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III Voorzorg en integraliteit

Dr. R. Pieterman, mr. T. Arnoldussen en mr. W.J. Kortleven* 1

1 De verbre(i)ding van voorzorg

De regering heeft besloten om tegen de weerstand van de gemeente Barendrecht 
en de provincie Zuid-Holland in het experiment met het in de grond pompen van 
CO

2
 door te zetten. Dit is in meerdere opzichten een bijzonder interessante voor-

zorgcasus. Allereerst zijn er nog veel onzekerheden over het relatieve effect van 
CO

2
, naast andere factoren, op de huidige temperatuurstijging. Daarbij komt dat 

dit effect bij uitstek een kwestie van de lange termijn is. Desalniettemin wordt uit 
voorzorg besloten het gas op te slaan, zodat het niet kan bijdragen aan eventuele 
opwarming. Deze beslissing confronteert ons echter met nieuwe onzekerheden, 
samenhangend met de veiligheid van CO

2
-opslag in het Barendrechtse gasveld. 

Hier hebben we te maken met het klassieke voorzorgprobleem van een zeer kleine 
kans op een groot ongeluk. In dit geval kan met een beroep op het voorzorgbeginsel 
worden beargumenteerd dat de beslissing tot CO

2
-opslag onder bewoond gebied 

vanwege de mogelijk onomkeerbare en catastrofale gevolgen niet had moeten wor-
den genomen.

In deze casus wordt het voorzorgbeginsel expliciet naar voren gebracht door de 
Barendrechtse fractie van het CDA. Zij hanteert een rigide interpretatie van het 
beginsel door te stellen dat toestemming voor opslag pas mogelijk is indien alle 
twijfel over een ramp weggenomen is:

∗ Dit is een uitwerking van de lezing die Roel Pieterman op donderdag 29 oktober 2009 in Utrecht 
gaf tijdens een studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht. Roel Pieterman is als rechts-
socioloog verbonden aan het Erasmus Centrum voor Recht en Samenleving van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Tobias Arnoldussen en Willem-Jan Kortleven zijn eveneens aan het ECRS 
verbonden en werken binnen de Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) aan pro-
motieonderzoek naar de rol van voorzorg op het gebied van luchtkwaliteit (Arnoldussen) en naar 
overeenkomsten en verschillen in de rol van preventie bij fysieke en sociale veiligheid (Kortle-
ven).
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32 Bij twijfel (niet) doen?

‘Zoals ook ten tijde van de UMTS discussie is het uitgangspunt van de CDA-
fractie dat het voorzorgbeginsel leidend is boven het financiële gewin van 
wie dan ook. Onder het voorzorgbeginsel verstaan wij niet doen, tenzij 
onomstotelijk vast staat dat er geen enkel risico is.’

Opmerkelijk is dat de fractie als bijkomend argument aanvoert dat niet onomstote-
lijk vaststaat dat CO

2
 een belangrijke invloed op het klimaat heeft:

‘Op dit moment is bij al het rijksbeleid het dogma dat CO
2
 een broeikasgas 

is en per definitie slecht voor het klimaat. Andere theorieën zoals de invloed 
van de zon vinden op dit moment geen opgaan. Duidelijk is dat het klimaat 
verloop door de eeuwen heen grillig is. IJstijden en tijden met hogere tempe-
ratuur zijn van alle eeuwen. Onomstotelijk is niet bewezen dat broeikasgas-
sen de klimaatveranderingen ook echt veroorzaken. Dat wordt nog wel eens 
vergeten.’1

Op grond van de rapporten van het IPCC kan worden gesteld dat het aanneme-
lijk is dat CO

2
 bijdraagt aan klimaatverandering en dat het nemen van maatregelen 

daarom verantwoord is.2 Dat wijst de Barendrechtse CDA-fractie echter af. Zij wil 
onomstotelijk bewijs van schadelijkheid alvorens CO

2
-opslag te overwegen. Ten 

opzichte van de eerder bewezen lippendienst aan het voorzorgbeginsel is dit een 
draai van 180 graden. Waar de CDA-fractie het voorzorgbeginsel omarmt als het 
gaat om de kans op een ongeluk door CO

2
-opslag, verwerpt zij hetzelfde beginsel 

in het geval van de kans op catastrofale klimaatverandering door broeikasgassen. 
In het ene geval wil het CDA onomstotelijk bewijs van onschadelijkheid, in het 
andere geval onomstotelijk bewijs van schadelijkheid.3 Door deze inconsequente 
houding probeert het CDA een patstelling op te lossen die door de praktische toe-
passing van het voorzorgbeginsel wordt opgeroepen. Uit voorzorg worden bepaalde 
maatregelen genomen, die in het licht van het voorzorgbeginsel echter zelf weer als 
problematisch kunnen worden gezien. Dezelfde maatregelen lijken tegelijkertijd te 
worden opgeroepen en verboden door het voorzorgbeginsel.

1. Zie <www.cdabarendrecht.nl/co2/co2-opslag-in-barendrecht-283.php>. 
2. Critici stellen dat het probleem met deze redenering is dat het effect van zelfs vrij stringente maat-

regelen pas over 100 jaar of meer merkbaar wordt. Zij zetten liever in op maatregelen die een 
betere kosten-batenverhouding zouden hebben. Zie B. Lomborg, Cool it: the sceptical environ-
mentalist’s guide to global warming, New York: Alfred A. Knopf 2007. 

3. Wetenschapstheoretisch bestaat ‘onomstotelijk bewijs’ niet, maar praktisch is het eenvoudiger om 
het eens te worden over bewijs voor schadelijkheid dan voor onschadelijkheid.
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33 voorzorg en integraliteit

Deze casus illustreert dat de toepassing van voorzorg in de praktijk niet zonder 
problemen is. Met het voorzorgbeginsel wordt beoogd een richtsnoer te bieden voor 
het handelen in situaties waarin nog de nodige onzekerheden bestaan. Het voor-
gaande voorbeeld laat echter zien dat voorzorg in dergelijke situaties geen panacee 
is, omdat toepassing ervan niet zonder meer tot een eenduidige handelwijze leidt. 
Dat is te meer problematisch nu aanroeping van het voorzorgbeginsel doorgaans 
hand in hand gaat met het streven om onzekere dreigingen in een steeds vroeger 
(en dus met meer onzekerheden omgeven) stadium het hoofd te bieden. De Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in zijn recente rapport 
Onzekere veiligheid bijvoorbeeld dat het voorzorgbeginsel ‘de noodzaak [impli-
ceert] potentiële risico’s te identificeren door actief op zoek te gaan naar onzeker-
heid, en zonodig maatregelen te nemen, ook als nog onzekerheden blijven bestaan 
(…)’.4 Het probleem bij het actief opzoeken van onzekerheid is echter dat daarmee 
het aantal gevallen toeneemt waarin een juiste handelwijze, ook bij toepassing van 
voorzorg, bijzonder moeilijk te bepalen is en waarin maatregelen tot nieuwe onze-
kerheden kunnen leiden. Het is dan ook de vraag of overheden en andere actoren de 
extra onzekerheid waarmee ze ten gevolge van een dergelijke voorzorgbenadering 
zullen worden geconfronteerd, op een zinvolle wijze het hoofd kunnen bieden.

Echter, niet alleen het streven om de greep op onzekere dreigingen naar een steeds 
vroeger stadium te verleggen brengt steeds meer moeilijk te hanteren onzekerhe-
den binnen het blikveld van beleidsmakers. Zoals de CO

2
-casus al illustreerde, kan 

extra onzekerheid juist ook worden gegenereerd doordat de preventieve tendens 
vaak gepaard gaat met een verbreding van de focus. Voorzorg wordt daarbij uit 
zijn oorspronkelijke milieurechtelijke context gehaald en ook op andere thema’s 
toegepast. Die ‘verbreding van voorzorg’ is niet beperkt tot een enigszins opportu-
nistische CDA-fractie in een Zuid-Hollands dorp, maar wordt ook gesanctioneerd 
door een respectabele adviescommissie als de WRR, die in het zojuist aangehaalde 
rapport voorstelt (een eigen interpretatie van) het voorzorgbeginsel toe te passen op 
het hele terrein van de fysieke veiligheid, dat uiteenlopende domeinen omvat als 
infectieziektebestrijding, hoogwaterbescherming, transport van gevaarlijke stoffen 
en milieubeleid.5 Door deze verbreding van het toepassingsbereik van het voor-
zorgbeginsel ontstaat echter eerder de situatie dat het beginsel tot tegenstrijdige 
handelwijzen leidt, met een patstelling als gevolg. Voorzorg ten aanzien van hoog-
waterbescherming of volksgezondheid kan nu eenmaal conflicteren met voorzorg 
ter bescherming van biodiversiteit. Het toepassen van voorzorg op een veelheid 

4. WRR, Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid, Amsterdam: Amster-
dam University Press 2008 (WRR-Rapport 82, beschikbaar via <www.wrr.nl>), p. 147.

