PROTOCOL voor het Regulier Overleg Warenwet
STAATSCOURANT 19 december 1996 en laatstelijk gewijzigd 21 november 2014
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
en van Economische Zaken;
Overwegende dat de Adviescommissie Warenwet met ingang van 1 januari 1997 wordt
opgeheven;
Overwegende dat het gewenst is vanaf dat tijdstip een regulier overleg in te stellen tussen
de overheid en het maatschappelijk veld dat betrokken is bij de toepassing van de
Warenwet;
Overwegende dat de overheid rekening wenst te houden met de standpunten die worden
ingebracht in dat overleg;
Overwegende dat de Adviescommissie Warenwet op 3 december 1996 heeft ingestemd met
de uitgangspunten voor de gang van zaken van dat overleg, en die wenst vast te leggen in
een protocol;
Overwegende dat het gewenst kan zijn ook voor andere onderwerpen in de sfeer van
gezondheidsbeleid en consumentenbescherming in de nabije toekomst een vergelijkbaar
overleg in te stellen;
MAAKT BEKEND:
Artikel 1
1. In dit protocol wordt verstaan onder ROW: Regulier Overleg Warenwet.
2. Dit protocol legt de gang van zaken vast van het regulier overleg over aangelegenheden
betreffende waren (levensmiddelen en niet-levensmiddelen) tussen de overheid en het
betrokken maatschappelijk veld.
3. Het ROW is een raadpleging van het publiek, bedoeld in artikel 9 van verordening (EG)
178/2002.
Artikel 2
1. In het ROW worden besproken:
a. concept-regelgeving van de Europese Unie die verband houdt met levensmiddelen en
niet-levensmiddelen;
b. voorgenomen regelgeving in het kader van de Warenwet;
c. andere beleidsvoornemens inzake de toepassing van de Warenwet; en
d. andere door een deelnemer aan het ROW op te brengen punten.
2. In de toelichting bij regelgeving krachtens de Warenwet zal:
a. voor zover van toepassing een passage worden opgenomen dat het voorstel voor de
regelgeving aan het ROW is voorgelegd en het resultaat van die consultatie beknopt
worden vermeld;
b. een beleidskeuze die op een belangrijk punt afwijkt van de opvatting van andere
deelnemers aan het ROW, worden gemotiveerd.
Artikel 3
1. Aan het ROW nemen deel vertegenwoordigers van:
a. organisaties van ondernemers (industrie, handel, primaire productie en ambacht);
b. organisaties van consumenten;
c. de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
d. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2. Een vertegenwoordiger, bedoeld in het eerste lid, kan zich tijdens het ROW desgewenst
laten bijstaan door externe deskundigen.

Artikel 4

1. VWS bevordert in overleg met het ROW een evenwichtige samenstelling van dat overleg.
VWS slaat daarbij acht op representativiteit, landelijk functioneren, specificiteit in
taakstelling, en continuïteit in deelname aan het overleg.
2. Organisaties die wensen deel te nemen aan het ROW kunnen zich aanmelden bij het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Voeding,
Gezondheidsbescherming en Preventie, ter attentie van het Secretariaat Regulier
Overleg Warenwet, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
Artikel 5
Er zijn twee vormen van overleg:
a. een algemeen overleg1 over de hoofdlijnen van het beleid en de voorgenomen
regelgeving;
b. deskundigen-overleg2 over specifieke of meer technische regelgeving en beleidsvragen.
Artikel 6
Een overleg, bedoeld in artikel 5, wordt bijeengeroepen indien een der deelnemers daarom
vraagt, met dien verstande dat het algemeen overleg in principe eenmaal per kwartaal
plaatsvindt.
Artikel 7
De organisaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en b:
a. wijzen gezamenlijk de voorzitter aan van het algemene overleg, en de voorzitters van
ieder deskundigen-overleg, steeds voor een periode van drie jaar; en
b. wijzen contactpersonen aan die betrokken kunnen worden bij de voorbereiding van een
overleg.
Artikel 8
VWS stelt ten behoeve van het ROW een onafhankelijk secretariaat ter beschikking. Dit
secretariaat is verantwoordelijk voor:
a. het voorbereiden, uitschrijven en schriftelijk samenvatten van een overleg;
b. het zenden van vergaderstukken aan de deelnemers aan het ROW en, op verzoek, aan
belanghebbende derden;
c. het op verzoek van de overheid organiseren van een hoorzitting over een onderwerp,
bedoeld in artikel 2;
d. het informeren van de deelnemers aan het ROW over relevante Europese Unie- en
nationale aangelegenheden, die verband houden met artikel 2;
e. het verspreiden van de verslaglegging van vergaderingen in het kader van de Europese
Unie en de Codex over onderwerpen die verband houden met de levensmiddelenwetgeving;
f. het voorbereiden van de onder e. bedoelde vergaderingen, waaronder begrepen het
vooraf verschaffen van informatie aan de deelnemers aan het ROW over deze
vergaderingen en het zo nodig overleggen met de deelnemers;
g. het adviseren van de verantwoordelijke beleidsmedewerkers over de resultaten van de
onder f. bedoelde werkzaamheden;
h. het opzetten, bijhouden en toegankelijk houden van een archief met betrekking tot de in
de onder e. bedoelde vergaderingen besproken onderwerpen;
i. het bijhouden van en zo nodig adviseren van de verantwoordelijke be-leidsmedewerkers
over notificaties in het kader van de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie voor
zover deze betrekking hebben op levensmiddelen;
j. het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten of op andere wijze geven van
voorlichting over nieuwe voor Nederland geldende levensmiddelenwetgeving waarvoor de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is.

Artikel 9
Het ROW wordt bij voorkeur gehouden op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
Artikel 10
De deelnemers aan het ROW evalueren iedere vier jaar de gang van zaken van het overleg.
Artikel 11
Dit protocol wordt van kracht met ingang van 1 januari 1997.
Artikel 12
Dit protocol wordt aangehaald als: Protocol voor het Regulier Overleg Warenwet.
Dit protocol zal in de Staatscourant worden geplaatst.
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