honger- en
armoedebestrijding inAfrika tegenwerkt.47
Dit verwijt was erop gebaseerd dat landen als Zambia en Zimbabwe ondanks
dreigende hongersnood serieus overwogen om voedselhulp te weigeren die
bestond uit genetisch gemodificeerde maïsuit de Verenigde Staten. Daar
kwam nog bij dat Mozambique zich verzette tegen transport van deze maïs
over haar grondgebied. Een belangrijke reden voor deze houding was dat
men besmetting van de inheemse maïs vreesde. Daarbij gaat hetzowel om
vrees voor de volksgezondheid,48 als om de vreesdat de afzetmarkten in de
Europese Unie verloren zullen gaan.49
Dat laatste kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er genetisch gemodificeerde
maïs wordt gebruikt alszaaigoed of wanneer zij zich spontaan verspreidt. In
Europa moet het op het etiket worden vermeld wanneer een levensmiddel
meer dan 1%-binnenkort wordt dat 0,9%50 -aan genetisch gemodificeerd
materiaal bevat. Tot nutoe ziet het er niet naar uit dat veel Europese
consumenten zo'n vermelding een aanbeveling vinden. En dan nog moet het
gaan om een variëteit die in Europa is toegelaten.51
Voedselzekerheid
Uit Amerikaans perspectief ishet onbegrijpelijk dat regeringen hun
bevolking liever laten hongeren dan maïste aanvaarden die inde Verenigde
Staten dagelijks wordt genuttigd.
Wat opvalt isdat de Amerikanen hun verwijt niet baseren op schending door
de Europese Unie van een mensenrecht op voeding.
Dit brengt mij tot het derde hoekpunt van mijn schets van het veld van
levensmiddelenrecht: de voedselzekerheid.

46

NRC 22 mei 2003. Voor de integrale tekst zie
http://www.whitehouse.gOv/news/releases/2003/05/20030521-2.htmI#
47
Dit verwijt leidde tot geërgerde reacties onder andere inhoudende dat de EU zeven maal meer
ontwikkelingshulp verleent dan de VS.NRC 25juni 2003.
48
NRC 3juli 2002.
49
NRC 23juli 2002 en 2 augustus 2002.
51
Het eerder genoemde gemeenschappelijk standpunt (21/2003) voorziet in invoeging van een
derde lid met deze strekking inartikel 21 van Richtlijn 2001/18.
51
Anders geldt een grenswaarde van 0,5%enhet vereiste van een gunstige risicoanalyse.
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Zo'n recht bestaat namelijk wel degelijk, maar het zijnjuist de Amerikanen
die inde algemene vergadering van de Verenigde Naties telkens stemmen
tegen resoluties52 wanneer die naar hun oordeel neerkomen op erkenning van
eenrecht op voeding dat burgers tegenover hun overheid in rechte kunnen
afdwingen.
Dit iseen opmerkelijke ontwikkeling inde standpuntbepaling van de
Verenigde Staten. De beroemde 'four-freedoms-speech' van president
Roosevelt kan worden gezien alshet beginpunt van de ontwikkeling van het
hedendaagse stelsel van universele rechten van de mens. Tot de vier
vrijheden diehij daarin benoemde behoort de 'freedom from want'; de
vrijheid van gebrek. In het verlengde daarvan bepleitte de Amerikaanse
delegatie inde onderhandelingen die leidden tot de Universele Verklaring
van de rechten van de mens de opname van economische en sociale rechten,
want "a man in need isnot a free man".
Recht op voeding
Op het niveau van de Verenigde Naties wordt sedert 1966uitdrukkelijk een
mensenrecht op adequate voeding erkend. Het Internationaal Verdrag inzake
Sociale en Culture Rechten bepaalt - voor zover vanbelang - inartikel 11:
" 1 . De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder
op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn53 gezin, daarbij
inbegrepen toereikende voeding (...). De Staten diepartij zijn bij dit Verdrag
nemen passende maatregelen omde verwezenlijking van dit recht te
verzekeren, (...).
2. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, het fundamentele recht erkennende
van een ieder gevrijwaard te zijn tegen honger, nemen zowel zelfstandig als
door middel van internationale samenwerking de maatregelen, waaronder
mede begrepen bijzondere programma's, die nodig zijn ten einde:
a. Demethoden voor devoortbrenging, verduurzaming enverdeling van
voedsel te verbeteren door volledige gebruikmaking van detechnische en
52

Onder meer resolutie 56/155 (19 december 2001).
