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Inleiding 
 

Tegenwoordig ziet men het menselijk handelen als de belangrijkste factor voor de 

achteruitgang van het milieu. Vandaar dat gedragcomponenten steeds meer aandacht 

verdienen. 

In het rapport Climate Change van de United Nations staat dat men is overeengekomen dat 

het de mens is die het meest bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Omdat de relatie 

tussen mens en milieu kwetsbaar is, is het belangrijk te kijken naar ethiek en gedrag. Gedrag 

dat vervuiling beperkt, afval reduceert, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen 

vermindert en de achteruitgang van de biodiversiteit tegengaat.  

Milieuethiek is nodig om mensen de weg te wijzen om goede beslissingen te nemen en over 

te gaan tot de juiste acties. Kennis alleen is daarbij niet voldoende. Men zal ook moeten 

leren er naar te handelen. Hiervoor is informatie, educatie en opleiding noodzakelijk.  

Nieuw milieubeleid en nieuwe milieustrategieën naast nieuwe gewoonten en gebruiken 

verdienen de aandacht bijv. ook via e-learning, het beroepsonderwijs, interactieve websites 

en CD-roms. Als milieuexperts, gemeenten, onderzoeksinstituten, het MKB, docenten en 

trainers hiertoe bijdragen is er zicht op gedragsverandering en behoud van de waarden de 

we op dit moment hebben.     

Door kennis op milieugebied af te stemmen op ethische waarden kan men komen tot 

gedragsverandering en verinnerlijking. In het zesde Milieu Actie Programma  van de EU  

genaamd "Environment 2010: Our Future, our choice", worden vijf hoofdwegen voorgesteld 

voor strategisch handelen: een daarvan is het motiveren van mensen als burgers en ze te 

helpen hun gedrag te veranderen door ze de informatie te geven die men nodig heeft om 

milieuvriendelijke keuzes te maken. Daarnaast is het zesde Milieu Actie Programma, de 

Aarhus Convention (sinds 30 Oktober 2001) gebaseerd op de veronderstelling dat groter 

publiek bewustzijn het milieu beter zal beschermen. Tevens benadrukt het recente document  

“ De vernieuwde Lissabon strategie “ (21.02.2007) dat groei en banen het belangrijkste 

voertuig zijn voor een meer welvarende en milieubewuste EU. 

 

Het doel van dit boek is: 

 Specifieke opleidingsmethoden te ontwikkelen voor het beroepsonderwijs.  

Het is evident dat er binnen het beroepsonderwijs een gebrek aan milieuethiek bestaat. 

Via dit project wordt daar wat aan gedaan.  

 

 Eindproducten te ontwerpen om milieuvervuiling tegen te gaan via het vergroten van het 

milieubewustzijn en door onderwijsmateriaal te maken met specifieke casussen, best 

practices, nieuwe technologieën, relevante EU milieuwetgeving en ethiek. De blended 
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learning method (face-to-face & e-learning) zal hiertoe bijdragen. Via dit boek zal  men 

meer gevoel voor ethiek en milieuproblemen krijgen en meer kennis van ethische 

afwegingen bij milieudilemma‟s.  De project website zal bijdragen aan de uitwisseling van 

kennis en informatie.  

 

Bij de besluitvorming heb je ten minste de basiskennis nodig m.b.t. ecologie, milieuvervuiling 

en de gevaren die nu dreigen maar ook die toekomstige generaties voor de kiezen krijgen. 

De paradigmashift moet het voor ze mogelijk maken nieuwe inzichten te krijgen die 

gebaseerd zijn op een biologische en holistische wereldvisie in plaats van een niet 

organische en mechanische kijk op de wereld.  

 

Tegenwoordig zijn besluiten vaak complex en is het nodig een ethische afweging te maken. 

Daarnaast hebben besluiten vaak een impact op het milieu. Vandaar dat het van belang is 

op de hoogte te zijn van de uitgangspunten en de gevolgen. Pas dan kunnen besluitvormers 

en politici, studenten en docenten goede beslissingen nemen. 

Waarschijnlijk is dit het eerste project waarin milieu en ethiek wordt aangeboden in een 

blended learning webbased leeromgeving. 

We denken dat dit project leidt tot een nieuwe benadering waarin we het verschil gaan inzien 

tussen een empirische en ethische manier van denken. Men denkt dat ze hetzelfde zijn maar 

de empirische kijk gaat over hoe we leven en handelen terwijl de ethische kijk gaat over hoe 

we zouden moeten leven en handelen.  Het project is uitgevoerd met vertegenwoordigers uit 

Nederland, Duitsland, Italië, Zweden en Turkije. Hopelijk leidt het tot meer aandacht voor 

milieuethiek in die landen en uiteindelijk in heel Europa.  

De doelgroepen zijn 

 

 (Aankomende) docenten in het beroepsonderwijs 

 Studenten 

 Politici, decisionmakers, experts die bijv. werkzaam zijn bij de gemeente of bij de 

overheid of het bedrijfsleven.  

 

 

Web-link 

 

http://www.env-ethiek.com 

http://www.env-ethiek.com/


Milieuethiek| 1. Introductie in de milieuethiek 8 

 

1. Introductie in de milieuethiek 
 

Gamze Yücel Isildar 

 

1.1.  De complexiteit van milieuproblemen 

 

Doelen 

Na dit onderdeel heeft u via milieucases begrip gekregen van de complexiteit van 

milieuproblemen en haar verschillende actoren.  

Case 1 

Richard Jansen is een „milieu-inspecteur van VROM.  Hij mag boetes geven tot € 50,000 per 

dag en is bevoegd zelfs fabrieken te sluiten. 

Richard nam waar dat Clean and Clean Chemical Inca op een ongecontroleerde 

manier gevaarlijk afval dumpte in het water achter de fabriek. Er zit te veel kwik in dat 

schadelijk is voor de planten, de dieren en uiteindelijk ook de mens. Hij sprak vrijwel meteen 

met de directeur van de fabriek en waarschuwde hem over de straffen die hij kon opleggen.  

Toen het nog goed ging met Clean and Clean werd het afval op een kostbare manier 

afgevoerd. Nu het minder gaat wordt er gewoon geloosd. Er werken tenslotte 70 

medewerkers en de directie heeft er voor gekozen de salarissen te blijven betalen. De 

fabriek heeft sowieso geen geld om de boetes te betalen. Daarbij was de directeur niet goed 

op de hoogte van  de boetes en wat wel en niet mag.  

De milieuconsultant van Clean and Clean, Barbara, kent het belang van de situatie. 

Het waarschuwen van de directeur is haar verantwoordelijkheid. Door de crisis heeft ze dat 

niet gedaan want ze was bang haar baan te verliezen. Ze vraagt zich af hoe ze tegemoet 

kan komen aan de directie die geld moet besparen op de dure afvalverwijdering terwijl ze 

ook een goede zakelijke relatie wil behouden maar tevens haar beroepscode hoog wil 

houden.     

 

Een ethisch dilemma is nu wat Richard zou moeten doen ? 

 De directeur dwingen de boete te betalen? 

 Hem extra tijd geven het probleem op te lossen? 
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OF 

 De milieuconsultant en de eigenaar confronteren met wat ze in het water dumpen nog 

voordat hij een beslissing neemt over eventuele boetes 

 Terug gaan naar het kantoor van het ministerie en net doen of hij niets gezien heeft.  

 

MAAR 

 Hij bedacht hoe schuldig hij zich zou voelen als werknemers of inwoners van het dorp 

ziek zouden worden omdat hij het door de vingers wilde zien.  

 Hij dacht ook hoe schuldig hij zich zou voelen als alle werknemers werkeloos zouden 

worden indien hij de productie in de fabriek zou stoppen 

 Hij dacht aan de schadelijke effecten op planten, dieren en de mensen in de samenleving 

 Welke andere argumenten kun je toevoegen 

 

Het ethische dilemma kan ook zijn wat de directeur zou moeten doen? 

 

 De boete betalen en doorgaan met vervuilen 

 Vragen naar de voorschriften m.b.t. de verwerking van het kwik 

 Trachten Richard om te kopen.  

 De milieuconsultant ontslaan ? 

 

Vraag: 

 

Welk dilemma heeft Barbara en hoe zou ze volgens jou moeten handelen. 

 

Case 2 

Dennis is een milieu-ingenieur en werkt in een voor een textielindustrie. De fabriek loost 

afvalwater in een meer naast een toeristisch gebied. Hij is verantwoordelijk voor het 

monitoren van het lozen op het water en de lucht en hij maakt de rapportages voor de milieu-

inspectie.   

Tijdens de laatste metingen nam hij waar dat het gehalte aan opgeloste deeltjes en de 

chemische zuurstofvraag (COD) wat hoger is dan toegestaan. Daar staat tegenover dat de 

impact niet al te gevaarlijk is voor de mensen in het gebied. Het kan wel een effect hebben 

op de visstand in het meer. Om het probleem op te lossen kost minimaal €100,000. Het kan 

zijn dat zelfs een paar banen verloren gaan als de maatregelen genomen moeten worden. 
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De directeur heeft Dennis gevraagd de cijfers wat aan te passen Als dank zou hij een som 

geld overmaken op de bankrekening van Dennis.  Wat denk je hoe Dennis moet reageren op 

dit verzoek. 

 

Het ethisch dilemma op dit punt is wat Dennis zou moeten doen. 

 

 Dennis kan zijn baan verliezen 

 De directeur tracht Dennis om te kopen (en Dennis kan het geld goed gebruiken).   

 Wat is het gevolg op kinderen die in het meer zwemmen?  

 Wat kan het gevolg zijn op het toerisme? 

 Wat gebeurt er als de fabriek moet stoppen ? 

 

De bovenstaande case is fictief maar soortgelijke situaties komen vaker voor. Opleidingen en  

organisaties besteden op een verschillende manier aandacht aan persoonlijke waarden en 

ethiek. Vandaar dat milieudeskundigen verschillend handelen. (Stocks and Albrecht 1993).  

De voorbeelden laten zien hoe complex milieuproblemen kunnen zijn. Ze bevatten vele 

dimensies waaronder sociale en normatieve. Vroeger of later komt waarschijnlijk iedereen 

wel eens in aanraking met ethische dilemma‟s. Het is duidelijk dat we het milieu daarbij niet 

kunnen ontkennen omdat ons leven en dat van ons nageslacht ervan afhankelijk is (Raven 

and Berg 2006: 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LES 2: Het probleem van vervuiling en achteruitgang 

Controle vragen 

 Geef een voorbeeld van je eigen ervaringen (als je die hebt) of bedenk 
je eigen verhaal. Maak een lijst van de actoren in de situatie. Je kunt 
ook kijken naar de casussen achterin dit boek of op de website. 
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1.2. Milieuproblemen 

 

Doelen 

Na dit onderdeel heeft u begrijp van  

(1) basale milieuproblemen in lucht, water en bodem 

(2) antropogene bronnen van milieuvervuiling en technische maatregelen ter voorkoming 

(3) hoe en waarom milieumonitoring en milieuethiek geïntegreerd kunnen worden.  

               

 

Wat heb je het liefst ? 

 

Milieuproblemen nemen hand over hand toe en meestal is de mens de veroorzaker. De 

wereld heeft steeds meer inwoners (in 1960 3 miljard en in 2010 al bijna 7 miljard). Bij 9-10 

miljard weet niemand meer hoe het allemaal moet met de voedselvoorziening, de 

huisvesting, de werkgelegenheid enz. Steeds meer mensen gaan in de steden wonen, de 

biodiversiteit staat onder grote druk, er is sprake van ontbossing en verwoestijning en de 

aarde wordt steeds warmer (Marsh and Grossa 2005 :1). Er vinden ook positieve zaken 

plaats. Natuurbeschermingsverenigingen en milieu NGO‟s hebben nog nooit zoveel leden 

gehad. Er worden vele campagnes gehouden om het milieubewustzijn te vergroten. In de 

politiek speelt het milieu een belangrijke rol en de Nobelprijs is uitgereikt aan Al Gore voor 

zijn film over het broeikaseffect. Deze veranderingen lijken aan te tonen dat mensen meer 

milieubewust worden. Maar milieuproblemen bestaan nog steeds en mensen incorporeren 
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milieuvriendelijk handelen nog niet echt. Ze veranderen hun consumptiepatroon niet en ze 

zorgen niet echt voor het behoud van de natuur. 

Als er een conflict heerst tussen eigenbelang of de natuur dan legt het laatste meestal het 

loodje. Er is een verschil tussen de houding die we t.o.v. ons milieu hebben en ons 

daadwerkelijke gedrag.  

 

Het is belangrijk voor mensen en met name voor besluitvormers en experts om ethiek te 

betrekken bij wetenschappelijke, technologische economische, sociale en wettelijke 

aspecten. In een onderzoek naar methoden van besluitvorming bleken die te variëren tussen 

de heel objectieve (technische) en heel subjectieve (ethische) manieren (Vesilind and 

Morgan 2004: 467).  

Men zou oplossingen van milieuproblemen niet alleen moeten zoeken in de technische hoek 

maar ook vanuit de ethische kant. Dat kan alleen maar plaatsvinden als de besluitvormers 

technisch, moreel en ethisch ontwikkeld zijn.  Dit boek gaat daarop in.  

1.2.1 Watervervuiling 

 

 

 

Men gebruikt water voor de landbouw (irrigatie en voor het vee) voor drinkwater en 

persoonlijke hygiëne, voor transport, voor de energieproductie, voor industriële doelen, voor 

recreatieve activiteiten (zwemmen, vissen) etc. Het heeft een enorm effect op onze planeet. 

Het helpt de continenten te vormen, het speelt een rol in het klimaat en het zorgt er voor dat 

organismen kunnen overleven (Raven and Berg 2006: 300). Pas als er gebrek ontstaat wordt 

duidelijk wat voor grote rol water speelt. Water experts voorspellen dat 1/3e van de 

wereldbevolking in 2025 niet aan schoon drinkwater kan komen. Ondanks dat passen we 

ons consumptiepatroon maar mondjesmaat aan.  
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Daarnaast verontreinigen we ons water. Je zou waterverontreiniging kunnen definiëren als 

elke omstandigheid, veroorzaakt door de mens, die  de kwaliteit van een beek,rivier, meer, 

zee, oceaan of grondwater negatief beïnvloedt.(Ray 1995: 222).  

 

Dergelijke menselijke activiteiten zijn  

 ongecontroleerd gebruik van land voor urbanisatie en industrialisatie etc. 

 ongecontroleerde lozing van onbehandeld of onvoldoende behandeld afvalwater   

 lekkage van vervuild water van vuilstortplaatsen   

 ongecontroleerd en overdadig gebruik van pesticiden en kunstmest   

 de verandering van de loop van rivieren of dammen, reservoirs ect  

 verontreiniging met gevaarlijke stoffen als zware metalen, olie, microbiële giftige stoffen 

toxines  

 olieverspilling 

 mijnbouw 

 

Een andere dimensie van waterverontreiniging is waterkwaliteit. Die wordt beïnvloed door 

verontreinigingen waardoor de fysische, chemische en biologische eigenschappen van het 

water veranderen en waardoor het waardeloos wordt voor een bepaald doel. 

Via watermonitoring verzamelt men data over het water op bepaalde plekken en met 

regelmatige intervallen zodat zicht wordt gekregen op de omstandigheden en trends 

(Chapman 1992:7). Omdat een groot aantal factoren een rol spelen is het meten van de 

waterkwaliteit complex. Er bestaat geen universele standaard voor.  

Er bestaan wel twee basale monitoring programma‟s die in 2000 zijn vastgelegd in het 

Water Framework Directive (WFD), Directive 2000/60/EC. Hierin staat de regelgeving m.b.t. 

rivieren, meren grondwater, kustwateren en getijdezones via de Surveillance Monitoring 

(SM) en de Operational Monitoring (OM) netwerken. Het beschrijft de technische kanten van 

monitoring. Maar als die gegevens dan zijn opgeleverd, moeten ze geïnterpreteerd worden in 

het licht van de   mechanismen die in de natuur spelen, de ecosystemen en de gevoelige 

evenwichten tussen de verschillende onderdelen. Aangezien dat technisch bijna niet meer te 

beschrijven is, komt de milieuethiek om de hoek kijken. Of simpelweg zou je kunnen zeggen 

”gij zult het milieu niet vervuilen en doe je dat toch dan ben je verplicht het  op te ruimen of 

voor het opruimen te betalen”.  
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1.2.2.   Luchtvervuiling 

 

De atmosfeer is van vitaal belang voor het leven op aarde. De lucht die we inademen zou 

gewoon schoon moeten zijn.  

 

Wat is precies schone lucht ? Om dat te kunnen begrijpen moeten we eerst kijken naar de 

samenstelling van de atmosfeer. De atmosfeer is een soort laag met gassen om de aarde 

die voornamelijk bestaat uit vier vrij constante en andere meer varabele onderdelen   zie 

tabel 

 

 

  

Controle vragen (watervervuiling) 

 Je hebt drinkwater en water om te irrigeren. Hoe denk je over de 

waterkwaliteit in beide gevallen ?   

 Hoe kun je water besparen in je dagelijkse leven ? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van een dam in een rivier ? 
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Constant  componenten 

(hetzelfde gedurende de tijd en locatie) 

Stikstof (N2) 78.08% 

Zuurstof (O2) 20.95% 

Argon (Ar) 0.93% 

Neon, Helium, Krypton 0.0001% 

Variabele componenten 

(hoeveelheden verschillen in tijd en locatie) 

Koolstofdioxide (CO2) 0.038% 

Waterdamp (H20) 0-4%  

Methaan (CH4) sporen 

Zwaveldioxide (SO2) sporen 

Ozon (O3) sporen 

Stikstofoxides (NO, NO2) sporen 

 

Bron:: http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=107 

 

Voor de mens zijn zuurstof en koolstofdioxide het belangrijkste. Gedurende de fotosynthese 

door planten, algen en sommige bacteriën worden suikers en andere organische 

verbindingen gemaakt naast zuurstof. 

Gedurende de verbranding gebruiken de meeste organismen weer die zuurstof om de 

voedingsmoleculen af te breken waardoor kooldioxide ontstaat en ze energie krijgen.  

Stikstof is van belang in de stikstofkringloop (Raven and Berg 2006: 455). In de atmosfeer is 

waterdamp een van de belangrijkste componenten. Het varieert van sporen waterdam tot wel 

4%. Concentratie veranderingen zijn waar te nemen zowel horizontaal ( hoe ver en je weg 

van de zee) als verticaal. Waterdamp absorbeert IR straling en houdt de temperatuur op 

aarde rond de 13 0C.  

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=107
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Zonder waterdamp zou de temperatuur -18 tot - 19 0C zijn.  

 

De atmosfeer speelt ook een rol in het tegenhouden van UV straling en het vormen van het 

klimaat.  

  

Gezien het bovenstaande kan luchtverontreiniging gedefinieerd worden als de verandering in 

de structuur van de atmosfeer met verschillende stoffen door menselijke activiteiten 

(verwarmingssystemen, industrie, auto‟s ect) of natuurlijke gebeurtenissen 

(vulkaanuitbarstingen, bosbranden ect) in concentraties die hoog genoeg zijn dat ze schade 

aan de mens, aan andere organismen en materialen toebrengen. 

 

Bijvoorbeeld: zwavelcomponenten die via emissies in de lucht terecht zijn gekomen, 

reageren met water(damp) tot verzurende stoffen waardoor de pH vermindert en leidt tot 

zure regen. Zure regen veroorzaakte aanzienlijke schade aan gebouwen en monumenten en 

indirect aan de mens. (Vesilind and Morgan 2004: 303).  

 

Zoals in figuur 1 is te zien bestaat de atmosfeer uit vier lagen namelijk de troposfeer, 

de stratosfeer, de mesosfeer en de thermosfeer.  
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Wij leven in de troposfeer. Alle problemen met luchtverontreiniging behalve die van het 

broeikaseffect en het gat in de ozonlaag vinden plaats in de troposfeer.  

In de eerste vijf kilometer vindt het weer plaats. Er worden wolken gevormd, neerslag valt, de 

wind waait en de vochtigheid varieert van plek tot plek. Meer dan 80 % van de lucht bevindt 

zich in deze laag. De temperatuur neemt af naarmate je naar boven gaat. 

 

Op de troposfeer ligt de stratosfeer. Daar vindt inversie van de temperatuur plaats en er vindt 

maar weinig vermenging plaats. De stratosfeer heeft een hoge ozonconcentratie en bevat 90 

% van alle ozon. Die ozon absorbeert het schadelijke ultraviolette licht van de zon zodat we 

redelijk goed beschermd zijn tegen huidkanker.  Boven de stratosfeer bevinden zich nog 
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twee lagen namelijk de mesosfeer en de thermosfeer. Zij bevatten 0,1 % van de lucht 

bevatten  (Vesilind and Morgan 2004: 302).  

 

 

Luchtvervuiling komt van veel bronnen. Stationaire bronnen als fabrieken, en 

energiecentrales of mobiele bronnen als auto‟s en vliegtuigen maar ook natuurlijke bronnen 

als vulkanische uitbarstingen en stofstormen. Helaas dragen menselijke activiteiten het 

meest bij aan luchtvervuiling zoals wordt gezegd door het Internationale Panel on Climate 

Change (IPCC) in haar 4th Assessment Report (2007); „Global atmospheric concentrations 

of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide have increased markedly as a result of human 

activities’. 

  

Er bestaan veel verschillende vervuilers van de lucht. De belangrijkste vervuilers zijn 

in te delen naar hun fysieke verschijning: deeltjes of gassen of naar hun impact 

mechanismen als primaire en secundaire vervuilers.  Primaire vervuilers hebben direct effect 

op levende organismen als koolmonoxide (van uitlaatgassen) en zwaveldioxide van de 

verbranding van steenkool. Meer verontreiniging kan ontstaan als de primaire vervuilers in 

de atmosfeer chemische reacties ondergaan. Dan spreek je van secundaire vervuilers. 

Fotochemische smog en zure regen zijn hier voorbeelden van.   

 

Deeltjes  kunnen in de lucht voorkomen als vloeibaar of vast en in allerhande maten. 

Ze kunnen verschillende ziekten teweeg brengen als astma, longproblemen, 

ademhalingsproblemen. Zwaveloxides kunnen smog veroorzaken waardoor het zicht 

verminderd wordt.    

De belangrijkste vervuilers van de lucht zijn; stikstofoxides, zwaveloxides, koolstof 

oxides, ozon, koolwaterstoffen en oxidanten. Ze ontstaan meestal door onvolledige 

verbranding. Ze zijn schadelijk voor de menselijke gezondheid, voor materialen en dragen bij 

aan zure regen ect.  

 

De gezondheidseffecten van verschillende belangrijke vervuilers van de lucht zijn te 

zien in tabel 2. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Methane
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide
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Tabel 2. Gezondheidseffecten van verschillende vervuilers van de lucht.  

Vervuiler Bron Effect 

Deeltjes  Industrie, energiecentrales, 

motorvoertuigen 

Verergert ademhalingsziekten 

en langdurige blootstelling kan 

leiden tot chronische bronchitis 

hartaandoeningen en 

onderdrukking van het 

immuunsysteem 

Stikstofoxides Motorvoertuigen, industrieën, 

zwaar bemeste 

landbouwgronden 

Irritatie van de 

ademhalingswegen, astma en 

chronische bronchitis 

Zwaveloxiden Energiecentrales en andere 

industrieën 

Irritatie ademhalingswegen en 

dezelfde effecten als bij de 

deeltjes 

Koolmonoxide Motorvoertuigen, industrie Reduceert de mogelijkheid van 

het lichaam om zuurstof te 

transporteren, hoofdpijn, en 

vermoeidheid in lagere 

concentraties. Het is dodelijk in 

hogere concentraties 

Ozon Gevormd in de atmosfeer 

(secudaire vervuiler) 

Irriteert ogen en luchtwegen, 

ongemak op de borst, 

bemoeilijkt de ademhaling bij 

bijv. astma of bronchitis 

    Bron: Raven and Berg 2006: 463 

 

Luchtverontreiniging is een complex probleem. De bronnen mixen makkelijk en de 

verspreiding is geografisch complex. Sommige vervuilers van de lucht (als dioxines, astbest, 

tolueen, en metalen als cadmium, chroom en lood) zijn zeer giftig zelfs al er maar sporen van 

in de lucht zitten en als de blootstelling maar korte plaatsvindt.  

Pogingen om de vervuiling tegen te gaan richten zich op de bron en op reductie. Men 

kan denken aan het realiseren van een betere en meer volledige verbranding, katalysatoren 

in de naverbranding, CO2 injectie en verschillende methoden om zwavel uit de rookgassen te 

verwijderen. Dat zijn allemaal technische oplossingen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat de 

technologie alles oplost. Ook is gedragsverandering en meer aandacht voor ethiek nodig.    
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1.2.3 Bodemverontreiniging 

 

Bodemverontreinigingen worden vaak veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met 

stoffen en het - legaal of illegaal - storten van (vuilnis) afval. Voorbeelden zijn er te over en 

van (bijna) alle tijden. Zo staan huizen in oude steden niet zelden op een metershoge 

'stadslaag', een laag die gevormd is door het eeuwenlang storten van stadsafval. In die laag 

ligt huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als 

leerlooierijen en verffabriekjes. Er bestaan vuilnisbelten waar op grote schaal giftige en soms 

zelfs radioactieve stoffen illegaal zijn gestort. Ook rond benzinestations en ondergrondse 

olietanks komen vaak bodemverontreinigingen voor. Daarnaast is zwerfvuil een probleem en 

een grote bron van ergernis. In de oceanen drijven al hele eilanden van plastic en overal 

kom je plastic tegen dat mensen gedropt hebben. In China is men gestopt met de verkoop 

van plastic tasjes. In Duitsland heft men statiegeld op blikjes en in meerdere Europese 

landen is men plastic gescheiden gaan inzamelen.   

In het landelijk gebied komen veel situaties voor waar de bodem bewust of onbewust 

vervuild is: een ongeluk met een vrachtwagen of trein met chemicaliën, een pomphouder die 

per ongeluk olie morst, illegale stortingen van giftige stoffen, of een fabrikant die 

verontreinigd water of slib in een rivier loost. Op talloze manieren kunnen chemische stoffen, 

minerale oliën en andere milieugevaarlijke materialen als zware metalen en Polycyclische 

Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) in het milieu komen.  

