Warenwet
Waarom een warenwet?
Van oudsher wordt de mens geconfronteerd
met ziekten als gevolg van het nuttigen van
voedsel dat door bepaalde omstandigheden
besmet is geraakt. Door de jaren heen heeft
de
mens
verschillende
maatregelen
getroffen om de veiligheid van voedsel
zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Een
voorbeeld van zo’n maatregel is het stellen
van wettelijke regels ten aanzien van de
productie en de verkoop van eet- en
drinkwaren. Hierdoor kennen de meeste
landen regelgeving met betrekking tot eeten drinkwaren met als doel een goede
kwaliteit van waren na te streven.
Voor wie?
Deze wet is van toepassing op allen die eeten drinkwaren vervaardigen bestemd voor
de verkoop. Dezelfde geldt voor de verkoper
en handelaren van eet- en drinkwaren.
Het is niet van toepassing op het
vervaardigen van waren in de particuliere
huishouding (thuis) waarbinnen zij worden
genuttigd of gebruikt.
Wat NIET mag volgens de warenwet
Volgens de warenwet is het verboden:
1. eet- en drinkwaren te bereiden dan wel
te
verhandelen
die
door
hun
ondeugdelijkheid de gezondheid van de
mens in gevaar kunnen brengen.
2. eet- en drinkwaren te verhandelen
waarvan de samenstelling, uitvoering,
hoedanigheid,
eigenschappen
of
toestand in ernstige mate minder is dan
wat in redelijkheid mag worden
verlangd.

3. eet- en drinkwaren te bereiden of te
verhandelen zonder rekening te houden
met de regels van de warenwet m.b.t. de
samenstelling, wijze van bereiding, de
verpakking of de etikettering.
4. een etikettering op of bij waren aan te
brengen of bij aanprijzing te gebruiken,
die misleidend is.

Wie houdt toezicht op de naleving van
de warenwet?
De Inspectie voor de Volksgezondheid houdt
toezicht op de naleving van de warenwet. De
functionaris van de Inspectie dienen te allen
tijde een legitimatiebewijs bij zich te
hebben.

Inspectie
zal
deze
beslissing
schriftelijk aan de belanghebbende
mededelen.




Handelen in strijd met hetgeen gesteld
is in de warenwet kan gestraft worden
met een gevangenisstraf of met een
geldboete. De hoogte van de boetes
kan variëren van NAF 100.000,= tot
NAF 1.000.000,=.
Indien men
weigert
om de
toezichthoudende
ambtenaren
medewerking te verlenen wordt dit
gezien als een overtreding. Dit wordt
gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste twee maanden of een
geldboete van ten hoogste duizend
gulden ( Naf 1000,-).

Deze functionarissen zijn bevoegd om:

a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle boeken,

c.

d.

bescheiden en andere informatiedragers
en daarvan afschriften nemen of deze
daartoe tijdelijk mee te nemen;
waren te laten onderzoeken; ten behoeve
van
het
onderzoek
kunnen
ze
verpakkingen openen of meenemen
danwel monster nemen.
alle plaatsen, met uitzondering van
woningen, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de bewoner te
betreden, vergezeld van door hen
aangewezen personen.

Volgens de wet is een ieder verplicht
medewerking
te
verlenen
aan
bovengenoemde functionarissen.
Sancties


De functionarissen van Inspectie
kunnen de bereiding of de verkoop van
eet- en drinkwaren, die niet voldoen
aan de warenwet, verbieden. De

Tot slot:
De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft
zich voorgenomen het bedrijfsleven en het
publiek te voorzien van de nodige
informatie, opdat zij op deze manier kan
meewerken aan de bevordering en de
bescherming van de gezondheidsbelangen
van iedere burger.

INFORMATIE
Indien u nog vragen heeft, kunt u kontakt
opnemen met:
Inspectie voor de Volksgezondheid
Tel. 466-9366
Fax. 466-9367
E-mail: IVG@gobiernu.cw

