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33 774 Voorstel van wet van het lid Klaver tot wijziging 
van de Warenwet in verband met het creëren 
van transparantie omtrent voedselverspilling bij 
supermarkten (Wet transparantie 
voedselverspilling) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET  

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

Warenwet aan te passen teneinde publieke transparantie rondom 
voedselverspilling bij supermarkten te bevorderen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

In de Warenwet wordt na artikel 8 een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 8a  

1. Een onderneming, behorende tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het 
bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van eet- en drinkwaren 
aan particulieren, verstrekt informatie over de maandelijkse hoeveelheid 
eet- en drinkwaren die niet verhandeld worden. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een onderneming waar 
minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het 
jaarlijkse balanstotaal € 2 miljoen niet overschrijdt. 

3. De informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval 
opgenomen in het jaarverslag van de onderneming. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
over de in het eerste lid bedoelde:

a. eet- en drinkwaren die niet verhandeld worden;
b. wijze van informatieverstrekking; en
c. wijze waarop de hoeveelheden eet- en drinkwaren worden 

vastgesteld.
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ARTIKEL II  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet transparantie voedselverspilling.
  

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
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