5. WRR 2008, p. 35 e.v.
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34 Bij twijfel (niet) doen?

van terreinen zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van het aantal onzekerheden 
waarnaar actief gezocht moet worden, waarbij die verschillende onzekerheden ook 
nog eens tot verschillende en mogelijk conflicterende handelwijzen nopen.
De combinatie van ‘steeds vroeger’ en ‘steeds breder’ heeft een ultieme vorm, en 
dat is integraal of holistisch beleid. Er treedt dan niet alleen een verbreding op, maar 
er dient ook samenhang te zijn in het beleid. Alle verschillende elementen moeten 
op elkaar worden afgestemd. Idealiter zouden door deze afstemming conflicterende 
maatregelen, en daarmee een patstelling zoals hiervoor geschetst, worden verme-
den. Het probleem is echter dat dit ideaal lastig haalbaar is. Uiteraard is het een 
gegeven dat de werkelijkheid samenhangen vertoont die we niet beter beheersen 
door ze te ontkennen en de werkelijkheid in hokjes op te delen die corresponderen 
met onze bureaucratische indelingen. Het zou mooi zijn als hiermee rekening kan 
worden gehouden door onze pogingen om de werkelijkheid enigszins te beheer-
sen op elkaar af te stemmen. Maar daar zijn grenzen aan. Hoe meer factoren mee-
genomen worden in het beleid en hoe complexer dit wordt, hoe lastiger het wordt 
te slagen in deze proeve van integralisering. Het succesvol voeren van integraal 
beleid hangt namelijk af van hoe de gevolgen van beleidshandelingen op elkaar in 
werken, en die gevolgen zijn onzeker. Hoe meer van die onzekere beleidsgevolgen 
op elkaar afgestemd moeten worden, hoe twijfelachtiger het succes daarvan. En 
wanneer het beleid in het kader van voorzorg dan ook nog gericht moet zijn op het 
actief opsporen van nieuwe onzekerheden, treedt er een ware vermenigvuldiging 
van complexiteit en onzekerheid op.
In dit artikel besteden we aandacht aan de onzekerheids- en complexiteitsproductie 
die het gevolg kan zijn van de combinatie van voorzorg en integraliteit. Wij zullen 
betogen dat de onzekerheid en complexiteit die via deze combinatie worden opge-
zocht en gegenereerd, moeilijk, zo niet onmogelijk, te hanteren zijn. De impliciete 
of expliciete pretentie van beheersbaarheid die veel integraal-preventief beleid ken-
merkt, achten wij daarom onterecht.
Aan de hand van enkele adviesrapporten onderzoeken we eerst wat het actief opzoe-
ken van onzekerheden uit naam van voorzorg betekent. In de volgende paragraaf 
laten we zien hoe in het huidige beleidsdiscours over duurzaamheid de nadruk 
wordt gelegd op de integratie van beleidsterreinen. Daarbij komt de invloed van de 
ecologische traditie op zowel voorzorg als integraliteit aan de orde. Met een ana-
lyse van de geschiedenis van het luchtkwaliteitsbeleid vanaf de jaren negentig van 
de vorige eeuw illustreren we vervolgens dat integralisering van beleid een zoda-
nige onzekerheid kan genereren dat alle beslissingen die worden genomen moge-
lijk kwalijke gevolgen hebben. In de volgende paragraaf maken we een uitstapje 
naar het sociale veiligheidsbeleid. Het verband van voorzorg en integraliteit met 
de ecologische traditie blijkt niet te verhinderen dat een vergelijkbare integraal-
preventieve combinatie ook buiten het milieubeleid en zelfs buiten het fysieke vei-
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35 voorzorg en integraliteit

ligheidsbeleid voorkomt.6 We laten zien hoe deze combinatie binnen het sociale 
veiligheidsbeleid gestalte heeft gekregen en ook hier een moeilijk te hanteren con-
frontatie met onzekerheid en complexiteit bewerkstelligt. We sluiten af met enkele 
concluderende opmerkingen. 

2	 Voorzorg	als	de	identificatie	van	nieuwe	risico’s

Zoals hiervoor al aan de orde kwam, betekent voorzorg volgens het WRR-rapport 
Onzekere veiligheid onder andere dat er proactief gezocht wordt naar onzekerheid in 
een poging potentiële risico’s te identificeren. Een vergelijkbare insteek is te vinden 
in een studie van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu en Natuuronderzoek (RMNO), 
Nieuwe risico’s in het vizier?, die een bijdrage beoogt te leveren aan het signaleren 
van nieuwe risico’s. Bij de zoektocht naar ‘early warnings’ voor potentiële risico’s 
acht de RMNO het aanbevelingswaardig het net breed uit te werpen: door middel 
van een ‘integrale conceptualisering van gevaar en schade’, waarbij over een ‘breed 
scala van effecten’ wordt nagedacht, kan zicht worden verkregen op ‘onbekende of 
niet onderkende gevaren’.7 Een dergelijke exercitie vergt het gebruik van ‘denk-
hulpmiddelen en denkstijlen (…) die helpen om meer of minder systematisch een 
grote variëteit aan suggesties te ontwikkelen over wat er zou kunnen gebeuren’.8 
Met deze nadruk op het ‘(door)denken van het nog niet bedachte’ kiest de RMNO 
bewust een andere insteek dan die van ‘de klassieke wetenschappelijke bewijsvoe-
ring’ in ‘de traditionele risico-analyse’.9 Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij 
weg wil ‘uit de sfeer van de “echte exports”’ en het liefst ook ‘breed ontwikkelde 
wetenschappers’ passeert ten gunste van experts in creatief denken:

6. Wij volgen hier een gangbare indeling, waarbij terreinen als criminaliteitsbeleid, terrorismebe-
strijding en kinderbescherming onder de noemer van sociale veiligheid worden geschaard, terwijl 
fysieke veiligheid de meer ‘onpersoonlijke’ bedreigingen van vooral volksgezondheid en milieu 
omvat (vgl. I. Helsloot, Voorbij de symboliek. Over de noodzaak van een rationeel perspectief 
op fysiek veiligheidsbeleid (oratie Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007,  
p. 11 e.v.; WRR 2008, p. 35-51). Hoewel deze indeling geen oplossing biedt voor een aantal afbake-
ningsproblemen (bijv. dat het fenomeen ‘milieucriminaliteit’ aan zowel fysieke als sociale veilig-
heid raakt), is zij voor het doel van dit artikel bruikbaar.

7. M. van Asselt (red.), Nieuwe risico’s in het vizier?, Utrecht: Lemma 2004 (RMNO-reeks Voorstu-
dies en achtergronden, nr. V.05, p. 17.

8. Van Asselt 2004, p. 20.
9. Van Asselt 2004, p. 25.
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36 Bij twijfel (niet) doen?

‘Juist in het bedrijfsleven zijn er veel mensen werkzaam die gewend zijn om 
multidisciplinair te denken en te werken en open te staan voor andere ideeën 
en gedachten. Bijvoorbeeld veel ontwerpers en architecten, maar ook ingeni-
eurs en productontwikkelaars zijn in hun professionele praktijk gewend om 
juist door “anders te denken” en “vrij te denken” een stap verder te komen. 
Mensen die het gewoon zijn om gedachtesprongen te maken en geleerd heb-
ben om “drie kanten op te denken” zouden een bijdrage kunnen leveren aan 
het signaleren van nieuwe risico’s.’10

De RMNO staat niet alleen in zijn positieve verwachtingen van ‘vrij denkende’ 
mensen bij de identificatie van nieuwe risico’s. Om zicht te krijgen op de manieren 
waarop terroristen zouden kunnen proberen de samenleving te ontregelen, hebben 
ook de Amerikaanse autoriteiten volgens Furedi experts in creatief denken inge-
schakeld. Dat waren scenarioschrijvers uit de filmindustrie van Hollywood.11

Hoewel de inzet van mensen die drie of misschien wel meer kanten op kunnen 
denken wellicht kan bijdragen aan het ontdekken van bepaalde dode hoeken bij de 
‘echte experts’, kleven er ons inziens grote bezwaren aan een al te kokette omgang 
met ‘out-of-the-box-denkers’ zonder relevante wetenschappelijke expertise. Wan-
neer zulke creatieve buitenstaanders in de zoektocht naar nieuwe risico’s worden 
betrokken met de uitdrukkelijke opdracht ‘buiten de kaders te denken’, wordt expli-
ciet naar gedachtespinsels gevraagd die als enige grens de grens van de verbeelding 
hebben. Met de vraag ‘Wat zou er mis kunnen gaan?’ als leidraad leidt een derge-
lijke gedachteoefening al snel tot worst case scenarios. Want in principe kan het 
meeste wat je kunt bedenken misgaan. Ten gevolge van deze verschuiving van pro-
babilistisch denken naar ‘possibilistisch denken’12 dreigt echter kostbare aandacht 
en energie te worden opgeëist door een potentieel onbegrensde reeks van weliswaar 
mogelijke, maar onzekere en onwaarschijnlijke scenario’s. Het is zeer de vraag of 
de door dergelijke denkoefeningen geproduceerde onzekerheden bruikbare hand-
vatten opleveren voor effectieve beleidsmaatregelen, zeker nu beleidsmakers de 
handen al vol hebben aan minder onzekere en onbekende dreigingen. 

Dat de identificatie van nieuwe risico’s de ontvankelijkheid voor de verleiding van 
worst case scenarios ook kan verhogen als er geen beroep wordt gedaan op het 
vrije denken van creatieve buitenstaanders, wordt geïllustreerd door een recente 
publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over klimaatveran-

10. Van Asselt 2004, p. 27.
11. Zie F. Furedi, Invitation to Terror: The Expanding Empire of the Unknown, Londen/New York: 

Continuum 2007.
12. Zie Furedi 2007 en F. Furedi, ‘Precautionary Culture and the Rise of Possibilistic Risk Assess-

ment’, Erasmus Law Review 2009-2, p. 197-220.
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37 voorzorg en integraliteit

dering.13 Uit het begeleidende persbericht rijst een niet eenduidig beeld van de te 
verwachten veranderingen in het klimaat. Enerzijds wordt erop gewezen dat acht 
van de tien warmste jaren sinds de temperatuur wordt geregistreerd in de periode 
na 2000 vallen en dat het ijs op Groenland en Antarctica sneller smelt dan in 2007 
door het IPCC werd geschat. Anderzijds geeft het persbericht aan dat de gemid-
delde temperatuur op aarde de laatste tien jaar minder hard stijgt en dat de zon de 
komende decennia mogelijk minder actief zal zijn, zodat de wereldwijde opwar-
ming de komende twintig tot dertig jaar met 0,2 graden Celsius zou kunnen worden 
afgeremd.14

Met deze informatie kan men minstens twee kanten op. Men kan benadrukken dat 
de opwarming van de aarde blijft doorgaan, ondanks dat deze mogelijk iets afremt. 
Anderzijds kan men erop wijzen dat de gesignaleerde afname van de wereldwijde 
opwarming een opvallende afwijking is van de voorspellingen tot nu toe, die nader 
onderzoek verdient. Opvallend is misschien niet eens zozeer dat het PBL onvoor-
waardelijk voor de eerste optie kiest en onder andere in de titel van het persbericht 
benadrukt dat de scenario’s van het IPCC, die tot het jaar 2100 lopen, vooralsnog 
geldig blijven. Opvallend is wél dat de gegevens die een minder snelle opwarming 
suggereren, niet leiden tot een bijstelling van de verwachtingen, terwijl de andere 
bevindingen van het PBL wel aanleiding vormen om aandacht te besteden aan een 
mogelijk snellere opwarming dan de IPCC-scenario’s voorspellen. In feite worden 
de scenario’s dus toch bijgesteld, zij het op officieuze wijze en in somberder rich-
ting. Met zoveel woorden wordt toegegeven dat dit niet wordt ingegeven door de 
waarschijnlijkheid van een snellere temperatuurstijging, maar door de ernst van de 
gevolgen als de kleine kans toch werkelijkheid wordt:

‘Het IPCC-rapport gaat uit van de meest waarschijnlijke scenario’s voor kli-
maatverandering. Het PBL-rapport stelt dat aandacht besteed moet worden 
aan de risico’s van scenario’s die een snellere opwarming van de aarde laten 
zien. De kans hierop is weliswaar gering, maar de gevolgen ervan kunnen 
wereldwijd of plaatselijk zeer groot zijn.’15

In dit verband wordt in de Nederlandse samenvatting van het rapport gewezen op 
zogenoemde ‘tipping points’ (kantelpunten), zoals het snel ontsnappen van methaan 
van de zeebodem en de afbraak van het Amazone-regenwoud:

13. PBL, News in Climate Science and Exploring Boundaries: A Policy brief on developments since 
the IPCC AR4 report in 2007, Bilthoven: PBL 2009 (beschikbaar via <www.rivm.nl/bibliotheek /
rapporten/500114013A. pdf>).

