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wiis meer kan
worden uit de veelheid van waarbbrgen en garantieverklaringen die hij tegenkomt als hij
iets wil kopen. Daarom houdt de Raad voor de
Certificatie toezicht op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de keurende instellingen.
Het Keurmerkinstituut IVHA van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen beantwoordt aan deze eisen. Het laat voor het verlenen van het keurmerk, het bekende groene zegel, in laboratoria meten of: het produkt doet
wat het moet doen, veilig is, voldoende lang
meegaat en handzaam is in het gebruik. Uniek
daarbij is dat die eisen continu getoetst worden aan wat kritische consumenten in de praktijk van zo'n produkt verwachten. Daarmee
wordt voorkomen dat het keuringsonderzoek
in laboratoria een eigen leven gaat leiden en te
ver van de praktijk af komt te staan.
Naast het IVHA-keurmerk zijn inmiddels ook
de volgende keurmerkinstellingen goedgekeurd door de Raad voor de Certificatie:
KEMA, KIWA, SKG, SOBA, VEG-Gas, Lloyd's.

Nieuwe EG-aanpak
Mogen wij ons verheugen omdat een interne
markt voor levensmiddelen binnen de EG eindelijk in zicht lijkt te komen, of zijn er gegronde redenen tot zorg met betrekking tot de belangen van de consument?
Een grotere interne markt voor levensmiddelen is op eerste gezicht een heuglijk feit. Immers de consument zal grotere keuzemogelijkheden krijgen en waarschijnlijk lagere prijzen betalen.
De Consumenten Commissie voor Europa
(GCE) vindt echter dat de bescherming die de
huidige Warenwet biedt met betrekking tot de
bescherming van de volksgezondheid, kwaliteit van produkten en eerlijke mededinging
door de realisering van de interne markt niet
aangetast mag worden.
Op basis van ha-ar eerder uitgebrachte Witboek over de versnelde realisering van de in~&rPe,.&atkt heeft de Commissie van de EG
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Bij de discussie over zowel volksgezondheid
als kwaliteit gaat de Commissie uit van de veronderstelling dat de wetgeving in de lidstaten
met betrekking tot voedsel voldoet en er een
gelijkwaardig beschermingsniveau is bereikt.
Er zijn echter nog grote verschillen tussen de
lid-staten met betrekking tot de kwaliteit en
bescherming van de volksgezondheid, een reden voor de CCE om te twijfelen aan de juistheid van dit uitgangspunt. Dit is temeer van
belanlg omdat volgens de CCE het gevaar
dreigt dat het niveau van de consumentenbescherming en de kwaliteit van levensmiddelen
ook in Nederland zal dalen tot het niveau van
het land met de minst hoge eisen.
De CCE plaatst verder vraagtekens bij de stellina
u van de Commissie van de EG dat een
regeling voor de etikettering, presentatie en
reclame op zich voldoende zou zijn om de
consument tegen bedrog en de mogelijke ge
volgen van valse concurrentie te beschermen
Hoewel de realisering van een interne markt
de instemming heeft van de CCE is één ding
echter zeker: de bescherming die de Nederlandse consument nu geniet onder de huidige
Warenwet mag door deze eenwording niet in
het gedrang komen. Vandaar dat de CCE deze
ontwikkelingen van nabij zal volgen.
De Consumenten Commissie voor Europa
(CCE) is een samenwerkingsverband van de
Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt. Secretariaat: Duinweg 23, 2585 JV, Den
Haag, telefoon 070-5519971552083.

Ontwikkelingsgericht onderzoek
Een inventarisatie van Nederlands maatschappij-wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ontwikkelingslanden en de ontwikkelingspr,oblematiek.
l

156 pagina's informatie over onderzoek dat
door Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen ter zake uitgevoerd wordt.
Het boek is overzichtelijk geografisch ingedeeld. Het materiaal is voorts ontsloten met
behulp van een "ketting-index" op trefwoorden, waarin elk trefwoord per project in
samenhang met andere van toepassing zijnde
trefwoorden is opgenomen. Ook zijn een
onderzoekers- en een instellingenindex toegevoegd.
SWIDOCIIMWOO, 1986. Prijs f 35,-; incl. BTW
en'verzendkosten f 41,-. Te bestellen bijSwidoc;~Antwoordnummer 10783, 1000 RA' Amsterdam.
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Het ATFENDERINGSBULLETINHUISHOUDWETENSCHAPPENbiedt u
tweemaandelijks een overzicht van recent verschenen literatuur.
De f 350 titels per nummer, vaak voorzien van korte referaten, zijn
ingedeeld in f 35 rubrieken.
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'Vul nù de bijgesloten antwoordkaart in, dan kunt u n
nog beter gedocumenteerd van start.

Literatuuraanvragen: bibliotheek tel