 

De giftige stoffen kunnen zich vervolgens in de voedselnetwerken ophopen. Men noemt dit 

bioaccumulatie.   Sommige stoffen worden slechts langzaam afgebroken; men zegt dat deze 

een lange biologische halfwaardetijd hebben, of nog dat ze persistent zijn. Ze hopen zich op 

in het weefsel van het organisme en kunnen via de voedselketen doorgegeven worden aan 

andere organismen, die weer aan hogere concentraties worden blootgesteld, tot de 

organismen aan het einde van de voedselketen, meestal vleeseters, aan de hoogste doses 

Controle vragen (Luchtverontreiniging) 

 Denk je dat de atmosfeer onbeperkt grote bron is ? Verklaar waarom ? 

 

 Heb je nog meer suggesties om luchtververuiling tegen te gaan ? Welke ? 
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worden blootgesteld. Dus de bodemverontreinigingen worden opgenomen door bijv. gras en 

gaan van daaruit in steeds hogere concentraties via konijnen naar de vossen e.d.  

Daarnaast eigent de mens zich steeds meer land toe. Dit “Landgebruik” kan gedefinieerd 

worden als de verandering van het natuurlijk milieu in gebouwde omgeving zoals velden, 

verbindingswegen en nederzettingen. De mensheid gebruikt ongeveer 38 % van het 

landoppervlak van de aarde voor de landbouw. Een volgende 33 % van het aardoppervlak is 

stedelijk gebied en nog eens 33 % is rots, ijs, toendra of woestijn (niet geschikt voor 

menselijk gebruik). De overgebleven 29 % bevat de natuurlijke ecosystemen, de 

natuurgebieden, de bossen, de tropische regenwouden, de savannen ect, maar dit zijn dan 

ook weer de potentiële uitbreidingsgebieden voor menselijk gebruik. Zie figuur 2 (Raven and 

Berg 2006: 399). 

 

Figuur 2:  Het landgebruik op de wereld 

 

Bron: http://www.fao.org/nr/lada/index.php?/maps/ 

 

http://www.fao.org/nr/lada/images/stories/LUSMAPV1_june09/lus_wrld.jpg
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Het plaatje laat zien dat wat de mens nog verder in bezit kan nemen haar grenzen kent. Als 

de opwarming van de aarde doorzet worden die gebieden alleen nog maar kleiner. Als het 

landgebruik en de bedekking van het land verandert kan dat enorme gevolgen hebben voor 

de mensen die er leven. Aanzienlijke effecten van het landgebruik door de mens uiten zich 

bijv. in erosie, uitputting van gronden, verwoestijning, de wildgroei van stedelijke gebieden, 

modderlawines, overstromingen, aardverschuivingen ect. (Strategic Plan for the U.S. Climate 

Change 2003: 69)  

 

Volgens een rapport van United Nations' Food and Agriculture Organisation, wordt de 

degradatie van land nog eens verergerd als planologie afwezig is of juist als centraal 

opgelegde planning leidt tot overgebruik van de gronden. Het gevolg is de vernietiging van 

waardevolle ecosystemen en een hoop ellende bij de locale bevolking.  

Men zou misbruik van land moeten zien te voorkomen door geïntegreerde lange 

termijn planning en nog belangrijker een holistische visie op het gebruik van de gronden.  

Er zou voorrang gegeven moeten worden aan de bescherming en duurzaam gebruik 

van gronden in plaats van persoonlijk belang. De conflicterende belangen worden in 

hoofdstuk 3 besproken.  

Op dit moment beïnvloeden een groot aantal milieuproblemen de gehele wereld. 

Ieder milieuprobleem heeft haar oorzaken en vele gevolgen op de natuur en op mensen. Aan 

de oplossing van milieuproblemen zou men ethische dimensies moeten toevoegen naast 

ecologische, economische, culturele en sociale dimensies.  Dat is de enige manier om tot 

goede oplossingen te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Controlevragen bodemverontreiniging 

 Waardoor ontstaan bodemverontreinigingen 

 Waar komen ze veelal voor ? 

 Wat is bioaccululatie ? 

 Wat is een voedselweb ? 

 Hoeveel % van het land op aarde zou de mens nog in gebruik kunnen 

nemen ? 

 Waar gaat dit ten koste van ? 

 Waar moeten we de oplossing zoeken ? 

 Een van de grootste ergernissen in Nederland is zwerfvuil. Wanneer 

kom je dat veel tegen.  

 Wat zou je kunnen doen aan het zwerfvuilprobleem ? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organisation
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1.3. De socio-economische achtergrond en milieuverantwoordelijkheid 

 

Doelen 

Na dit onderdeel heeft u begrip van  

 (1) welke factoren milieuproblemen zo complex en bijzonder maken? 

(2) de noodzaak van “effectieve en verinnerlijkte” ethische waarden  

(3) de historische ontwikkeling van de milieukunde en de redenen die de houding en het 

gedrag naar de omgeving toe beïnvloeden.  

 

1.3.1  Factoren die de complexiteit van milieuproblemen beïnvloeden 

 

(1) Technologische bedreigingen:  

In rap tempo worden allerhande zaken uitgevonden waarvan we de impact nog niet 

kennen. Soms zal het gevaar ervan meevallen maar het is ook denkbaar dat het ook 

wel eens niet het geval kan zijn  

In een studie van Sutherland (2008: 821-833) worden 25 nieuwe bedreigingen voor 

het voetlicht gebracht als  

Het gebruik van nanotechnologie – hoewel men grote sociale voordelen verwacht op 

het gebied van medicijnen, elektronica en het milieu is het ook goed te kijken naar 

welke impact het op de omgeving kan hebben.  

Kunstmatig opgewekt leven – gecreëerde organismen en synthetische bacteriën 

kunnen in de natuur worden losgelaten met onvoorspelbare gevolgen van dien.  

Klimaatverandering kan er toe lijden dat niet-inheemse soorten enorme schade gaan 

toebrengen  

Het gebruik van biobrandstoffen  als een alternatief voor fossiele brandstoffen kan 

enorme effecten hebben op de plekken waar de bomen en planten gekweekt worden. 
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(2)  Ecologische bedreigingen:  

 

Er treedt een ecologische bedreiging op als het milieu van een soort of een populatie 

verandert op een manier dat het voortbestaan ervan in gevaar brengt. 

  

Dat kan veroorzaakt worden door 

 een afname van de kwaliteit van de leefomgeving na het veranderen van een 

abiotische factor als de temperatuur of de hoeveelheid regen  

 door teveel predatie (vraat)  

 door overbevolking 

 

(3)       Economische bedreigingen:  

 

De economische crisis (uit 2009) heeft positieve en negatieve gevolgen voor 

milieuproblemen 

Zoals Michael Klare (2008) zei: Milieuproblemen zijn nauw verbonden met het tempo 

waarin natuurlijke hulpbronnen worden geëxploiteerd. Duurzame energietechnieken 

en schone productiemiddelen zijn duur en worden onmogelijk bij krappe budgetten 

Vandaar dat de vraag rijst: pakt de crisis nu goed of slecht uit voor het milieu en met 

name het broeikaseffect ? Veel experts geloven dat mensen minder gaan reizen en 

minder energie gaan gebruiken door de crisis. Er wordt dan ook CO2 geproduceerd. 

 

Dat is dan weer gunstig. 
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1.3.2. Milieuverantwoordelijkheid 

 

Tegenwoordig hebben we te maken met de vernietiging van natuurlijke hulpbronnen, het 

broeikaseffect, de afname van biodiversiteit, problemen met de ozonlaag, verwoestijning, 

ontbossing, overbevissing etc. Daar staat tegenover dat het aantal mensen dat 

geïnteresseerd is in het milieu is toegenomen. Natuurbeschermingsorganisaties en Niet 

gouvermentele organisaties (NGO‟s) hebben meer leden dan ooit tevoren. Er worden 

milieubewustwordingscampagnes gehouden, er zijn meerdere milieuwetten uitgevaardigd en 

de Nobelprijs is gegaan naar Al Gore voor zijn film over het broeikaseffect. Mensen worden 

zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid t.o.v. de natuur. Dit zou dan ook moeten 

leiden tot veranderingen houding en gedrag maar meerdere studies hierover tonen aan dat 

tegenvalt. (Ewert and Galloway 2005:58); (Olli, Grendstadt and Wollebaek 2001:181)    

Helaas incorporeren mensen de veranderingen maar nauwelijks  in gedrag en is het niet te 

zien in het dagelijks handelen. Men leeft niet echt op een milieuvriendelijke manier en het 

consumptiepatroon verandert amper. Vandaar dat mechanismen gevonden moeten worden 

om de verandering in waarden en normen te verinnerlijken zodat het resulteert in handelen 

en actie. Er is een behoefte aan ethische waarden gedreven door individuen in plaats van de 

belangen van het wereldkapitalisme. Die ethische waarden zijn verschillend van wetten. Ze 
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zijn informeel en ongeschreven. Ze zijn nodig om mensen milieuvriendelijk te laten handelen. 

Men zou zich één met de natuur moeten voelen of zelfs zou men de natuur in zich moeten 

voelen.  

Er is een morele ontwikkeling nodig waarin men een eigen ethische structuur vormt om in 

harmonie met de natuur te kunnen leven. Men zou de relaties met de natuur opnieuw 

moeten bezien. Men is geneigd te denken dat natuurlijke hulpbronnen geen grenzen hebben 

en onuitputtelijk zijn, maar men zou beter moeten weten.(Tekeli, 2000). We kunnen nu nog 

kiezen in welke richting we willen gaan: vernietigen of beschermen. Hierbij is kennis nodig 

om de juiste keuzes te kunnen maken op persoonlijk, cultureel en religieus gebied. Het leert 

ons waar de grens ligt tussen onze vrijheid en de vrijheid van anderen inclusief de natuur. 

Mensen kunnen met hun geweten vinden wat goed en slecht is en wat verantwoord 

handelen is. Als individuen hebben we verantwoordelijkheden naar de natuur toe (zoals bijv. 

te garanderen dat hulpbronnen op een duurzame manier gebruikt worden en dat we trachten 

verstoorde balansen in de natuur weer te herstellen. Daarnaast hebben we 

verantwoordelijkheden naar de samenleving toe (we moeten kijken naar ons gezamenlijk 

belang maar dat moet niet alleen gefocust zijn op de mens) en naar  toekomstige generaties 

toe.  

Als men de heelheid van ecosystemen en de kwetsbaarheid van de natuur begrijpt met de 

positie van de mens daarin, komt men tot bewustzijn. Wetenschappelijke kennis en 

ervaringen in de natuur vergroten de gevoeligheid ervoor en dat leidt vervolgens tot een 

gevoel van verantwoordelijkheid. Hiermee worden de grondvesten gelegd voor concepten 

m.b.t. goed en slecht. V ia het beleven en ervaren van goed en slecht ontwikkelen we een 

milieu-ethisch bewustzijn.  

Het is goed even kort in de geschiedenis te kijken naar hoe de milieubeweging ontwikkeld is 

om te kunnen begrijpen welke redenen van invloed zijn op de houding t.o.v. de natuur en het 

gedrag van individuen. Het is duidelijk dat er geen eenduidige waarheid bestaat in de 

samenleving/natuur/milieu relaties. Er bestaan verschillende waarheden voor verschillende 

groepen in verschillende sociale posities en ideologieën (Pepper, 1996). Vandaar dat het 

nodig is wetenschappelijke ontwikkelingen te begrijpen en tenminste de basale filosofische 

achtergronden achter die ideologieën en benaderingen. Men zal dan zien dat de wederzijdse 

relatie tussen de mens en de natuur in de loop der tijd verandert is.  

Vroeger leefde men één met de natuur. Die zorgde voor onderdak en voedsel. Men had 

maar een kleine impact op de natuur.  Maar toen de landbouw en de jacht zich ontwikkelde, 

werd de invloed van de mens op de natuur groter. Omdat de basale behoeften werden 
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opgeschroefd en men meer voedsel, beter onderdak en betere kleding wilde, begon de 

misbruik van de natuur met schade en vervuiling als gevolg 

Daarna, en in het bijzonder in de industriële revolutie in Europa in de 17e en 18e eeuw, 

ontstond een paradigma waarin men de natuur beschouwde als één grote hulpbron die 

uitgeput kan worden om de levensstandaard van de mens te verbeteren. Dit zorgde ervoor 

dat de mens steeds dominanter werd en zich als de meester van het universum ging voelen. 

Veel van de hedendaagse problemen stammen uit die tijd. In de 19e en 20e eeuw begon 

men zich te realiseren dat een dergelijke kijk op de wereld en haar consumptiepatroon meer 

niet langer zo verder kan. De milieubeweging was in opkomst.    

1.4. De geschiedenis van de milieubeweging 

 

Doelen 

Aan het einde van dit hoofdstuk begrijpt u 

(1)    hoe de mens-natuur verhouding zich heeft ontwikkeld gedurende de tijd 

(2) de impact van sociale en economische ontwikkelingen op de geschiedenis van de 

milieubeweging 

 

De eerste studies van betekenis over milieuwetenschap werden uitgevoerd in het laatste 

kwart van de 18e eeuw. George Louis Leclerc publiceerde in 36 delen het Historie 

Naturel (History of Nature) tussen 1749-1788.  In die tijd was de vernietigende rol van de 

mens nog niet bekend omdat de boeken zijn geschreven in een tijdperk van voor de 

industrialisatie.  In diezelfde tijd zag Thomas Malthus (1766-1834) al wel de negetieve 

gevolgen van de ongecontrolleerde groei van de bevolking en hij was pessimistisch over 

de toekomst.  In het begin van de 19e eeuw komen mensen tot „milieu determinisme‟ 

waarin natuurlijke condities effectiever zijn in de evolutie van levende wezens dan sociale 

determinanten. Charles Darwin (1809-1882)  kan vervolgens gezien worden als een 

mijlpaal in de geschiedenis van het milieu (Pepper, 1996) 

Hij zag dat het milieu de kracht was die planten en dieren schiep en dat competitie 

tussen dieren de overlevingskansen verbeterde. De evolutietheorie was geboren. Die 

stelt dat planten en dieren bij toeval variaties krijgen maar dat de best aangepasten 

overleven en dat dat de kracht is waardoor nieuwe soorten ontstaan. Uiteindelijk is de 

strijd om het bestaan en de competitie tussen de best aangepasten de drijfveer in de 
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natuur. Het leidt tot systemen in een dynamisch evenwicht. Hiermee was de transitie van 

(homocentrische) antropocentrische naar ecocentrische benaderingen geboren.    

Gedurende deze periode begon men meer en meer in te zien dat de mens niet zo 

onschuldig was als men dacht. Milieuproblemen werden juist veroorzaamt door de mens.  

Bijv. George Perkins Marsh benaderukte de destructive gevolgen van mensen op de 

natuur in 1850  In dezelfde periode ontwikkelde Haeckel (1866), die ongeveer hetzelfde 

dacht als Darwin, het concept van “ecologie”. 

 

Wat we doen aan de ene kant van een ecosysteem kan effecten hebben in andere delen.  

Geinspireerd door naturalisten als Thoreau (1817-1862) en John Muir (1838-1914), begon 

milieubewustzijn zich over de westerse wereld te verspreiden.  Er werden nationale parken 

uitgeroepen in Australia, New Zeeland en Canada. In Engeland werden de eerste 

natuurbehoudorganisaties opgericht zoals de „Royal Society for the Protection of Birds‟ 

(1893) en de „National Trust‟ in 1894.  

Leopold (1887-1849) dacht dat in de wildernis spirituele plaatsen te zien en dat het verlies 

van wildernis het verlies van spiritualiteit betekende. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan 

het idee dat “de mens niet de heerser is van het universum, alleen van delen ervan” en hij 

bracht verbindingen tot stand met de “ethiek” en de natuur-mens relatie. Hij vond dat we ons 

tot de natuur moesten verhouden zoals we tot onze naasten verhouden. Vooral zijn 

beroemde artikel “The land ethic”(1949) vormde de fundering voor ecocetrische 

benaderingen. Hij stelde dat iets goed is als het de integriteit, stabiliteit en schoonheid van 

een biotische gemeenschap behoudt. Het is fout als het neigt naar iets anders. (Leopold, 

1949). 
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Binnen honderd  jaar was een klein aantal mensen er in geslaagd milieubewustzijn op te 

wekken in de hele wereld. Maar tot de 1960iger jaren werd die bezorgheid niet omgezet in 

georganiseerde bewegingen. Veel literatuur is het er over eens dat een mijlpaal daarin was 

het boek van Rachel Carson‟s, Silent Spring (Taylor, 2005). Dit boek beschrijft de langzame 

maar absolute vergiftiging van het milieu door pesticiden en met name DDT.  De boodschap 

die de titel geeft is duidelijk. Ooit komt er een lente zonder leven. Ze beschreef in detail hoe 

chemicalien als DDT in de voedselketen terecht kwam en zich opstapelde in de vetten van 

dieren inclusief de mens, resulterend in kanker. Ze werd bekritiseerd vanuit de chemische 

industrie maar uit onderzoek bleek dat ze gelijk had. De wetenschap bewees dat het milieu 

wordt beschadigd door de mens. Tot dan toe waren milieuproblemen issues voor een kleine 

groep mensen. Door deze publicatie begrepen mensen dat hun eigen leven op het spel 

stond en dat het niet langer ontkend kon worden.  Vandaar dat men kan zeggen dat de 

milieubeweging geboren werd naar aanleiding van Rachel Carson‟s boek Silent Spring.  

Vergelijkbaar beargumenteerde Garret Hardin in zijn boek “Tragedy of Commons”  dat je het 

milieu moet verzorgen als een vrije hoeveelheid goederen en services. (Pepper 1996:5).  In 

zijn artikel “Living in a Life Boat” (1974) stelt hij dat het helpen van arme landen leidt tot een 

groei in de bevolking en menselijk leed (Hardin, 1974). Paul Ehrlich (1968) waarschuwde dat 

als de bevolkingsgroei niet onder controle komt we onvermijdelijk een ramp tegemoet gaan 

in een parallel met de Malthusiaanse benadering. 

Deze discussies waren belangrijk en resulteerde uiteindelijk in de “Club van Rome”. 

Hun eerste rapport “Limits to Growth” werd gepubliceerd in 1972 en het beschrijft de 

consequenties van de uitputting van grondstoffen. Het rapport geeft verschillende scenario‟s 

door vijf variabelen te bekijken als technologie, bevolking, voeding, natuurlijke hulpbronnen 

en energie. Er wordt gefocust op de beperktheid van de natuur en haar bronnen in relatie tot 

de bevolkingsgroei en de consumptiepatronen.  Hoewel het boek heftig werd bekritiseerd 

werd voor het eerst gepubliceerd dat ontwikkeling in balans moet zijn met de eindigheid van 

natuurlijke hulpbronnen.  

Als gevolg van de snelle toename van milieuproblemen en de impact van het boek van de 

Club van Rome werd er in 1972 in Stockholm een bijeenkomst georganiseerd genaamd  “the 

United Nations Conference on Human Environment”.  Het was het eerste event waarin het 

milieu het belangrijkste issue was op international niveau. Het bracht zowel ontwikkelde als 

ontwikkelingslanden bij elkaar omdat men begon in te zien dat en behoefte bestond aan een 

gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke principes die de mensheid inspireert en 

richting geeft in het behoud en verbetering van het menselijk milieu. Internationale 

samenwerking was ook nodig om middelen te creëren die ontwikkelingslanden nodig hebben 
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om hun verantwoordelijkheid op dit gebied te kunnen nemen. De Conferentie roept alle 

regeringen en mensen op om gemeenschappelijke inspanningen te leveren om het menselijk 

milieu te behouden en te verbeteren.   

 

Met het opzetten van niet-gouvernementele organisaties speciaal voor milieu items ontstond 

een de milieubeweging. Ze begon haar eigen probleemgebied te definieren. Sinds die tijd 

beamen grote groepen mensen in verschillende posities en in verschillende landen dat 

milieubescherming en -verbetering, en het voorkomen van milieuproblemen alsmede de 

waarde van de natuur van belang is.  In de jaren 60 bestond er grote bezorgdheid over 

kernwapens en kernenergie.  Hieruit kwamen groepen voort als Greenpeace en Friends of 

Earth die radicaal waren. Ze voerden direct actie tegen milieuvernietiging.  Mede hierdoor is 

de publieke opinie en het milieubewustzijn onder de mensheid vergroot.  

Vervolgens ontstonden er groene politieke partijen die het ecocentrisme in de politiek 

brachten.  Zelfs kwamen dergelijke partijen in de regering zoals de Rood-Groene coalitie in 

Duistland. Tegelijkertijd begonnen humanisten, radicalen, anarchisten e.d. verschillend tegen 

het milieu aan te kijken (Tekeli 2000:3). In Nederland kwam in 2009 zelf de Partij voor de 

Dieren in het parlement. De partij kreeg daarvoor genoeg stemmen en ze kwam op voor het 

welzijn van dieren in bio-industrieën en laboratoria.  

In de zeventiger jaren heerste een wijd verspreid geloof dat milieuproblemen werden 

veroorzaakt door wetenschappelijke en technologische vooruitgang. In de tachtiger jaren 

kwam het besef dat milieuproblemen meer gerelateerd zijn aan de maatschappij en sociale 

verschijningsvormen. In die jaren vonden bepalende politieke gebeurtenissen plaats als de 

val van de muur en het communisme in het Oostblok. In de ontwikkelingslanden nam de 

bevolkingsgroei niet echt af en een steeds groter aantal mensen begon in steden te leven. 

Het aantal vluchtelingen verdubbelde.  Omdat de bevolking in de steden snel groeide,kon 

men de infrastructurele vraag niet meer aan.  Daar komt bij dat in de 1980s een reeks 

catastrofes zich afspeelden als de explosive van de kerncentrale te Chernobyl, de olieramp 

van de Exxon Valdez supertanker, etc waardoor een permanente impact werd achtergelaten 

op het milieu en de menselijke gezondheid. Deze situatie leidde tot de geboorte van het idee 

dat milieu-items systemisch zijn en dat lange termijn stategiën nodig zijn tezamen met 

integrale actie en de deelname van alle landen en alle leden van de samenleving. 

Dit werd beschreven in het rapport van de United Nations World Commission on 

Environment and Development (WCED) genaamd “Our Common Future” (1987) dat 

beschouwd kan worden als de nieuwe mijlpaal voor “duurzame ontwikkeling”.   
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Het rapport analyseert de relatie tussen schade aan het milieu en de economie op 

wereldwijde schaal. Er werden bijeenkomsten over georganiseerd in ontwikkelde en 

ontwikkelingslanden en het proces stimuleerde verschillende groeperingen hun visie duidelijk 

te maken over zaken als bosbouw, water, energie, technologie en duurzame ontwikkeling in 

het algemeen. De term “duurzame ontwikkeling”  werd een nieuw paradigma en wordt 

gedefinieerd als: ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van huidige generaties 

zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te kunnen 

voorzien. 

De commissie stelde dat de huidige besluitvormers niet in staat zijn genoeg te doen 

aan de opwarming van de aarde en al haar problemen en dat vele nieuwe organisaties nodig 

zijn om er mede aan te werken. Een tweede conferentie zorgde er voor dat grote groepen 

mensen in contact kwamen met de tem duurzame ontwikkeling. Het was de Earth Summit te 

Rio de Janeiro in 1992. De conferentie liet zien dat milieuproblemen gerelateerd zijn aan 

economische en sociale zaken. De wereldleiders kwamen overeen dat gestreden moest 

worden tegen de opwarming van de aarde, dat de biodiversiteit behouden moest blijven en 

dat gevaarlijke chemicaliën in de ban moesten. De voornemens werden uitgevoerd met 

wisselend succes. Vele landen tekenden het Kyotoprotocol waarin de kooldioxide uitstoot 

zou worden beperkt maar veel landen gaven eerst de prioriteit aan andere korte termijn 

belangen. Landen die sterk afhankelijk zijn van olie (als de V.S. en Saudi Arabie) weigerden 

deel te nemen aan het protocol.    

Tien jaar na Rio werd een nieuwe wereldtop gehouden in Johannesburg (2002) om te 

evalueren wat er was gebeurd in 10 jaar. Er werden meer concrete besluiten genomen als in 
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2015 is het aantal mensen dat geen goed sanitair heeft gehalveerd. Er werden vijf 

probleemgebieden gedefinieerd: water en sanitair, energie, gezondheid, landbouw en 

biodiversiteit. De ontwikkelingslanden werden zich meer bewust van milieuproblemen, 

ongelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen en de bijdrage van de ontwikkelde landen 

aan de milieuvervuiling. Toch slaagden oliemaatschappijen, de V.S. en Japan er in de 

toepassingen van duurzame energiebronnen te ontmoedigen in het voordeel van hun eigen 

belangen.  

Uit de conferenties vloeide de volgende wereldwijde kijk op het milieu voort:  

 Zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden merkt men steeds meer  

vernietigende gevolgen van milieuproblemen,  

 Individuen in de moderne maatschappij hebben een zekere kennis en bewustzijn van het 

milieu. Vandaar dat we kunnen verwachten dat men ook anders gaat handelen in de 

toekomst.  

 Dat we rationeel met onze hulpbronnen om moeten gaan voor nu maar ook voor 

toekomstige generaties, behoort inmiddels tot het basale beleid.   

 Het vervuiler betaalt principe en het voorkomen van vervuiling in plaats van herstel van 

de natuur na vervuiling wordt nu wereldwijd geaccepteerd. In Nederland  heeft men het 

de vervuiler betaalt principe veranderd in de vervuiler ruimt op principe.  

 De term duurzame ontwikkeling is het nieuwe paradigma geworden 

 En het is tijd voor actie.  

 

Met het laatste wordt bedoeld dat duidelijk is dat op dit moment nog niet veel veranderd is. 

Meer en meer ziet men in dat het juist de mensheid is die de milieuproblemen veroorzaakt. 

Dus zullen we zelf in actie moeten komen.  

Tot slot kan men zeggen dat men vroeger een mechanistische kijk op de wereld had. 

De wereld als een machine die gebruikt kan worden voor het welzijn van de mens. 