14. Zie <www.pbl.nl/nl/nieuws/persberichten/2009/20091201-Wetenschappelijke- inzichten-VN-
klimaat  panel-blijven-geldig.html>.

15. Zie hiervoor noot 14.
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38 Bij twijfel (niet) doen?

‘Deze processen kunnen zeer grote gevolgen hebben en houden een aan-
zienlijk risico in, zowel wereldwijd als plaatselijk, zelfs als het minder waar-
schijnlijk is dat zij zullen optreden.’16

Vanwege de mogelijk grote gevolgen dient er volgens het PBL geprobeerd te wor-
den ‘signalen (…) op te sporen die vroegtijdig kunnen waarschuwen voor “tipping 
points”’, en ‘monitoring systemen [te ontwikkelen en te verbeteren] die nodig zijn 
om die signalen vast te kunnen stellen’.17

Wat hier heel duidelijk wordt, is dat scenario’s die in positieve zin afwijken van de 
tot nu toe gangbare verwachtingen niet in aanmerking worden genomen, zelfs als 
daar aanleiding voor is, terwijl worst case scenarios, waarvan toegegeven wordt dat 
ze onwaarschijnlijk zijn, wel aandacht dienen te krijgen. Daarmee wordt niet alleen 
een bias ten faveure van de bezorgdheid voor catastrofes gedemonstreerd, het is 
ook twijfelachtig of er op een zinvolle en verantwoorde manier met deze worst case 
scenarios kan worden omgesprongen. Kantelpunten zijn onwaarschijnlijk, wat de 
vraag doet rijzen of alle mogelijke maar onwaarschijnlijke risico’s die in de litera-
tuur opgeworpen zullen gaan worden, hun eigen ‘monitoringsystemen’ verdienen 
– die ongetwijfeld niet gratis zijn. 
Daarnaast is het vrijwel onmogelijk om op kantelpunten te anticiperen, juist omdat 
ze een onverwachte trendbreuk impliceren. Zoals het PBL ook zelf schrijft, zijn 
kantelpunten in complexe ecosystemen erg moeilijk te detecteren, zodat ‘[i]n most 
cases, early warning does not seem very promising’. Dat early warnings voor kan-
telpunten toch ontdekt kunnen worden, is dan ook niet veel meer dan een hoop, 
gebaseerd op wat ‘theoretical work suggested’. En zelfs als een kantelpunt gedetec-
teerd kan worden voordat ingrijpen te laat is, is de kans aanwezig dat maatregelen 
verkeerd uitpakken: de paragraaf over de (on)mogelijkheid van het ontdekken van 
waarschuwingssignalen sluit af met te benadrukken dat ‘the climate issue’ behept 
is met ‘large uncertainties’ en dat ‘it should be kept in mind that the climate system 
may bring surprises’.18

3 Voorzorg, ecologie en integraal duurzaamheidsbeleid

De gevoeligheid voor worst case scenarios in het voorzorgdenken is te verklaren 
vanuit de ecologische wortels van dit type denken. In het ecologische perspectief 
gaat de aandacht sterk uit naar de mens als bedreiging voor de natuur. Het even-

16. PBL 2009, p. 10.
17. PBL 2009, p. 10.
18. PBL 2009, p. 24-25. 
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wicht in de natuur wordt gezien als kwetsbaar; menselijke handelingen kunnen dit 
evenwicht gemakkelijk en onomkeerbaar verstoren. Bij het ontplooien van mense-
lijke activiteiten dient daarom voorzorg betracht te worden.19

In hun klassieke analyse van de omgang met risico’s in de moderne samenleving 
stellen Douglas en Wildavsky dat het ecologische perspectief marginaal zal blij-
ven. Zij voorzien een voortdurende dominantie van de andere perspectieven die zij 
onderscheiden: het hiërarchische en het liberale perspectief.20

Pieterman laat in De voorzorgcultuur echter zien dat het ecologische perspectief 
vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw steeds invloedrijker is geworden en 
tegenwoordig op voet van gelijkheid staat met de andere twee perspectieven.21 Aan-
vankelijk werd milieubeleid gezien als op gespannen voet staand met ontwikke-
ling. Het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome uit 1972 staat sym-
bool voor deze visie. In een dergelijk antagonistisch discours kon het ecologische 
perspectief zich niet op eigen kracht manifesteren. Echter, doordat de ecologische 
waarden in de loop van de jaren negentig een verbinding zijn aangegaan met de 
liberale waarden van ontplooiing en ontwikkeling, wat bijvoorbeeld tot uiting komt 
in een term als ‘duurzame ontwikkeling’, hebben zij uiteindelijk voet aan de grond 
gekregen in onze samenleving.

De verankering van het ecologische perspectief blijkt bijvoorbeeld uit het duur-
zaamheidsbeleid van de EU. De Lissabon Strategie waarover de regeringsleiders 
het in 2000 eens werden, steunt op drie pijlers, waaronder een ecologische:

‘An economic pillar preparing the ground for the transition to a competi-
tive, dynamic, knowledge-based economy. (…) A social pillar designed to 
modernise the European social model by investing in human resources and 
combating social exclusion. (…) An environmental pillar, which was added 
at the Göteborg European Council meeting in June 2001, draws attention 
to the fact that economic growth must be decoupled from the use of natural 
resources.’22

19. Vgl. R. Pieterman & T. Arnoldussen, ‘Het voorzorgbeginsel: over ideologie en onzekerheid’, R&R 
2008/afl. 3, p. 230-251. 

20. M. Douglas & A. Wildavsky, Risk and culture: An essay on the selection of technological and 
environmental dangers, Berkeley: University of California Press 1982.

21. R. Pieterman, De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzeker-
heid, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008, m.n. hfdst. 5.

22. Zie <www.europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_en.htm>.
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Deze Lissabon Strategie brengt ons bij het verband tussen het ecologische per-
spectief en een integrale benadering. Samenhangend met de ecologische waarden 
van de bescherming van kwetsbaarheid en het bevorderen en in stand houden van 
evenwicht is de nadruk op zuiverheid, heelheid en harmonie. Dat er een bescherm-
waardig evenwicht is tussen de verschillende dynamieken en elementen in (eco)
systemen, betekent dat deze verschillende dynamieken en elementen samen een 
geheel vormen, met een onderlinge samenhang. Ecologisch verantwoord beleid is 
daarom beleid dat de werkelijkheid niet in van elkaar afgegrensde sectoren opdeelt, 
maar dat rekening houdt met de samenhang van de verschillende elementen van 
de werkelijkheid en de effecten die maatregelen ten aanzien van het ene element 
hebben op het andere element. Ecologisch verantwoord of duurzaam beleid is dus 
integraal beleid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de noodzaak van integraliteit terugkomt in 
relatie tot de Lissabon Strategie, waarin het ecologische perspectief immers is 
verankerd. In een voortgangsrapport over de Lissabon Strategie wordt de nauwe 
samenhang tussen de verschillende pijlers benadrukt:

‘Each element of the Lisbon strategy is still needed for the success of the 
whole. Improved economic growth and increased employment provide the 
means to sustain social cohesion and environmental sustainability. In their 
turn, social cohesion and environmental sustainability can contribute to a 
higher growth and employment. In this sense environment policies can help 
achieve the core Lisbon strategy objectives of more growth and jobs.’23

Merk op dat integraliteit zich niet beperkt tot de ecologische pijler, maar juist de 
samenhang tussen het beleid in de verschillende pijlers impliceert. Integraliteit 
overschrijdt vanuit de aard van de zaak zonder moeite grenzen.

De relatie tussen duurzaamheid en een nadruk op brede samenhang komt ook naar 
voren in de breedheid van de onderwerpen die met duurzaamheid in verband wor-
den gebracht. In het rapport Kwaliteit en toekomst. Verkenning van duurzaamheid 
worden ‘indicatoren om duurzaamheid meetbaar te maken’ genoemd. Daarbij wordt 
een driedeling gehanteerd die correspondeert met de drie pijlers van de Lissabon 
Strategie: voor duurzaamheid zijn niet alleen ecologische, maar ook economische 
en sociaal-culturele indicatoren van belang. Daarmee komt een brede baaierd van 

23. Facing the Challenge: The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High 
Level Group chaired by Wim Kok, 2004 (beschikbaar op <www.ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/
kok_report_ en  . pdf>), p. 6 (cursivering van ons).
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thema’s in het vizier: broeikaseffect, biodiversiteit en ozonlaag, maar ook honger, 
werkloosheid, kinderarbeid, criminaliteit, onderwijs, terrorisme en mensenrech-
ten.24 

Ook het Nederlandse actieprogramma voor duurzame ontwikkeling, Duurzame 
daadkracht, koppelt sociale, economische en ecologische factoren aan elkaar. Het 
actieprogramma beoogt het ‘steeds meer vanzelfsprekend’ te laten worden ‘om bij 
al het overheidshandelen rekening te houden met de samenhang tussen sociale, 
economische en ecologische afruilrelaties en synergie, zowel hier en nu als “daar” 
en “later”’.25 Herkenbaar is hier niet alleen dat een integrale benadering als con-
sequentie van duurzaamheid wordt gezien, maar ook dat het voeren van langeter-
mijnbeleid daarbij hoort. 

