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De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht hield 29 oktober haar oprichtingssymposium.

Voorzitter is Bernd van der Meulen. Deze wil met zijn leden discussiëren over de rechtsontwikkeling op

het gebied van levensmiddelenwetgeving. Over de General Food Law, de Codex of de Voedsel en Waren

Autoriteit. Ieder praat op persoonlijke titel, zeg maar vanuit de liefde voor het vak. Belangenbehartiging

wordt aan de bestaande gremia en het op te richten Instituut voor Levensmiddelenrecht overgelaten.

‘De liefde voor het vak

Bernd van der Meulen, voorzitter Nederlandse Vereniging 
voor Levensmiddelenrecht:

Prof. dr. B.M.J. van der Meulen: 
“De NVLR past qua aandachtsgebied
goed bij Wageningen en bij mij.”
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Met nauwelijks tromgeroffel is deze
zomer de Nederlandse Vereniging voor
Levensmiddelenrecht (NVLR) opgericht.
Een van de initiatiefnemer is prof. mr.
Bernd M.J. van der Meulen van de leer-
stoelgroep Recht en Bestuur aan Wage-
ningen Universiteit. Hij is benoemd tot
voorzitter.
Het gesprek vindt begin oktober plaats,
vlak na een college. De bovenste helft
van mijn gesprekspartner ziet er netjes
uit, de onderste helft bestaat uit een vale
spijkerbroek met hier en daar een gat,
daaronder ongepoetste schoenen. Hij
oogt zeker, open en behulpzaam. Zijn
hersenen formuleren met tussenpozen
de woorden die zijn mond bedachtzaam
en zacht uitspreekt.

Hoe is dit idee ontstaan?
“Per 1 januari 2002 ben ik benoemd tot
hoogleraar bij de begin deze eeuw
gevormde leerstoelgroep Recht en
Bestuur. Men was toen bezig een Voedsel
en Waren Autoriteit op te zetten. Ik kom
zelf van de Nederlandse Mededingings-
autoriteit. Heb daar gezien wat er komt
kijken om zo’n nieuw stuk overheid op te
zetten. Hoe zijn ze daar aan het bouwen,
vraag je je dan af. Waar gaat dat inhou-
delijk over? Daarover zou je best eens van
gedachten willen wisselen met anderen.
Diverse mensen reageerden enthousiast
en besloten om de NVLR op te richten. Zij
hebben zitting genomen in het bestuur.”

Wie zijn de andere bestuursleden?
“Marieke Lugt (FCDF/WUR) is vice-voor-
zitter, secretaris is Hans Wolff (VWA),
Kenneth Defares (Loyens & Loeff) pen-
ningmeester en Alfons Schmid (Ahold) en
Hugo van Buuren (VWA) zijn de overige
bestuursleden.” Mijn gesprekspartner
benadrukt dat zij allen op persoonlijke
titel zitting hebben. “Vanaf 2006 zullen
de bestuursleden rouleren.”

Wat is het doel van de NVLR?
“Met anderen, die dat buiten de eigen
context de moeite waard vinden, van
gedachten wisselen over meer algemene
juridische aspecten van de levensmidde-
lenwetgeving. Zeg maar, mensen die met
elkaar de liefde voor het vak willen delen.

k met elkaar delen’
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inventarisatie gemaakt van mensen waar-
van wij ons kunnen voorstellen dat zij lid
willen worden. Dat zijn er zo’n 120. Via
www.nvlr.nl kunnen zij zich nader oriën-
teren.”

Hoe financiert u de NVLR?
“Via contributies, we denken aan vijftig
euro per jaar, en donateurs. Daarnaast
kunnen we een financiële bijdrage vra-
gen voor bijeenkomsten.”

Heeft bij de oprichting van de NVLR ook
meegespeeld dat Wageningen UR wil
uitgroeien tot het cluster voor voedsel-
productieketens en groene ruimte?
“Ja, in elk geval wat mijn aandeel betreft.
De NVLR past qua aandachtsgebied goed
bij Wageningen en bij mij.”

Welke prioriteit krijgen de NVLR en
levensmiddelenrecht binnen uw leer-
stoel?
“Deze is gelijkwaardig met de andere
activiteiten van de leerstoel. Tegelijker-
tijd is het wel het onderdeel waarop ik
mij persoonlijk wil laten zien. Publicaties
vanuit deze groep zullen nog al eens
voedselgerelateerd zijn. Verder zijn we in
het kader van Food Valley bezig met de
oprichting van een Instituut voor Levens-
middelenrecht.”