Vervolgens kwam de ecocentrische kijk op de wereld die meer holistisch is en die benadrukt 

dat het geheel meer is dan de delen en dat de mens onderdeel is van de natuur en niet dat 

de mens er los van staat. Dit ecologisch paradigma leidde tot nieuwe ethiek waarin alle delen 

van een ecosysteem, inclusief de mens, even belangrijk zijn en waarbij ook waarde wordt 

toegekend aan de intrinsieke waarde van alle organismen. Het zorgt er voor dat we moeten 

gaan naar een nieuw bewustzijn en nieuwe productie- en reproductiemethoden die de 

kwaliteit van het menselijk welzijn maar ook van de natuur verbeteren.  
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1.5 Doelen en de werkwijze 

 

Het is goed milieuproblemen wetenschappelijk te analyseren. Daarbij gat het niet om de 

confrontatie maar moeten we de samenwerking zoeken in het vinden naar oplossingen voor 

onze milieuproblemen. (Botkin and Keller, 2005:9). Dit boek tracht te verhelderen waar 

milieuproblemen over gaan en ze te incorporeren in de ethiek. In ons oordeel over de 

intrinsieke waarden van de natuur en onze betrokkenheid naar andere levende zaken maar 

ook onze toekomstige generaties, moeten we basale feiten over hoe natuurlijke 

ecosystemen functioneren beschouwen naast de technische dimensies van milieuvervuiling  

Duurzame ontwikkeling is een top prioriteit als milieubeleid in veel landen. Het is duidelijk dat 

dat moeilijk tot stand te brengen is. Vandaar dat  milieuethiek zo belangrijk is, en dat het 

geïntegreerd moet worden in het beleid.   

 

Men zou de milieuethiek verder moeten ontwikkelen en we hebben veel verschillende 

initiatieven en communicatieve middelen nodig alsmede educatie en opleiding om te komen 

tot nieuw gedrag. Nieuw milieubeleid en –strategieën samen met nieuwe modes en hypes  

daartoe bijdragen.   

Controle vragen  

 Geef voorbeelden van je eigen milieuvriendelijk gedrag in je dagelijks leven 

 Hoe kan het milieubewustzijn volgens jou vergroot worden zodat we onze 

veratwoordelijkheid t.o.v. de natuur onderkennen ?  

 Waar gaat het denk je heen met de aarde als onze consumptiepatronen zo 

blijven doorgaan? 

 Kan je een voorbeeld geven van de gevolgen van verschillende culturen op 

de milieubenadering? 

 Beschrijf de historie van het denken over het milieu. Welke grote denkers en 

evenementen speelden daarin en wat was de ken van hun uitspraken.  
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2. Ethiek: De zoektocht naar besluitvormingscriteria 

 

Kees Vromans 

 

 

 

2.1. LES 1: Op weg naar een werkdefinitie   

 

 

 

 

 

  

CENTRAAL DOEL 

U gaat begrijpen waar ethiek over gaat.  

U kent een werkdefinitie van ethiek, de drie hoofdtheorieën, de betekenis van normen 

en waarden en hoe correct moreel redeneren werkt (Les 1) 

U  kan een moreel probleem beschrijven, analyseren, beoordelen en rechtvaardigen 

(Les 2)   

DOELEN 

Na dit hoofdstuk  

 Kunt u de oorsprong van de ethiek een plaats geven in de historie van het Griekse 

denken; 

 Bent u zich bewust dat ethisch denken een speciale manier is van het kijken naar 

de wereld. 

 Kunt u een definitie van ethiek samenstellen; 

 Kunt u drie soorten ethiek onderscheiden: beschrijvende,  nnoorrmmaattiieevvee  eenn  mmeettaa--

eetthhiieekk;;   

  KKuunntt  uu  bbiinnnneenn  ddee  nnoorrmmaattiieevvee  eetthhiieekk  ttwweeee  ssoooorrtteenn  vvaann  mmoorreellee  aarrgguummeennttaattiiee  

oonnddeerrsscchheeiiddeenn::  ddee  uuttiilliissttiisscchhee  eenn  ddee  ddeeoonnttoollooggiisscchhee;;  

  KKuunntt  uu    wwaaaarrddeenn  bbeennooeemmeenn  aallss  iinnttrriinnssiieekkee  ooff  iinnssttrruummeenntteellee//ffuunnccttiioonneellee  wwaaaarrddeenn;;  

  KKuunntt  uu  ddiiee  vvoorrmmeenn  vvaann  mmoorreellee  aarrgguummeennttaattiiee  hheerrkkeennnneenn  iinn  pprraakkttiijjkkvvoooorrbbeeeellddeenn;;  

  KKuunntt  uu  vvoooorrbbeeeellddeenn  ggeevveenn  vvaann  ddiiee  vvoorrmmeenn  vvaann  mmoorreellee  aarrgguummeennttaattiiee  iinn  eeeenn  

aaccttuueeeell  mmoorreeeell  pprroobblleeeemm..  
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2.1.1.  Inleiding 

 

Ethische problemen zijn aardig te begrijpen door te kijken naar onderstaand voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind je zelf van het bovenstaande ? 

Er bestaan allerhande problemen, sociaal, economisch, psychisch, ecologisch.   

Soms is het meteen duidelijk dat we met een ethisch probleem te maken hebben, een 

moreel dilemma. We zien het intuïtief.  

Om beter te begrijpen welke soort problemen ethisch zijn moeten we meer weten van Ethiek 

en Filosofie.  

We gaan eerst terug naar de geschiedenis van de Griekse filosofie om kennis te maken met 

de wortels van de ethiek. We confronteren ethiek met andere disciplines en zullen zien dat 

ethisch denken  een speciale manier is om de wereld te bezien. Vanuit de confrontatie met 

andere disciplines stellen we een werkdefinitie voor ethiek samen.  

 

Een placebo voorschrijven 

In een interview werden dokters en andere personen in de medische sector geconfronteerd 
met de vraag of het goed is of niet om een placebo voor te schrijven.  
Een huisarts geeft als argument dat sommigen van zijn patiënten niet tevreden zijn mits hij ze 
iets voorschrijft. Dus om de patiënten te kalmeren schrijft hij ze een placebo voor. Het is niet 
prettig voor hem als een patiënt er altijd maar om blijft vragen. Het is veel gemakkelijker een 
placebo voor te schrijven.  
 
De interviewer vraagt waarom hij een placebo voorschrijft. De dokter zegt dat hij de patiënt wil 
helpen. Hij wil genezen. 
De interviewer vraagt wat de dokter zegt als de patiënt vraagt wat voor medicijn hij 
voorschrijft. De dokter zegt dat het medicijn stof zus en zo bevat die de patiënt helpt te 
genezen. De interviewer vraagt of het niet misleidend is naar de patiënt toe. Zou hij niet altijd 
de waarheid moeten zeggen ?    
 

 
 
De dokter ziet geen probleem want hij helpt de patiënt. Wanneer de interviewer vraagt wat hij 
doet als de patiënt meer wil van het medicijn dat hem geneest, schrijft de dokter meer voor. 
Het is namelijk niet schadelijk voor de patiënt.  
De interviewer vraagt een andere medicus wat in het placebo zit. Die zegt niets. Hij vraagt of 
de patiënt er voor moet betalen. De medicus zegt dat als je wilt dat het effect is dat je geneest 
de patiënt er voor moet betalen. Als je zegt dat je niet hoeft te betalen omdat er niets in zit is 
het effect weg.   
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.skepsis.nl/placebo.jpg&imgrefurl=http://www.skepsis.nl/placebo-effect.html&h=353&w=516&sz=21&tbnid=fe5Vp5xp_gMJ:&tbnh=87&tbnw=127&start=10&prev=/images?q=placebo&hl=nl&lr=&ie=UTF-
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Die definitie leidt ons naar één van de drie soorten ethiek: de normatieve. Die soort heeft 

alles te maken met morele argumentatie met het verhelderen van onze waarden.  

Er zijn twee soorten waarden en drie soorten ethische theorieën. Ze kunnen een hulpmiddel  

zijn om ons te helpen in onze morele argumentatie.  

Als dat zo is kunnen we meer morele dilemma‟s of ethische problemen vinden. We kunnen 

ze ontdekken in de krant, op TV of in onze dagelijkse gesprekken.  

 

Het schilderij is de School of Athens (Scuola di Atene) door Raphael, met Plato, omhoog 

wijzend , en  Aristoteles, wijzend naar beneden, in het midden. 

2.1.2. Een werkdefinitie 

 

Filosofie is een Grieks woord van  phileîn, "houden van", en sophía, "wijsheid”.  Dus filosofen 

houden van wijsheid en zoeken naar de waarheid.   

Volgens sommigen van hen start de filosofie bij verwondering, met een vraag.  

De eerste filosofen verwonderden zich over de natuur. Alle boeken over de geschiedenis van 

Griekse filosofen starten dan ook met  Thales van Milete (van Miletus). 

Na de filosofie van de natuur komt de metafysica.  

http://www.usouthal.edu/usa/history/faculty/monheit/sc-ath-a.htm
http://www.iep.utm.edu/t/thales.htm
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"Meta" betekent in het Grieks boven. Het wordt ook wel beschouwd als achter of na. Men 

zegt dat het  woord metafysica zijn oorsprong vindt in het simpele feit dat Aristoteles een 

boek had geschreven waarbij na het deel over de natuur een deel kwam over "fysica" 

(metafysica). De term ging meer en meer dat deel van de filosofie aangeven dat de waarheid 

achter of boven de natuur (physis) probeerde te vinden , dat het “echte karakter”, de ultieme 

essentie van de dingen en de reden van hun zijn, wil ontdekken.    

Aristoteles was de eerste die een serieuze en systematische studie maakte van morele 

principes en hij noemde dat ethiek. Dus ethiek is een deel van de Griekse filosofie.  

De Grieken noemden de oplossing van theoretische problemen en het redelijk denken 

filosofie. Er bestaan allerhande definities van ethiek. Hier zijn we tevreden met een 

werkdefinitie. Een definitie die gebruikt kan worden om vragen te stellen over het menselijk 

handelen en die van belang is voor toegepaste studies.   

In de ethiek denken mensen na over hun handelen. Ze vragen zich af wat goed is en niet 

goed. Een werkdefinitie van ethiek is  

 

het systematisch nadenken 

over het handelen 

van mensen 

met als vraag 

of de handeling goed is of niet goed.  

 

De vraag of het handelen goed of niet goed is kan gesteld worden in allerhande disciplines 

zoals in economische, sociale of psychologische disciplines. 

Ze willen alle bepaalde waarden tot stand brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag jezelf of leden van je groep om de waarden van de economie te 

geven. Daarna de waarden van iemand die de wetten maakt. 

Dan die van iemand die sociale studies doet. 

Je kunt andere disciplines toevoegen als je wilt. 

Het resultaat is een lijst van waarden. 

Zoals je ziet: een lijst met conflicterende waarden. 

  

http://www.iep.utm.edu/aristotl
http://www.san.beck.org/EC22-Aristotle.html
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Wat is dan speciaal aan ethiek? Wat is de speciale kijk op de werkelijkheid? 

 

Ethiek wil het uiteindelijk goede realiseren, de eindwaarde. Ethiek komt naar boven wanneer 

waarden van andere disciplines conflicteren. Dan moet er gekozen worden. Op dat moment 

word je geconfronteerd met de vraag: wat behoor ik te doen ? Welke waarde is het meest 

belangrijk en is uiteindelijk goed.  

Het conflict in waarden brengt ons tot een werkdefinitie van ethiek: 

 

Het systematisch denken 

Over het handelen 

Van mensen  

Met als vraag 

Of de handeling  

Uiteindelijk1  

Goed of niet goed is.  

 

2.1.3.  Drie soorten ethiek 

 

Veel mensen hebben nagedacht over het handelen van mensen. Zij onderscheiden drie 

soorten ethiek.  

1. Descriptieve ethiek 

De term is afgeleid van het Engels „to describe‟. Deze ethiek beschrijft wat mensen 

werkelijk doen, hoe mensen denken en hebben gedacht over goed en niet goed. Het 

beschrijft feiten. Dit soort ethiek kan gevonden worden in de antropologie, 

geschiedenis en psychologie 

2. Normatieve ethiek 

Deze soort ethiek tracht uit te zoeken wat mensen zouden moeten doen. Het is de 

rationele poging te bepalen wat de grenzen zijn aan het menselijke handelen, wat de 

normen zijn voor menselijk handelen en wat zijn de waarden die mensen nastreven 

                                                
1
 In de oorspronkelijke Engelstalige versie wordt „in the end‟ gebruikt. 

Die term wordt van de volgende voetnoot voorzien: 
The expression ‘in the end’ can be discussed. In this document she is based on the opinion of some writers that 

the scope of ethics has to do with the ‘final good’ (or is ‘intrinsic good’ better). So we are looking for the end-

value. – What do you, do I, consider after some reflection and some discussion the most important value among 

the values that are at stake in a particular situation? What value guides the action? – The expression ‘in the end’ 

has the connotation – you are directed to think of – of utilitarian ethics. It is possible to use that kind of ethics but 

it is also possible that your ethical, moral conclusion has to do with the ‘deon’, duty, to act according to 

principles or with a virtue like charity. 
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of behoren na te streven. Normatieve ethiek is een gids voor handelen, is prescriptief 

(schrijft voor). 

Normatieve ethiek is de ethiek die in het begin behandeld wordt. Ze nodigt je uit jouw 

waarden te verhelderen en je bereid te tonen om over ze te discussiëren.   

3. Metaethiek 

Het analytisch, kritisch denken over normatieve ethiek. Metaethiek wil het licht laten 

schijnen over  vragen als “Wat bedoelen normatieve theorieën met goed en juist”?. 

“Wat betekent waarde”? 

 

NORMATIEVE ETHIEK 

 

In Nederland krijgen studenten te maken met normatieve ethiek. Ze bestuderen wat mensen 

zouden moeten doen, welke eisen aan het handelen gesteld worden (de normen) en wat ze 

nastreven (de waarden). Het bestuderen van de normatieve ethiek leidt tot drie grote 

groepen van theorieën. Elk met haar eigen argumenten die het menselijk handelen goed of 

niet goed noemen. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 MILL                                                   KANT 

 

2.1.4. Hoofdtheorieën 

 

De groepen van theorieën, of de twee belangrijkste theorieën, zijn de teleologische en de 

deontologische. Sommige filosofen voegen een derde toe: de deugdethiek. 
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2.1.4.1. Teleologische theorieën 

 

Deze theorieën leggen de nadruk op het effect, de consequenties van het menselijk 

handelen. De term „teleologisch‟ is afgeleid van het Griekse woord  „telos‟ dat doel betekent. 

Men zou dus kunnen spreken van doelethiek. Een teleologische theorie is het utilisme. 

Utilisme zoekt het criterium voor het goede of slechte karakter van het menselijk handelen. 

Zij vindt dat in het nut of de schade, de voor- en de nadelen, die het handelen veroorzaakt. 

De handeling moet niet alleen voordeel geven aan de actor (degene die hem uitvoert) maar 

ook aan andere mensen die er bij betrokken zijn. Een belangrijke vraag is wie er betrokken 

zijn bij het handelen. Wanneer de handeling in het voordeel is van de meeste personen dan 

is de handeling goed. Wanneer die de meesten schaadt dan is de handeling niet goed.      

 

De grondlegger van het utilisme is JEREMY BENTHAM (1748 –1832 ). Voordeel en schade 

zijn hetzelfde als plezier en pijn. Ze sturen het menselijk handelen. Zijn, individualistische, 

theorie gaat over de grootste hoeveelheid geluk tot stand brengen.  

 

JOHN STUART MILL ( 1806 – 1873 ) ontwikkelde een meer sociaal utilisme. Elk individu zou 

bij moeten dragen aan het realiseren van zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk 

mensen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Deontologische theorieën. 

 

Deze soort theorieën legt het accent niet op de consequenties, de gevolgen. Het gaat hierbij 

niet om het doel van het handelen. Ze vragen zich af wat de norm is. De ethische vraag “wat 

behoor je te doen” wordt beoordeeld naar de intentie (de bedoeling) die de uitvoerder hierbij 

heeft en wat de actor beschouwt als zijn of haar plicht. Het Griekse woord voor plicht is 

“deon”. 

John Stuart Mill leefde in Engeland gedurende de eeuw van de industrialisatie. 

Het  Britse Empire „had het voor het zeggen. De omstandigheden voor de werknemers 

was zeer slecht. Geen goede behuizing, geen gezondheidszorg, geen onderwijs. John 

Stuart Mill was voor the „enlightment‟ van de werknemers. 

Kan je argumenten geven voor zijn positie door utilistisch te redeneren? 

Denk aan het grootste geluk voor het grootste aantal. 
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Deontologische filosofen zeggen dat een handeling goed is als hij wordt uitgevoerd volgens 

een principe, een bepaalde eis of norm.  

 

De filosoof  IMMANUEL KANT (1724-1804) kan gezien worden als de grondlegger van de 

deontologie. Hij leefde in Königsberg. Het enige dat goed is, is de goede wil, de intentie. De 

aard van onze motieven en intenties zijn belangrijk. Wanneer we met plicht worden 

geconfronteerd leren we wat de goede wil is.  Kant zegt dat morele regels vooraf gaan aan 

het handelen. Hij noemt de morele verplichtingen “maximes”. Een maxime is een 

levensregel: een verplichting, een norm, een principe, een plicht. Een handeling is moreel 

juist wanneer zij is gebaseerd op een valide morele regel. Om te bekijken of die levensregel 

en de handeling moreel valide zijn geeft Kant een criterium. Hij zegt dat we de levensregels 

universeel moeten maken. We weten wat onze plicht is hetgeen duidelijk wordt als we ons 

de vraag stellen “zou ik willen dat iedereen zo handelt als ik onder deze omstandigheden ?”  

 

Zo is Kant zijn categorisch imperatief geboren. Handel alleen naar het maxime dat je zou 

willen zien als een universele wet. 

Vervolgens tracht Kant te bewijzen dat zo‟n universele wet bestaat.   

Om dat te laten zien moet hij bewijzen dat er doelen zijn die een doel zijn in zichzelf. Volgens 

Kant is de mens een doel in zichzelf. De mens is een intrinsiek goed wezen.  

Nu geeft hij een nieuwe beschrijving van de categorische imperatief:  

” Handel zodanig dat de mensheid zowel in jezelf als persoon als in elke andere persoon 

gezien kan worden als een doel en niet als een louter hulpmiddel.”  

“Act in such a way that humanity both in your own person as in every other person is 

considered to be an end and not a mere tool.” (Kant, Foundations of the Metaphysics of 

Morals, 1785) 

 

Voor Kant is een levensregel, een maxime, geldig wanneer die het  bewijs van de 

categorische imperatief overwint. Kan de norm, het principe, gezien worden als een 

universele wet, en gaat hij niet in tegen de menselijke waardigheid - niet van die van jou 

noch van die van anderen - dan kan de norm, het principe gezien worden als een moreel 

geldend principe. Een handeling die wordt uitgevoerd volgens dat principe is moreel juist.   

2.1.4.3. Deugdethiek 

 

Deugdethiek is volgens de Stanford Encyclopedia of Philosophy een van de drie 

hoofdbenaderingen in de normatieve ethiek. Het benadrukt de deugden, het morele karakter 

in tegenstelling tot de benadering die plichten of regels (deontologie) benadrukt of die de 

consequenties bekijkt (consequentialisme).  

http://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue
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Dus als een handeling beschouwd moet worden als goed of slecht moet je naar de deugd 

kijken. De deugdethiek kijkt of een mens zich kan ontplooien („human flourishing‟).  

Het is een noodzakelijk commitment aan de teleologische benadering van het menselijk 

leven.  De „Eudaimonia‟ wordt bereikt, zowel voor een persoon als voor de samenleving, 

door deugden uit te oefenen. 

 

 

 

Om te weten wat deugden zijn kun je kijken naar de zeven deugden. 

 

BRUEGHEL THE ELDER, Pieter, Charity from The World of Seven Virtues, c. 1559 
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Als verdieping zou je kunnen kijken naar de Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP). 

Links op de webpagina kun je zoeken naar de namen van Thales, Aristoteles, Kant, Mill en 

Bentham. 

Je kunt kijken naar informatie over consequentialisme en deontologie. 

Je kunt bezoeken http://www.freedomainradio.com/videos.html en versteld staan over al de 

video‟s en radiouitzendingen over filosofie en ethiek  

Vanaf de 13e januari 2004 heeft de Stanford University elke week één onderwerp op het web 

gezet. Ze staan allemaal op http://www.philosophytalk.org.  

  

Kijk ook naar http://www.angelfire.com/ego/philosophyradio  

Ook aardig is http://www.criticalthinking.net.au/Us.html   

Voor de cartoons, quizzes en games kun je gaan naar Philosophy & Reasoning Network. 

Bijzonder was dat Kant bijna geen voorbeeld gaf. Hij gaf alleen formele uitleg over hoe je 

kunt komen van je eigen „maxime‟ naar een universele regel. Voor regels kun je naar de 

geschiedenis kijken als bijv. naar de tien geboden of de Universele rechten van de mens bij 

YouTube of bij de  United Nations 

Of moeten we luisteren naar de wijze woorden van opperhoofd Seattle ?  The wisdom of 

chief Seattle ? 

Volgens sommige schrijvers kun je een aantal algemene morele regels (principes) 

onderscheiden in de ethiek voor het publieke domein, dat uitdrukking geeft aan wat 

normatief is in de samenleving: 

1. VEROORZAAK GEEN PIJN; 
2. DOE GOED; 
3. RESPECTEER AUTONOMIE 

respecteer het unieke van iedere mens   
en 

4. WEES RECHTVAARDIG  
gelijkwaardige behandeling van anderen en een eerlijke verdeling van plezier en pijn.  

2.1.5. Normen en waarden 

 

Een norm beschrijft wat we behoren te doen of wat niet in een bepaalde situatie.  

Een waarde is iets dat we als goed beschouwen en dat we na willen streven. 

Je kunt relationele, professionele en publieke normen onderscheiden.   

http://plato.stanford.edu/
http://www.freedomainradio.com/videos.html
http://www.philosophytalk.org/
http://www.angelfire.com/ego/philosophyradio
http://www.criticalthinking.net.au/Us.html
http://austhink.com/critical/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=epVZrYbDVis&NR=1
http://www.un.org/rights
http://www.youtube.com/watch?v=gJrevZUb4fA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gJrevZUb4fA&feature=related
http://books.google.co.uk/books?id=lBIJxP8F8WcC&printsec=frontcover&dq=ethiek+in+de+praktijk&source=bl&ots=9nhLpaqNlO&sig=t5I5sKcRjaR-xqqN14_Tu5NHh5Q&hl=en&ei=iy3hTMf8MombOv22jdcO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
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Je kunt je bewust worden van consequentialistische en deontologische regels. Het eerste 

betekent dat je je morele oordeel velt op basis van de consequenties van je handelen. Je 

handelt  juist indien de consequenties goed zijn en zwaarder wegen dan de slechte.   

De tweede betekent dat je behoort te handelen in overeenstemming met een norm, een 

regel ongeacht de consequenties.  

Waarden zijn te onderscheiden in “functionele of instrumentele waarden ” en  “intrinsieke 

waarden”. 

1) functionele of instrumentele waarden: 

Iets heeft waarde, is goed, omdat de mensheid het ziet als een hulpmiddel, een 

instrument om haar einddoelen , haar eindwaarden, te realiseren. Het is bruikbaar en 

met name economisch bruikbaar.     

 

2) Intrinsieke waarde. 

Deze waarde is afgeleid van het doel in zichzelf. Deze waarden zijn goed vanwege 

zichzelf. Ze zijn niet louter een instrument tot iets anders. Neem geld. Geld is alleen 

goed omdat het een instrument tot andere waarden. Alleen voor de vrek – zoals 

Dagobert Duck – heeft geld een intrinsieke waarde. 

 

 

De intrinsieke waarde is de waarde los van het directe nut voor ons mensen.  

Het is goed jezelf af te vragen wat er gebeurt als instrumentele of intrinsieke waarden 

toekent aan andere levende wezens of aan elementen van de natuur. Wat betekent het voor 

je houding ten aanzien van die levende wezens of verschillende elementen in de natuur. 
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In de milieuethiek zijn die waarden en grondhoudingen ten aanzien van de natuur het 

centrale thema.    

 

Het menselijk handelen kan ook beoordeeld worden als instrumenteel of intrinsiek goed. De 

deontologische handelingen zijn goed in zichzelf of ze zijn niet goed vanwege zichzelf. Ze 

hebben geen verdere rechtvaardiging nodig. Voor de utilistische volgelingen zijn ze goed als 

ze „geluk‟ brengen aan de grootste groep mensen die erbij betrokken zijn. Als ze schade 

veroorzaken zijn ze moreel niet goed.  

2.1.6.  Correct moreel redeneren 

 

Wat gaat er fout wanneer moreel, ethische discussies eeuwig duren en nooit tot een 

„consensus‟ komen ? 

Vaak gaat er iets fout in het correct moreel redeneren en argumenteren.  

Het ziet er zo eenvoudig uit als je voor correct moreel redeneren de volgende formule 

hanteert:  

 

1. De moreel ethische vooronderstelling 

 

2. De feiten 

__________________________ + 

3. De morele, ethische conclusie 

 

Neem het volgende voorbeeld.  

Moet je in alle situaties handelen volgens de wettelijke regels. Sommigen zeggen ja en 

anderen zeggen dat er uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld een noodsituatie.  Wanneer er een 

noodsituatie is mag je de regels overtreden.   

Toen de oorlog in Irak uitbrak moesten in Nederland alle ministers met spoed naar een 

bijeenkomst over het onderwerp. Eén van de ministers bevond zich op een afstand van meer 

dan 200 km. De chauffeur van de wagen overschreed de snelheidsbeperkingen meerdere 

malen en reporters die de wagen volgden, zonden dat nog dezelfde avond uit.    

Degenen die vinden dat je je altijd aan de wet moet houden, concluderen dat de ministers 

niet goed handelen. Anderen kunnen oordelen dat er sprake is van een noodgeval en dat het 
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handelen goed is .  

Ethisch redeneren is eenvoudig toch ? Maar wat gaat er fout.  

In morele discussies maken de deelnemers niet expliciet wat de vooronderstelling is. Wat 

vindt men waardevol in een bepaalde situatie, wat is het principe, de norm, de regel ?  