Dit woord is sexe-neutraal bedoeld zoals bijvoorbeeld blijkt uit artikel 2 lid 2 IVESCR: De
Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich te waarborgen dat de indit Verdrag
opgesomde rechten zullen worden uitgeoefend zonder discriminatie van welke aard ook, wat
betreft (...) geslacht (...).
53
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wetenschappelijke kennis, door het geven van voorlichting omtrent de
beginselen der voedingsleer en doorhet ontwikkelen enreorganiseren van
agrarische stelsels op zodanige wijze dat de meest doelmatige ontwikkeling
en benutting van natuurlijke hulpbronnen wordt verkregen;
b. Een billijke verdeling van de wereldvoedselvoorraden inverhouding tot de
behoefte teverzekeren, daarbij rekening houdende met de problemen van
zowel voedsel invoerende als voedsel uitvoerende landen."
Indeze tekst vallen tenminste driezaken op:de Staten die partij zijn bij het
Verdrag erkennen voeding alsmensenrecht, zij aanvaarden voor zichzelf een
taak om ditrecht zowel nationaal als internationaal te helpen realiseren en zij
stellen daarbij eengroot vertrouwen ingroene-revolutie-achtige technische
ontwikkelingen.
Uitbouw vanhet mensenrecht
Het mensenrecht op voeding heeft de bijzondere aandacht van de
Economische en Sociale Raad van deVerenigde Naties.Op4 september
2000 isdoor de Commissie voor de Rechten van de Mens een speciale
rapporteur voor het recht op voeding ingesteld.54
Op 10januari 2002 bracht deze speciale VN-rapporteur zijn tweede interim
rapport uit.55 Hij bepleit daarin onder meer dat het mensenrecht op voeding
een inrechte afdwingbaar recht is.Dit betekent dat staten verantwoordelijk
kunnen worden gehouden voor demate waarin zij dit recht eerbiedigen en
beschermen.
De rapporteur bespreekt vier argumenten die inde praktijk wel worden
aangevoerd omtebetogen dat een recht opvoeding niet inrechte kan worden
afgedwongen:
1) het iste onbepaald;
2) het kan alleen maar stapvoor stap worden gerealiseerd;
3) het kan alleen worden gerealiseerd door staten die over voldoende
middelen beschikken, en
54

Naar aanleiding van Resolutie 2000/10. De functie wordt vervuld door Jean Ziegler uit
Zwitserland.
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E/CN.4/2002/58. The right to food. Report bythe Special Rapporteur onthe right to food, Mr.
Jtan Ziegler, submitted in accordance withCommission on Human Rights resolution 2001/25
(Economic and Social Council, Commission on Human Rights, fifty-eighth session, item 10of
the provisional agenda: Economic, Social and Cultural Rights).
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4) als de nationale wetgever het recht op voeding onvoldoende heeft
ingevuld, is het niet aan de rechter om dat tekort aante vullen.
In antwoord op deze argumenten onderscheidt de speciale rapporteur drie
verschillende niveaus vanverplichtingen voor overheden waartoe dit recht
aanleiding geeft.56 Zij moeten dit recht
1) respecteren,
2) beschermen en
3) realiseren.
Mensen beschikken doorgaans over een veelheid aan mogelijkheden om in
het eigen levensonderhoud te voorzien.
1) De verplichting voor de overheid om het recht op voeding te
respecteren betekent dan dat de overheid zich moet onthouden van
aantasting van deze mogelijkheden. Dit iseen negatieve
verplichting: zij vraagt om een niet doen, een niet vernielen van de
te velde staande oogst bijvoorbeeld.
2) De verplichting te beschermen iseen positieve verplichting. De
overheid moet optreden tegen diegenen die de mogelijkheden van
anderen om inhun eigen levensonderhoud tevoorzien aantasten.
3) Alleen inbijzondere situaties - calamiteiten - waarin het voor
mensen niet meer mogelijk is om zelf inhet eigen onderhoud te
voorzien, kunnen voor de betrokken staten en voor de
statengemeenschap alsgeheel verdergaande verplichtingen worden
aangenomen, namelijk tot het verstrekken van voedselhulp.
