&unde$(l) 11-13 (1983)
t aan de Tweede Kamer
op grond van de Warenen. Posrtceve veranderin-

werkcngs- en belangenhet Larrdelrjk Voedrelrkingsverband van een
t definztref wetsontwerp opgesteld. Voor
kommentaar geleverd worden by de vaste
op zjn wamde voor de konsument beoordeeld.
Lavo zyn r e a k t ~verwerkr m de nota 'Eisen
ste Kamerkommissce aangeboden.

ordt de wal.enwtt een konsumentenwet (2)
M.DEJONGen M MANSCHOT

Het nieuwe wetsvoorstel
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In vergelijking met de voorlopige verse bevat
het nieuwe wetsvoorstelvanuit het gewchtspunt van de konsument een aantal belangr~jke
verbeteringen.Aan een aantal kr~tiekpunten
van het Lavo is tegemoet gekomen. Daarnaasl
.bliift er non"heel wat te wensen over en ziin
er nog wat onduidelijkheden.Zo is de werkingssfeer van de Warenwetuitgebreid tot alle
niet-levensmiddelen. Ook voor de verantwoordelijkeministerszelfis dit kennelijk een probleem omdat ze bij hun toelichtingaangeven
dater gewerkt gaat worden aan het makenvan
twee gescheidenwetten: voor levensmiddelen
en voor niet-levensmiddelen. Aangezien het
Lavo zich alleen bezig houdt met voedsel richten we ons hier voornamelijk op de wetgeving
voor levensmiddelen.
Verbeteringen in het wetsvoorstelzijn:
- uitbreidingvan de belangsfeer (met betrekking tot veiligheid, milieu en voorlichting);
- de samenstelling van de Adviescommissie
Wgenweeordt paritair;
- artikel16cis geschrapt (hierin werd geregeld dat regels uit Warenwetsbesluitenmoeten temgtreden ten gunste van produktschapsverordeningen);
- het bevat een verbod op medische klaims op
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etiketten en in de reklame.
Een aantal bemaren van het Lavo blijft, bovendien zijn een aantal wensen verder gekonkretiseerd.
Wensen van het Lavo,
Bescherming van de konsument hoofddoel
De oude wet berust op de peilers: bevorderen
van de volksgezondheideneerlijkheidinde handel. In het wetsvoorstel is de belangensfeer verruimd met de peilers veiligheid, bescherming
van het milieu en goede voorlichting omtrent
waren. Volgens dememorie van toelichtingis
dit gedaan ter beschermingvan de konsument.
Het Lavo vindt dat bescherming van de konsument hoofddoelstellingvan de nieuwe Warenwet moet worden endat de wet dat ooknadrukkelijk moet vaststellen.
Gezondheidsklaims verbieden
In het wetsontwerpwordenmedischeklaims
zowel op de verpakking als in de reklameverboden. Verwijzingennaar de gezondheids- , ;
waardevan een vrodukt worden niet verbo- -'
den. Er mag niet meer gezegd worden 'BeceZp
goed voor hart en bloedvaten'maat weld %efg'ei.
zond, Becel hoort daarbij'. '
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Het Lavo vindt dat nos
e m levensmiddel.~ w h

-

kunnen word& gerealiseek. Maar volgens

-

dige vertegenwoordiging van konsumentenorganisaties;
de milieuparagraaf. Beschermingvan het
milieu hoortniet in de Warenwet thuis.
Deze wet moet met gebruikt worden om lakunes in andere wetten op te vullen;
goede voorlichtingomtrent waren. Het bedrijfsleven vindt dat de Warenwet zich niet
te bemoeien heeft met de reklame.

bekid ten aanzlen van ~oedsel~rddukten
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vastgelegd. Dat betekent dat e n aantalre-

gelsystemenals de Warenwet, de Landbouwkwahteitswet,de vleeswetgeving tot e n enkele
wet gc'integreerd worden. Ook in deze wet
dient beschermlng van de konsument nadrukkelijk voorop te staan.
Tot zover de wensen van het Lavo.
:It een beWarenwetommissie
13 bedrijfsamensteln optimale
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Kritiekpuntenvawit het bedrijfsleven
Ook van de kant van het bedrijfsleveniskritiek geuit op het wetsvoorstel.Op 21 november was er in Den Haag het symposium Warenwet: konsumentenwet, waar mensenuit de
sfeer van de konsumenten- en milieu-organisaties, het bedrijfslevenende overheid aan het
woord kwamen.Van de kant van het bedrijfsleven richtte de kritiek zich met name op de
volgende punten:
- de paritaire samenstelling van de Adviescommissie Warenwet. Het bedrijfsleven
vindt dat de vertegenwoordiginginde Adviescommissie Warenwet gebaseerdmoet
zijn op deskundigheiden niet op een evenre-

Wordt de Warenweteen konsumentenwet?
Zoals blijkt uit de standpuntverschillentussen het Lavo en het bedrijfslevenzullener
nog harde noten gekraaktmoeten worden
voor er een beslissinggenomen kan worden
over het wetsvoorstel. In dekornende twee
jaar zal het parlement beslissen hoe de nieuwe wet emit komt te zien. Indezeperiode
is be'invloeding van de parlementariers nog
mogelijk.
Het blijkt dat parlementariers, enige gunstige uitzonderingendaargelaten, bedroevend
slecht op de hoogte zijn vande Warenwet.