Vaak worden feiten als waarden gezien. De deelnemers aan de discussie zullen het eens 

moeten zijn over de feiten in een bepaalde situatie. Het is het beste de feiten te kennen maar 

als je ze niet kent moet je elkaar vertellen wat je als feiten ziet. 

Daarna kun je discussiëren over waarden.  

Soms maken deelnemers een verbinding tussen vooronderstellingen en feiten. In de 

uitdrukking noodsituatie bijvoorbeeld.  Je zult duidelijk moeten maken wat je onder een 

noodsituatie verstaat. Als je dat niet doet kan je conclusie verschillen van die van iemand 

anders. Wanneer je het een noodsituatie  beschouwt als iets wat gaat over leven en dood en 

iemand anders beschouwt op tijd zijn bij een belangrijke bijeenkomst als een noodsituatie, 

zal de ethische conclusie niet dezelfde zijn.     

 

 

 

 

 

 

  

CONTROLE VRAGEN 

  Wanneer en hoe startte de westerse filosofie ? 

  Wat is de centrale vraag waarom ethiek draait? 

  Wat is de werkdefinitie van ethiek? 

  Wat zijn de drie belangrijkste theorieën ? 
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2.2. LES  2: Morele dilemma’s 

 

 

2.2.1.  Inleiding 

 

Het is niet altijd duidelijk wanneer ethiek om de hoek komt kijken. Personen, groepen, 

gevoelens, motieven en intenties, elementen van persoonlijkheid, kunnen moreel goed of 

slecht zijn.  

Hier richten we ons op het menselijk handelen.  

Allerhande voorwerpen zijn goed of niet goed in een niet-morele zin bijv. fysische objecten 

zoals auto‟s of schilderijen.  Een auto kan goed zijn vanwege de motor. Dat heeft op het 

eerste gezicht niets te maken met ethiek.  

De vraag wanneer ethiek een rol speelt is op verschillende manieren te beantwoorden.   

 

2.2.2.  Kenmerken van een moreel probleem 

 

Sommigen2  kiezen voor een eenvoudig antwoord. Ze zeggen dat een dilemma, een zaak, 

gepresenteerd kan worden als een moreel ethisch dilemma door er het morele, ethische 

aannames bij te betrekken.    

                                                
2
 W.J.M. Meykamp, S.A. Terpstra, P.T (1989): Westerhuis: Sociale Ethiek : basisboek (Social Ethics : basis 

book). Groningen. 

 

DOELEN 

Na afloop van deze les  

 Kent u de vijf criteria van een moreel dilemma; 

  KKuunntt  uu  ddee  vviijjff  ccrriitteerriiaa  ggeebbrruuiikkeenn  oomm  eeeenn  ddiilleemmmmaa  ttee  iiddeennttiiffiicceerreenn    aallss  eeeenn  mmoorreeeell  

ddiilleemmmmaa  

  KKuunntt  uu  eeeenn  mmoorreeeell  ddiilleemmmmaa  oonnddeerrsscchheeiiddeenn  aallss  eeeenn  „„ppeerrssoonnaalliissttiisscchh‟‟  ddiilleemmmmaa;;  

  WWeeeett  uu  wwaatt  bbeerrooeeppssccooddeess  zziijjnn  eenn  wwaannnneeeerr  ddiiee  ggeebbrruuiikk  ddiieenneenn  ttee  wwoorrddeenn;;  

  KKeenntt  uu  ddee  ddrriiee  rreeddeenneenn  vvoooorr  eeeenn  ccoommpprroommiiss  

  KKeenntt  uu  ddee  pprroocceedduurree  hhooee  ttee  kkoommeenn  ttoott  mmoorreellee  kkwwaalliitteeiitt;;  

  KKeenntt  uu  hheett  ssttaappppeennppllaann  oomm  eeeenn  mmoorreeeell  ddiilleemmmmaa  ttee  bbeesscchhrriijjvveenn,,  aannaallyysseerreenn  eenn  

oopp  ttee  lloosssseenn  eenn    

  KKuunntt  uu  ddaatt  sscchheemmaa  ggeebbrruuiikkeenn  
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Een zaak kan ook niet-moreel zijn. In dat geval kun je er voor kiezen er een moreel, een 

ethisch perspectief aan toe te voegen. We kunnen ons afvragen wanneer en waarom 

handelingen bij die zaken moreel juist of fout zijn, goed of niet goed.  

Een Amerikaanse ethicus stelde een pluralistische oplossing voor. Een oordeel, principe of 

ideaal is niet langer moreel op de basis van één criterium, maar op basis van meerdere. Zijn 

opinie leidt tot het volgende schema.    

M1 M2 M3 M4 M5 

ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE 

  

M1 tot M5 zijn morele stellingen 

A = van groot sociaal belang; 

B = tracht tegenstellingen in de samenleving te minimaliseren; 

C = is afgeleid van een filosofische kijk op het leven. Ze zijn bedoeld om menselijk handelen 

de weg te wijzen;  

D = is te generaliseren en schrijft menselijke handelingen voor; 

E =  heeft autoriteit en is in staat niet-morele regels te overtreffen. 

Morele dilemma‟s verschillen van andere. 

Ze moeten voldoen aan vijf kenmerken: 

1. Je kunt ze niet ontwijken. Je staat op een t-splitsing. Je gaat links of rechts. Ook als je 

geen keuze maakt, maak je een keuze.   

2. Andere mensen zijn erbij betrokken. Zelfs als ze zich ver weg bevinden; 

3. Elke keuze die we maken is van belang voor degenen die er bij betrokken zijn. Het kan 

consequenties hebben voor het gevoel en het zelfrespect, het geluk van andere 

mensen.  

Milieuethiek daagt 2 en 3 uit.  De vraag is of de redenen om mensen er bij te betrekken 

ook toereikend zijn om andere levende organismen, elementen van de natuur of zelfs de 

natuur in haar geheel er bij te betrekken.  

4. Je kunt niet alle belangen voor 100 % tegemoet komen. Je kunt niet iedereen die 

betrokken is compleet tevreden stellen en 

5. De morele actor is vrij om te kiezen. 
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In professionele ethiek is het ook belangrijk te weten of het morele dilemma valt binnen je 

invloedssfeer. Om morele dilemma‟s te identificeren, analyseren en oplossen is het 

belangrijk te weten of ze geen structureel karakter hebben. Wanneer ze dat hebben dan is 

het beter een bond, politieke partij of een andere organisatie te raadplegen. Dus wanneer er 

problemen zijn m.b.t. het milieu, gezondheid en veiligheid die alleen opgelost kunnen worden 

door bijv. de aanleg van een nieuw industrieterrein, moet je je afvragen of ze zich binnen je 

invloedssfeer bevinden. 

Zo worden we jaar na jaar we geconfronteerd met honger in verschillende delen van de 

wereld. We kunnen helpen door geld te doneren en brood en vis te brengen. Sommige 

mensen zeggen dat dat geen oplossing van het probleem is. Mensen die een tekort aan 

voedsel hebben moeten leren hoe ze zaden moeten planten en hoe ze moeten vissen. Ze 

kunnen geholpen worden met machines die het land ploegen of met vissersboten. Anderen 

zeggen weer dat honger een deel is van het kapitalistische systeem. Wanneer je honger wilt 

verbannen uit de wereld begin je met het kapitalistisch systeem (volgens hen). Problemen en 

oplossingen van personalistisch naar structureel.    

 

Er zijn verschillende stappenplannen3 om met morele dilemma‟s om te gaan. 

                                                
3
 See 

http://www.ethicsweb.ca/resources   

Een professional heeft een beroep.   

Wanneer men te maken krijgt met morele, ethische dilemma‟s gebruiken veel 

professionele groepen een beroepscode.  

Zie bijv. de National Society of Professional Engineers en in het bijzonder de 

„Ethic Case Search. 

Volgens Lawrence Kohlberg zijn er drie fases in de morele ontwikkeling.  

De vraag is of een ethische code je niet te veel vastpint in de conventionele 

fase .   

Om moreel volwassen te worden moet je streven naar een post-

conventioneel standpunt. 

Weet wat je eigen waarden en principes zijn en handel ernaar.  

Dat is morele, ethische volwassenheid. 

 

http://www.ethicsweb.ca/resources
http://www.nspe.org/Ethics/EthicsResources/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Kohlberg's_stages_of_moral_development
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Vooraf twee opmerkingen over het bereiken van morele kwaliteit wanneer je in een 

professionele situatie met een moreel dilemma te maken krijgt. 

De eerste gaat over de handeling zelf en de tweede over de procedure. 

Volgens een Nederlandse schrijver4 heeft de handeling morele kwaliteit als er sprake is van 

een compromis. Daar zijn drie redenen voor. 

Een professionele handeling vindt plaats in een samenleving. Daarin hebben mensen 

verschillende belangen. Wanneer bijv. persoon A, B en C hun belangen formuleren volgens 

figuur 1 kun je niet tot overeenstemming komen. Daarom moeten ze er voor kiezen te starten 

op de manier de getoond wordt in figuur 2.  

 

        

 

FIGUUR 1. 

 

         

                                                                                                                                                   
http://www.ethicsweb.ca/guide 

 

http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/thinking.html 

http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/framework.html 

 

http://www.ethicsscoreboard.com/rb_5step.html 

http://www.ethics.org/resources/articles-organizational-ethics.asp?aid=940 

 
4
 Hilhorst, M.T. van: In: „Niet voor alles verantwoordelijk; “Alles heeft zijn uur”: op zoek naar een specifieke 

beroepsethiek‟ in Koelega, D.G.A. red. (1989): Over de maatschappelijke verantwoordelijkheid in technische en 

natuurwetenschappelijke beroepen In: De ingenieur buitenspel?. Pag. 110-126. 

 

http://www.ethicsweb.ca/guide
http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/thinking.html
http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/framework.html
http://www.ethicsscoreboard.com/rb_5step.html
http://www.ethics.org/resources/articles-organizational-ethics.asp?aid=940
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      FIGUUR 2. 

 

             In figuur 2 is het mogelijk een beslissing te nemen die de belangen van alle drie 

betrokkenen deels tegemoetkomt.  

1. In de meeste situaties is een compromis beter dan een principiële keuze. Handelen 

naar principes, een regel, kan de actor, het bedrijf of de samenleving schade 

toebrengen. 

2. De derde reden voor een compromis is dat je in een professionele situatie vaker een 

keuze moet maken uit slechte mogelijkheden. De dagelijkse realiteit is vaak niet een 

paradijs en je bent niet degene die dat kan veranderen. Dus moet je kiezen voor het 

maximaal haalbare.  

 

Wat je het eerste moet doen als je geconfronteerd wordt met een moreel dilemma is 

berekeningen maken. Goed tegen slecht, winst tegen schade, voordeel tegen nadeel. 

Utilistische ethiek.  

Er zijn situaties waarin basale regels, normen en waarden een rol spelen zoals recht of het 

recht op leven. Je weet meteen wat je zou moeten doen dus dan hoef je niet te berekenen.  

Een morele kwaliteit kan alleen bereikt worden in een procedure die wordt gekarakteriseerd 

met het woord „samen‟. Samen met de betrokkenen onderken je dat het probleem een 

moreel probleem is, en samen analyseer je, praat je er over en beslis je wat te doen.   

Een en ander kan worden uitgevoerd via een stap voor stap methode waardoor je een 

moreel dilemma  beschrijft, analyseert, weegt en rechtvaardigt.  

 

2.2.3. Stappenplan voor een moreel probleem 

 

STAP 1 BESCHRIJVING EN ANALYSE 
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- Beschrijf kort de situatie.  

- Wie zijn betrokken bij de situatie? 

- Welke verschillende belangen hebben de betrokken personen ? Welk belang behoort 

voorrang te krijgen en welk niet ? 

- Welke oplossing bestaat er voor de verschillende personen indien ze niet zouden 

hoeven kijken naar de belangen van anderen. 

 

STAP 2 WEGING 

- Welk belang weegt het zwaarst? Formuleer die belangen door utilistische 

argumenten te gebruiken als winst, geluk.  

- Welke belangen worden het meest geschaad door die keuze ? Formuleer dat ook 

door utilistische argumenten te gebruiken als schade en pijn.  

- Doe een voorstel om die schade te compenseren.  

- Zijn er basale principes in het spel in de situatie ? Als dat zo is formuleer die 

belangen door gebruik te maken van deontologische argumenten. 

- Tot welke hoogte moeten die basale principes mee gewogen worden in het zoeken 

naar een oplossing ?  

- Beschrijf de uiteindelijke oplossing. 

 

STAP 3 RECHTVAARDIGING 

- Welke utilistische argumenten hebben de uiteindelijke keuze bepaald? 

- Speelden deontologische argumenten een rol ? 

- Was de keuze dezelfde als je in de schoenen stond van anderen (generalisatie) ? 

- Welke kijk op de mens en de samenleving herken je in de keuze ? 
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CONTROLE VRAGEN 

  Wat zijn de vijf criteria voor een moreel dilemma?  

 Kun je een moreel dilemma beschrijven aan de hand van de vijf 

criteria? 

 Is het dilemma personalistisch? 

 Wat is een beroepscode en hoe kan die gebruikt worden? 

 Wat zijn de drie redenen voor een compromis ? 

 Wat is de procedure om morele kwaliteit te bereiken ? 

 Wat is het stappenplan om een moreel dilemma te beschrijven, te 

analyseren en te rechtvaardigen 

 Wat is de uitkomst wanneer je het stappenplan gebruikt voor het 

morele dilemma dat je gevonden hebt ? 
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2.3 LES 3: Introductie in de milieuethiek 

 

2.3.1.  Inleiding 

 

Milieuethiek gaat over morele zorg voor natuur en milieu. Je kunt een morele status geven 

aan de natuur. Morele zorg hangt af van wat een morele status is of heeft. Je kunt de natuur 

een morele status geven op antropocentrische en niet-antropocentrische gronden. De meest 

belangrijke theorieën van beide worden behandeld in dit hoofdstuk. 

DOELEN 

Na dit hoofdstuk   

 Kent u een definitie van milieuethiek; 

 Kent u een definitie van milieu 

 Kunt u voorbeelden geven van milieuproblemen die ethische vragen oproepen 

 

Nu volgen twee voorbeelden, casussen, waarbij milieuethiek een rol kan spelen. 

 

CASUS 1: EXPERIMENTEN MET DIEREN.  

 

Bekijk eventueel de video op de website www.env-ethics.com.  

Wat zou de houding van de mens moeten zijn t.o.v. natuur en milieu ? Hoe moeten we 

handelen naar planten, dieren, water, lucht, bodem, ecosystemen, natuur en milieu ?  Wat 

zijn de vragen die opkomen en waar je mee geconfronteerd kan worden bijv. bij 

experimenten op dieren. De video is gemaakt in samenwerking met instituten die die 

experimenten uitvoeren. Het geeft je een evenwichtige kijk op de zaak. De centrale vraag is 

hoe ver je gaat ? Misschien beter hoe ver je mag gaan ? De vraag komt op als je ziet hoe we 

van dieren kunnen houden en speciaal je eigen huisdieren. 

   Je hoort en ziet een vogel in een kooi. Hoe ver mag je gaan ? 

 De vraag komt ook op als je een chimpansee kunstjes ziet doen of als je een kip grilt. We 

houden van dieren en hoe ver kun je gaan? 

 Wanneer op dieren experimenten worden gedaan bijv. voor het welzijn van andere dieren 

of de mens, kan dat dan en hoe ver kun je gaan ? 

 



Milieuethiek|  57 

 

Sommige experts zeggen dat die experimenten vrijwel niet hebben bijgedragen aan de 

huidige medische wetenschap. Anderen zeggen dat dierexperimenten juist erg belangrijk zijn 

geweest. Allebei vragen ze je opnieuw..hoe ver kun je gaan ? 

CASUS 2: ESSENLANDSCHAP  

In Nederland en met name in het oosten kun je essenlandschappen tegenkomen. Essen zijn 

in de loop der eeuwen door boeren gevormd en bestaat uit land om dorpen en dat hoger 

gelegen is.  

Rond het jaar 1000 was de groei van de populatie in Nederland zo groot dat er meer 

landbouwgrond nodig was voor de voedselproductie. De landbouwgrond moest bemest 

worden. Dit werd op verschillende manieren gedaan , meestal  door de mest van schapen.  

Overdag graasden de schapen bij de moerassen en op de heidevelden. ‟s Nachts kwamen 

ze terug in de dorpen waar ze mest produceerden. Die mest werd bij het dorp op het land 

gebracht. ‟s Winters werden de schapen in de stal gevoerd met hooi van de weiden. Ook die 

mest werd nabij het dorp op het land gebracht samen met turf dat gebruikt werd om het land 

vruchtbaarder te maken. Zo werden de gronden om het dorp hoger en hoger en werd de Es 

geboren. 

 

 

 

 

Essen zijn vaak heuvels in het landschap ongeveer 10 hectares groot. De ronding treft je 

omdat het een open en weidse blik geeft. Ze werden alleen voor landbouw gebruikt.  Er zijn 

geen heggen of houtwallen. Sommige essen hebben een solitaire eik als markering in het 

landschap. Vanaf die boom gaan vaak verschillende wegen naar beneden in verschillende 

richtingen.  Aan het einde van de ronding kun je hout vinden. De boerderijen en het dorp 

hebben een hechte verbintenis. Een Es heeft vele natuurlijke, culturele en historische 

waarden. 
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Vanwege de industrialisatie en bevolkingsgroei wil men enkel fabrieken en flats bouwen op 

een Es. Wat vind je daarvan. Hoe ver kun je gaan ? Wat is ethisch een juiste beslissing ? 
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 2.3.2. Definities 

 

(1)  De definitie van milieuethiek 

HET SYSTEMATISCH DENKEN  

OVER HET HANDELEN 

VAN MENSEN 

TEN AANZIEN VAN DE NATUUR OF HET MILIEU 

MET ALS VRAAG 

OF DAT HANDELEN UITEINDELIJK GOED OF NIET GOED IS 

 

De definitie van milieuethiek roept drie vragen op. Welke handelingen van de mens leiden tot 

ethische reflectie? De tweede vraag is die naar een definitie van de natuur en of het milieu. 

En ten derde moeten we bedenken en beslissen wat milieuethiek bedoelt met uiteindelijk 

goed of niet goed.  

(2)  De definitie van natuur en milieu 

Het woord milieu komt uit de ecologie. De ecologie bestudeert de relatie tussen organismen 

onderling en tussen organismen en hun omgeving, meestal de natuurlijke omgeving die 

invloed heeft op de organismen. Milieuwetenschappers brengen twee beperkingen naar 

voren. 

Aan de ene kant is het milieu de omgeving van de mens. De levende (biotische) en niet-

levende (abiotische) omgeving. De mens wordt gezien als een sociaal wezen. Dus praten we 

over de relatie tussen de samenleving en het milieu. Eén definitie van milieu is : 

De niet-levende en levende, omgeving van de samenleving. De 

samenleving en de omgeving hebben een gemeenschappelijke relatie. 

 

Hoewel je het milieu kunt bestuderen op verschillende niveaus5, moet je in ogenschouw 

                                                
5
 Volgens de Nederlandse schrijvers van Ast en Geerlings kan het milieu op verschillende niveaus bestudeerd 

worden: 

1. als compartimenten 

2. als systeem en 

3. als natuur en cultuur. 

Ast, Mr. J.A. van en Geerlings, Drs. H. (1993): Milieukunde & milieubeleid, een introductie.  Alphen aan den Rijn. 
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nemen dat  je natuur en milieu in de definitie moet zien in brede zin. Wanneer we praten over 

menselijk handelen ten aanzien van natuur en milieu bedoelen we: 

  dieren 

  planten en andere (micro-)organismen; 

  water, lucht en bodem; 

  zeeën, rivieren en landschappen 

  ecosystemen. 

 

In figuur 2.1 wordt de mens gescheiden gezien van natuur en milieu. De elementen van de 

natuur zijn concentrische cirkels. Elke cirkel met een nieuw zijn, entiteit of element. Milieuethiek 

stelt de vraag of die morele relevantie hebben, een morele status. 

 

 

 

Figuur 2.1. Schematische presentatie van mens en natuur & milieu 

 

2.3.3.   Milieuproblemen 

 

Milieukunde bestudeert de relatie tussen mens en milieu. Aan de ene kant heeft het milieu 

betekenis voor de mens. Men is afhankelijk van het milieu. Aan de andere kant beïnvloeden 

                                                                                                                                                   
 



Milieuethiek|  61 

 

menselijke activiteiten het milieu. De relatie tussen mens en milieu is wederzijds (zie figuur 

2.2). 

 

 

 

 

Figuur 2.2    De relatie tussen mens en milieu 

 

Het milieu heeft een betekenis voor de mens op drie manieren: 

 

1. Het biedt de omstandigheden om te kunnen leven; 

2. Het heeft intrinsieke waarde 

3. Het vormt middelen voor productie. 

 

In de eerste betekenis is de afhankelijkheid van het milieu het sterkste. Mensen hebben een 

goed milieu nodig voor hun gezondheid en voor voedsel. Een goed milieu heeft ook een 

psychologische invloed op de mens. 

De tweede betekenis, die van de intrinsieke waarde, heeft te maken met de ethische 

vraag of natuur en milieu (en de onderdelen ervan) een waarde hebben naast de 

instrumentele waarde die we haar toedichten. 

Ten derde gebruiken we uit het milieu lucht, water en grond als middelen voor 

productie.     

 

Het menselijk handelen heeft een invloed op natuur en milieu. Mensen kunnen iets 

toevoegen en iets verwijderen. De mens kan ook de vorm of de structuur van het milieu 

wijzigen zoals bijvoorbeeld bij urbanisatie, exploitatie van rivieren, het verleggen van rivieren 

etc. Die handelingen hoeven niet altijd een probleem te zijn.   
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Er ontstaat pas een milieuprobleem als de mens zelf vindt dat de relatie met het 

milieu verstoord wordt. Dat gebeurt wanneer één van de drie betekenissen zoveel kwaliteit 

verliest dat een groep mensen het beschouwt als problematisch. Dus milieuproblemen zijn 

niet van het individu maar zijn sociale problemen.  

Gebaseerd op de drie typen kun je drie typen verstoringen onderscheiden. (zie figuur 

2.3.). Verstoring door toevoeging wordt vervuiling genoemd. Wanneer je het milieu verstoort 

door verwijdering noem je dat uitputting. Andere verstoringen  – veranderingen in de 

structuur van het milieu – wordt schade genoemd.  

 

 

Figuur 2.3 Verstoring van het milieu 

 

Eigenlijk kunnen milieuproblemen gezien worden als conflicten in waarden. Een situatie wordt 

een milieuprobleem als we ons realiseren dat er een verschil bestaat tussen de actuele en de 

gewenste toestand. Zowel de actuele als de gewenste toestand zijn geladen met waarden. 

Volgens een Nederlandse filosoof6  kunnen milieuproblemen gezien worden als een conflict in 

waarden. Dat heeft twee vragen tot gevolg: wat zijn de waarden en hoe kan het waardeconflict 

worden opgelost. Achterberg zegt dat in het algemeen de conflicten gaan over materiële en of 

sociale waarden aan de ene kant en milieuwaarden aan de andere. Bijv.: 

  overleving, welzijn, gezondheid en werk; 

  rechtvaardigheid en vrijheid; 

  Een veilige en schone omgeving , duurzaam en een rijke en gevarieerde natuur. 

 

De oplossing van de conflicterende waarden brengt je tot de vraag wat uiteindelijk goed is.   

Milieuethiek helpt je te analyseren en helpt je waardeconflicten op te lossen. Ze moet de 

                                                
6
 Achterberg, (1993) 



Milieuethiek|  63 

 

oplossingen rechtvaardigen. Dat brengt je tot antwoorden op vragen als wie en wat waarde 

heeft en over wat voor waarden we praten. 

Er bestaan twee grote groepen van waardeperspectieven: de antropocentrische en niet-

antropocentrische. Allebei bevatten ze verschillende soorten milieuethiek. Verderop in dit boek 

gaan we er nader op in.  

 

2.3.4. Morele zorg voor de natuur 

 

In de vroege 1970iger jaren kwam milieuethiek op als een nieuwe sub-discipline in de 

filosofie. Tot dan toe hield de filosofie zich bezig met het menselijk handelen tussen mensen 

onderling. Handelingen naar de natuur toe werden op een antropocentrische manier 

bekeken. De handelingen waren goed of niet goed voor zover het het welzijn van de mens 

betrof.  

Daarna werd het traditionele antropocentrisme uitgedaagd.  De superioriteit van de 

mens werd ter discussie gesteld. Daarnaast werd er gezocht naar rationele argumenten om 

de natuurlijke omgeving en haar niet menselijke elementen,  intrinsieke waarden toe te 

kennen. Verderop wordt er nader op ingegaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROLE VRAGEN 

 Wat is de werkdefinitie van milieuethiek? 

 Wat is de definitie van natuur en milieu ? 

 Wat zijn milieuproblemen ? 

 Welke milieuproblemen wekken ethische vragen op ?  

 Wat zijn de twee belangrijkste benaderingen in de milieuethiek? 

 



Milieuethiek| De uitdaging in de milieuethiek 64 

 

 

3. De uitdaging in de milieuethiek 
 

Rainer Paslack 

 

3.1. Drie morele gebieden binnen de milieuethiek 

 

CENTRAAL DOEL 

U gaat begrijpen hoe het veld van de milieuethiek gestructureerd is. Wat zijn de centrale 

gebieden van de milieuethiek(deel 1) en de essentiële niveaus van het redeneren over het 

milieu. (deel 2) 

 

Doelen 

Na dit deel bent u in staat  

(1) te beschrijven wat de centrale gebieden en vragen zijn in de milieuethiek.  

(2) te verklaren wat wordt bedoeld met “een niet menselijk organisme kan een waarde in 

zichzelf hebben”. 

(3) een discussie te voeren over de verschillen tussen een directe of indirect ethische 

verantwoordelijkheid voor de natuur. 