Neem de General Food Law. Beroepsma-
tig vraagt men zich af wat deze betekent
voor het belang waar men voor staat.
Daarnaast worden in gremia als VAI en
het Regulier Overleg Warenwet de belan-
gen van de sector behartigd. Dat is
belangrijk, maar geheel los daarvan is
het ook interessant om je af te vragen
hoe deze wet past in de overige Europese
regelgeving. Of deze nieuwe wet binnen
de formele marges tot stand komt? Hoe
die wet structureel in elkaar zit.”

Hoe wilt u dit doel vormgeven?
“Dat wordt in belangrijke mate bepaald
door de leden. Op het oprichtingssympo-
sium op 29 oktober zullen we inhoudelijk
van gedachten wisselen over de gevolgen
van de General Food Law. Dan weten we
ook het aantal en wie onze leden zijn.
In 2004 zouden we drie, vier themabij-
eenkomsten kunnen organiseren. Vervol-
gens zou je mensen kunnen vragen of zij
voor de jaarvergadering van 2005 een
préadvies willen schrijven, een soort
boekje over een bepaald thema dat kan
dienen als basis voor verdere discussie. Je
probeert daarmee de grenzen van je
eigen vakgebied te verleggen.

Misschien gaan er werkgroepen ont-
staan. Neem de Codex Alimentarius.
Daar gebeurt van alles dat impact kan
hebben voor Nederland. Maar weinig
mensen weten precies hoe deze werkt en
hoe de standpunten van Nederland lui-
den. Meer specifiek kun je kijken naar
ggo’s, etikettering of begrippen als han-
delsbelemmering en voorzorgbeginsel,
naar toelatingsprocedures voor novel
foods en geschillen in het kader van de
WTO.

Wie zijn uw potentiële leden?
“Iedereen met belangstelling voor
levensmiddelenrecht is welkom. Dat hoe-
ven geen juristen te zijn. In Duitsland
hebben bijvoorbeeld ook veel technolo-
gen belangstelling. We hebben een

Naast de vereniging komt
er ook een instituut

Prof. mr. dr. B.M.J. 
van der Meulen

Bernd van der Meulen studeerde
aan de Vrije Universiteit Nederlands
recht (1984) en Bestuursweten-
schappen (1986). Hij heeft een rui-
me universitaire ervaring gepaard
aan ruim acht jaar praktijkervaring
in de advocatuur en bij de overheid
(Nederlandse Mededingingsautori-
teit). Per 1 januari 2002 is hij aan
Wageningen Universiteit aangesteld
als Hoogleraar Recht en Bestuur.
Zijn oratie op 11 september 2003
betrof ‘Recht op adequate voeding:
Levensmiddelenrecht tussen markt
en mensenrechten’.
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Hoe verhoudt dit instituut zich tot de
NVLR?
“Ik ben geneigd te zeggen dat activitei-
ten waar ondernemersrisico wordt gelo-
pen meer thuis horen bij het instituut.
Bijvoorbeeld het uitbrengen van een
bepaald advies, het vervaardigen van
wetenschappelijke publicaties en voor-
lichtingsmateriaal en niet te vergeten het
in dienst nemen van mensen. Ik denk dan
aan mensen die er hun professie van
maken zich full time bezig te houden met
levensmiddelenrecht. Zo is een van de
mede-initiatiefnemers het advocatenkan-
toor AKD - Prinsen Van Wijmen in Breda.
Dat zijn allemaal activiteiten waar je de
NVLR niet mee wilt belasten.”

Over welke onderwerpen wil de NVLR
met haar leden van gedachten wisse-
len?
“De al eerder genoemde General Food
Law gekoppeld aan de datum van 1 janu-
ari 2005. Het functioneren van de Codex
Alimentarius. Denk ook aan de Voedsel
en Warenautoriteit (VWA). Het is
momenteel de mode om allerlei zaken
onder te brengen in onafhankelijke auto-
riteiten. Je zou van gedachten kunnen
wisselen over hoe onafhankelijk de VWA

nu is en hoe onafhankelijk die zou moe-
ten zijn. De vraag waarom velen die onaf-
hankelijkheid zo belangrijk vinden, krijgt
te weinig aandacht. Wat wil je daarmee
bereiken? Als je het antwoord op die
vraag helder hebt, kun je beter aangeven
hoe je dat wilt verwezenlijken. Hoort risi-
comanagement daar dan ook niet bij? Je
ziet overal in Europa dit soort clubs ont-
staan, zij het overal net iets anders. Als je
vindt dat deze meer gelijkvormig moeten
worden, moet je wel voor ogen hebben
welke vorm deze moeten krijgen.”

