
Aanvankelijk werden in de
rubriek ‘Nieuwsgaring in de
wetgeving’ vooral de ontwik-

kelingen in het buitenland gevolgd.
Hierbij voerden de opkomende rege-
lingen voor additieven de boventoon.
In de loop der jaren kwam de nadruk
steeds meer te liggen op de uit Brus-
sel afkomstige wetgeving en op de
implementatie daarvan in de Neder-
landse Warenwet.

Het is onmogelijk in het bestek van
deze terugblik alle behandelde
onderwerpen de revue te laten passe-
ren. Een aantal belangrijke en specia-
le items worden belicht.

Kwid
De discussie over de kwantitatieve
ingrediëntendeclaratie (kwid) sleepte
jarenlang voort. In 1988 is in VMT al
over deze materie geschreven. In
1997 werden uiteindelijk ontwerp-
voorschriften in richtlijn 97/4/EG
vastgesteld. In principe moet volgens
de richtlijn een ingrediënt van een
levensmiddel kwantitatief op het eti-
ket worden gedeclareerd, indien dat
ingrediënt op een of andere wijze
extra de aandacht van de consument
trekt en daarmee het koopgedrag van
de consument beïnvloedt.

Op de eerste voorstellen van de EG-
Commissie volgden heftige polemie-
ken in de publieke pers, terwijl talrij-
ke congressen aan de kwid-materie
werden gewijd. Na de totstandko-

ming van de richtlijn vond de com-
missie het zelfs nog nodig ‘richt-
snoeren’ ter verduidelijking uit te
geven. De kwid-regeling is er als
koek ingegaan, want daarna is er in
de media geen woord meer over
gerept.

Additieven
Binnen een tijdsbestek van zeven jaar
(1988-1995) werden alle toegelaten
additieven in drie EG-richtlijnen
ondergebracht, namelijk in de kleur-
stoffen-, zoetstoffen- en rest-additie-
venrichtlijn. Tevens werd aangegeven
in welke levensmiddelen de desbe-
treffende additieven mogen worden
toegepast en in welke concentratie.
De officiële aanduiding van de rest-
additievenrichtlijn is ‘Richtlijn
betreffende levensmiddelenadditie-
ven met uitzondering van kleurstof-
fen, zoetstoffen en meelverbete-

raars’. Het is dus een vangnet gewor-
den voor alle toegelaten additieven
naast kleurstoffen en zoetstoffen.

Novel foods
Over Novel foods werd in 1991 voor
de eerste maal in VMT bericht naar
aanleiding van de Britse installatie
van het ‘Advisory Committee on
Novel Foods and Processes’. In de
Food Safety Act – 1990 werden de
novel foods als volgt gedefinieerd:
‘Elk levensmiddel of ingrediënt dat
tot nu toe nog niet voor humane con-
sumptie in Groot-Brittannië is
gebruikt, of slechts in zeer beperkte
mate’. Hierbij werd voornamelijk
gedacht aan de toepassing van gene-
tisch gemodificeerde organismen.
Sindsdien is de term novel foods in
de hele wereld geaccepteerd en wordt
ervan gebruik gemaakt in de wetge-
ving, hoewel er sindsdien in EG-
richtlijnen nadere uitleg aan is gege-
ven. In het Nederlandse wetgevings-
jargon wordt gesproken van ‘nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voed-
selingrediënten’. Dit is opgenomen
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in de Warenwetregeling van 1994.
Al snel verscheen er een EG-voor-

stel waartegen veel bezwaren werden
aangetekend, vooral tegen de strikte
bepalingen op het vlak van etikette-
ring. De bepalingen zouden het wan-
trouwen van de consument ten aan-
zien van nieuwe voedingsmiddelen
aanwakkeren. Dit etiketteringspro-
bleem is tot op de dag van vandaag
nog niet volledig opgelost.

Pas in 1997 liep de EG-verordening
Novel foods van stapel als nr.
258/97/EG, waaraan acht afgeronde
ontwerpen vooraf gingen. Als een
rode draad liepen er steeds twee
zaken door de wetgevingsprocedure,
namelijk reikwijdte en etikettering.
Sindsdien kwamen er meer proble-
men over genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s) bij: productie-
procédé’s, scheiding tussen ggo en
niet-ggo, indiening van de aanvra-
gen, veiligheid van ggo’s uit derde
landen enzovoorts. De EG-Commis-
sie heeft hierover een discussienota
laten uitgaan. Ook de etikettering is
nog niet rond. Toepassing van het
voorzorgbeginsel heeft deze materie
vertraagd.