Daarmee komen we weer uit bij voorzorg, waarvan het in een vroeg stadium reke-
ning houden met effecten die ‘later’, in de verre toekomst, kunnen optreden een 
essentieel kenmerk is. Deze combinatie van integraliteit en voorzorg in een actie-
programma voor duurzame ontwikkeling is geen toeval, gezien de invloed op beide 
concepten vanuit de ecologische traditie. Hoewel voorzorg niet automatisch leidt 
tot integraliteit of omgekeerd, hebben zij wel een soort natuurlijke ‘klik’. In het 
streven naar een zuivere en harmonieuze wereld, waarin het kwetsbare evenwicht 
effectief beschermd wordt, zijn zij elkaars natuurlijke bondgenoten.
In de volgende paragraaf illustreren we aan de hand van de casus van het lucht-
kwaliteitsbeleid hoe de integralisering van preventief beleid op een problematische 
vermenigvuldiging van onzekerheden kan uitdraaien, waarbij alle maatregelen die 
worden genomen uiteindelijk negatieve gevolgen kunnen hebben.

4 Geïntegreerde regulering van luchtkwaliteit

De jaren tussen 1988 en 1992 vormen misschien wel de hoogtijdagen van milieube-
wustzijn in Europa. Het is de tijd dat de angst voor zure regen in Nederland, maar 
met name ook in Duitsland en Scandinavië, er goed in zit. In 1988 brengt het RIVM 
het buitengewoon alarmerende rapport Zorgen voor Morgen uit. Rond dezelfde tijd 
presenteert minister Ed Nijpels, getooid met Greenpeace-sjaaltje, het Nationaal 
Milieubeleidsplan, terwijl in Engeland Margaret Thatcher zich in een speech voor 
de Royal Society bekeert tot milieubeleid.26 In heel Europa wint milieubewustzijn 

24. Kwaliteit en toekomst. Verkenning van duurzaamheid, Bilthoven: RIVM 2004 (beschikbaar via 
<www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500013009.html>), p. 17.

25. Duurzame daadkracht. Actieprogramma duurzame ontwikkeling, Nationale deel, 2003 (beschik-
baar via <www.vrom.nl>), p. 8.

26. Zie <www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=107346>.
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in deze periode aan kracht.27 Het zijn ook de jaren dat een nieuwe perceptie van 
milieuproblemen veld wint. In deze nieuwe waardering worden milieuproblemen 
niet meer opgevat als op zichzelf staande problemen die een kostenpost voor de 
samenleving vormen, maar worden zij in verband gebracht met sociale en econo-
mische problemen. 

De gedachte vat post dat milieuproblematiek weliswaar een ernstige bedreiging 
vormt, maar dat deze kan worden opgelost met technocratische middelen en dat 
het oplossen van milieuproblemen niet alleen geld kost, maar ook geld oplevert. 
Deze nieuwe kijk op milieuproblemen, die wordt gevangen onder de term ‘eco-
logische modernisering’, heeft een aantal kernveronderstellingen. De eerste en 
meest belangrijke is het idee dat milieubescherming geen zero sum game is, maar 
juist een positive sum game. Milieubescherming kan geld opleveren, omdat het zal 
dwingen tot technologische innovatie die later weer te gelde gemaakt kan worden. 
Bovendien leidt het terugdringen van vervuiling tot gezondheidswinst voor de bur-
ger. Ook dit kan in geld worden uitgedrukt. Milieuproblemen moeten dus worden 
vertaald in economische en natuurwetenschappelijke termen. Door milieuproble-
men op geld waardeerbaar te maken kunnen de kosten en baten van het reduceren 
van vervuiling tegen elkaar worden afgewogen.28 

Ten tweede moet de verantwoordelijkheid voor het milieu worden geïnternaliseerd 
door de verschillende actoren in het maatschappelijke veld. Het milieu moet niet 
langer een zorg zijn voor politici of wetenschappelijke experts, maar moet breed 
gedragen worden door het publiek, de maatschappij en de verschillende lagen 
van het beleid. Ten derde dienen problemen holistisch en integraal te worden aan-
gepakt.29 Dit is conform het ecologische karakter van dit paradigma. Daarnaast 
beantwoordt het ook aan de sterke economische gerichtheid van ecologische 
modernisering. Milieuproblemen worden gezien als managementproblemen, en het 
optimaliseren van de efficiëntie zal leiden tot een optimale kosteneffectieve beheer-
sing van het milieuvraagstuk.

27. C. Hey, ‘EU Environmental Policies: A short history of the policy strategies’, in: EU Environ-
mental Policy Handbook, European Environmental Bureau 2005 (beschikbaar via <www.eeb.org/
publication/chapter-3.pdf>).

28. M. A. Hajer, The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy 
Process, Oxford: Clarendon Press 1995, p. 26.

29. B. Elling, Rationality and the Environment: Decision-Making in Environmental Politics and As-
sessment, London: Earthscan 2008, p. 174.
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Het luchtkwaliteitsbeleid in Europa was tot het einde van de jaren tachtig van de 
vorige eeuw primair gericht op het terugdringen van verzurende stoffen. De hier-
voor geschetste cultuuromslag betekent echter dat men gaat zoeken naar wegen 
om allerlei voor het luchtbeleid relevante aspecten beter op elkaar af te stemmen. 
Luchtvervuiling wordt daarbij in toenemende mate ook in termen van gezondheid 
gezien. Aangezien milieuproblemen binnen het perspectief van ecologische moder-
nisering niet los worden gezien van sociale problemen, ligt de toenemende nadruk 
op de gezondheid van burgers voor de hand. Het beleid is zo bovendien beter te 
legitimeren in de monetaire en natuurwetenschappelijke termen waarin milieupro-
blemen binnen dit perspectief worden ‘geframed’. 

In het kader van een integrale aanpak was het streven allereerst om de op emissie 
gerichte normen en immissienormen op elkaar af te stemmen. Emissienormen zijn 
regels die de uitstoot van bijvoorbeeld auto’s en energiecentrales beperken. Immis-
sienormen zijn kwaliteitsnormen die een bepaalde bovengrens stellen aan de hoe-
veelheid stof of zwaveloxide of welke andere verontreiniging ook die in de lucht 
mag zitten. Dit zijn luchtkwaliteitseisen, die vooral zijn gericht op het beschermen 
van de bevolking, naast de bescherming van ecosystemen. Europa had wel een 
aantal richtlijnen met luchtkwaliteitseisen, maar die stelden in de praktijk weinig 
voor.30 In de jaren negentig werd een EU-politiek ontwikkeld om te komen tot een 
veelomvattend pakket aan milieukwaliteitseisen voor een groot aantal vervuilende 
stoffen. Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor de WHO, die op instigatie 
van Nederland onder andere normen had opgesteld voor blootstelling van de bevol-
king aan verschillende soorten luchtvervuiling.31 

Samen met de Europese lidstaten werd gewerkt aan de totstandkoming van een 
kaderrichtlijn waarin algemene bepalingen werden opgenomen, en een dochter-
richtlijn waarin waarden werden gesteld waaraan voldaan zou moeten worden. 
De kaderrichtlijn werd vastgesteld in 1996.32 Belangrijker is de dochterrichtlijn. 
Hierin werden voor vijf verschillende stoffen grenswaarden vastgesteld, waaronder 
stikstofoxide, zwaveloxide, fijnstof en lood. Hoewel men redelijk bekend was met 
het gedrag van stikstofoxide en zwaveloxide, was dat voor fijnstof (PM10) niet het 
geval. Nederland gaf al snel aan dat er allerlei onzekerheden waren met betrekking 
tot de mogelijkheid tot fijnstofreductie. 

30. COM(95)372 final, Report from the Commission on the state of implementation of air quality di-
rectives. 

31. K.R. Krijgsheld, ‘Richtlijnen voor de Luchtkwaliteit, een bijzondere Aktie van de Wereldgezond-
heidorganisatie’, Lucht en Omgeving 1987 (september), p. 74.

32. Richtlijn 96/62/EEG.
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Die boodschap is ook te vinden in het document dat de werkgroep voor fijnstof 
in het kader van het opstellen van de richtlijn heeft gemaakt. Er was met name 
weinig bekend over de hoeveelheden emissies. Ook waren de rekenmodellen nog 
volop in ontwikkeling.33 Bovendien waren er onzekerheden met betrekking tot het 
fenomeen ‘fijnstof’ zelf, die duidelijk maakten dat men niet precies wist wat hier nu 
eigenlijk werd gereguleerd:

‘PM10 differs from the other pollutants included in the first phase of the 
framework directive. Most of the available information concerning emis-
sions and ambient concentrations concerns TSP [total suspended particulate]. 
Moreover, the natural background levels are significant in many regions. The 
behaviour of combustion aerosols and mechanical derived aerosols (both 
natural and anthropogenic) may be different due to different particle size 
distributions.’34

Naar dergelijke bezwaren werd echter niet geluisterd, omdat men het belang van de 
volksgezondheid te groot achtte.35

Bovendien wees een kosten-batenanalyse uit dat de reductie van fijnstof buitenge-
woon kosteneffectief zou zijn.36 Deze analyse zette de kosten die gemaakt moeten 
worden om te komen tot reductie van fijnstof af tegen de gezondheidswinst die dit 
zou opleveren. Het terugdringen van de concentratie fijnstof met 50 procent zou 
voor de gehele EU tussen de 50 en 300 miljoen euro kosten. De opbrengsten zou-
den tussen de 5 en 51 miljard euro liggen. Een koopje dus. Achteraf bezien zijn 
de schattingen van de kosten veel te laag gebleken. In een studie voor het RIVM 
concludeerde een team van Nederlandse wetenschappers dat zelfs een bescheiden 
reductie alleen Nederland al rond de 6 miljard euro zou kosten.37 Een reden dat de 
kosten zo laag werden ingeschat, is het optimisme ten aanzien van de positieve 
invloed van ander beleid. Zo schrijven Olsthoorn en anderen:

33. Technical Working Group on Particles, Ambient Air Pollution by Particulate Matter: Position Pa-
per, final version 8 april 1997.