In de praktische filosofie is de ethische reflectie is een essentieel onderdeel . Het tracht 

antwoorden te geven op de vraag “wat zullen we doen”. De ethiek richt zich op het geven 

van een normatieve oriëntatie voor het menselijke handelen. De relatie tussen de 

onderwerpen is hierbij van bijzonder belang.  Kant zegt dat alle onderwerpen van dezelfde 

waarde zijn. Vandaar dat het menselijk handelen onderworpen moet worden aan dezelfde 

criteria en morele implicaties. Dus bijv. liegen is verboden voor alle mensen. Een leugen voor 

bestwil is acceptabel onder sommige omstandigheden maar dit kan nooit leiden tot het 

toestaan van liegen in het algemeen.  Wat voor de ene figuur geldt, geldt ook voor de ander. 

Wie door een ander als een moreel persoon erkend wil worden, wil op dezelfde manier 

behandeld worden.  Hij moet aan zijn kant de moraliteit en de waardigheid van ieder ander 

persoon accepteren en ze rechtvaardig behandelen (het principe van gelijkheid en het 
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principe van reciprociteit). Zonder die principes zouden er geen menselijke rechten bestaan 

en zouden democratische samenlevingen niet gelegitimeerd zijn.    

In het algemeen gesproken kan je zeggen dat ethiek onderzoekt wat goed en slecht is ofwel 

wat waardevol is in het individuele en sociale leven en in relatie met de wereld. In het begin 

kan het zijn dat nog niet zo duidelijk is welke  waarden in het spel zijn en hoe gerechtigheid 

kan overwinnen. Daarnaast zijn er enkele ethische principes als de wereld zal niet vergaan 

als men wil leven in vrede. Hiervoor is het grondvest gelegd in de mensenrechten.  

 

Bepaalde ethische waarden en gedragingen zijn nodig om de bindende regels te verkrijgen 

voor harmonieuze, sociale, politieke, economische en culturele relaties tussen mensen en 

naties.  Het is zo dat de basale waarden als vrijheid, gelijkheid en broederschap algemeen 

geaccepteerd worden maar ze moeten telkens weer opnieuw geïnterpreteerd worden en 

moeten worden onderhandeld op intermenselijk, intercultureel en internationaal niveau. In 

het interpreteren van de hoge standaardwaarden als mensenrechten kunnen conflicterende 

belangen en waarden opdoemen veroorzaakt door bijv. verschillende religieuze, ethische of 

politieke gezichtspunten op het gedrag.  Dit  kan leiden tot verschillende prioriteiten m.b.t. de 

waarden (binnen de hiërarchie van waarden) en als gevolg voor het gedrag.   

Een bijzonder probleem bij de toepassing van waarden ontstaat wanneer het niet echt 

duidelijk is  wat behoort tot het "ethische universum". Milieuethiek heeft zo‟n 

toepassingprobleem. Milieuethiek is een ethiek van toepassing. Haar waarde hangt af van of 

er een morele intrinsieke waarde wordt gehecht aan de omgeving van de menselijke 

samenleving - de natuur - of niet. Het is onbetwistbaar dat de natuur waardevol is voor de 

mens, maar is de natuur zelf als geheel houder van een waarde in zichzelf ? Met andere 

woorden: is de natuur - of hebben natuurlijke wezens - een eigen intrinsieke (absolute) 

waarde of slechts een relatieve (afgeleide) waarde in relatie tot het goede van de mens (het 

menselijk individu of de menselijke samenleving als geheel)? Veel milieu-ethici zijn van 

mening dat een dergelijke autonome waarde moet worden toegekend aan bepaalde wezens 

in de natuur. Die waarde moet worden gerespecteerd in onze betrekkingen met hen.  

 

Milieuethiek is een gebied met nieuwe vormen van evaluatie:  bv. hoe dient men om te gaan 

met schaarse natuurlijke hulpbronnen (zoals fossiele brandstoffen). Het onmiddellijk 

aanwenden voor gebruik staat tegenover belangen in toekomst.  
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Moreel medeleven en zelfbelang 

 

Als je moreel medeleven of respect voor anderen hebt, betekent dat dat je je 

intrinsieke waarden legt op hun goed leven, of hun welzijn en geluk en niet alleen 

voor je eigen geluk. Iemand die alleen in zichzelf geïnteresseerd is, vindt het geluk 

van anderen alleen maar een instrumentele waarde voor zijn of haar eigen geluk.  

(Krebs 1999: 16) 

 

Controle vragen 

 Waarom zijn de principes van gelijkheid en ongelijkheid essentieel in alle ethiek 
die inzoemt op de waardigheid van de mens en een rechtvaardige samenleving ?   

 Waarom zijn tegenstrijdige belangen en warden onvermijdelijk in onze modern 
maatschappij ? 

 Wat is de basale vraag waarop milieuethiek een antwoord tracht te geven ? 

 Wat is het verschil tussen een directe en indirecte ethische verantwoordelijkheid 
naar de natuur toe ? 

 

We kunnen drie "gebieden" van milieuethiek onderscheiden die samen bouwen aan een 

oplopende reeks. Elk volgende gebied omvat het voormalige of breidt deze uit met een extra 

"morele dimensie". 

1. De resource ethiek 

Resource ethiek is milieuethiek maar dan in een meer beperkte zin.  Resource ethiek (de 

ethiek van de hulpbronnen) plaatst de mens in het centrum en neemt in overweging dat 

hulpbronnen schaars zijn, uit kunnen putten of lucht, water en bodem kunnen vervuilen. 

Speciale ethische overwegingen spitsen zich toe op hernieuwbare biotische bronnen zoals 

bossen of vispopulaties. Ook behoort de vraag m.b.t. het opwarmen van de aarde tot de 

resource ethiek. Tenslotte kan men ook de landbouw-ethiek hiertoe rekenen die zich in het 

bijzonder bezighoudt met vraagstukken over bodem- en landschapsveranderingen. De 

landbouw en haar landgebruik kan namelijk ernstige milieuschade toebrengen.  

Resource ethiek stelt zich de vraag hoe we ruwe grondstoffen en milieu-items als water en 

bodem ons door de natuur geleverd kunnen worden zonder dat onomkeerbare schade 

(uitputting of milieuvervuiling) wordt toegebracht.  Dergelijke ethiek kan alleen 

gerechtvaardigd worden via antropocentrische redenen ofwel via het belang voor de 

mensheid. 
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2.  Dierenethiek 

Dierenethiek  houdt zich bezig met het welbevinden van individuele wezens die gevoelig zijn 

voor pijn.  De term dierenethiek is een beetje misleidend aangezien het niet alle dieren 

betreft maar alleen die dieren die een zenuwstelsel hebben.  Men denkt dat het hebben van 

een zenuwstelsel impliceert dat je pijn kan lijden. Dierenethiek bekijkt de relatie tussen 

mensen en alle organismen van wie we denken dat ze lijden net zoals wij dat doen. We 

kunnen medelijden voelen met een gevoelig organisme omdat we het lijden van een dier 

vergelijken met hoe wij zouden lijden.  Zulke organismen hebben ook een drang naar 

zelfbehoud en een vredig bestaan en streven naar het voorkomen van lijden en ongemak.  

Organismen die een belang in hun zelf hebben zijn , zijn  te zien als waardevol in morele zin 

omdat men moet bekennen dat ze een autonomie hebben in hun gedrag. Dit is niet alleen 

een feit voor  de grote (mens)apen die onze meest naasten zijn in het dierenrijk maar ook 

voor alle niet primaten men dien verstande dat zij gevoelig moeten zijn voor pijn en zichtbaar 

een zelfbewuste perceptie van hun omgeving hebben.  

Dus dierenethiek vraagt aan de ene kant of dieren – tenminste die gevoelig zijn voor pijn, 

een waarde genereren en een doel in zichzelf. En - als dat zo is- vragen wat dat betekent in 

ethisch perspectief m.b.t. onze relatie en gedrag naar hun toe.  Een consequente 

dierenethicus gaat voorbij aan de antropocentrische benadering door te gaan denken op een 

“pathocentrische” manier.  

3.  Natuurethiek 

De ethiek van de natuur richt zich op de morele aspecten van lagere levensvormen als 

planten, schimmels, bacteriën etc. maar ook op andere supra-individuele biotische 

organismen als soorten, levensgemeenschappen, ecosystemen of landschappen. Het 

bediscussieert zaken als natuurbescherming en het voorkomen van vernietiging van de 

natuur door de mensheid.  Vanuit deze optiek draagt het bij aan een milieugerelateerde 

bescherming van de civilisatie. In een beperktere zin  houdt natuurethiek zich bezig met het 

vaststellen van de morele status van de natuur of grotere natuurlijke systemen 

(ecosystemen). We zullen later zien dat de kern van natuurethiek ons confronteert met de 

meest moeilijke problemen.  De belangrijkste bezorgdheid is niet een individuele ethiek 

kijkend naar losse organismen en de bescherming ervan maar kijkend naar grote gehelen , 

soortenbescherming of zelfs de bescherming van evolutionaire potenties of processen. In 

deze zin is natuurethiek biocentrisch (alle levende organismen) of ecocentrisch 

(ecosystemen) of zelfs holistisch (alle natuurlijke zaken). Overwegingen op natuurethisch 

gebied raken aan natuurlijke filosofische vragen als bijv.  heeft de natuur als een geheel een 
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morele status ?  Is het recht op bescherming van biotopen belangrijker dan dat van 

afzonderlijke organismen en soorten, met als gevolg dat we losse organismen of zelfs hele 

populaties moeten opofferen voor het belang van het behoud van grotere ecosystemen ? 

Natuur ethiek stelt de vraag of  iedere vorm van leven of van complexe natuurlijke systemen 

– en misschien zelfs de natuur als geheel – een morele waarde opwekt en daarom het 

absoluut waard maakt om te beschermen. Dergelijke ethiek gaat – zelfs meer dan de 

dierenethiek – verder dan de scope van milieuethiek die alleen uitgaat van de  belangen van 

mensen. In tegenstelling tot antropocentrisch is natuurethiek fysiocentrisch georiënteerd.  

 

Een voorspelling van een 19e eeuwse Cree Indiaan 

(populair gemaakt door Greenpeace): 

 

Alleen als de laatste boom dood is 

En de laatste rivier vergiftigd 

En de laatste vis gevangen is 

Zullen we ons realiseren dat we geld niet kunnen eten. 

 

Laten we even in het kort kijken naar de historische ontwikkeling van deze drie gebieden van 

de milieuethiek: 

Historisch gezien is de resource ethiek de oudste vorm van milieuethiek. Al in de vroege 

moderne tijd vroeg men zich af hoe de bestaande natuurlijke bronnen als hout in de bossen 

of de kwaliteit van het water op een duurzame manier gebruikt kunnen worden. Dit was 

gebaseerd op de waarneming dat hele gebieden werden verlaten als gevolg van roofbouw 

ten behoeve van huizen- of scheepsbouw (al bij de oude Grieken die grote vloten 

onderhielden). Ook ervaringen met watervervuiling bijv. door het kleuren van huiden of textiel 

droegen hiertoe bij.  Het resource ethische debat kreeg haar eerste hoogtepunt in de 

zeventiger jaren toen de Club van Rome waarschuwde voor overexploitatie van fossiele 

brandstoffen en talrijke natuurlijke rijkdommen.  

Ook de dierenethiek heeft oude filosofische wortels. Immanuel Kant stelde het brute contact 

met gevoelige dieren aan de kaak (in contrast met René Descartes die nog steeds 

mechanisch dacht en dieren beschouwde als domme machines).  Daarbij geloofde Kant dat 

intensief contact met dieren kon bijdragen aan het verbeteren van het moraal bij mensen. 
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Zelfs de utilist Jeremy Bentham formuleerde een allereerste verplichting van mensen ten 

opzichte van gevoelige dieren.  

Natuurethiek, in zoverre het zich openbaart als beschermingsethiek, gaat terug tot de tijd van 

de Romantici (einde van de 18e eeuw tot het midden van de 19e eeuw) waar de schoonheid 

van landschappen voor het eerst bijzonder gewaardeerd werd. Het toevoegen van een 

esthetisch gevoel aan de natuur heeft substantieel bijgedragen aan de milieuethiek. Dat is 

zelfs tot op heden het geval. In de traditie van de romantische filosofie werd de 

natuurbeschermingsbeweging opgericht in Europa en Noord-Amerika in de 19e eeuw. Hier 

werd voor het eerst de kritiek op beschaving en technologie verboden met de nationale 

geboortegrond en het gevoel van een diepe band met de natuur. Ook de toespraak van 

opperhoofd Seattle (zie bijlage) heeft de wereld inzicht gegeven in hoe je natuurethiek zou 

kunnen zien.  

Wij zijn een deel van de aarde  
en de aarde is een deel van ons.  
De geurende bloemen zijn onze zusters;  
het hert, het paard en de machtige adelaar zijn onze broeders.  
De rotsige hoogten, de grazige weiden,  
de lichaamswarmte van pony en mens -  
alles is aan elkaar verwant. 
Wat er met de Aarde gebeurt,  
gebeurt met de kinderen van de Aarde!  
U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten  
de as van onze grootvaders is. 
Leer de eerbied voor de Aarde,  
vertel uw kinderen dat de Aarde vervuld is  
van de levens van onze voorouders:  
dat de Aarde onze Moeder is.  
Wat er gebeurt met de Aarde,  
gebeurt met de kinderen van de Aarde.  
Als de man op de grond spuwt, 
spuwt hij op zichzelf.  
Dit weten wij: de Aarde behoort niet aan de mens. 
De mens behoort aan de Aarde.  
Dit weten wij: Alles hangt samen als het bloed  
dat een familie verbindt.  
Alles hangt met alles samen.  
Wat er met de Aarde gebeurt, 
gebeurt met de kinderen van de Aarde.  
De mens heeft het web van het leven niet geweven.  
Het is slechts één draad ervan.  
Wat hij met het web doet doet hij met zichzelf.  
Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan.  
Onze doden leven voort in de stille wateren van de Aarde.  
Zij keren terug als de naderende voetstappen  
van de komende lente. 
Het is hun geest die als een rimpeling van de wind  
over het water van de meren loopt.  
  
Uit de redevoering van Seattle,  
het stamhoofd van de Dwamish-Indianen,  
tot de Amerikaanse regering, december 1854 
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To the argument of aesthetic contemplation 

 

Mr K and Nature 

 

Asked about his attitude to nature, Mr. K said: “Now and then I like to see a few trees 

on coming out of the house particularly because they achieve such a special degree 

of reality by looking so different according to the time of day and season. Also, as 

time goes on, we city dwellers get dazed by never seeing anything but use-objects, 

such as houses and railways which, if unoccupied, would be empty, if unused, 

meaningless. Our peculiar social system allows us to regard even human beings as 

such use-objects; and so trees, at any rate for me, since I am not a carpenter, have 

something soothingly independent about them, outside myself, and as a matter of fact 

I hope that for carpenters, too, they have something about them which cannot be put 

to use.” (Brecht 1967 [1961]: 381 f. [110]) 

Pas in de jaren zeventig verscheen de milieuethiek als een autonoom academisch gebied 

toen de bedreiging van ons natuurlijk erfgoed door menselijke vervuiling en ecologische 

vernietiging duidelijk werd.  Pas toen hadden de wetenschappelijke exploratie van natuurlijke 

systemen en de interacties tussen ecologie en  economie zich zover ontwikkeld dat 

milieuethiek er bij betrokken ging worden.  Bovenal kregen de resource ethiek en de 

landschapsethiek een enorme toename in aandacht als ecologische ethiek.  

Deze ontwikkeling werd vergezeld door een grote verandering in het bewustzijn van mensen 

m.b.t. het milieu. Voor het eerst was de “groene beweging” in staat haar protest tegen de 

vernietiging van het natuurlijke milieu om te zetten in groene partijen. Velen van ze zijn 

gekozen in hun nationale parlement en kunnen zo op een politieke manier werken. In 2009 

kreeg in Nederland zelfs een partij die opkomt voor de dieren zoveel stemmen dat ze in het  

parlement terecht kwam.  

In de tijd van de groene beweging werd duidelijk dat de reflectie op mensen, de 

maatschappij en de natuur een integraal onderdeel zouden moeten zijn van alle ethiek.  Ook 

dierenbeschermers konden hun bezorgdheid effectiever  ventileren.  Dit betrof de 

behandeling van dieren in de veehouderij en in onderzoek (proefdieren) maar ook kreeg het 

continue uitsterven van dieren (vogels, walvissen, grote apen etc.) meer aandacht. De vraag 

naar een ethisch toegespitste behandeling van dieren en voor de bescherming van 

bedreigde diersoorten werd steeds meer geaccepteerd. Ook die voor bijzondere 

ecosystemen (als de tropische regenwouden) die bijdragen aan het klimaat op aarde maar 

ook als habitat, werd erkend en werd onmiskenbaar.  
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Het is duidelijk dat het conflict tussen de antropocentrische en fysiocentrische benadering 

zou gaan plaatsvinden.  Hoe kan men het  belang van mensen en dieren op een ethische 

wijze afwegen.  In welke gevallen moet het belang van de mens een pas op de plaats maken 

ten behoeve van andere levende medebewoners van de aarde.  Milieuethici moeten hun 

vragen niet alleen afwegen tegen sociale en economische waarden maar moeten ook nog 

rekening houden met interne conflicten m.b.t. de juiste milieuethiek zelf.  

Controlevragen 

 Over welke natuurlijke bronnen praten we bij resource ethiek“? 

 Refereert “dieren ethiek” aan alle dieren? 

 Bespreek: Hoe kan een levend wezen een belang in zichzelf hebben“? 

 Moeten we bij de natuurethiek ook in ogenschouw nemen anorganische zaken als 
kometen en mineralen? 

 Op welke manier kan het klimaat een ethische waarde in zich hebben op een 
manier dat het behouden moet blijven? 

 Bespreek: Je kunt hele ecosystemen trachten te behouden of een enkel levend 
organisme. Welk conflict ontstaat dan? 

 Bespreek: In welk opzicht is de men een onderdeel van de natuur en in welk 
opzicht niet? 

 

3.2. Drie niveaus van milieuredeneringen 

 

DOELEN 

Na dit deel kunt u 

(1) herkennen aan welke niveaus van milieudenken, milieuethiek een bijdrage kan leveren, 

(2) beschrijven in hoeverre milieu ethiek eco-politieke besluiten kan beïnvloeden, 

(3) uileggen wat natuurwetenschappen en milieuethiek van elkaar kunnen leren 

(4)    aanduiden hoe moeilijk het is de successen van milieumaatregelen te bepalen, 

(5) samenvatten waarom mensen geïnteresseerd moeten zijn in de bescherming van de 

natuur.  

 

We hebben drie niveaus onderscheiden in de milieuethiek. Resource ethiek, dierenethiek en 

natuurethiek.  Toch is het goed deze verdeling in verantwoordelijkheden in sommige 

gevallen verlaten.  Een aantal milieuproblemen als de bescherming van watersystemen bij 
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nationale parken, stedenbouwkundige planning etc., hebben aspecten van resource ethiek, 

dierethiek en natuurethiek samen.  

Je kan ook onderscheid maken in verschillende niveaus waarop milieuethiek wordt 

geïmplementeerd.  

De suggestie van Konrad Ott (Ott.2000) hanterend kunnen drie niveaus onderscheiden 

worden: 

(1) Filosofisch niveau (ethiek) 

(2) Politiek-juridisch niveau (wetten) 

(3) Casuïstisch niveau (afzonderlijke cases en acties) 

 

1. Het filosofisch niveau 

Dit hoge niveau houdt zich bezig met fundamentele uitspraken. In het  filosofische universum 

van milieuethische verhandelingen worden de pro´s en contra´s van de verschillende 

uitgangspunten ontwikkeld en bediscussieerd. De deelnemers zijn de academische experts , 

milieuethici en alle personen die milieubeslissingen maken in hun beroepsmatige context als 

politici, juristen, ingenieurs, biotechnologen etc.  In een vergroot netwerk kunnen alle 

mensen deelnemen in het milieudebat voor zover ze een ontwikkeld milieubewustzijn 

hebben en wanneer ze de gevolgen van hun daden voor het milieu mee in overweging willen 

nemen.  

Of en tot welke mate dieren- en natuurethiek een rol speelt bij mensen en in de maatschappij 

moet door elke persoon individueel beslist worden of – gezien op een nationale of 

internationale schaal – op politiek niveau.  Om er voor te zorgen dat die beslissingen niet 

puur op intuïtie of basis van ongegronde redenen plaatsvindt, is het nodig een begrip te 

verkrijgen over de controversiële discussies rondom de professionele milieuethiek.   

2. Politiek juridisch niveau 

Op dit niveau hebben we te maken met de beschrijving van collectieve bindende normatieve 

regelgeving en doelen voor politieke acties (bijv. milieukwaliteitsdoelen).  Elke beschrijving 

op dit gebied veronderstelt een bepaalde houding t.o.v. het milieu  en borduurt voort op 

politieke besluiten die in het verleden genomen zijn.  Alle relevante milieudoelen en -

programma‟s worden vastgesteld vanuit de druk van politieke organen zoals regeringen, 

parlementen en het publieke bestuur.  Milieuwetgeving combineert ethische principes en het 

resultaat van politieke besluitvorming in de vorm van wetten en andere besluiten die verplicht 

zijn voor alle leden van een land.  Niet alleen gaat het over strikte bindende wetten maar ook 
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handleidingen, quotes en standaarden . Bij het vinden van een balans tussen de 

verschillende  individuele en maatschappelijke belangen om milieu hulpbronnen te gebruiken 

kan milieuconsultancy helpen.  

De vraag is in hoeverre in liberale samenlevingen, individuele rechten kunnen bestaan ten 

opzichte van gezamenlijke rechten.  Onder welke omstandigheden overwint de claim om 

arbeidsplaatsen te behouden ten opzichte van een gezond milieu ?  Meer in het 

algemeen..hoe kunnen milieu en economie met elkaar in harmonie komen.  Hoe is het 

mogelijk om  lange termijn doelen als duurzaamheid te bezien ten opzichte van korte termijn 

belangen van privaat gewin ? 

Milieuethiek kan bijdragen aan het efficiënt maken van milieubeleid en aan milieueducatie 

mits de milieuethicus de inwendige academische cirkels verlaat en deelgenoot wordt van het 

politieke debat over bijv. de klimaatdoelen, het behoud van de regenwouden of visvoorraden 

en over het probleem van rechtvaardigheid naar het milieu toe 

Casuïstiek niveau 

In het midden van dit niveau staan technische methoden en maatregelen om het milieu te 

beschermen.  Ondanks het feit dat milieuethiek niet direct bijdraagt aan de technische 

oplossingen van milieuproblemen,  kan het aandacht vragen voor de zin en het belang van 

de technische metingen en maatregelen.  Het kan soms bijdragen aan de vraag hoe diep 

moet worden ingegrepen, de kosten en mogelijke onbedoelde neveneffecten. De uitvoering 

van technische maatregelen vindt niet plaats in een ethiekvrije wereld. Altijd raakt zulk 

handelen collectieve of individuele belangen of rechten die zijn beschermd door de wet naast 

dat er nooit rekening kan worden gehouden met de belangen van iedereen. Wie krijgt het 

ongemak ? Wie draagt de kosten ? Hoe duurzaam moeten de effecten van de maatregelen 

zijn ? Met name als je kijkt naar een ethische vergelijking van alternatieve technische 

maatregelen kan er een conflict ontstaan tussen de antropocentrische en meer 

fysiocentrische benaderingswijze.  Wat is het in zo‟n geval echt waard respect voor te 

hebben. Wat heeft de prioriteit. Het welzijn van de mens of bij een bepaald milieuprobleem 

die van planten en dier? 

Andere vragen zijn of de voorgestelde maatregel wel toereikend is als het milieuprobleem 

complex is en het succes van de maatregel onzeker is . Technische interventies in complexe 

ecosystemen vinden altijd plaats met een zekere onzekerheid. Kan het zijn dat onbedoelde 

bijeffecten misschien wel het bedoelde effect teniet doen ?  Daarbij zijn ingrepen in complexe 

systemen als  ecosystemen en in het milieu vaak niet zo eenvoudig te bezien op hun 

uitkomst.  
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Als we een kosten-batenanalyse willen maken moeten we weten welke waarden betrokken 

zijn en tot op welke hoogte we bereid zijn er voor te betalen.  Hoe waardevol is een intact 

natuurgebied voor een samenleving ? Eerst zou je de waarden moeten rangschikken op 

belangrijkheid voordat je enige maatregelen gaat nemen. Maar naar welke normatieve 

criteria moet je rangschikken en hoe zit het met de waarden van de natuur zelf ?. Op een 

utilistische manier gerelateerd aan het nut voor de mens ? of deontologisch gerelateerd aan 

een inherente of intrinsieke waarde van de natuur ?  

Daarnaast komt de vraag op in hoeverre bepaalde maatregelen werkelijk bijdragen aan het 

beschermen van het milieu ofwel hoe we het succes van een maatregel kunnen zien. Dit is 

vaak niet zo maar wetenschappelijk of ethisch te beantwoorden. Sommige milieuethici 

denken dat de balans in de natuur – haar behoud of vervangbaarheid- het belangrijkste doel 

moet zijn. Maar indien  we van een uitgebalanceerd evenwicht praten, het is vaak onduidelijk 

hoe dat zit en hoeveel het aankan.  

Ethische normen moeten vaak vertaald worden in technisch controleerbare normen ( 

grenswaarden) om praktische relevantie te bereiken. Vandaar dat er bij milieuethici een 

discussie bestaat over de vraag in hoeverre het wetenschappelijk zou moeten worden. Maar  

moderne milieuethici laten resultaten van de wetenschappelijke ecologie niet meer zijdelings 

liggen.  

Als  een toegepaste ethiek vertrouwt de milieuethiek op de resultaten van empirische 

wetenschappen. Andes kan het geen realistische vragen en vooruitzichten  formuleren.  

Vandaar dat  beslissingen nemen op intuïtieve basis niet genoeg is. Men zal er 

wetenschappelijke zaken in mee moeten nemen.  

Als we onze relatie en gedrag t.o.v. de natuur willen bepalen is milieuethiek van groot 

belang.  Milieuethiek moet gebaseerd zijn op fundamentele ideeën van rechtvaardigheid voor 

alle levende wezens die het waard zijn te beschermen en voor ecologische duurzaamheid.  