Voedseldoorstraling
Eind 1989 kwam er een rapport uit
van het Wetenschappelijk comité
voor de menselijke voeding, een
adviesorgaan van de EG-Commissie,
met positieve argumenten voor het
doorstralen van waren. Het rapport
gaf als eindoordeel dat het consume-
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Markante wetgevingsfeiten
– Naast de zoetstof saccharine, die al honderd jaar was toegela-

ten, kwam als eerste van een lange reeks nieuwe zoetstoffen in

1958 cyclamaat op de markt.

– De opkomst van vetvervangers in Amerika in 1990 – Simplesse

was de eerste – leek een succes te worden. Geen vetvervanger

kwam echter in Europa op de markt.

– Vanaf 1997 werd veel aandacht besteed aan het erfgoed van

regionale levensmiddelen (Roquefort, Parmezaanse ham en derge-

lijke). Nederland deed hieraan praktisch niet mee.

– Na 25 jaar discussie vanaf de eerste richtlijn voor cacao- en cho-

coladeproducten, kwam in 2000 de definitieve richtlijn tot stand.

Struikelblok was vooral het toelaten van andere vetten dan cacao-

boter.

– De opkomst van functioneel voedsel, genetisch gemodificeerde

organismen en biologische productiemethoden.

De kwid-regeling is er als koek ingegaan
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Voorzorgbeginsel
De EG-Commissie legde in 2000 in
een mededeling haar standpunt over
de toepassing van het voorzorgbe-
ginsel vast. Dit beginsel kan worden
samengevat met risico-analyse,
bestaande uit de drie stappen risico-
evaluatie, -beheer en -melding. Het
beginsel moet vooral worden toege-
past in situaties waarbij is vastgesteld
dat gevaarlijke effecten kunnen
optreden (bij producten of proces-
sen) en het risico niet met voldoende
wetenschappelijke zekerheid is te
bepalen. Politieke besluitvormers
moeten dan uitmaken wat het maat-
schappelijk aanvaardbaar risiconi-
veau is.

Gezien het advies van het Econo-
misch en Sociaal Comité en de Com-
missie-mededeling is wel duidelijk
dat dit moeilijk definieerbare begin-
sel van enorme invloed zal zijn op
toekomstige wetgeving. Het zal ech-
ter jaren vergen voor zelfs terzake
deskundigen met de toepassing van
deze materie vertrouwd zullen zijn. In
ieder geval zal het de voortgang van
wetgeving aanzienlijk vertragen. ■

ren van doorstraald voedsel met een
dosis van maximaal 10 kGy, geen
nadelig effect heeft op de volksge-
zondheid. Dit was in 1980 ook al de
mening van een FAO/IAEA/WHO-
Commissie. Het EG-rapport noemde
acht levensmiddelen die zinvol en
veilig kunnen worden doorstraald.

In 1992 kwam het Nederlandse
Warenwetbesluit Doorstraalde waren
tot stand. Inmiddels was in 1988 een
EG-ontwerprichtlijn opgesteld, die
het pas in 1999 tot de langverwachte
richtlijn nr. 1999/2/EG bracht. Gelijk-
tijdig werd in de aanvullingsrichtlijn
nr. 1999/3/EG de lijst met toepassin-
gen bekend gemaakt. Deze lijst bleef
voor levensmiddelen beperkt tot
slechts een categorie, namelijk
‘gedroogde aromatische kruiden,
specerijen, en plantaardige kruiderij-
en’. De bestaande nationale vergun-
ningen mochten en mogen gehand-
haafd blijven totdat nieuwe aanvul-
lingen op de EG-lijst zijn vastgesteld.
Dit zal nog heel veel tijd in beslag
nemen. De commissie stelde name-
lijk in een mededeling hierover dat
de materie nog een ruimer debat ver-
eist. De ingenomen standpunten lij-
ken tot nu toe niet aan het wankelen
te kunnen worden gebracht.