34. Technical Working Group on Particles 1997, p. 59.
35. J. Rood e.a., Nederland en de totstandkoming van EU-milieurichtlijnen, Den Haag: Clingendael 

2005.
36. X. Olsthoorn e.a., Economic Evaluation of Air Quality Targets for Sulphur Dioxide, Nitrogen Di-

oxide, Fine Suspended Particulate Matter and Lead, European Commission, final report oktober 
1997.

37. E. Buringh & A. Opperhuizen (red.), On health risks of ambient PM in the Netherlands, RIVM 
report 650010032, oktober 2002.
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‘In cases of NO
2
 and PM10 an important assumption for the cost assessment is 

the costs, and in particular the potential of non technical measures, to control 
traffic emissions (i.e. road-pricing and introduction of LPG/CNG buses). Our 
assumption based on estimates that were also used in the auto oil study, is that 
these measures could reduce traffic emissions with 20 percent. Assuming a 
lower potential results in sharp increases in the total costs. (…) The assumptions 
with respect to the options for control of PM10 emissions from mobile sources 
are based on the results of the auto oil study. This study assumes an emissions 
reduction of 50% relative to the current 1996 level of emission standards.’38

Cruciaal is hier de opmerking dat kleinere reducties van verkeersuitstoot leiden tot 
scherpe stijging van de totale kosten. Zulke waarschuwingen komen vaker voor en 
worden meestal, zoals hier, terloops naar voren gebracht en – dus – niet opgemerkt. 
De dochterrichtlijn met daarin grenswaarden voor fijnstof kwam er dus.39 

Daarmee was aan de wens om alle relevante aspecten voor het luchtbeleid te inte-
greren nog niet voldaan. Ook het onderzoek naar verzuring duurde voort. Daar 
werkte men voornamelijk aan in VN-verband. In het kader van de Convention of 
Long Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) werden de modellen verfijnd 
en ook hier werd gezocht naar methoden om tot alomvattende regelingen te komen. 
De voorlopige kroon op het werk van CLRTAP was het zogenoemde Gothenburg 
Protocol. Dit ‘multi-pollutants and multi-effects protocol’ is erop gericht zowel ver-
zuring als ozon als het probleem van vermesting tegen te gaan. Het richt zich op 
vier verschillende vervuilende stoffen: zwaveloxide, stikstofoxide, VOC’s (volatile 
organic components) en ammoniak. Ook hier wordt gewerkt met impact assess-
ments en kosten-batenanalyses. 

Bij het ontstaan van het Gothenburg Protocol meende men dat de maximale com-
plexiteit met dit milieuverdrag wel was bereikt.40 Dat bleek niet het geval te zijn. 
Binnen de EU groeide het luchtbeleid steeds meer naar het werk van CLRTAP toe. 
De EU begon in de jaren negentig aan een eigen strategie tegen verzuring, wat zou 
resulteren in de NEC-Richtlijn, een richtlijn waarmee nationale emissieplafonds 
worden ingesteld.41 Deze plafonds bepalen de maximaal toegestane uitstoot van 
alle bronnen binnen een land.

38. Olsthoorn e.a. 1997, p. 45.
39. Richtlijn 99/30/EEG.
40. P. Grennfellt & H. Pleijel, ‘Air pollution, a European perspective’, in: H. Pleijel (ed.), Transbound-

ary Air Pollution: Scientific Understanding and Environmental Policy in Europe, Lund: Stu-
dentlitteratur 2007, p. 57-58. 

41. Richtlijn 2001/81/EEG.

7613_Bij twijfel (niet) doen?.indd   45 2/3/10   8:28:16 PM

VMR 2009-3



46 Bij twijfel (niet) doen?

Men wilde echter ook deze strategie integreren met de luchtkwaliteitseisen zoals 
die eind jaren negentig tot stand waren gekomen. Dit omdat er belangrijke interac-
tie kan zijn tussen verschillende vervuilende stoffen. Zwaveloxide kan in de hogere 
lagen van de atmosfeer verbindingen aangaan met andere stoffen en daardoor vaste 
vorm aannemen en als stofdeeltje ingeademd worden. Het werd dus noodzakelijk 
geacht het luchtvervuilingsprobleem over de gehele breedte te bekijken, van verzu-
ring tot volksgezondheid en van grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot fijn-
stof. Daartoe stelde de EU in 2001 een alomvattende strategie voor, getiteld Clean 
Air for Europe (CAFE).42 
Met CAFE gaat Europa de volgende fase van luchtkwaliteitspolitiek in. In het 
kader van deze strategie buigen wetenschappers en beleidsmensen zich over bijna 
alle aspecten van het Europese luchtbeleid. De bestaande regelgeving zal worden 
geëvalueerd, de bestaande wetenschappelijke gegevens zullen worden doorgelicht, 
links met andere beleidsterreinen versterkt, de luchtkwaliteitseisen en de bestaan-
de emissieplafonds worden herzien en er wordt gewerkt naar een ‘overall, integra-
ted strategy (…) which defines appropriate air quality objectives for the future and 
cost-effective measures for meeting those objectives’.43 De CAFE-strategie behelst 
overigens zelf geen wetgeving, maar voorziet in het raamwerk daarvoor. 

De strategie is geheel opgezet volgens de principes van de ecologische moderni-
sering. Het is een geïntegreerde holistische strategie, waarbij inspraak is geweest 
voor lidstaten, de industrie en de milieubeweging met het doel de legitimiteit onder 
deze actoren te vergroten.44 Met CAFE wordt beoogd om het probleem van lucht-
kwaliteit op een breed terrein aan te pakken en oog te hebben voor de problemen 
in andere sectoren. Daarom wordt overwogen dat alle belangen in het oog moeten 
worden gehouden, want het luchtprobleem staat niet op zichzelf:

‘At the same time, the development of such specific sectoral measures should 
always be based on the consideration of a range of environmental economic 
and social issues, and should therefore link with other relevant thematic pro-
grammes as appropriate (relating, for example, to climate change or water 
quality).’45

Bovendien is het de doelstelling om te komen tot een kosteneffectieve strategie, 
waarin de opbrengsten en kosten worden gepreciseerd. In dat kader gaat aan de 

42. COM(2001)245 final, The Clean Air for Europe (CAFE) programme: Towards a thematic strategy 
for air pollution.

43. COM(2001)245 final, p. 7.
44. Werkdocument aangehecht bij de CAFE Communicatie (2001)245, (SEC(2001) 688), p. 8. 
45. COM(2001)245 final, p. 10.
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CAFE-strategie een uitgebreide kosten-batenanalyse vooraf. Daarbij wordt gewerkt 
met een zeer complex model dat bekend is uit het werk van CLRTAP, het zoge-
noemde RAINS-model. Dit model geeft projecties tot 2030.46 

CAFE werkt daarnaast met een model dat trends in toekomstig energieverbruik 
voorspelt, PRIMES, en een model om ontwikkelingen in het transport in kaart 
te brengen, TREMOVE. RAINS is echter het basismodel. Het klassieke RAINS-
model werd gebruikt bij het Gothenburg Protocol en verder uitgebreid met data 
over fijnstof. Het gevolg is wel dat dit toch al complexe model te maken krijgt met 
de onzekerheden voor fijnstof, en die zijn legio. Dat wordt dan ook gesignaleerd 
door de werkgroep die zich in het kader van CAFE over fijnstof buigt. Onzeker-
heid zit vooral in het meten en modelleren van PM-emissies. Het modelleren van 
het gedrag van gassen was goed mogelijk, maar dat is met stofdeeltjes moeilijker 
omdat de chemische samenstelling van deeltjes steeds verandert in processen van 
condensatie en sublimatie.47 Een van de grootste onzekerheden die de werkgroep 
signaleert, betreft de betrouwbaarheid van de emissiegegevens. 
Rond de gezondheidseffecten die fijnstof heeft, signaleert de werkgroep eveneens 
dat er een ruime mate van onzekerheid heerst:

‘Even though the evidence on the relationship between exposure to PM and 
health effects has increased dramatically over the past few years, there are 
still large uncertainties and considerable gaps in knowledge. These gaps can 
only be reduced by targeted scientific research. Areas where such research 
is urgently needed include: exposure to different PM components; dosime-
try, toxicity of different components; mechanisms of injury; susceptible 
groups, etc. The development of methods for measuring particle size and 
type is still necessary as well as the development of atmospheric models and 
particle emissions inventories able to support PM policies and of any new 
standard.’48

Het moge duidelijk zijn dat dit zijn weerslag heeft op de kosten-batenanalyse die 
CAFE ondersteunt. Dat wordt ook onderkend. In de kosten-batenanalyse wordt bij 
elke stap aangegeven dat er ruime onzekerheden zijn:

46. W. Tuinstra, Reducing Air Pollution in Europe: A study of boundaries between science and pol-
icy (diss. Wageningen), z.p., z.n., 2006, p. 67. Ook is informatie te vinden op de RAINS-website: 
<www.iiasa.ac.at/web-apps/tap/RainsWeb/RainsServlet1>.

47. CAFE Working Group on Particulate Matter, Second Position Paper on Particulate Matter,  
december 2004, (beschikbaar via <www.ec.europa.eu/environment/archives/air/cafe/pdf/work-
ing_groups/2nd_position_paper_ pm.pdf>).

48. CAFE Working Group on Particulate Matter 2004, p. 176.
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‘However, costs and benefits are subject to uncertainties, some of which (on 
both sides of the cost-benefit equation) are significant. Knowledge of these 
uncertainties and the availability of information to describe them vary. Fur-
thermore, some uncertainties are statistical and continuous in nature, others 
relate to discrete choices (e.g. selection of approaches for the valuation of 
air-pollution–related mortality) whilst yet others simply stem from a lack of 
knowledge. It is clear from this that it will be difficult to develop a fully con-
sistent approach to define uncertainty across the entire CAFE analysis.’49

Hier wordt in feite gezegd dat de strategie zo complex is dat zelfs niet met enige 
zekerheid aangegeven kan worden waar de onzekerheden in de analyse zitten. 