Milieuethiek heeft tot taak modellen te ontwikkelen (algemene oriëntaties) in richtingen als 

(a) het model van duurzaamheid met name voor de resource ethiek (b) het model van het 

voldoende goed handelen naar soorten toe voor de dierenethiek (c) het model van de intacte 

natuur op het gebied van de natuurethiek. Daarnaast levert de milieuethiek de basis voor 

milieueducatie. Op filosofisch gebied levert milieuethiek redeneringen en argumenten voor 

de verschillende gebieden van  het handelen op het politiek juridische en casuïstiek niveau. 

Vandaar dat milieuethiek een uitdaging vormt voor de moderne samenleving omdat het 

vraagt om een voorzichtige en ethisch sensitieve co-existentie met de natuur.  
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Controlevragen  

 Voor wie zijn de filosofische overwegingen van de milieuethiek van belang ? en 
waarom ? 

 Wat is het centrale probleem in de discussies onder milieu-ethici ? 

 Bediscussieer: Op wat voor manier kunnen milieuethische overwegingen een rol 
spelen in ecopolitieke besluiten ?  

 Geef voorbeelden wanneer economische belangen in conflict komen met milieu-
ethische opvattingen. Bediscussieer mogelijke oplossingen. 

 Bediscussieer welke rol milieubewustzijn spelt in milieugerelateerd gedrag van 
individuen in de maatschappij ? 

 Geef voorbeelden van milieuvervuiling en ecologische schade in je eigen 
omgeving waarvoor de samenleving oplossingen moet vinden. Wat kan je eigen 
bijdrage daarin zijn ? 

 Wat maakt het zo moeilijk om het succes van milieumaatregelen te meten in 
sommige gevallen ? 

 Bediscussieer hoe belangrijk het is voor de samenleving intacte natuur te 
behouden. Ook als we daarvoor een hoop comfort moeten opgeven?  

 Bediscussieer: Is het niet gewoon normaal in de evolutie dat soorten verdwijnen 
en dat ecosystemen radicaal veranderen. Waarom zouden we als mensen de 
natuur zo goed willen beschermen? Anders gezegd: de natuur is meedogenloos 
tegen planten en dieren en waarom zou de mens dan doordacht moeten 
handelen ? 
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4.  Belangrijke benaderingen in de milieuethiek 
 

 

Kees Vromans & Rainer Paslack 

 

HOOFDDOELEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Introductie: Morele zorg voor de natuur 

 

Zoals we in hoofdstuk 2 en 3 hebben gezien kwam de milieuethiek opzetten in de vroege 

1970er jaren. Tot die tijd stelde de filosofie vragen bij het menselijk handelen naar andere 

mensen toe. Handelingen naar de natuur toe werden op een antropocentrische manier 

bekeken.  De handelingen waren goed of niet goed als het welzijn van de mens op het spel 

stond.    

Dit traditionele antropocentrisme werd uitgedaagd. In de eerste plaats stelde de 

milieuethiek vragen bij de morele superioriteit van mensen t.o.v. andere soorten op aarde. 

 Na dit deel weet u dat de milieuethiek zich afvraagt of de mens wel moreel 

superieur is ten opzichte van andere organismen op aarde.  Milieuethiek zoekt naar 

rationele argumenten om de morele status van de natuur, het milieu en haar niet-

menselijke elementen, te toetsen. 

 De milieuethiek kent hierbij twee benaderingen: de antropocentrische en  

de niet-antropocentrische.  

 Na dit deel kent u de argumenten van deze twee theorieën en enkele van de 

representanten ervan 

 U weet dan hoe u over deze theorieën meer informatie kunt verkrijgen 

 U kunt dan via een voorbeeld en het gebruik van het stappenplan uw  eigen 

waarden verduidelijken alsmede de basale houdingen van mensen naar de natuur 

en het milieu toe.  
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Daarnaast zoekt het naar mogelijke argumenten om aan te tonen dat de natuur en haar niet-

menselijke componenten, een intrinsieke waarde hebben.7 

 

4.2 Les 1: De antropocentrische kijk 

 

Doelen 

Aan het einde van dit deel begrijpt u 

 wat de term antropocentrisch betekent  

 hoe de antropocentrische kijk van milieuethiek filosofisch is ontstaan, 

 dat de antropocentrische benadering naar milieuethiek toe niet alleen instrumentele 

waarden kent maar ook esthetische en spirituele waarden. 

 

4.2. Verschillende antropocentrische uitgangspunten 

 

De centrale ethische vraag is: Wie of wat behoort tot het morele universum. Of naar wie of 

wat hebben we morele verplichtingen. Wie of wat heeft waardigheid die gerespecteerd moet 

worden. In dit deel van dit hoofdstof kijken we alleen maar naar de antropocentrische kijk op 

het morele universum. We kunnen zeggen:de antropocentrische kijk op milieuethiek is totaal 

en alleen gericht op de mens. Maar ook dat begrip is rekbaar (we volgen Krebs 1999: 19 f.): 

Je zou kunnen onderscheiden 

1. alleen mijzelf (egoism) 

2. mijzelf, mijn familie en vrienden (kleine groep egoïsme) 

3. alle mensen van mijn klasse (classicisme) 

4. alle inwoners van mijn land (nationalisme) 

5. alle mensen van mijn ras (racisme) 

6. alle mensen van mijn sexe (sexisme) 

7. alle levende mensen (universalisme van het heden) 

8. alle levende mensen en die ooit geleefd hebben (universalisme met inbegrip van het 

verleden) 

9. alle levende mensen en die in de toekomst (universalisme met inbegrip van de toekomst) 

 

                                                
7
 See http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental 

http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental
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In elke stap wordt de grens verlegd en wordt de kring groter en dus ook het morele 

universum.  Als ook niet menselijke organismen tot het morele universum worden toegelaten 

kan men de antropocentrische visie beschouwen als “soorten egoïsme”(zoals Peter Singer 

zegt in Singer 1975) of als een vorm van “menselijk chauvinisme” (zie Routley/Routley 

1979).  

De bovengenoemde opsomming heeft een hiërarchische structuur in zich die de focus van 

het antropocentrisme als maar vergroot. We kunnen hier niet alle posities in detail bekijken 

maar de laatste is van speciaal belang. Het kijkt ook naar de generaties na ons. Wat we op 

dit moment doen m.b.t. onze natuur reduceert de kans voor toekomstige generaties een 

goed leven te lijden enorm. Als moreel respect inhoudt respect voor een goed leven voor 

iedereen dan is dat ook inclusief toekomstige generaties. Het is moeilijk in te zien welk goed 

argument hier tegenin gebracht kan worden. Of zoals Angelika Krebs zegt (Krebs 1999: 20): 

“ Als je het goede leven van generaties die na ons komen er niet bij betrekt, parallel aan 

ontkennen in de tijd,  lijkt dat op het ontkennen van de positie van mensen in de derde 

wereld, parallel aan het ontkennen in ruimte. Als het laatste immoreel is, is het eerste het 

ook. Inderdaad weten we niet hoe de toekomst er uit ziet en wat toekomstige generaties 

nodig hebben voor een goed leven. We weten het niet precies maar er zijn sommige basale 

behoeften die we ons voor kunnen stellen. “Toekomstige generaties zullen gezond willen 

leven en willen schone zomerse dagen meemaken. Als we de ozonlaag vernietigen moeten 

ze binnen blijven om huidkanker te voorkomen, en dit kan moreel niet juist zijn” (Krebs 1999: 

20)  

We kunnen zeggen dat toekomstige generaties dezelfde morele rechten hebben als de 

huidige generaties inclusief het recht om te kunnen leven. Vandaar dat een 

antropocentrische ethiek moet claimen dat we verantwoordelijkheden hebben naar het milieu 

toe voor het welzijn van huidige generaties inclusief toekomstige. (cp. Gewirth 2001). 

Ondanks een gebrek aan wederzijdse uitwisseling (toekomstige generaties kunnen niets 

voor ons doen) en het probleem van het feit dat toekomstig generaties geen identiteit hebben 

voor ons (we weten niet precies toekomstige mensen zullen zijn cp. Parfit 1984), kan men 

beargumenteren dat het onze verplichting is er voor te zorgen dat toekomstige generaties in 

hun behoeften kunnen voorzien. Vandaar dat we serieus moeten kijken de milieuvervuiling, 

de uitputting van onze hulpbronnen, klimaatverandering en de bevolkingsgroei. (Cochrane 

2007). 

 

4.3. De instrumentele waarde van de natuur 
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In de antropocentrische optiek hebben dieren, planten, ecosystemen en de gehele natuur 

alleen waarde als het de mens en haar belangen betreft. Dat wordt instrumentele waarde 

genoemd. Voor hen is de enige reden om natuur te behouden is het bevredigen van basale 

menselijke behoeften.  

De natuur en natuurlijke hulpbronnen zijn een voorwaarde ons biologische en economische 

leven. Zonder de natuur is menselijk leven niet mogelijk. 

In de antropocentrische kijk is de natuur (lucht, water, mineralen, planten, dienen ect.) nodig 

en waardevol voor de mensheid- maar alleen op die manier waardevol. Er zit geen waarde in 

de natuur zelf maar alleen ten behoeve van behoeften van de mens zelf. Spaazaam omgaan 

met hulpbronnen wordt alleen gedaan met het oog op toekomstige generaties die ook nog 

wat willen hebben 

Vandaar dat de discussie over duurzame ontwikkeling zich vaak focust op resource 

management, met de nadruk op sociale rechtvaardigheid en het welzijn van toekomstige 

generaties (cp. Palmer 2008: 18). Het is wel zo dat de definitie die het meest wordt 

gehanteerd m.b.t. duurzame ontwikkeling een antropocentrische is namelijk “Duurzame 

ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in huidige behoeften zonder het onmogelijk te 

maken voor toekomstige generaties in hun behoeften te kunnen voorzien.  

In die optiek hebben we geen speciale milieuethiek nodig omdat elke ethiek menselijke 

ethiek is. Waarden zijn zowel door mensen gegenereerd als dat ze gefocust zijn op mensen. 

In principe hebben alleen mensen morele standaarden en morele hulpmiddelen. We kunnen 

dan onderscheid maken in directe verplichtingen en indirecte verplichtingen naar alle soorten 

toe. Voor antropocentrische mensen is de natuur ethisch alleen van indirect van belang en 

dan alleen nodig als het de behoeften van mensen tegemoet komt. 

Als gevolg hiervan moeten we ook onderscheid maken in waarde van de natuur en waarde 

in de natuur. (Palmer 2008: 17) Alleen de eerste wordt geaccepteerd door antropocentristen 

zoals William Baxter. Voor hen heeft de natuur geen intrinsieke waarde en zij zeggen dat 

zonder de mens de natuur geen waarden bezit.  

Maar deze sterke antropocentrische kijk staat in scherp contract met de intuïtieve gevoelens 

van veel mensen. Zij voelen liefde voor de natuur (natuurlijke zaken als planten en dieren) 

voor henzelf en niet alleen instrumentaal. Wijze antropocentristen geven toe dat we meer 

gevoelens kunnen hebben naar de natuur toe dan instrumentele. Je kunt ook met de natuur 

in contact komen vanwege haar schoonheid of spiritualiteit (meer passief dan actief meer er 

van genietend dan gebruikend in een technologische wijze.   
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4.4. Esthetische en andere waarden van de natuur 

 

Sommige antropocentrische denkers die niet zo strikt zijn voegen ook schoonheid (en/of 

spirituele) waarden toe aan de instrumentele kijk op de natuur. De natuur beïnvloedt ook ons 

gevoel bijvoorbeeld als we frisse berglucht inademen. Zulke waarden doen denken aan 

intrinsieke waarden van de natuur omdat de waarden van de natuur zelf lijken te zijn. Maar 

ze worden er aan toegevoegd door de mens. Ze komen alleen maar door de mens in de 

wereld. Hou daarnaast in de gaten dat esthetische en spirituele waarden een andere 

kwaliteit hebben dan morele en ethische waarden. Daarnaast is het voor sommige mensen 

zo dat de natuur niet alleen een esthetische bron is maar dat het absoluut mooi en subliem 

is. Hier gaat de antropocentrische positie over in een epistemische en ontologische positie 

(hoewel niet in de morele betekenis).    

Sommigen ontkennen deze ontologische implicatie en zeggen dat er geen 

onafhankelijke esthetische kwaliteit is van de natuur zelf. Die waarde wordt er door de mens 

aan toegevoegd. Je zou je zelf eens af moeten vragen of je vindt dat de natuur een eigen 

echte, oorspronkelijke waarde heeft of niet. Als je dit doet kun je daarbij een gedachte-

experiment doen. Zou de laatste mens er fout aan doen als die de natuur zou vernietigen? 

Bedenkt darbij dat als de laatste mens er fout aan doet de hele planeet te vernietigen, 

andere organismen er wel degelijk toe doen (en zelfs misschien moreel toe doen).  

Je hebt natuurlijk esthetisch bewustzijn nodig om de schoonheid van de natuur te 

kunnen zien en ontegenzeggelijk heeft de natuur schoonheid in zichzelf. Het is waarschijnlijk 

zelfs  aangeboren dat we de schoonheid van de natuur voelen.    

De antropocentrische positie is niet principieel tegen gevoelens en emoties. 

Antropocentrische denkers kunnen met de niet antropocentrische denkers speciale 

gevoelens delen als de positieve gevoelens m.b.t. de natuurlijke omgeving waarin gedurende 

eeuwen mensen hebben geleefd. Die plaatsen geven het gevoel van vertrouwdheid en 

geborgenheid. Het gevoel van thuisland. Het thuisland draagt bij aan de identiteit van 

degenen die er leven. Jezelf begrijpen in termen van het land van oorsprong is een manier 

om je eigen individualiteit te uiten(s. Krebs 1999: 55). Als je terug gaat naar plaatsen waar je 

bent opgegroeid en je ziet dat de boom voor je huis gekapt is en de hele omgeving radicaal 

is veranderd, dan krijg je een gevoel van onbehagen. Antropocentrisch denkende mensen 

zouden in zo‟n geval kunnen redeneren dat het behoud van de natuur belangrijk is als je het 

beschouwt als het huis waarin je opgroeit.  

Antropocentrische mensen kunnen ook affectie hebben naar dieren met gevoel. Maar 

hij zal ontkennen dat zulke dieren enige morele waarde in zichzelf hebben. Antropocentrisch 
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denkenden kunnen zich best inspannen om dierenleed te voorkomen.  Medeleven hebben 

met dieren heeft geen speciale ethische rechtvaardiging nodig omdat het voor veel mensen 

logisch is. Ook zonder moreel respect kan men van de natuur houden en het hoog achten. 

Vandaar dat de antropocentrische kijk niet dezelfde is als een koude en harteloze blik op de 

natuur. De antropocentrische persoon kan  de natuur waarderen maar hij kent aan de natuur 

geen intrinsieke morele waarde toe.   

Alleen als men de antropocentrische kijk terugvoert op een instrumentele kijk op de 

zaak, kan het als wreed en materialistisch afgedaan worden. Alleen mensen die de natuur 

vernielen zonder goede reden, die frisdrankblikjes achterlaten, die op bloemen stappen die 

eenvoudig vermeden hadden kunnen worden, zijn vandalen in de natuur. Dit In tegenstelling 

tot gedrag wanneer werknemers op een bouwplaats bomen vellen om plaats te maken voor 

een gebouw. Dan doen ze uiteraard niets wat hun karakter vervormt en kunnen geen 

vandalen in de natuur genoemd worden” (Krebs 1999: 58)  

Een intelligente en pure antropocentrische denker zal nooit de natuurlijke omgeving 

vernietigen niet alleen omdat hij daarmee de natuurlijke basis van zijn eigen leven 

ondermijnt, maar ook vanwege eudaemonische redenen waarin hij zijn eigen ethische en 

emphatische gevoelens naar ongeschonden natuur beschermt.  Dus uiteindelijk zal het 

gedrag van een antropocentrisch denkende persoon niet zoveel verschillen van de niet 

antropocentrische die de natuur een intrinsieke morele dimensie toekent.  

4.5.  De niet-antropocentrische kijk 

 

DOELEN 

Na dit deel  

 weet u dat er in de niet-antropocentrische kijk vier theorieën zijn pathocentrisme; 

biocentrisme; ecocentrisme and holisme, 

 kent u de argumenten en belangrijkste vertegenwoordigers van die theorieën. 

 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de mogelijkheid door rationele argumenten 

intrinsieke waarden toe te kennen aan de natuur. Allereerst gaan we in op de betekenissen 

van „intrinsieke waarde‟ en enkele functies van het concept worden verklaard. Daarna kijken 

we naar enkele van de belangrijkste theorieën en hun vertegenwoordigers. Zij geven 

allemaal argumenten om de morele gemeenschap uit te breiden met niet menselijke wezens. 



Milieuethiek| 4.  Belangrijke benaderingen in de milieuethiek 83 

 

In de voetnoot8 vind je enkele opmerkingen die je kunt lezen voordat we over gaan naar de 

belangrijkste theorieën en hun vertegenwoordigers.   

                                                
8
 Het accent ligt op intrinsieke waarden versus functionele, instrumentele waarden Wouter Achterberg 

volgend. Het is belangrijk dat intrinsieke waarden een morele status geven maar het hebben van een 

morele status is niet hetzelfde als het hebben van een intrinsieke waarde. Dus  

1. Een morele status is niet hetzelfde als het hebben van een intrinsieke waarde; 
2. Intrinsieke waarde kan verschillende betekenissen hebben; 
3. Het gebruik van het concept kan verschillende functies hebben en 
4. Verdere verdieping is mogelijk en wenselijk 
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Het is hier ook van belang mee te nemen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 2 over 

correct moreel redeneren. Je zult moeten bepalen wat het morele probleem is en wat de 

feiten zijn. Minstens moet je overeenstemming hebben over wat de feiten zijn. Dat is soms 

geen eenvoudige zaak. Dus eerst de feiten en dan de waarden. Soms kom je er achter dat 

na enig denken en bediscussiëren de feiten waarden zijn. Daarnaast is het nodig dat je wat 

weet over de betekenis van intrinsieke waarden.   

Wouter Achterberg (1994: 182 - 187) maakt een onderscheid in drie soorten 

intrinsieke waarden. Hij volgt Taylor (1986, 72-76; ook 1984, 150 en verder): 

Intrinsieke waarde betekent 

a) wat direct wordt beleefd, bevredigend voelt en prettig of waardevol is in zichzelf bijv. 

genot en geluk zoals in het klassieke hedonistische utilisme; 

b) De waarde die door mensen is gegeven aan plaatsen en objecten met een esthetische, 

historische, culturele of zelfs sentimentele betekenis en  

c) wezens of entiteiten die essentiële kenmerken hebben waardoor ze morele 

overwegingen verdienen of een houding van moreel respect afdwingen t.o.v. het wat te 

doen op een goede manier? 

Hij concludeert dat het gebruik van intrinsieke waarde verschillende functies heeft: 

A: het kan gebruikt worden om de grenzen van de morele gemeenschap te definiëren.  

Deontologie gebruikt intrinsieke waarde c. Doelethiek (utilistische ethiek) gebruikt a.  

B. het kan gebruikt worden om verantwoorde keuzes te maken tussen het belang van de 

mens en andere wezens, entiteiten en tussen die van de laatste zelf 

In de eerste betekenis gaat het om alles of niets. Iets heeft een intrinsieke waarde of niet. In 

het tweede geval kan de intrinsieke waarde variëren. De twee functies sluiten elkaar niet uit 

maar het is van belang over welke ethiek of moraliteit het gaat. Er is onderscheid tussen 

brede en smalle moraliteit.  

Wouter Achterberg veronderstelt dat milieuethiek tracht de smalle moraliteit op te 

rekken van relaties tussen mensen onderling naar ook die met andere organismen. 

                                                                                                                                                   
7. Kirsten Kuipers. (2003): Filosofie en Duurzame Ontwikkeling, Filosofieonderwijs rond een maatschappelijk 

vraagstuk. DHO www.dho.nl , publicaties,vakreviews. 

8. Wenz, Peter S. (2001): Environmental Ethics Today. Oxford University Press, New York/Oxford, page. 19-

167. 

9. Attfield, Robin. (2003): Environmental Ethics; Cambridge/Oxford, page 31-65. 
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Terug naar de niet-antropocentrische kijk. De niet-antropocentrische kijk kan gepresenteerd 

worden in vier soorten theorieën: 

1. pathocentrisme; 

2. biocentrisme; 

3. ecocentrisme en 

4. holisme. 

De essentie van de vier wordt hierna uitgelegd.   

Elke theorie gaat over de vraag welke elementen van natuur en milieu kandidaat zijn om een 

morele status te verkrijgen en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen.  

Je kunt verschillende boeken lezen over dit onderwerp9.  

  

                                                
9
 Wenz, Peter 2001: especially page 19-167. Attfield, Robin 2003: especial page 31-65. 
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SOORT THEORIE KANDIDAAT ARGUMENT VERTEGEN- 

WOORDIGER 

PATHOCENTRISME 

 

Utilisme 

Consequentialisme 

Sentiëntisme 

Alle wezens 

die kunnen 

lijden. 

Alle wezens 

die gevoelig 

zijn 

 

De uiteindelijke balans van 

genot boven pijn.  

Een afzonderlijk dier heeft een 

morele status in zoverre dat 

de pijn en het genot van het 

individu onderdeel is van de 

totale optelling van pijn en/of 

plezier/genot.  

Peter Singer 

Deontologie  Individuele dieren hebben een 

morele status  (inherente 

waarde) omdat ze een 

onderdeel van een leven zijn.  

Tom Regan 

BIOCENTRISM 

Deontologie 

Alle levende 

wezens 

Organismen hebben een 

morele status omdat ze 

intrinsieke waarde hebben Ze 

trachten hun eigen goed(heid) 

te verwezenlijken. 

Paul Taylor 

Consequentialisme 

 

 Alle levende wezen hebben 

een morele status vanwege 

de goed(heid) in hun zelf maar 

er bestaat een hiërarchie. 

Sommige levende wezens 

hebben een grotere intrinsieke 

waarde dan andere. 

Robin Attfield 

ECOCENTRISME Alle 

organismen 

inclusief 

ecosystemen 

Mensen en alle andere 

organismen hebben een 

morele status omdat ze 

allemaal proberen te floreren.  

 

HOLISME Alle natuurlijke 

zaken 

Het geheel (het land)  heeft 

een morele status 

Aldo Leopold 

Figuur 4.1 Schematische presentaties van de niet-antropocentrische kijk 

4.5.1. De pathocentrische theorie 

 



Milieuethiek| 4.  Belangrijke benaderingen in de milieuethiek 87 

 

Pathos betekent gevoel. Pathocentrisme zegt dat het laten lijden van gevoelige organismen 

fout is. Niet alleen mensen kunnen genot of pijn voelen maar ook dieren kunnen dat. Dieren 

zijn gelijk aan mensen, ze zijn allebei gevoelig. In het „sentiëntisme” kun je schrijvers vinden 

met consequentalistische of met deontologische argumenten.  

Peter Singer (1993) is een utilist. Utilisme is een van de consequentalistische 

theorieën die focust op de balans tussen pijn en genot. Een handeling kan de belangen van 

gevoelige wezens beïnvloeden. De belangen van alle gevoelige wezens (ook van de niet 

menselijke) moeten gelijkwaardig in ogenschouw genomen worden als je wilt bepalen of een 

actie goed of slecht is.  

Singer en andere utilisten zeggen dat het beleven van genot of de bevrediging van 

belangen op zich een intrinsieke waarde in zich hebben en niet de wezens zelf. Voor hen zijn 

niet gevoelige entiteiten in de natuur zoals planten, rivieren, bergen en landschappen van 

niet intrinsieke en tenminste van geen instrumentele waarde in de bevrediging van gevoelige 

wezens. Tot slot kan de utilitaire berekening leiden tot conclusie dat een actie die schade 

veroorzaakt aan individuele dieren rechtvaardig kan zijn als andere belangen belangrijker 

zijn dan die van de betrokken dieren.  

Tom Regan (1983) heeft een deontologisch ethisch argument. Hij stelt dat sommige 

dieren een intrinsieke waarde hebben. Hij moet het inherente waarde. Die dieren hebben het 

recht opeen respectvolle behandeling. De dieren die een onderwerp voor een leven zijn 

hebben intrinsieke waarde. Voor Regan is zo‟n onderwerp een voldoende (maar niet 

noodzakelijke) voorwaarde om een intrinsieke waarde te hebben. Het zijn van een  

subject-of-a-life zijn heeft betrekking op (naast andere zaken) gevoeligheid, waarnemingen, 

geloof, verlangens, geheugen, motieven, een gevoel voor de toekomst en een 

psychologische identiteit gedurende de tijd.  

 

4.5.2 De biocentrische theorie 

 

Bios betekent leven. Creaturen die leven hebben een morele status. Sommige auteurs 

kennen een meer uitgebreide bezorgdheid voor individueel welzijn, waarbij ze stellen dat 

organismen die trachten hun eigen heil te verwezenlijken intrinsieke waarden hebben of ze 

bewustzijn hebben of niet. Paul Taylor's versie van deze kijk (1981 and 1986), die we 

misschien wel biocentrisme kunnen noemen is een deontologisch voorbeeld. 

Taylor vindt alle organismen hierin gelijkwaardig maar Robin Attfield (1987) stelt voor 

de zaak hiërarchisch te bekijken en te stellen dat hoewel alle organismen intrinsieke waarde 

hebben de een dat meer heeft dan de andere. Attfield stelt een vorm van  consequentialisme 
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voor die in ogenschouw neemt de vele mogelijk conflicterende goede zaken van 

verschillende levende organismen en tracht er een balans in te vinden. 

 

4.5.3 De ecocentrische theorie  

 

Het Griekse eco kan als huis vertaald worden. We zullen het huis waarin we leven goed 

moeten beheren met alle aspecten van dat huis, van de ecosytemen. Die afhankelijkheid is 

karakteristiek voor een ecosysteem. Dus in het ecocentrisme krijgt een ecosysteem een 

morele status. Volgens Wouter Achterberg betekent ecocentrisme dat natuurlijke entiteiten in 

vrijheid zouden moeten floreren en zouden moeten kunnen functioneren zonder interventie 

van de ons. Ecocentrisme erkent de morele status van de mensheid maar ook van alle 

andere organismen. Ook verdienen de ecosystemen respect en hebben ze een intrinsieke 

waarde als een hoger niveau. Ecocentrisme gaat niet zover dat het uitgaat van het geheel en 

van  de holistische natuur en moeder aarde.  