Subsidiariteit
Er is vrijwel geen begrip in de wetge-
ving te noemen dat zo snel en zo
massaal door politici en beleidsma-
kers werd overgenomen als subsidia-
riteit. Het begon in 1992 na het nega-
tieve resultaat van het Deense refe-
rendum voor het ratificeren van het
Verdrag van Maastricht. Met de uitge-
zette koers om geforceerd een Euro-
pese Unie tot stand te brengen, werd

het steeds duidelijker dat de burgers
geen heil verwachtten van het als
bedreiging gevoelde dirigisme van
Brussel. Plotseling beseften de rege-
ringsleiders dat de slogan ‘Europa
voor de burgers’ deze burgers totaal
niet had aangesproken. Sterker nog,
naar oordeel van de burgers holden
de EG-ambtenaren met oogkleppen
op achter een toekomstbeeld aan dat
slechts vaagheden inhield.

Reacties konden niet uitblijven. Op
16 oktober 1992 werd op een ‘tussen-
top’ te Birmingham gepleit voor
meer democratie, meer helderheid in
de besluitvormingsprocedures en
meer ‘subsidiariteit’. Dit begrip
kwam al voor in de Europese Akte
van 1987, een wijziging van het Ver-
drag van Rome, en kwam er op neer
dat de besluitvorming ‘zo dicht
mogelijk bij de burger’ zou moeten
plaatsvinden. Het betekende dat het
optreden van de Gemeenschap niet
verder diende te gaan dan nodig was
om de doelstellingen van het EG-Ver-
drag te verwezenlijken. Het begrip
subsidiariteit werd ongekend popu-
lair.

De auteur
Ing. Y. (Ype) Botma schreef in 1979 vanuit zijn functie

van warenwetdeskundige bij het bedrijf dat nu Quest

International heet de eerste aflevering van Nieuws-

garing in de wetgeving. De rubriek vloeide voort uit

de ‘Warenwet-weetjes’ die Botma binnen het eigen

bedrijf schreef. Daarmee informeerde hij collega’s

over ontwikkelingen in de wetgeving op een voor

niet-wetgevingsspecialisten toegankelijke wijze. 

Botma: “De uitdaging is altijd geweest om mensen

de moeilijke materie op een begrijpelijke manier uit

te leggen”.

Mede-initiator van de rubriek was lid en later voor-

zitter van de Redactie-adviesraad van VMT ir. L.

(Loek) Schuddeboom. Vanaf de start is Schuddeboom

als Hoofdinspecteur Levensmiddelen en later op per-

soonlijke titel altijd de man achter de schermen

geweest die auteur Botma adviseerde bij de keuze en

invulling van de onderwerpen. De laatste jaren droeg

daaraan ook ir. Fred Dukel van TNO Voeding bij.

Bij deze in Zeist gevestigde TNO-organisatie was

Botma vanaf de beginjaren tachtig een dag per week

gedetacheerd. Hij had daar via de uitgebreide biblio-

theek toegang tot alle wetgevingsliteratuur en

naslagwerken. Nadat Botma in 1989 gebruik maakte

van een VUT-regeling bij zijn Naardense werkgever,

zette hij zijn werk bij TNO én zijn activiteiten voor

VMT onverminderd voort.

Terugkijkend zegt Botma hierover: “Voor een che-

micus die aanvankelijk veel liever ‘met de handen in

de moleculen zat’ kreeg mijn loopbaan al snel een

verrassende wending doordat ik mij volledig op wet-

geving richtte. De tijd is voorbij gevlogen. Vooral de

wordingsgeschiedenis van de wetgeving en de verde-

re ontwikkeling ervan heeft mij altijd zeer geboeid.”

Meest in het oog springende verandering in de tijd

is naar zijn mening het steeds ingewikkelder worden

van de wetgeving. Illustratief hiervoor noemt hij het

voorzorgbeginsel. “Gevolg is dat de totstandkoming

van de wetgeving nu een vreselijk traag proces is

geworden. Resolute besluiten worden niet meer

genomen.”

Fo
to

: R
en

é
Jan

ssen

Ing. Y. Botma: “De uitdaging is altijd geweest om

mensen de moeilijke wetgevingsmaterie op een

begrijpelijke manier uit te leggen”.

Dank
Per 1 mei jongstleden

heeft Botma afscheid

genomen van TNO-

Voeding en komt er

met deze terugblik op

Nieuwsgaring in de

wetgeving ook een

einde aan zijn werk-

zaamheden voor VMT.

De redactie dankt Ype

voor de ruim 20 jaar

dat hij invulling aan

de rubriek heeft

gegeven, zijn bijdra-

gen aan de jaarboe-

ken en de wetge-

vingsadviezen.
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