Niettemin is de CAFE-strategie er gekomen. Getrouw aan het voorzorgbeginsel is 
al deze onzekerheid geen reden om geen beleid te voeren. Er is gekozen voor een 
scenario dat volgens de kosten-batenanalyse zeven miljard euro per jaar kost om 
te implementeren, maar 42 miljard per jaar oplevert.50 In het kader van deze nieu-
we strategie wordt herziene wetgeving voor fijnstof voorzien.51 Daarnaast worden 
andere richtlijnen herzien en is het de bedoeling dat ook aan landbouw strengere 
emissie-eisen worden gesteld. Dit geldt ook voor transport over water. 

De komst van CAFE betekent niet dat het streven naar een integrale benadering 
van luchtkwaliteit is voltooid. Milieupolitiek staat sinds het begin van dit decen-
nium in het teken van klimaatverandering. Die heeft ook invloed op de luchtkwali-
teit, al weten we niet precies hoe. Wel lijkt het redelijk om aan te nemen dat als we 
CO

2
-uitstoot terugdringen, ook andere stoffen minder worden uitgestoten. Dat is 

de reden om het luchtbeleid met het klimaatbeleid te integreren. In 2003 kwam de 
European Environment Agency (EEA) met een rapport dat oproept om de moge-
lijke synergie tussen klimaatmaatregelen en luchtkwaliteit te onderzoeken.52 Kli-
maatbeleid kan de kosten voor luchtvervuiling beïnvloeden, en andersom.
Het RAINS-model is inmiddels vervangen door het meer geavanceerde GAINS-
model. Naast de al bekende stoffen uit het tijdperk van de zure regen en de toe-
gevoegde verschillende fracties van fijnstof bevat het model nu ook een analyse 
van de uitstoot van broeikasgassen en de economische waarde per ton CO

2
. Voor 

49. SEC(2005)113, Commission staff working paper. Annex to the Communication on Thematic Strat-
egy on Air Pollution and The Directive on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe Impact 
Assessment, p. 166.

50. COM(2005)446 final, Thematic Strategy on Air Pollution.
51. Die is er inmiddels in de vorm van Richtlijn 2008/50/EEG. 
52. EEA, Air pollution and climate change in Europe: exploring linkages and the added value of an 

integrated approach, Kopenhagen: EEA 2004 (technical report nr. 5/2004), p. 3.
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beleidsmakers zitten daar voordelen aan vast. De kosten voor klimaatbeleid kun-
nen gedeeltelijk worden gelegitimeerd door te wijzen op de gezondheidswinst die 
de maatregelen behalen doordat zij een positief effect hebben op lucht. 
Er is echter ook een nadeel. Er zijn aanwijzingen dat een schonere lucht bijdraagt 
aan de opwarming van de aarde.53 Deeltjes in de lucht zijn namelijk noodzakelijk 
voor de vorming van wolken. Bewolking houdt zonlicht tegen en remt zodoende de 
opwarming. Deze aanwijzingen zijn zeer onzeker, maar zouden, als zij inderdaad 
kloppen, het heersende klimaatbeleid kunnen frustreren. Hier zijn we terug bij de 
patstelling: voorzorg gebiedt ons met een beroep op de volksgezondheid het totale 
aantal deeltjes terug te brengen, maar het gebiedt ons ook rekening te houden met 
de mogelijk onomkeerbare negatieve effecten daarvan op het klimaat.54 

5 Integraal-preventief beleid bij sociale veiligheid 

Beleid dat een toenemende nadruk op langetermijnbeleid en vroeg ingrijpen com-
bineert met een integrale benadering, is niet uniek voor het milieubeleid of zelfs 
het fysieke veiligheidsbeleid. Hoewel in het sociale veiligheidsbeleid geen voor-
zorgbeginsel wordt gehanteerd,55 wordt hier wel steeds meer ingezet op meer of 
minder vergaande preventie. Tegelijkertijd is het verschijnsel van integraal beleid 
ook hier opgekomen. In deze paragraaf bespreken we de vormen die de integraal-
preventieve benadering in het domein van de sociale veiligheid aanneemt. We gaan 
daarbij vooral in op de bestrijding van criminaliteit en op jeugdbeleid. Hoewel 
integralisering in het sociale veiligheidsbeleid net als in het milieubeleid en breder 
het fysieke veiligheidsbeleid de koppeling van verschillende terreinen impliceert, 
wordt in deze paragraaf ook duidelijk dat onder dezelfde noemer in verschillende 
beleidsdomeinen verschillende accenten gelegd worden. 

Dat integraal-preventief beleid in heel verschillende domeinen is opgekomen, 
hoeft niet te verbazen. Deels zijn het dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen 

53. H.C. Hansson, ‘Atmospheric particles – origin, fate and effects on health and climate’, in:  
H. Pleijel (ed.), Transboundary Air Pollution: Scientific Understanding and Environmental Policy 
in Europe, Lund: Studentlitteratur 2007, p. 75.

54. In dit verband is het ironisch dat op sommige klimaatblogs wordt voorgesteld om de stratosfeer 
met deeltjes te injecteren, terwijl in het kader van CAFE juist 7 miljard euro per jaar wordt geïn-
vesteerd om het aantal deeltjes te reduceren. Zie bijv. <www.ecologicnews.blogspot.com/2009/03/
climate-cooling-by-particle-injection.html>.

55. Het begrip ‘voorzorg’ wordt de laatste tijd wel in de literatuur gebruikt om ontwikkelingen in 
(deelgebieden van) het sociale veiligheidsgebied te duiden. Zie bijv. M.J. Borgers, De vlucht naar 
voren (oratie Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, en L. Rogier, ‘Pre-
ventieve bestuurlijke rechtshandhaving: voorzorg of risicobeheersing?’, in: M. Hildebrandt &  
R. Pieterman (red.), Zorgen om voorzorg, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010 (in druk).
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die eraan ten grondslag liggen. Zo is de nadruk op ‘kwetsbaarheid’, die past bij het 
ecologische perspectief, breed aangeslagen. Dit begrip is niet alleen toe te passen 
op ecosystemen; ook de samenleving kan als kwetsbaar worden gezien.56 Een ander 
voorbeeld is de opkomst van een managementbenadering in het publieke domein, 
die zowel in het milieubeleid als in het sociale veiligheidsbeleid het ontstaan van 
een integrale benadering mede heeft geïnspireerd. 
Bovendien is het juist ook de nadruk op een holistische en integrale benadering die 
de grenzen tussen de verschillende domeinen relativeert. Wanneer met een brede, 
integrale bril gekeken wordt, vervagen afbakeningen en verschillen en wordt de aan-
dacht gericht op de onderlinge verwevenheid van en de overeenkomsten tussen heel 
verschillende (veiligheids)problemen. Dit bleek hiervoor al uit de Lissabon Strategie 
en enkele duurzaamheidsdocumenten. Illustratief is ook een van de grondleggende 
beleidsstukken van de integraal-preventieve benadering, het Integraal Veiligheids-
programma uit 1999, dat zich zowel richt op allerlei vormen van criminaliteit als op 
verkeersveiligheid en de veiligheid bij ondergrondse bouwwerken.57 

Een klimaat van integraliteit lijkt bovendien het spelen van leentjebuur aan te 
moedigen: fenomenen, concepten en oplossingen uit het ene domein worden in het 
andere domein inspirerend of bruikbaar gevonden en eventueel geadopteerd. Zo 
kunnen nadrukkelijk antropogene gelijkenissen tussen verschillende beleidsterrei-
nen ontstaan. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de metafoor van de strijd tegen het water. Niet alleen 
het WRR-rapport Onzekere veiligheid maakt gebruik van deze metafoor door het 
citaat ‘De staat dat zijn de dijken’ als motto te kiezen – wat niet onlogisch is voor 
een rapport dat zich onder andere richt op hoogwaterbescherming. In een veel ver-
der uitgewerkte vorm wordt de strijd tegen het water ook aangewend in een visie-
document van de Raad van Hoofdcommissarissen, Tegenhouden troef uit 2003. 
Frappant genoeg wordt de metafoor hier precies gebruikt om het belang van een 
preventieve en integrale aanpak onder de aandacht te brengen. In plaats van ons heil 
te zoeken in ‘hozen’ bij de criminaliteitsbestrijding, in ‘repressie als het onheil al is 
geschied’, moeten we voorkomen dat ‘het water over de dijk de polder instroomt’. 
Misdaad moet net als water ‘op een beheersbaar peil gehouden’, ‘tegengehouden’ 
worden. En net zoals de strijd tegen het water een ‘collectieve verantwoordelijk-
heid’ is, moet ‘iedereen zich medeverantwoordelijk voelen en gedragen’ voor het 
‘tegenhouden van misdaad’.58 

56. Zie voor de nadruk op kwetsbaarheid in relatie tot de fysieke veiligheid WRR 2008, bijv. p. 150. 
Voor kwetsbaarheid en sociale veiligheid zie het Integraal veiligheidsprogramma, Kamerstukken 
II 1998/99, 26 604, nr. 1; bijv. p. 7.

57. Integraal veiligheidsprogramma, Kamerstukken II 1998/99.
58. Projectgroep Opsporing-2, Raad van Hoofdcommissarissen, Tegenhouden troef. Een nadere 
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Voordat we verdergaan, moet erop worden gewezen dat de ontwikkeling naar een 
preventieve en integrale benadering niet de enige belangrijke trend is in het domein 
van de sociale veiligheid. Het toegenomen maatschappelijke gevoel van kwetsbaar-
heid en onveiligheid heeft eveneens geleid tot meer nadruk op repressie. De afgelo-
pen jaren zijn de strafmaxima voor diverse delicten verhoogd en ook de daadwer-
kelijk opgelegde straffen zijn zwaarder geworden. Bovendien lijkt het strafrecht 
vaker en breder te worden ingezet. Illustratief is bijvoorbeeld de strafrechtelijke 
vervolging van de gezinsvoogd van Savanna, het meisje dat in 2004 na langdu-
rige mishandeling door haar moeder overleed. Dat het Openbaar Ministerie besloot 
een jeugdzorgmedewerker de fatale mishandeling van een kind waarop zij toezicht 
hield strafrechtelijk te verwijten, is uniek in de Nederlandse geschiedenis.