 

4.5.4. De holistische theorie 

Holisme is afgeleid van “holos” en gaat over het geheel. De elementen van het 

geheel, de ecosystemen hangen af van het welzijn van het geheel.   

Volgens Wouter Achterberg zijn er twee mogelijke manieren om onze morele zorg naar 

collectieve entiteiten als ecosystemen te verklaren. Eén ervan is door cognitieve bijstelling. 

We hebben een bepaalde perceptie van de natuur. We moeten onze kijk op complexe 

natuurlijke entiteiten zelf veranderen. Een van de voorbeelden van deze ecocentrische 

manier is de landethiek van Aldo Leopold. Het is geen filosofische theorie maar wel erg 

inspirerend. De landethiek kan gevonden worden in het laatste hoofdstuk van A Sand Count 

Almanac. 

Volgens Achterbergs opmerkingen over Leopold heeft zijn landethiek ethisch holisme in zich. 

Het ecosysteem (het land) als een geheel heeft een morele status. De kern is:     

a) Het land is een samenleving van onderling afhankelijke elementen; 

b) Het land als een gemeenschap en de elementen moeten met respect behandeld worden. 

c) Het land heeft een waarde die ver uitstijgt boven economische en instrumentele 

waarden. Een waarde in een filosofische betekenis die iets betekent als intrinsieke 

waarde. 

De centrale thesis van Leopold kan gevonden worden in de zin “Onderzoek elke vraag (van 

landgebruik) in termen van wat ethisch en esthetisch juist is en ook wat economisch 



Milieuethiek| 4.  Belangrijke benaderingen in de milieuethiek 89 

 

wenselijk. Iets is juist als het tracht de integriteit, de stabiliteit, en de schoonheid van de 

biotische gemeenschap te behouden. Het is fout wanneer het een andere kant op dreigt te 

gaan”.  

Dus gebruikt Leopold meerdere metaforen. Het land als een gemeenschap en het land als 

een organisme. Het eerste legt de nadruk op de relatieve onafhankelijkheid van de 

elementen van een ecosysteem en hun morele status. De tweede onderstreept de 

systematische samenhang, het ecosysteem. Wouter Achterberg onderscheidt drie soorten 

holisme om de positie van Aldo Leopold duidelijk te maken: het metafysische, het 

methodologische en het ethische holisme.   

Metafysisch holisme brengt naar voren dat de gehelen even echt zijn als de 

onderdelen. Methodologisch holisme zegt dat als je het geheel wilt begrijpen, bijv. een 

ecosyteem, het begrijpen van de onderdelen niet genoeg is. Volgens ethisch holisme 

verdienen sommige gehelen morele overweging en hebben een morele status zoals 

sommige bedrijven een legale status hebben anders dan de legale status van de individuele 

aandeelhouders. Dus heeft ethisch holisme geen metafysisch en methodologisch denken als 

basis nodig. Volgens  Wouter Achterberg, laat Aldo Leopold‟s Sand County Almanac zien dat 

ethisch holisme misschien wel methodologisch holisme is maar niet metafysisch.  
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4.5. Ethische besluitvorming 

 

DOELEN 

Aan het einde van dit deel  

 Kunt u meer begrip hebben in de theorieën en de vertegenwoordigers  

 Kunt u de informatie gebruiken om de eigen waarden duidelijk te kunnen maken.  

 

U zou de informatie in dit boek op drie manieren kunnen gebruiken 

4.5.1 Meer kennis 

 

De eerste manier is kennis te vergaren over milieuethiek. U moet weten dat de informatie in 

dit boek over ethische theorieën beperkt is. Dat is een bewuste keuze geweest aangezien 

we denken dat de informatie tot nu toe voldoende is om een ethisch besluit te kunnen 

nemen. 

Er bestaan twee manieren om met de informatie om te gaan. 

4.5.2 Het gebruik van het stappenplan 

 

Eerst moet je feiten verzamelen en je moet het met elkaar eens worden over wat precies de 

feiten zijn.  

 

Laten we eens uitgaan van de modificatie van koeien10. Als de genetische modificatie werkt 

komt de stollingsfactor voor in de melk van de koe en heb je geen grote hoeveelheden bloed 

meer nodig om aan de stollingsfactor te komen.  

 Wat beslis je ? 

 Wat zijn de pro‟s en contra‟s? 

 Hoe kan ethiek en de belangrijkste theorieën je helpen?  

 Hoe kan de positie van milieufilosofen de waarden verduidelijken? 

 

Er staan meer stappen in het schema maar de één na belangrijkste is te zeggen wat je 

ethische positie is. Wat denk je dat belangrijk is. Wat is je waarde, wat is je norm ? 

Vervolgens is er nog een belangrijke zaak als correct ethisch redeneren. Bijvoorbeeld: 

mensen die lijden moeten geholpen worden. Al het lijden zou verbannen moeten worden. 

                                                
10

 Zie voor informatie over dit onderwerp enkele videos op YouTube.  

http://www.youtube.com/watch?v=qapmzTUaF6s 

http://www.youtube.com/watch?v=Zzh5TVXaAr4 

http://www.youtube.com/watch?v=qapmzTUaF6s
http://www.youtube.com/watch?v=Zzh5TVXaAr4
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Een mens is belangrijker dan een koe, zeker als de gezondheid van de mens op het spel 

staat. Je zegt bijv. dat het is toegestaan dieren te gebruiken om mensen te genezen. Je 

redeneert: veel mensen lijden aan de ziekte, grote hoeveelheden bloed zijn nodig om die 

mensen te helpen. Als de genetische informatie tot expressie komt in de melk hoef je alleen 

maar de melk van de koe te hebben. Het kan zijn dat de koe er last van heeft en er onder 

lijdt. Het begint met één koe maar uiteindelijk zullen er meer zijn die er niet anders uit zullen 

zien dan andere koeien. Alleen zijn de genen veranderd. Je wilt ook hebben dat de koe de 

eigenschap doorgeeft aan het nageslacht. Om het experiment op een wetenschappelijke 

basis uit te voeren heb je 20 dieren nodig. Er zal uitermate goed voor gezorgd worden. De 

koeien moeten geopereerd worden maar niet gedood om te bekijken of het experiment 

succesvol is geweest.   

Kortom: 

Je kunt veel mensen helpen en alleen maar 20 koeien moeten een beetje lijden.  

Gebaseerd op je waarde of norm kun je beslissen of je het experiment door laat gaan.  

Een van de bovenstaande filosofen zei: 

Alle lijden moet uitgebannen worden.  

Hiervan uitgaande zou je kunnen stellen dat de experimenten kunnen worden toegestaan.  

De laatste stap is de beoordeling. Je beoordeelt je besluit. Je evalueert je besluit met de 

belangrijkste theorieën en filosofen. Gebaseerd op de kennis die je tot nu toe hebt kun je het 

antwoord beoordelen door de volgende vragen te beantwoorden 

Ten eerste: je kunt de vraag of er sprake is van een ethisch dilemma beantwoorden. Er 

bestaan vijf criteria wanneer een dilemma een ethisch dilemma genoemd kan worden. (zie 

hoofdstuk 2)  

Ten tweede: Wanneer het antwoord ja is kun je de argumenten die van belang waren bij je 

beslissing eens wat beter bekijken. Als gezegd werd gesteld “Alle lijden moet worden 

uitgebannen”. Is dit een teleologische of deontologische vooronderstelling? Het is niet 

gemakkelijk, dat is ethiek nooit. Er zijn altijd vragen die beantwoord moeten worden. Wat 

bedoelen we met “alle lijden” , alle menselijk lijden?   

Het kan je tot iemand maken die kijkt naar de consequenties van het menselijk handelen 

voor mensen. Utilisme is een van de belangrijkste teleologische theorieën. Wanneer je naar 

haar historie11 kijkt ontdek je klassieke utilisten als Jeremy Bentham en John Stuart Mill. Zij 

                                                
11

 http://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/ 

http://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/
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stelden dat we het goede moeten maximaliseren ofwel moeten trachten het meeste goed 

voor zo groot mogelijke aantallen te realiseren. Ieders geluk telt daarin in gelijke mate mee.  

Voor de milieuethiek is de discussie tussen mensen en dieren en mensen en andere 

wezens relevant. Is menselijk genot belangrijker dan dat van dieren? Is er een verschil en 

wat maakt dat verschil? Is intellectueel genot beter, zoals Mill claimt?   

Peter Singer‟s positie is een utilistische. Het criterium voor hem is sentiëntisme. Alle 

en alleen gevoelige wezens, die pijn en plezier kunnen voelen zijn moreel relevant. Zij  

hebben voorkeuren die bevredigd of gefrustreerd kunnen worden. Die kunnen worden 

beïnvloed door menselijk handelen. Singer gelooft dat alle en alleen maar gewervelde dieren 

gevoelig zijn. Dieren met een inwendig skelet worden gewervelde dieren genoemd. 

Belangrijk in Singer‟s positie is dat hij het Principe van Gelijkwaardige Overweging van 

Belangen voorstaat. Identieke behoeften moeten een identiek moreel gewicht krijgen. Het 

soort wezen doet er niet toe. 

Een andere mogelijkheid is dat je vooronderstelling een deontologische is. Dan zijn 

de consequenties van het menselijk handelen niet relevant. Menselijk handelen dient regels 

na te leven. Je hebt de verplichting te leven volgens normen, principes. Dat al het lijden moet 

worden uitgebannen, kan een regel zijn of zelfs een principe.  

Kant is de peetvader van de deontologie. Laten we zijn denkwijze gebruiken om te 

zien of jouw stelregel overeind blijft na enige filosofie. Is het een praktische regel of een 

absolute norm, een principe? Wanneer een mens zichzelf afvraagt wat hij behoort te doen, 

formuleert hij een praktische regel. Kant noemt een praktische regel een maxime.  

Een stelregel moet aan drie eisen voldoen, wil er sprake zijn van een principe.  

Hij moet „universaliseerbaar‟, veralgemeniseerbaar zijn. Je moet hem in alle vergelijkbare 

situaties willen toepassen. Een goede vraag is hier of je de stelregel handhaaft in een 

situatie die jou benadeelt? De praktische regel moet altijd menswaardigheid, menselijke 

waardigheid, als een doel in zichzelf zien. Volgens Wouter Achterberg één van de 

betekenissen van intrinsieke waarde. Tom Regan, met zijn deontologische Rechten Kijk, 

gaat ook in tegen Peter Singers utilisme. De derde eis heeft te maken met het „kingdom of 

ends‟. Een gedachte-experiment. In dit boek is sprake van de morele gemeenschap. Deze 

lijkt op wat verstaan wordt onder het „kingdom of ends‟.  

Wil je dat jouw stelregel in (soortgelijke) situatie geldt, respecteer je de menselijke 

waardigheid en toon je je een lid van de morele gemeenschap, dan mag jouw stelregel een 

principe genoemd worden. Allemaal volgens Kant. Zijn filosofie wordt uitgedaagd door de 

milieuethiek. 
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Tom Regan daagt Kant uit met zijn deontologische „Right View‟. Hij doet dat ook met 

Peter Singer. Volgens Tom Regan maakt de soort handelingen ze goed of niet goed en niet 

de consequenties. Juiste handelingen behandelen individuen als een doel in zichzelf. Het 

doel in zichzelf wordt een belevend onderdeel van het leven (experiencing subject of life) 

genoemd. Alle individuele belevingen van het leven hebben een inherente waarde. Dat is het 

criterium van de morele status voor Regan: het zijn van een belevend onderdeel van het 

leven.  

Dit betekent dat een bewust wezen dat een welzijn heeft dat belangrijk voor hem is 

een voorkeur heeft voor dingen, dingen gelooft en voelt, dingen terug roept en verwacht, 

doelen in zichzelf heeft, gefrustreerd of bevredigd wordt en al die zaken maken een verschil 

in de kwaliteit van het leven zoals het wordt beleefd en geleefd ”12  

  Dus sommige dieren beleven onderdelen van het leven en hebben dus een morele 

status en inherente waarde vanwege dezelfde redenen als dat mensen dat hebben. En tot 

nu toe hebben we het alleen maar gehad over menselijk handelen tegenover dieren. Alleen 

twee belangrijke theorieën zijn besproken door twee filosofen op het gebied van 

dierenethiek. Dit boek kan doorgaan met cases en uitdagingen van menselijk handelen naar 

andere elementen van natuur en milieu.  

4.5.3 Het gebruik van grondhoudingen 

 

Er bestaat een tweede manier voor het beoordelen van je ethisch besluit. Dat is die van de 

grondhouding ten opzichte van de natuur toe. Er bestaan minstens vier grondhoudingen13 en 

Wim Zweers had argumenten er zes van te maken. 

Volgens Wim Zweers gaat milieufilosofie over systematische en kritische reflectie op 

de filosofische aspecten van milieuproblemen, de milieucrisis.14  De filosofische analyse kan 

beschouwd worden als de derde fase van de diagnose en de therapie van de milieucrisis.  

Aanvankelijk werden milieuproblemen beschouwd als wetenschappelijke en 

technologische problemen. In de tweede fase werden ze ook of hoofdzakelijk gezien als 

maatschappelijke problemen. Ze hebben te maken met de manier waarop de 

                                                
12

 With regards to Ned Hettinger, see  

http://spinner.cofc.edu/hettinger/Milieu_Ethiek/Regan_Case_For_Animal_Rights.htm 

Like Martin Drenthen (see http://home.xmsnet.nl/drenthen ) is of great value in making knowledge on milieu- 

ethiek in Dutch available and accessible within the public medium Internet, so is Ned Hettinger for the English 

language. To my opinion (C.A.M. Vromans MA) they do a great job by sharing what they know and the methods 

they use. It is my practical rule (or principle) that all knowledge and educational methods that people acquire by 

public money, ought to be made available like they do. 
13

 Zweers, W.(1995): Participeren aan de Natuur. Utrecht. 
14

 Zweers, W. (1994): Milieufilosofie. In: Boersema, J.J. (ed) : Basisboek Milieukunde.. Meppel, p. 326-340. 

http://spinner.cofc.edu/hettinger/Environmental_Ethics/Regan_Case_For_Animal_Rights.htm
http://home.xmsnet.nl/drenthen
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maatschappelijke instituties, zoals de economie, het onderwijs en de wetenschap, 

georganiseerd zijn. Zelfs de organisatie van menselijke relaties is belangrijk.  

In de derde fase is er het besef dat het fundamentele karakter van de milieucrisis (en 

van de financiële crisis? CV) te maken heeft met hoe mensen het leven en de maatschappij 

zien, met wat hun normen en warden zijn. De grondhouding van mensen ten opzichte van 

natuur en milieu is belangrijk voor de diagnose en de therapie van de milieucrisis.  

Een grondhouding heeft te maken met de manier waarop mensen zichzelf, waarop ze 

de natuur en waarop ze de relatie tussen henzelf en natuur en milieu zien. Om de 

grondhoudingen beter te kunnen begrijpen en om ze mogelijk te veranderen is het belangrijk 

hun wortels te ontdekken, om de oorsprong van elke grondhouding te onderzoeken15.  

Wim Zweers onderscheidt zes grondhoudingen : 

1. De despoot, de tiran, de meester 

2. De verlichte despoot 

3. De steward 

4. De partner 

5. De participant en  

6. Eenheid 

In dit verband is belangrijk dat de eerste drie worden gekarakteriseerd door de opvatting dat 

de natuur alleen instrumentele waarden heeft voor mensen. Hoewel de grondhouding van 

een steward enige notie heeft van morele zorg naar de natuur.  

Bij de grondhouding van de partner begint de opvatting dat de natuur enige waarde in 

zichzelf heeft. Gebaseerd op dat uitgangspunt is het mogelijk het schema 4.1. te tekenen.   

 

  

 

 

 

 

 

                                                
15

 One famous and probably the earliest example: Lynn Townsend White, Jr. (1967): "The Historical Roots of 

Our Ecologic Crisis", Science, Vol 155 (Number 3767), March 10, 1967, pp 1203–1207. 
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De lezer kan de grondhoudingen gebruiken om te beslissen wat zij zou moeten doen 

en/of om te analyseren hoe menselijke actoren staan t.o.v. natuur en milieu. Beide keren kan 

zij de gevonden grondhouding veranderen in een die meer (of minder) intrinsieke waarde 

toekent aan natuur en milieu. 

Een van de voorbeelden is om documenten zoals milieubeleidsverklaringen te 

analyseren. Controleer altijd ook de activiteiten in de jaarverslagen en/of in de praktijk. 

Papier is soms geduldig.  

Een ander voorbeeld is dat van een Nederlandse filosoof die onderscheid maakt in 

vier posities16  t.o.v. van genetische manipulatie van planten. De posities zijn :     

1. JA; 

2. JA, mits; 

3. NEE, tenzij; 

4. NEE 

De grondhoudingen kunnen in vele documenten van en aan de Nederlandse regering 

gevonden worden.17 

De lezer kan ook zichzelf afvragen wat zij wil als zij naar zichzelf, naar de natuur en 

naar haar acties ten opzichte van de natuur kijkt. Afhankelijk van de keuze kan ze de 

grondhoudingen gebruiken als norm voor haar handelen of als een motief om haar 

grondhouding te veranderen. 

CONTROLE VRAGEN 

 Wat is het belangrijkste doel van milieuethiek? 

 Wat is het verschil tussen de antropocentrische en niet-antropocentrische benadering? 

 Wat zijn de belangrijkste theorieën binnen beide visies ? 

 Wie zijn de vertegenwoordigers van de theorieën? 

 Wat voor soorten waarden zijn redelijk voor de antropocentrische benadering?  

 Wat zijn de argumenten die men naar voren brengt om de morele status van niet-

menselijke wezens te beoordelen? 

 Hoe kun je je kennis van hoofdstuk 4 verdiepen? 

                                                
16

 Kockelkoren, P.J.H. (1993): Van een plantaardig naar een plantwaardig bestaan - ethische aspecten van 

biotechnologie bij planten, Enschede. 
17

 Voor een kritische beschouwing van de milieufilosofie in Nederland tot eind 20
ste

 eeuw, zie    

 http://home.xmsnet.nl/drenthen/publicaties/20jaarmilieufilosofie.pdf . Martin Drenthen en Petran Kockelkoren 

besteden ook aandacht aan ‘grondhoudingen’. 

http://home.xmsnet.nl/drenthen/publicaties/20jaarmilieufilosofie.pdf
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 Kun je een ander voorbeeld noemen van menselijk handelen ten aanzien van natuur en 

milieu dat voldoet aan de vijf criteria zodat het een ethisch probleem genoemd kan 

worden ? 

 Gebruik het stappenplan om de ethische positie te analyseren en te beoordelen m.b.t. 

dat probleem. Blijven je waarden en normen overeind wanneer je ze confronteert met 

andere theorieën en hun vertegenwoordigers? 

 Wat is je grondhouding m.b.t. natuur en milieu? Tot wat voor handeling leidt dat m.b.t. het 

eerder gevonden morele probleem?  
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5. De noodzaak van politiek-juridische regulatie. 
 

 

Rainer Paslack & Jürgen W. Simon 

 

DOEL 

Aan het einde van dit deel kunt u: 

- begrijpen wat milieu-politiek en wetgeving beschrijven en wat hun doelen en 

verantwoordelijkheden zijn.   

- de verschillende gebieden en zaken beschrijven waar milieuwetgeving 

verantwoordelijk voor is.  

- in het algemeen bediscussiëren welke mogelijke rol milieuethiek speelt in de het 

omgaan met milieuproblemen door de overheid  

5.1. Introductie 

 

Toegepaste wetgeving wordt altijd beïnvloed door de dominante morele waarden van een 

samenleving. Boven alles geeft de wetgeving de basis voor het besluit of de afwikkeling van 

zaken.  

Dat geldt ook voor de bedreigende en conflicterende claims op natuurlijke hulpbronnen als 

ook voor de behandeling van niet menselijke organismen. Vandaar dat in de 20e eeuw een 

aparte milieuwetgeving in het leven werd geroepen.  Hoe meer het milieu schaars goed 

begon te worden en het habitat van planten en dieren bedreigd werd, hoe meer de politiek 

en de wetgeving gevraagd werd de natuur te beschermen. Dit mandaat kwam tevens door 

een vergroot ecologisch bewustzijn van de samenleving en een toename in de waardering 

van planten en dieren. Op deze manier werd natuur- en milieubescherming een publieke 

zaak die in principe even waardevol zou moeten zijn als het bevorderen van de economie of 

het bereiken van sociale rechtvaardigheid.  

Daarnaast zijn er talrijke regels die direct of indirect een relatie hebben met het milieu. Bijv. 

visquota of het vrijgeven van gebieden voor de landbouw, toestemming voor het bouwen van 

dammen, bruggen of vliegvelden, de kanalisatie van rivieren, de bouw van 

afvalverwerkingsplaatsen,  het plannen van industriegebieden of gebieden voor 
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grootschalige energieopwekking. Bijna alle menselijke activiteiten wekken milieujuridische 

vragen op en hebben milieujuridische regelgeving nodig.  

Milieuwetgeving is een belangrijk onderdeel in het vormen van een balans tussen people-

profit and planet. De interactie van de mens met de biofysische of natuurlijke wereld is 

gereguleerd via o.a. statuten, algemeen recht, verdragen, conventies, regels en beleid.     

De milieuwetgeving is geïnspireerd op wetenschappelijke ecologie, verantwoordelijkheid 

naar de natuur toe en het idee van duurzaamheid.  

De wetgeving kan gericht zijn op bodem water lucht, op planten en dieren of op zaken die 

het milieu bedreigen (als gevaarlijke substanties). 

Soms worden onderwerpen op een integrale manier bij de kop genomen in de 

milieuwetgeving maar soms zijn andere takken binnen de wetgeving van belang als 

strafrecht en  burgerrecht. 

Via allerhande zaken kan de milieuwetgeving komen tot bescherming van het milieu / de 

natuur als 

- Instrumenten voor planning (voor de bescherming van hulpbronnen of het voorkomen 

van ecologische risico‟s). 

- Instrumenten voor directe controle van gedrag (ge- en verboden, sommige 

verplichtingen ) 

- Instrumenten voor indirecte controle van gedrag (die de motivatie beïnvloeden) 

In 5 .3. Gaan we er nader op in. Eerst gaan we in op de principes van de 

milieuwetgeving. 

5.2. De principes voor politieke en juridische maatregelen 

 

Bij veel nationale wetgeving op milieugebied (bijv. in heel de EU)  worden vier principes 

gehanteerd die de basis vormen. 

1. Het voorzorgprincipe 

2. Het „de vervuiler betaalt‟ principe 

3. Het principe van duurzame ontwikkeling 

4. Het principe van goed nabuurschap 

Daarnaast bestaan principes als 

- gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden 

- internationale en intergenerationele gelijkheid 
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- gemeenschappelijke betrokkenheid van de mensheid 

- gemeenschappelijk erfgoed 

We zullen ons nu beperken tot de vier meest belangrijke principes: 

1. Het voorzorgsprincipe 

Dit principe is een ethisch en politiek principe dat stelt dat als een handeling of een 

beleidsmaatregel erge of onomkeerbare schade toebrengt aan mensen of het milieu zonder 

dat er wetenschappelijke consensus bestaat dat er schade zal plaatsvinden, dan is de 

bewijslast voor diegenen die de handeling willen gaan uitvoeren. Dit principe houdt ook in dat 

er een verantwoordelijkheid is in te grijpen en mensen te beschermen voor blootstelling aan 

schade waar wetenschappelijk onderzoek een plausibel risico heeft ontdekt op een 

gerelateerd gebied.  

Het voorzorgsprincipe wordt op vele manieren gedefinieerd maar de Duitse Federale 

Regering beschrijft het als volgt: Milieubeleid beperkt zich niet in het voorkomen van 

belangrijke gevaren en het verminderen van schade die al heeft plaatsgevonden. Het 

voorzorgsmilieubeleid eist daarbij dat de natuurlijke omgeving beschermd wordt en met zorg 

wordt behandeld. Het voorzorgsprincipe is opgenomen in een aantal milieu uitgangspunten 

die ook betrekking hebben op de bescherming van hulpbronnen en het voorzichtig omgaan 

met risico‟s.  

In 1998 vat het Wingspread Statement m.b.t. het voorzichtigheidsprincipe het als volgt 

samen: “Wanneer een activiteit een gevaar oproept voor de menselijke gezondheid of het 

milieu moeten  voorzorgsmaatregelen genomen worden zelfs als sommige oorzaak-gevolg 

relaties wetenschappelijk nog niet volledig duidelijk zijn.    

De communicatie van de  Europese commissie (februari 2, 2000) op het voorzorgsprincipe 

zegt: “Het voorzorgsprincipe is van toepassing als wetenschappelijk bewijs ontoereikend, 

onzeker of onduidelijk  is  en voorafgaande wetenschappelijke evaluaties aangeven dat er 

redelijke gronden voor verontrusting zijn dat de potentieel gevaarlijke effecten op het milieu, 

de mens of dieren en of planten niet in overeenstemming is met het hoge niveau van 

bescherming dat in de EU is verkozen”.        

Het is belangrijk te benadrukken dat ondanks dat dit principe wordt gehanteerd in de context 

van wetenschappelijke onzekerheid het door haar tegenstanders alleen van toepassing 

wordt geacht indien de basis van het beste wetenschappelijke advies dat beschikbaar is, er 

een goede reden bestaat dat  schadelijke effecten optreden. 
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Het voorzorgsprincipe wordt meestal toegepast in de context van de impact van menselijk 

handelen op het milieu en de menselijke gezondheid omdat beiden betrekking hebben op 

complexe systemen waar de uitkomsten van handelingen niet gemakkelijk voorspelbaar zijn.  

M.b.t. milieubeleid geeft het voorzorgsprincipe aan dat voor praktijken als het vrij laten 

komen van straling of giftige stoffen of massale ontbossing de bewijslast ligt bij de 

veroorzakers. M.b.t. potentiële risico‟s naar de publieke gezondheid toe zijn voorbeelden: de 

vercommercialisatie van genetisch gemodificeerd voedsel,  het gebruik van groeihormonen 

in de veehouderij, maatregelen om de gekke koeienziekte te voorkomen, gezondheidsclaims 

gerelateerd aan ftalaten in PVC speelgoed e.a. 