Zeker de negatieve verplichting vande overheid om het recht opvoeding te
respecteren zou geen probleem uit een oogpunt vanjuridische
afdwingbaarheid mogen opleveren. De rapporteur bespreekt verschillende
voorbeelden van landen zoals Zuid Afrika die indit opzicht hun zaakjes goed
voor elkaar hebben."

56
Zie voor een genuanceerde theorie inzake de mensenrechtelijke plichten van de overheid tot
onthouding respectievelijk optreden: F.M.C. Vlemminx, Een nieuw profiel van de grondrechten.
Een analysevan de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten, 3" druk Den
Haag 2002 en M M S . Carmona,Theobligations ofthe State underthe International Covenant
on Economie, Social and Cultural Rights,diss.UU, Antwerpen/Groningen/Oxford 2003.
57
Onder randnummer 60van zijn rapport maakt hij de voor westerse democratieën
ontluisterende opmerking: "The developments onthe African continent arefar in advance of
those inboth Europe and America and provide an excellent example interms of enforcement
mechanisms and hopes for justiciability".
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Het rapport besluit met een oproep aan alle staten dejuridische
afdwingbaarheid van het recht op voeding te erkennen.
Handhavingsmechanismen opnationaal niveau moeten worden versterkt door
te verzekeren dat het recht op voeding kan worden afgedwongen in de
rechtszaal.58
Nederland isnog niet verder dan de Waterlinie
Zoals ik alzei stemmen de Verenigde Staten in de VNtegen resoluties die
deze roep om een afdwingbaar recht op voeding ondersteunen. Dat geldt niet
voorNederland. Alle reden dus om de vraag te stellen wat Nederland
terechtbrengt van het streven naar een afdwingbaar recht opvoeding. Voor
dievraag istemeer reden omdatNederland inzijn buitenlandse beleid, inhet
bijzonder inontwikkelingsrelaties nogal eens eisen stelt aan andere landen
inzake respect voor mensenrechten.59 Dan mag vanNederland ookhet goede
voorbeeld worden verwacht.
Bij hetNederlandse welvaartsniveau ishet natuurlijk niet eenvoudig om
voorbeelden tevinden van gevallen waarin mensen zich voor de rechter
rechtstreeks hebben beroepen ophet mensenrecht op adequate voeding zoals
dat is neergelegd in artikel 11IVESCR, maar zo'n voorbeeld iser wel. Het
betreft een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 13maart 2001.60 De
zaak was aangespannen door een Somalische dame. Wij zouden spreken van
eenuitgeprocedeerde asielzoekster. Dat wil zeggen dat eronherroepelijk was
beslist dat verblijf inNederland niet werd toegestaan en dat ze geen
aanspraak meer kon maken op opvang doorhet Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers. Uitgeprocedeerd was zeechter allerminst. Ze maakte de ene
procedure na de andere aanhangig. In één van dieprocedures voerde zij aan
dat het besluit om haar verdere opvang te onthouden in strijd was met artikel
11 IVESCR.
Het is een voorbeeld bij uitstek waarin de negatieve verplichting aan de orde
is; deverplichting ombestaande mogelijkheden om inhet levensonderhoud
te voorzien niet aante tasten.
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Randnummer 134.
Tegenwoordig steeds meer als onderdeel van een omvattender begrip 'good governance'. Zie
daarover bijvoorbeeld het WRR rapport aan de regering (nr. 58) Ontwikkelingsbeleid en goed
bestuur, Den Haag2001.
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RAwb2001,74 m.nt.F.M.C. Vlemminx.Zieook Rb. Den Haag6 september 2000, RAwb
2001, 55 m.nt. F.M.C. Vlemminx.
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Wanneer dat verdragsartikel inNederland een geldend recht op adequate
voeding tot stand heeft gebracht, dan moet de rechter onderzoeken of het
besluit tot gevolg heeft dat de betrokken persoon zich niet langer adequaat
kan voeden. Dit onderzoek blijft echter achterwege. De "rechtbank [is]van
oordeel dat de ingeroepen verdragsbepaling, evenals het verdrag als geheel, is
gericht tot de daarbij aangesloten staten en ook overigens in zodanig
onbepaalde bewoordingen isgesteld dat zij zich niet zonder nadere invulling
van overheidswege ten aanzien van inhoud, voorwaarden en uitvoering leent
voor directe toepassing door de rechter ineen individueel geval."61
Te onbepaald:62 precies het argument waarmee de speciale VN-rapporteur
heeft afgerekend.