Hoewel vaak wordt aangenomen dat er een spanning bestaat tussen preventie en 
bestraffing, staat in allerlei beleidsstukken een geloof in de combineerbaarheid van 
deze benaderingen voorop. In het Integraal veiligheidsprogramma verwijst inte-
graliteit onder andere naar ‘een optimale synergie van maatregelen in de sfeer van 
preventie en repressie’.59 Op hetzelfde aambeeld wordt gehamerd in het kabinets-
programma Naar een veiliger samenleving uit 2002 en de opvolger daarvan, het 
project Veiligheid begint bij voorkomen uit 2007. Volgens de eerste nota vereist 
‘een effectieve bestrijding van criminaliteit (…) een concentratie en bundeling 
van krachten van alle partners – landelijk en lokaal – met een goede, doelgerichte 
en uitgekiende mix van repressieve en preventieve maatregelen (…)’.60 Veiligheid 
begint bij voorkomen stelt dat een vergroting van de veiligheid ‘een combinatie van 
preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen [vergt] en dus een inte-
grale aanpak door lokaal bestuur, OM, politie en andere partners’.61 

Het combineren van repressie en preventie komt dus juist voort uit de integralise-
ring van het beleid. Preventie kan daarbij verschillende dingen betekenen, zoals 
situationele preventie (waarbij geprobeerd wordt de gelegenheid voor de dief weg 
te nemen), maar ook een grotere nadruk op ingrijpen aan het begin van ‘criminele 
carrières’. De grote aandacht voor jeugdcriminaliteit is deels hierdoor te verklaren: 
als criminelen ‘hervormd’ kunnen worden, dan in de fase dat zij nog enigszins beïn-
vloedbaar zijn. Idealiter wordt voorkómen dat iemand crimineel wordt. De uiterste 

verkenning van Tegenhouden als alternatieve strategie van misdaadbestrijding, z.p., z.n., 2003,  
p. 4-5. Zie voor een nadere analyse van het taalgebruik in dit en andere visiedocumenten van de 
politie A. Rebel, Verplicht veilig. Over de moraliserende werking van het risico-denken in de cri-
minaliteitsbeheersing (masterscriptie Leiden), 2009.

59. Integraal veiligheidsprogramma, p. 11.
60. Naar een veiliger samenleving, Kamerstukken II 2002/03, 28 684, nr. 1, p. 12.
61. Veiligheid begint bij voorkomen, Kamerstukken II 2007/08, 28 684, nr. 119, p. 3.
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consequentie hiervan is een grotere bemoeienis door de overheid en professionals 
met de opvoeding van kinderen, speciaal in gezinnen waar veel risicofactoren voor 
het ‘kweken’ van crimineel gedrag aanwezig zijn.62 

Hoe ver het vertrouwen in de effectiviteit van preventie kan gaan, blijkt uit ver-
schillende visiedocumenten van de politie. De suggestie daarin is dat criminaliteit 
beheersbaar is en uiteindelijk wellicht zelfs uitgebannen kan worden.63 Daarvoor is 
nodig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, maar dat blijkt maar een eerste 
stap. De echte sprong voorwaarts is te verwachten van voortschrijdende technische 
ontwikkeling.64 De visiedocumenten speculeren over technieken die onder andere 
door de integratie van informatie misdaden kunnen voorspellen, om ze vervolgens 
te verhinderen. De teneur daarbij is dat inspanningen van mensen goed zijn, maar 
dat techniek beter is. Mensen zijn feilbaar, techniek niet. Met betrekking tot het 
gebruik van technisch bewijs in het strafproces wordt bijvoorbeeld gesteld:

‘Technisch bewijs is meer waard dan de verklaring van mensen. Mensen 
maken fouten, verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht, maar de verkla-
ring van technische sporen zijn veel zo niet alles zeggend.’65

Veelzeggend is dat het voorwoord van het visiedocument waaruit dit citaat afkom-
stig is, begint en eindigt met een verwijzing naar de film Minority Report van Ste-
ven Spielberg. Daarin bestaat moord niet meer omdat men deze met behulp van 
de techniek kan voorzien en voorkomen. Bij deze ultieme preventie geldt dat ‘alle 
schuldigen worden gestraft voordat ze hun misdaad begaan’. De in het visiedocu-
ment geschetste vooruitzichten ‘lijken eerste stappen op weg naar de wereld van 
Spielberg’.66 

Ook in het jeugdbeleid is een behoorlijk vertrouwen in de effectiviteit van preven-
tieve maatregelen te bespeuren. Een integrale aanpak is daarbij weer cruciaal: aller-
lei maatregelen moeten op elkaar worden afgestemd en iedereen moet meewerken. 
Maar dan zijn de verwachtingen ook hoog:

62. Zie bijv. het beleidsprogramma van het ministerie voor Jeugd en Gezin, Alle kansen voor alle 
kinderen. Programma voor Jeugd en Gezin 2007-2011, Kamerstukken II 2006/07, 31 001, nr. 5, 
bijlage.

63. Rebel 2009, bijv. p. 78.
64. Interessant is dat technologie in het domein van de sociale veiligheid als een ‘oplossing’ wordt 

gezien, terwijl het op het gebied van de fysieke veiligheid juist een ‘probleem’ is.
65. Projectgroep Forensische Opsporing, Raad van Hoofdcommissarissen, Spelverdeler in de opspo-

ring. Een visie op Forensische Opsporing, z.p., z.n., 2004, p. 9 (ook geciteerd bij Rebel 2009,  
p. 52).

66. Spelverdeler in de opsporing 2004, p. 4-5. 
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‘Als alles slaagt voorkomt dat, in samenhang met het reeds bestaande beleid, 
jeugdcriminaliteit.’67

Aan de combinatie van preventie en integraliteit wordt dus een belangrijke rol toe-
gedicht in het vergroten van de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Integraliteit 
betekent daarbij niet alleen dat problemen in hun samenhang worden bezien, maar 
ook dat iedereen mee- en samenwerkt. Op de onderscheiden maar samenhangende 
aspecten van integraal sociale veiligheidsbeleid en hun relatie met preventie gaan 
we nu nader in.

Ten eerste betekent integraliteit de koppeling van beleidsterreinen. Het Integraal 
veiligheidsprogramma bestrijkt beleidsterreinen als werkgelegenheid, ruimtelijke 
ordening en inrichting, onderwijs en scholing, gezondheids- en verslavingszorg en 
jeugdzorg. Maatregelen op deze terreinen zouden preventief moeten werken ten 
aanzien van problemen die anders vooral op het bordje van bijvoorbeeld de politie 
terecht zouden komen.68 Alle maatregelen op alle verschillende terreinen moeten 
natuurlijk wel op elkaar worden afgestemd om de tandwieltjes van de integrale 
benadering goed op elkaar in te laten werken. Dat verklaart het regelmatige gebruik 
van beleidsjargon als ‘ontkokeren’ en ‘ontschotten’. 
Het programmaministerie van Jeugd en Gezin dat Nederland sinds 2007 rijk is, 
moet worden begrepen als een van de pogingen tot ‘ontschotting’ op departemen-
taal niveau en een belangrijke stap in de ‘integralisering’ van het jeugdbeleid. Een 
andere belangrijke stap op dit terrein is de samenwerking sinds 2003 van vier en 
later vijf rijksinspecties onder de noemer ‘Integraal Toezicht Jeugdzaken’.

Deels samenhangend met het voorgaande punt is het aspect van ‘interprofessio-
nele samenwerking’. Een integrale benadering waarin diverse maatregelen op 
elkaar afgestemd worden, vergt dat de verschillende professionals die in de praktijk 
verantwoordelijk zijn voor deze maatregelen met elkaar communiceren en samen-
werken. Symbolisch voor integraliteit als samenwerking tussen professionals is 
het begrip van de ‘keten’. De verschillende instellingen en professionals staan niet 
op zichzelf, maar maken deel uit van een keten: zij zijn ‘ketenpartners’. Voor een 
effectieve ketenaanpak is het noodzakelijk dat de verschillende schakels niet te los 
gaan zitten en hun plaats kennen. 

In inspectierapporten naar aanleiding van dodelijke gevallen van kindermishande-
ling kunnen we lezen hoe de keten faalde. Zo oordeelde de Inspectie jeugdzorg in 

67. Alle kansen voor alle kinderen, p. 36. 
68. Integraal veiligheidsprogramma, p. 11 e.v.
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haar rapport naar aanleiding van de dood van Savanna dat ‘informatieverlies in de 
keten een zorgvuldige en verantwoorde beoordeling van de situatie in de weg heeft 
gestaan’,69 en werd ook in een rapport naar aanleiding van de dood van Gessica 
(ook bekend als ‘het Maasmeisje’) geconstateerd dat ‘informatie-uitwisseling tus-
sen ketenpartners te beperkt [was]’.70 De vraag naar de kwaliteit van de keten houdt 
de samenwerkende inspecties in het Integraal Toezicht Jeugdzaken dan ook bezig, 
getuige het rapport Werkende ketens? uit 2009.71

De integraliteit stopt echter niet bij publieke professionals. De problemen waar-
mee onze samenleving wordt geconfronteerd, zijn van dien aard, zo heet het, dat 
iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook ‘private partijen’, zoals 
burgers en bedrijven.72 Bedrijven dienen zo veel mogelijk zelf te doen om dief-
stal en inbraak tegen te gaan; hetzelfde geldt voor burgers. Maar niet alleen bij de 
bescherming van eigen lijf en goed, ook bij de bestrijding van problemen waarbij 
men niet direct is betrokken, is ‘publiek-private samenwerking’ geboden. Wat de 
rol van bedrijven betreft kan worden gewezen op de opkomst van de particuliere 
beveiligingsindustrie.73 Burgers worden via campagnes opgeroepen hun rol te spe-
len in het streven naar veiligheid door waakzaam te zijn en criminaliteit en kinder-
mishandeling te melden, of door deel te nemen aan een initiatief als ‘SMS-alert’, 
waarbij burgers van de politie sms’jes ontvangen met het verzoek uit te kijken naar 
bijvoorbeeld een persoon verdacht van een strafbaar feit of naar een gestolen auto. 