Wat vindt u zelf?
“Laten we zeggen dat het te onrustig is.
Eerst viel de Nederlandse voedselautori-
teit in oprichting onder Landbouw, toen
de VWA onder VWS en inmiddels weer
onder LNV. De VWA krijgt zo niet de kans
om een goede start te maken en zich te
richten op de voedselveiligheid. De poli-
tiek moet deze club met rust laten en een
visie ontwikkelen over wat de VWA nu
eigenlijk moet doen. Kijk naar de ruimin-
gen bij vogelpest. De beslissingen daar-
over werden door de minister genomen,
niet door de VWA. Als je dergelijke beslis-
singen bij de VWA wilt neerleggen, die de
deskundigheid daarvoor in huis heeft,

dan moet je misschien helemaal niet zo
zwaar hameren op die onafhankelijkheid
en meer op de ministeriële verantwoor-
delijkheid. Voor mij is die formele onaf-
hankelijkheid ook niet zo’n dogma. Bij de
NMa zie je dat de minister van Economi-
sche Zaken zelden een aanwijzing geeft.
Hij kan het wel, maar moet dat dan wel
schriftelijk doen. Dat geeft volgens mij
voldoende bescherming tegen achterka-
mertjespolitiek.”

De VWA is alleen toezichthouder. Daar-
mee is de onafhankelijkheid toch ook
minder belangrijk geworden?
“Ja. Ik zou dan ook graag in de NVLR een
debat over dit alles voeren. Als je een

context kunt creëren waarin mensen zich
vrij voelen om hun mening te geven, zon-
der de vrees dat zij daar de volgende keer
aan worden gehouden, kun je inhoude-
lijk heel ver komen.
Ook zo’n onderwerp voor een bijeen-
komst is handhaving. Denk aan de gevol-
gen van de verschuiving van strafrecht
naar bestuursrecht. Niet de strafrechter,
maar het bestuur, in het geval van de
VWA de minister of zijn vertegenwoordi-
ger, kan daarbij een boete opleggen. Een
van die mogelijkheden daarbij is ook de
‘last onder dwangsom’. Tot mijn verba-
zing maakt de Keuringsdienst van Waren
daar helemaal geen gebruik van. Toch
lijkt mij dat effectiever dan bij herhaling
boetes op te leggen. In de NVLR zou je
van gedachten kunnen wisselen over wel-
ke instrumenten er allemaal zijn en wan-
neer deze zouden kunnen worden
gebruikt.
Maar nogmaals, het zijn niet meer dan
suggesties. Uiteindelijk bepaalt niet de
voorzitter, maar bepalen de leden de
inhoudelijke agenda van de NVLR.”
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Hoort risico-
management ook
niet bij de VWA?
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Hans Damman

“De vraag waarom de VWA 
onafhankelijk moet zijn, krijgt te

weinig aandacht.”

‘Recht en Bestuur’ is rond de eeuwwis-
seling ontstaan uit de leerstoelgroe-
pen Agrarisch Recht en Niet Westers
Recht. Gekozen is voor een combinatie
van sociaal wetenschappelijke en juri-
dische disciplines met daarbinnen
twee zwaartepunten: natuurlijke hulp-
bronnen en voeding.
De leerstoelgroep bestaat nu uit:
– Drie hoofddocenten: Menno van der

Velde, Otto Hospes en Annelies 
Freriks (1 dg/wk) Europees recht en
natuurbeschermingsrecht. Daar-
naast is zij advocaat bij AKD Prinsen
Van Wijmen in Breda.

– Vier docenten: Ab van Eldijk, Michiel

Köhne, Arie Brouwer en Dik Roth.
– Senior onderzoeker (ca. 1 dg/wk)

Marieke Lugt. Daarnaast werkt zij als
Officer Regulatory Affairs bij Fries-
land Coberco in Leeuwarden.

– AiO: Zhang Lingping die het Euro-
pees en Chinees levensmiddelen-
recht met elkaar vergelijkt.

– Secretariaat: Heleen Danen en Ellen
Wegkamp die de administratie en
correspondentie van de NVLR verzor-
gen.

– Verder zijn twee buitengewoon hoog-
leraren bij de leerstoel betrokken:
Harry Goverde (Politicologie) en Jac-
quesTromm (Europese integratie).

Leerstoelgroep Recht en Bestuur

Maar weinig mensen weten
hoe de Codex werkt