Nederland ispartij bij het IVESCR. Er bestaan nog steedstamelijk veel
sociale voorzieningen inNederland die ertoe bijdragen dat voor velen is
voorzien in een mogelijkheid zich adequaat te voeden, maarNederland heeft
erniet voor gezorgd dat er indeNederlandse rechtsorde een mensenrecht op
adequate voeding geldt dat inalle gevallen rechtstreeks kan worden
ingeroepen en inrechte hard gemaakt kan worden.
Had het niet anders gekund?
De Tilburgse rechtsgeleerde Vlemminx slaat wat mij betreft de spijker op de
kop:
"De rechtbank heeft weliswaar tot op zekere hoogte gelijk wanneer ze een
norm als 'toereikende voeding' vaag vindt, maar geen weldenkend mens zal
zichzelf wijsmaken dat deze norm in acht wordt genomen wanneer
asielzoekers die over weinig of geen financiële middelen beschikken en die
evenmin inNederland mogen werken, voeding volledig wordt onthouden.
Rechtstreekse werking ligt daaromjuist wel voor de hand."
Met andere woorden: indetheorie van hetNederlandse recht heeft Nederland
de mogelijkheid om zich in eigen huiste gedragen conform de boodschap die
Nederland inhet internationale forum uitdraagt, maar Nederland zakt voor
het praktijkexamen.
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De rechtbank vernietigt het besluit wel opeen andere grond en draagt aan het bestuur van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers opte onderzoeken ofer niet sprake isvan een schrijnend
geval.
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Eerder had een andereNederlandse rechter de vraag naar de rechtstreekse werking nog in het
midden kunnen laten:CRvB 31 maart 1995,JB 1995/161 m.nt. AWH; CRvB 22 april 1997,JB
1997/158m.nt. F.M.C. Vlemminx.
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Gelukkig is deNederlandse visie niet de enige.De speciale VN-rapporteur
bespreekt eencasus die griezelig veel lijkt op deNederlandse. Ook daar gaat
het om asielzoekers, deze maal in Zwitserland - inNederlandse optiek toch
niet een xenofiel land bij uitstek. Deze asielzoekers hadden geen voedsel,
geen geld, mochten inZwitserland niet werken, kwamen niet in aanmerking
voor een sociale voorziening en konden dat land door gebrek aan papieren
ook niet verlaten. Het Zwitserse federale hof erkende echter een
ongeschreven recht op minimale bestaansvoorwaarden waaronder begrepen
alle elementaire menselijk behoeften zoals voeding, kleding en onderdak.
Volgens het Hof wasdit nodig omte voorkomen dat mensen worden
gereduceerdtot bedelaars,eenmensonwaardige situatie.Deze beslissing
dateert van 1996.Zij isnog eens bevestigd in 1998en gecodificeerd in de
Zwitserse grondwet in 1999.
Zwitserland is geen witteraaf.Ook het Belgische Hofvan Arbitrage is
overgegaan totrechtstreekse toepassing van het recht op voeding.63
Als wij een mensenrecht opadequate voeding tot maatstaf kiezen, wat moet
dat danbetekenen vooreen standpuntbepaling inhet debat dat de Verenigde
Staten en Europa voeren over biotechnologie vanuit aan de ene kant een
marktperspectief enaan de andere kant een veiligheidsperspectief? Anders
geformuleerd: hoehangen de driehoekpunten van het spanningsveld
levensmiddelenrecht met elkaar samen?
Het antwoord op die vraag isniet eenvoudig te geven. Uiteindelijk zal er een
zodanig faire balans moeten worden gevonden dat de structuur van de
internationale markten de mogelijkheden niet aantast van mensen om in hun
levensonderhoud te voorzien maar daaraanjuist eenbijdrage levert. De
partijen bij het IVESCR hebben zich verplicht daarbij een constructieve
houding aan te nemen ten aanzien vantechnologische mogelijkheden. Een
constructieve houding isoverigens heel iets anders dan kritiekloos omarmen.
Wat mij betreft kan een constructieve houding heel goed samengaan met het
inruimen van een flinke marge voor voorzichtigheid op grond van
wetenschappelijke twijfel.

"3Aldus F.M.C. Vlemminx, De autonome rechtstreekse werking van het EVRM. De Belgische
en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM,preadvies voor de
Nederlandse Vereniging voorRechtsvergelijking, Deventer2002,p.31 en38.
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