Iedereen wordt aangesproken op zijn rol in het gezamenlijke streven naar veilig-
heid. Die rol is niet vrijblijvend, zoals vooral professionals ervaren. Zij kunnen 
gemakkelijker tot waakzaamheid en verantwoordelijk gedrag worden gedwongen 
dan burgers, bijvoorbeeld via meldcodes, monitoring en rapportageverplichtingen. 
Zo wordt in Nederland momenteel een wet voorbereid die alle relevante instellin-
gen en professionals (zoals scholen, artsen en ambulancepersoneel) verplicht met 
een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld te werken. De verplich-
te invoering van dergelijke codes wordt gemotiveerd door de gedachte dat melden 
eigenlijk de norm zou moeten zijn, en niet-melden de uitzondering. 

69. Inspectie jeugdzorg, Onderzoek naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan S., Utrecht: 
Inspectie jeugdzorg 2005, p. 3.

70. Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid, Inspectie jeugdzorg, Brede zorgcoördinatie noodzakelijk. Onderzoek naar de hulpver-
lening rond het meisje Gessica, Utrecht, z.n. 2007; p. 12.

71. Integraal Toezicht Jeugdzaken, Werkende ketens? Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 
2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking, Utrecht: Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009.

72. Zie bijv. Integraal veiligheidsprogramma, p. 12.
73. R. van Steden, Privatizing Policing: Describing and explaining the growth of private security 

(diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.
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Verplichte meldcodes houden wel een spanning in met andere overwegingen en 
normen, zoals de geheimhoudingsplicht van artsen.74 Voor eigen overwegingen van 
professionals en instellingen is in dezen echter weinig ruimte, zo blijkt uit de reac-
tie van de gemeente Rotterdam op de weigering van het Riagg Rijnmond om een 
meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld in te voeren. Het Riagg wil 
de code niet invoeren omdat deze defensief gedrag onder hulpverleners zou aan-
moedigen, waar de praktijk niet beter van zou worden. Rotterdam, dat proefstad is 
voor invoering van een meldcode, heeft daarop aangekondigd de subsidie aan het 
Riagg en andere ‘weigeraars’ stop te zetten.75 

Wat hier opvalt is dat integraliteit een belangrijke inperking van de rol van profes-
sionals met zich meebrengt. De discretionaire ruimte en het vertrouwen dat vooral 
medische professionals plachten te genieten, zijn tanende. Zij worden thans tot 
schakel in een keten gemaakt, waarin zij de hun opgelegde rol trouw moeten ver-
vullen. Daarbij is weinig geduld voor de overweging dat de onvrijwillige responsa-
bilisering voor een probleem als kindermishandeling soms op gespannen voet staat 
met zoiets als de medische geheimhoudingsplicht. Een beroep op deze plicht, die 
toch belangrijke waarden en belangen beschermt, wordt al snel geacht te getuigen 
van een onverantwoordelijke attitude ten aanzien van het probleem van kinder-
mishandeling. En onverantwoordelijk gedrag moet met toezicht en dwang worden 
gebroken. Paradoxaal genoeg gaan vertrouwen en wantrouwen hier hand in hand: 
er is vertrouwen op professionals, in zoverre dat geloofd wordt dat met hun bijdrage 
kindermishandeling kan worden teruggedrongen, maar er is wantrouwen ten aan-
zien van de vraag of professionals hun rol wel getrouw op de voorgeschreven wijze 
zullen vervullen. 

Exemplarisch voor het toegenomen wantrouwen in professionals is de klacht dat zij 
zelf hun toezichthouders te veel wantrouwen:

‘Wat weg moet is wantrouwen op de werkvloer en verschuilgedrag ten 
opzichte van de Inspectie. De Inspectie zou er goed aan doen hulpverleners 
te dwingen aan betere dossiervorming te doen.’76

Met het benoemen van deze ‘harde’, dwingende kant van het integraal-preventieve 
beleid komen we op de nadelen ervan. Ten eerste is er de neiging van een domi-

74. Zie P. van Tour, Melden in naam der veiligheid: De arts als opsporingsambtenaar (masterscriptie 
Rotterdam) 2009.

75. ‘Rotterdam stopt subsidie weigeraars meldcode’, NRC Handelsblad 2 december 2009.
76. College Bescherming Persoonsgegevens, Veiligheid van kinderen. Verslag van de ‘Rondetafelcon-

ferentie’ 23 april 2007 Utrecht, geciteerd in Van Tour 2009, p. 3.
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nante eenzijdigheid, die zich doof toont voor andere perspectieven. Door de wijze 
waarop ‘de betrokken partijen’ medeverantwoordelijk worden gemaakt voor het 
ene dominante doel van het terugdringen van kindermishandeling, dreigen andere 
valide doelen en belangen die door scholen, artsen en ambulancemedewerkers wor-
den nagestreefd, in de verdrukking te komen.

Ten tweede is er het probleem van de vergroting van onzekerheid. Door steeds meer 
nadruk te leggen op preventie in een steeds vroeger stadium, groeit de onzekerheid 
waarmee professionals geconfronteerd worden. Dit kan weer worden geïllustreerd 
aan de hand van kindermishandeling. Reductie daarvan via secundaire preventie 
(het stoppen van reeds bestaande mishandeling) is al moeilijk, omdat signalen voor 
kindermishandeling vaak moeilijk waar te nemen en moeilijk op juiste waarde te 
schatten zijn. Professionals die voor de taak staan te melden of zelfs te interve-
niëren, worden dus geconfronteerd met een behoorlijke mate van onzekerheid en 
ambiguïteit.77 

Dat probleem groeit alleen maar wanneer ook op primaire preventie wordt inge-
zet: het voorkomen van kindermishandeling voordat het zich heeft voorgedaan. Het 
gaat daarbij om het juist beoordelen en wegen van risico- en protectieve factoren. 
Echter, de aanwezigheid van veel risicofactoren wil niet zeggen dat er daadwerke-
lijk kindermishandeling zal gaan plaatsvinden, terwijl de afwezigheid van risico-
factoren niet uitsluit dat er toch kindermishandeling zal gaan plaatsvinden. Zelfs 
als de kennis over risicofactoren nog verder toeneemt, resteert onvermijdelijk onze-
kerheid, die nu eenmaal intrinsiek verbonden is met de contingentie van de wer-
kelijkheid. Melden en interveniëren in dit stadium zal dan ook noodzakelijkerwijs 
gepaard gaan met een groot aantal vals positieven en vals negatieven. Bovendien is 
er het niet denkbeeldige gevaar dat interveniëren averechts werkt, bijvoorbeeld via 
stigmatisering, en uiteindelijk de kindermishandeling die het wil voorkomen juist 
in de hand werkt.78

Onzekerheid kan ook het resultaat zijn van integralisering. Hoe meer het veilig-
heidsstreven afhankelijk wordt gemaakt van de mede- en samenwerking van alles 
en iedereen, hoe meer onzekerheid en complexiteit er wordt ingebouwd en hoe gro-
ter de kans wordt op het mislukken van de gestelde doelen. Een keten is zo sterk als 
zijn zwakste schakel. Als er één schakel in de keten niet goed functioneert of zelfs 
ontbreekt, werkt de keten niet naar behoren. De zo populaire ketensymboliek geeft 

77. Vgl. bijv. C.J. Hoefnagels, Met recht van spreken. Enkele theoretische en empirische bijdragen ten 
behoeve van de secundaire preventie van kindermishandeling (diss. Amsterdam VU), Amster-
dam: SWP 2001. 

78. Vgl. K. Kooijman, Lessen van en voor Regio’s RAAK. Kindermishandeling: voorkomen en helpen. 
Een handboek, Utrecht: NJi 2007, p. 59.
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dus zelf al aan waar de zwakte van het integrale veiligheidsstreven zit: in de voor-
waarde en de veronderstelling dat iedereen meedoet en de haar of hem opgedragen 
rol op de juiste wijze vervult. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, zullen de 
doelen worden gehaald, zo stellen de beleidsrapporten. 

Maar men hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat aan die voorwaarde nooit 
voldaan zal worden. De kans dat mensen en instellingen zich precies zo gedragen 
als in de tekenkamer is bedacht, is nihil. Ketens in het domein van de sociale veilig-
heid (en daarbuiten) hebben grillige schakels. En dat probleem wordt alleen maar 
groter naarmate de ketens langer worden gemaakt en meer met elkaar worden ver-
bonden: hoe meer ‘partijen’ verantwoordelijk worden gemaakt, hoe groter de kans 
dat één of meerdere daarvan hun verantwoordelijkheid niet nemen, althans niet op 
de voorgeschreven wijze. Daarvoor biedt noch de intensivering van het toezicht, 
noch de toepassing van dwangmaatregelen soelaas.

6 Conclusie

In dit artikel hebben wij aandacht besteed aan het hedendaagse beleidsstreven om 
problemen en bedreigingen niet alleen in een zo vroeg mogelijk stadium maar ook 
op integrale wijze aan te pakken. Hoewel dit in alle gevallen de koppeling van 
beleidsterreinen met zich meebrengt, hebben we gezien dat zulk integraal-preven-
tief beleid in verschillende domeinen verschillende accenten krijgt. Wat de verschil-
lende vormen van integraal-preventief beleid echter gemeen hebben, zo hebben we 
betoogd, is dat zij onzekerheid en complexiteit opzoeken en zelfs produceren.

Hoewel wij erkennen dat een integraal-preventieve benadering enig recht heeft, 
gezien de reëel aanwezige samenhang tussen fenomenen ‘hier’ en ‘nu’ en ‘daar’ 
en ‘later’, heeft deze benadering volgens ons de neiging te weinig haar grenzen 
te erkennen. De mate van onzekerheid en complexiteit die effectief gehanteerd 
kan worden, is beperkt. Niet alleen getuigt de impliciete of expliciete pretentie 
van beheersbaarheid die uit de omhelzing van onzekerheid en complexiteit blijkt, 
daarom van hybris. Ook zijn het juist de actieve zoektocht naar en productie van 
onzekerheid en complexiteit die situaties creëren waarin elke maatregel mogelijk 
kwalijke gevolgen heeft. Een ongebreidelde opmars van voorzorg en preventie, 
gecombineerd met voortschrijdende integralisering van het beleid, zal daarom 
waarschijnlijk in een toename resulteren van patstellingen zoals de Barendrechtse 
CO

2
-casus.
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