De toepassing van het voorzorgsprincipe heeft soms wel te maken met een gebrek aan 

politieke wil of het grote scala aan interpretaties waarin e.e.a. geplaatst kan worden.  Bij de 

bepaling hoe dit principe moet worden toegepast, kan men gebruik maken van  een kosten 

baten analyse in zowel de kosten van niet of wel handelen en de optie van wachten tot 

verdere informatie beschikbaar is.  .  

Er zijn twee vormen waarop het voorzorgsprincipe kan worden toegepast.  

- Sterke voorzorg wat inhoudt dat regulering nodig is in alle gevallen waarin 

gezondheid, veiligheid, of het milieu betrokken is, zelfs als het onderliggende bewijs 

speculatief is en zelfs als de economische kosten hoog zijn. Een sterke vorm van het 

voorzorgsprincipe zou bijvoorbeeld zijn vragen om emissies te beperken om het 

broeikaseffect tegen te gaan. 

- Het zwakke voorzorgsprincipe zegt dat de absentie van wetenschappelijk bewijs er 

toe leidt dat er nog geen actie ondernomen hoeft te worden. Mensen passen zwakke 

voorzorg vaak toe in het dagelijks leven om gevaren te voorkomen die verre van 

zeker zijn als het ‟s-nachts niet gaan lopen in matig gevaarlijke zones, het kopen van 

rookdetectoren, het vast doen van veiligheidsgordels. 

 

2. Het ‘de vervuiler betaalt’ principe (t.o.v. de gemeenschap betaalt principe) 

 

Dit principe zegt dat degene die milieuschade toebrengt in principe verantwoordelijk 

wordt gehouden – zowel materieel als financieel – voor het beschermen van het 

milieu en er wordt verwacht dat de veroorzaker de impact voorkomt, corrigeert of 

financieel compenseert. Maar er ontstaat een probleem bij overgenomen vervuiling 

waar de verantwoordelijke partijen vaak niet meer te achterhalen zijn en de 

gemeenschap alsnog opdraait voor de kosten. In dergelijke gevallen gaat het principe 

van „de vervuiler betaalt over naar het „de gemeenschap betaalt‟ principe.  
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Op het gebied van milieurecht is het principe in gang gesteld om de partij die  

verantwoordelijk is voor vervuiling, verantwoordelijk te laten zijn voor het betalen van 

de schade die de natuur wordt aangedaan. Het principe wordt krachtig 

onderschreven in de meeste Organisaties voor Economische Samenwerking  en 

Ontwikkeling (OECD) en de EU landen. In internationaal recht werkt het genoemd in 

principe 16 van de Rio declaratie over Milieu en Ontwikkeling.  

 

Het “de vervuiler betaalt” principe vormt ook de basis voor ecotax die uiteindelijk 

tracht de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. 

 

Ook bestaat het principe van de uitgebreide vervuilers verantwoordelijkheid 

(extended polluter responsibility (EPR). Dit concept werd waarschijnlijk het eerst 

onderschreven door de Zweedse regering in1975. EPR wil graag de 

verantwoordelijkheid in de omgang met afval verschuiven van de regeringen (en dus 

de belastingbetalers en de samenleving in haar geheel) naar de entiteiten die ze 

produceren.  

 

De OECD definieert EPR als een concept waar fabrikanten en importeurs van 

producten een aanzienlijke verantwoordelijkheid dragen voor de milieu-impacts van 

hun producten gedurende de product lifecycle, inclusief upstream impacts die 

inherent zijn in de keuze van materialen van de producten, effecten van productie en 

fabricage,  en downstream effecten van het gebruik en het ontdoen van de 

producten. Producenten accepteren hun verantwoordelijkheid bij hun productontwerp 

en trachten daarin de lifecycle milieu effecten te minimaliseren en accepteren hun   

wettelijke, fysische of socio-economische verantwoordelijkheid voor milieueffecten die 

niet kunnen worden voorkomen door het ontwerp.  

 

3  Het principe van duurzaamheid (duurzame ontwikkeling). 

Een ander belangrijk principe is het principe van duurzame ontwikkeling dat gezien 

kan worden als het voorzorgsprincipe maar dan op het gebied van de hulpbronnen. 

Dit principe heeft te maken met het patroon waarin hulpbronnen die tegemoet komen 

aan de behoeften van de mensheid worden gebruikt. Dat dient zodanig te gebeuren 

dat het milieu beschermd blijft en dat niet alleen momenteel in de behoeften voorzien 

kan worden maar ook bij toekomstige generaties. De term duurzaamheid werd 

gebruikt door de Brundtland Commissie en die kwamen met de meest geciteerde 
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definitie ervan namelijk “voorzien in de behoeften van het heden zonder het 

onmogelijk te maken voor toekomstige generaties in hun behoeften te kunnen 

voorzien.  “meet the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs “.  

 

Duurzame ontwikkeling verbindt bezorgdheid voor de draagkracht van de natuurlijke 

systemen met de sociale uitdagingen die de mensheid tegenkomt. Tot de jaren 

zeventig werd duurzaamheid gebruikt om een economie te beschrijven in balans met 

de basale ecologische systemen. Ecologen hadden laten zien dat er grenzen aan de 

groei zaten en presenteerden het alternatief van een steady state economie om aan 

milieuzorg tegemoet te komen. Het concept bevatte ook elementen van zwakke 

duurzaamheid, sterke duurzaamheid en deep ecology.  

 

Duurzame ontwikkeling richt zich niet alleen op milieu items. Naar Hasna is 

duurzaamheid een proces dat een verhaal vertelt over alle aspecten van het 

menselijk leven.  Het betekent het oplossen van het conflict tussen verschillende met 

elkaar rivaliserende doelen en heeft betrekking op het gelijktijdige betrokkenheid van 

welvaart, milieukwaliteit en sociale gelijkheid populair gezegd als de drie „P‟ 

dimensies (people, profit, planet). (12) 

 

Er valt dus een breed scala aan uitgangspunten onder dit paraplubegrip. 

Verschillende concepten nijgen naar sympathie richting ecocentrisme of 

antropocentrisme. Het proces is zwak gedefinieerd en bevat een grote hoeveelheid 

discussie over haar precieze definitie.  

 

Men name milieu duurzaamheid geeft aanleiding tot discussie. Er ontstaat een niet 

duurzame situatie wanneer het natuurlijk kapitaal (de som van alle natuurlijke 

(hulp)bronnen sneller verbruikt wordt dan het kan worden aangevuld. Duurzaamheid 
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vereist dat menselijke activiteiten alleen natuurlijke hulpbronnen gebruiken in een 

hoeveelheid dat het op een natuurlijke manier kan worden aangevuld.  Het is 

verbonden met het concept van draagkracht.  Theoretisch zal het lange termijneffect 

van milieudegradatie leiden tot dat het voor de mens onmogelijk wordt te overleven.  

Als dit wereldwijd plaatsvindt zal dit leiden tot het uitsterven van de mensheid.  

 

Het debat over duurzame ontwikkeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat 

samenlevingen drie kapitalen moeten zien te runnen (het natuurlijke, economische en 

sociale kapitaal).  Nu kan natuurlijk kapitaal niet zomaar vervangen worden door 

economisch kapitaal.  Het is wel mogelijk dat we wegen vinden om sommige 

natuurlijke hulpbronnen kunnen vervangen, maar het is onwaarschijnlijk dat we 

ecosysteemfuncties kunnen vervangen zoals de bescherming door de ozonlaag of de 

klimaat stabiliserende functie van het Amazone regenwoud. In feite zijn het 

natuurlijke, economische en sociale kapitaal vaak complementair aan elkaar.  

Daarnaast zijn vele natuurlijke hulpbronnen multifunctioneel. Bossen bijv. leveren niet 

alleen het ruwe materiaal voor papier (dat vrij eenvoudig vervangen kan worden) 

maar behouden ook de biodiversiteit, reguleren waterstromen en absorberen CO2. 

Een ander probleem zit hem in het feit dat sociale en natuurlijke uitputting juist wordt 

veroorzaakt door hun gedeeltelijke onomkeerbaarheid. Het verlies van biodiversiteit is 

meestal blijvend.  Hetzelfde kan waar zijn voor culturele diversiteit. Bijv. door de 

steeds snellere globalisering sterft het aantal inheemse talen in een dramatisch 

tempo uit. Daarbij heeft de uitputting van natuurlijke en sociale kapitalen vaak niet-

lineaire consequenties. De consumptie van natuurlijke en sociale kapitalen heeft 

geen zichtbaar effect tot een bepaalde grens wordt overschreden. Een meer kan bijv. 

gedurende lange tijd nutriënten absorberen en daardoor zelfs haar productiviteit 

vergroten. Maar boven een bepaald niveau zorgt de toename aan algen voor gebrek 

aan zuurstof waardoor het ecosysteem van het meer opeens in elkaar stort.  

 

4 . Het goed nabuurschapprincipe 

 

Het goed nabuurschapprincipe onderschrijft dat milieubescherming de 

verantwoordelijkheid is van de gehele samenleving en niet alleen van een bepaald 

land of gebied. Hierop voortbordurend worden alle delen van de samenleving en de 

landen opgeroepen samen te werken.  

 

Goed nabuurschap beschrijft het principe van milieubescherming over de grenzen 

heen. Dit principe weerspiegelt het inzicht dat milieuproblemen niet ophouden aan de 
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grenzen van landen, gebieden of bijv. industrieën. Dit principe zie je veel bij zaken die 

met water of lucht te maken hebben en die een grensoverschrijdende aanpak nodig 

hebben. 

 

Internationaal milieurecht houdt zich bezig met de bescherming van het milieu op 

aarde. In principe moeten staten niet toestaan dat het gebruik in hun land zodanig is 

dat andere landen er schade van ondervinden.  Vaak worden er internationale 

overeenkomsten gesloten op gebieden zowel terrestrisch als marien als atmosferisch 

of het beschermen van de biodiversiteit.  

 

De sleutelmomenten in de ontwikkeling van internationaal milieurecht zijn 

1. In 1972 de United Nations Convention on the Human Environment (UNCHE) die 

werd gehouden in Stockholm, Zweden.  

2. Het 1987 Bruntland rapport Our Common Future die voor het eerst het concept 

van  duurzame ontwikkeling noemde   

3. Het 1992 United Nations Conference on Envrionment and Development (UNCED) 

die werd gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië. 

Als een kern principe in internationaal milieurecht werd te Stockholm 1972 benoemd 

dat staten het recht hebben hun eigen bronnen te exploiteren maar dat het ook hun 

verantwoordelijkheid is er zeker van te zijn dat handelingen die op hun grondgebied 

plaatsvinden geen schade toebrengt aan het milieu in andere staten. Tot op heden is 

dat bekend als “customary international law”. Deze wet omvat tevens alle normen en 

regels die landen volgen als een zaak van goed gedrag en ze zijn zo ingebakken dat 

ze alle landen van de wereld verbinden. Wanneer een principe customary law wordt 

wil dat nog niet zeggen dat alles geregeld is en door landen worden vele argumenten 

naar voren gebracht om zich er er niet aan te hoeven houden.  

Voorbeelden van customary internationaal recht dat relevant is voor het milieu zijn: 

- De verplichting andere staten te waarschuwen over noodgevallen op milieugebied en 

milieuschade waaraan andere landen kunnen worden blootgesteld. 

- Principe 21 van de Stockholm Declaration van goed nabuurschap of sic utere. 

Maar een verplichting van verschillende landen t.a.v. verschillende handelingen kan niet 

worden afgedwongen via recht maar is meer een zaak van goed nabuurschap. Toch zal 

internationaal milieurecht steeds belangrijker worden.   
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Een speciale rol speelt ook nog “the Common Concern to Mankind” het algemene belang 

van de mensheid dat refereert aan klimaatverandering en biodiversiteit. Men name de 

“Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC) van 1992 kan op de lange termijn 

er voor zorgen dat landen hun verantwoordelijkheid voor wereldwijde milieuproblemen 

serieuzer oppakken m.n. m.b.t. noord-zuid-relaties. 

Laten we terug gaan naar instrumenten die landen hebben om milieuplannen om te zetten in 

actie en om het gedrag van burgers, hoe om te gaan met het milieu op een positieve manier 

te reguleren of te beïnvloeden.  

 

Controlevragen 

 

 Wat zijn de meest belangrijke milieuprincipes in de politiek en de wetgeving  ? 

 Wat is het gebruik van het “voorzorgsprincipe“, en wat zijn de belangrijkste 

vormen van dit principe ? 

 Bediscussieer wat het probleem is van de implementatie van het principe “de 

vervuiler betaalt“! 

 Wat “wordt bedoelt met " verantwoorde duurzaamheid m.b.t. het milieu op het 

gebied van de ecopolitiek ? 

 Waarom (in welke zaken) is internationale milieu wetgeving nodig? Of waarom 

(in welke zaken) is het van cruciaal belang internationale milieuwetgeving te 

hebben? 

 

5.3. Regulatie van milieugedrag18 

 

Doelen 

Na dit deel kunt u  

 het belang inschatten van gepast “milieugedrag” in het licht van milieuwetgeving 

 de verschillen tussen directe en indirecte regulatie van milieugedrag 

bediscussiëren 

 aanduiden hoe verschillende instrumenten van de milieupolitiek en -wetgeving 

om milieugedrag te reguleren toepasbaar zijn.  

                                                
18

 Voor het volgende zie Lothar Knopp 2008. 
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5.3.1 Methoden om milieupolitiek af te dwingen (milieuplanning) 

 

In de jaren zeventig groeide de  industrie  hard en ontstond er meer aandacht voor 

milieubeleid.  Er ontstonden harde regels als milieuwetten en zachte als gedragscontrole.  

Naast milieuwetgeving kwam milieuplanning.  Zoveel reductie binnen zoveel jaar. Hieruit 

vloeiden wetten, statuten, administratieve regels stimuleringen etc. voort en ook de milieu-

effect rapportage deed zijn intrede.   

Het milieugedrag kan direct en indirect beïnvloed worden.  Direct via wetgeving (die straft en 

sancties geeft). Maar e.e.a moet administratief gecontroleerd worden volgens waarnemen-

registreren-vergunningverlening-toestemmen en andere procedures. De wet kan verbieden 

of bepaald gedrag voorschrijven. Je hebt absolute wettelijke regels maar ook 

toestemmingsprocedures en milieuverplichtingen.  

Indirecte beïnvloeding gaat via motivatie en kan betrekking hebben op subsidies of heffingen 

en certificaten.  Bv heffingen op watergebruik,  wateronttrekking of het transport van water.  

Maar alleen milieudoelen die politiek geaccepteerd zijn, krijgen uiteindelijk werkelijk effect als 

ze in de milieuwetgeving terecht komen. Vandaar dat het verhogen van het milieubewustzijn 

belangrijk is naast het gevoel voor de ethische relevantie naar planten en dieren toe of zelfs 

naar hele ecosystemen.      

Naast de milieuwetgeving ontstond het fenomeen van milieuplanning. Het kan 

beschouwd worden als de ontwikkeling van duurzame milieustrategien om milieudoelen te 

kunnen halen in een bepaalde tijdsspanne.  Bijv. de reductie van  CO2-emissies met 25% in 

tien jaar. Binnen de EU verschenen: 

(1.) Verschillende typen van milieuplanning en 

(2.) Verschillende maatregelen om het milieugedrag te reguleren 

 

Milieuplanning is een belangrijk middel van bescherming uit voorzorg . Zulk een planning 

vindt plaats als een meerfasen proces waarin eerst een nulmeting wordt gedaan en wordt 

voorspeld wat de toekomst gaat brengen. Vervolgens worden problemen bij de doelen en 

belangen bekeken. De plannen kunnen de vorm krijgen van wetten, statutaire regelgeving, 

statuten, administratieve regels of administratieve handelingen die allemaal afzonderlijk 

verschillende wettige consequenties kunnen hebben. Er bestaan twee vormen van 

milieuplanning,  uitgebreide en sectorale planning. 
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(a) Uitgebreide planning: De taak van uitgebreide planning m.b.t. het milieu is, met een blik 

op de toekomst, te bepalen welk gebied wordt gebruikt voor woningbouw, economische 

en vrijetijdsdoelstellingen los van enig project en niet gelimiteerd door een specifieke 

sector 

(b) Sectorale planning: In contrast met het vorige is dat dat planning is die 

milieubeschermingsplannen moet dienen. Dat zijn voornamelijk landschapsplannen, 

luchtkwaliteitsplannen, geluidsverminderingsplannen, waterbesparingsplannen en 

afvalverwerkingsplannen die toegevoegde afdwingende maatregelen nodig hebben. 

 

Een ander belangrijk instrument om het milieubeleid af te dwingen is de “Milieu effect 

rapportage” (MER).  Het primaire doel van dit instrument is de overheid te informeren over 

de milieu-impact van aanzienlijke projecten. De MER is er voor om alle directe en indirecte 

effecten van een gepland project op het milieu, inclusief ecologische interacties te 

identificeren, beschrijven en te beoordelen zodat wordt mogelijk gemaakt dat er 

voorzorgsmaatregelen genomen worden. Daarnaast kan het publiek er een stem in krijgen 

door in te spreken of bezwaren aan te tekenen. 

 

5.3.2 Methoden om milieugedrag te reguleren   

 

Misschien wel het meest belangrijke onderwerp in milieubeleid en –educatie is het 

milieugedrag. Er bestaan directe en indirecte vormen om dat gedrag te reguleren: 

(1) Directe regulatie van gedrag 

 

Directe regulatie van gedrag heeft betrekking op wettelijke maatregelen die meteen invloed 

hebben op het gedrag. Het klassieke instrument hiervoor is regulerende wetgeving die zijn 

oorsprong heeft bij de politie en straft of sancties oplegt.  Hiervoor is administratieve controle 

nodig, naast waarneming, registratie, licentieverlening, autorisatie, goedkeuring en andere 

procedures voor het geven van toestemming of het weigeren van permissie. Het kan ook zijn 

dat iets gewoon wordt verboden of dat bepaald gedrag juist vereist wordt. 

De volgende soorten of methoden van directe regulatie kan men onderscheiden: 

(a) Absolute legale verboden verbieden direct bepaald gedrag dat negatief is voor het milieu. 

Dat wordt maar weinig gebruikt omdat het niet flexiebel is.  

(b) Daar staat tegenover instemmingsprocedures.  Zij zijn het hoofdinstrument van de 

wetgeving in de meeste Europese lidstaten. Projecten zijn strikt verboden totdat 
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permissie wordt verleend. Je moet toestemming vragen installaties met een significante 

milieu-impact, op te richten of in werking te stellen. Een permissie is een constructieve 

administratieve handeling omdat het bij toestemming de aanvrager het recht geeft iets te 

doen wat anders verboden was. 

(c) De milieuwetgeving bestaat uit een aantal „milieuverplichtingen“: Ze hebben bepaalde 

verplichtingen in zich naar iedereen toe of naar speciale doelgroepen toe. Ze bevatten 

meestal preventieve voorzorgsmaatregelen als het behoud van schone bronnen (water, 

lucht, bodem). Naast deze basale verplichtingen bestaan er vele andere als prestatie 

verplichtingen, monitoring en beschermingsverplichtingen, verplichtingen samen te 

werken en openbaarheid van zaken te geven, organisatorische verplichtingen en 

verplichtingen sommige handelingen toe te staan.  

 

(2) Indirecte regulatie van gedrag 

Indirecte regulatie van gedrag stoelt zich niet op normen die gedrag toestaat maar mikt op 

het beïnvloeden van de motivatie. Er worden incentives gegeven die milieuvriendelijk gedrag 

belonen terwijl de richting die de geadresseerde kiest verschillend kan zijn. Je kan denken 

aan certificaten of subsidies.  

(a) Informatie, moreel beroep doen op en waarschuwingen: In de Duitse Milieu Informatie 

Wet uit 1994 werd vrije toegang tot milieu-informatie vastgelegd. Dit werd gezien als een 

middel om inwoners en overheden bij de les te houden. Manieren om het 

milieubewustzijn te vergroten strekken zich uit van politiek en moreel beroep doen op   tot 

waarschuwingen, aanbevelingen en andere vormen van informatie zoals labels, product 

gebruiksinformatie.  

 

(b) Heffingen: Heffingen zijn de meest belangrijke indirecte manier om milieuvriendelijk 

gedrag te stimuleren. Het is dan aan de deelnemers zelf om te bepalen of en hoe ze 

hierop reageren. Ze zullen kosten-baten analyses uitvoeren. Het nadeel is dat hiermee 

milieuvriendelijk gedrag niet wordt afgedwongen. Als de heffingen te laag zijn heeft het 

geen effect. Als heffingen te hoog zijn kan het de concurrentiepositie aantasten.   

 

In Nederland bestaan nu heffingen op : 

 afvalwater 

 heffingen voor natuurcompensatie en bosbescherming 

 wateronttrekkingsheffingen  
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 afvaltransportheffingen 

Milieuheffingen kunnen gezien worden als belasting, fooi of bijdragen voor de voordelen 

waarvoor ze in het leven geroepen zijn.  

(c) Het gunnen van voordelen voor gebruikers van milieuvriendelijke producten is een ander 

economisch instrument.  

(d) Subsidies: Het gedrag kan indirect gereguleerd worden door subsidies te geven aan 

goede initiatieven. Tegenstanders zeggen dat ze worden betaald uit publiek geld en dat 

het publiek er uiteindelijk voor betaalt. Er is in de E.U. een tendens milieusubsidies terug 

te draaien.  

(e) Milieucertificaten: Het idee van milieucertificaten is gebaseerd op kwaliteitscontrole door 

de staat. Ze gaan uit van een bepaald milieuvriendelijk niveau en laten het aan de markt 

of mensen het willen kopen. Dit instrument heeft men gebruikt voor klimaatbescherming 

ondermeer het Kyoto Protocol. De toegewezen emissie hoeveelheden geven de houder 

het recht te vervuilen tot een bepaald niveau. Als de houder het milieu minder belast dan 

kan hij/zij die rechten verkopen aan anderen. Ondernemers kunnen dus opteren voor 

vergaande reductie van hun vervuiling of het aankopen van emissierechten. We zullen 

zien of dit werkt. 

 

Economische instrumenten blijken steeds belangrijker te worden als aanvulling op de 

wetgeving. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat werkelijk de beste keuze is om 

een goede balans te vinden tussen de milieubelangen van de verschillende actoren, de 

buren of de bevolking. De wetgever is gedoemd uit te gaan van rail and erdoor om te komen 

tot adequate besluiten.  

In Nederland speelt ook nog het fenomeen van convenanten en afspraken. Zo koopt de 

overheid sinds 2010 voor 100 % duurzaam in en hebben gemeentes (semi-overheden) en 

onderwijsinstellingen een convenant getekend voor 100 % duurzaam inkopen in 2015.  Het 

bedrijfsleven zal hier snel op in moeten spelen anders gaan de opdrachten naar anderen.    

Controlevragen 

 Waarom is milieubewust gedrag zo belangrijk? 

 Hoe kan milieuregulatie bijdragen aan een verbetering van het milieugedrag ? 

 Welke vormen van milieuplanning zijn mogelijk ? Bediscussieer voorbeelden uit 

je dagelijks leven! 



Milieuethiek| De noodzaak van politiek-juridische regulatie. 111 

 

 Bediscussieer de verschillen tussen directe en indirecte regulatie van het 

milieugedrag! Welke methode zou jij kiezen en waarom ? 
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6. Acties op praktijkniveau 
 

Andrei  Florin Danet & Victor David 

 

 

ALGEMEEN DOEL 

U leert hoe milieuwetenschap (als ecologie) een bijdrage kan leveren aan 

milieuethiek en hoe men milieumanagement in de praktijk tot stand kan brengen.  

 

6.1 Milieuwetenschap en milieuethiek 

 

                              Andrei Florin Danet 

DOELEN 

Na dit deel     

(1) weet u de verschillende ethische posities over hoe je milieuproblemen kunt 

beoordelen 

(2) ken u het begrip “ecologische integriteit”, “natuurbelang” ,  “ecologische gehelen” en 

hun belang voor milieuethiek. 

(3) weet u hoe ecologische wetenschappers  kunnen helpen. 

 

Men heeft geprobeerd de natuur economische waarden toe te kennen. Dat blijkt heel moeilijk 

te zijn. Vandaar dat het lastig is de natuur mee te nemen in kosten baten analyses. 

Intrinsieke waarden zijn eigenlijk niet te kapitaliseren. Maar als je dat niet doet kun je de boot 

missen. Toch lukt het niet. Het maakt overwegingen waarbij bijv. economisch gewin staat 

tegenover afname van de natuur, complex.  

Daarnaast is er discussie ontstaan over in hoeverre ecologen en de ecologie kan bijdragen 

aan de milieuethiek. De ecologie onderzoekt de relatie tussen organismen en hun milieu en 

tussen organismen onderling. Men doet dat in een bepaald gebied, in een bepaald 

ecosysteem. Zo‟n gebied, of systeem kan klein zijn, een plas, een meer een weiland, een 

bos of groot, de taiga, de tropische regenwouden, de oceanen. Ecologie is eigenlijk een softe 
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wetenschap. In de complexe systemen is het namelijk erg moeilijk voorspellingen te doen en 

het is lastig te zeggen wat wenselijk is voor ecosystemen en wat niet. Ze zijn complex, 

specifiek, er zit rek in en niemand weet hoeveel. Vandaar dat het voorzorgsprincipe vaak van 

toepassing zou moeten zijn. We weten niet wat de effecten zijn dus laten we er zorgvuldig 

mee omgaan.   We weten dat in monoculturen gemakkelijk plagen ontstaan. Hele oogsten  

kunnen vernietigd worden. Wat men er tegen doet is veelvuldig gebruik maken van 

bestrijdingsmiddelen met alle gevolgen van dien (bodem- en waterverontreiniging en 

opstapeling in de voedselketens). Het zou beter zijn de landbouw meer gevarieerd te maken 

met kleinere percelen, met wisselteelt en met een grotere diversiteit in de gebieden. We 

kappen tropische regenwouden. Ze zijn het summum van de ecosystemen op aarde. Door te 

doen aan herbeplanting krijg je wel weer oerwoud terug maar lang niet meer zo mooi en rijk 

als het tropisch regenwoud dat zich in miljoenen jaren heeft kunnen vormen.  Maar wat 

mogelijk is in de kap van  de oerbossen en wat niet weet eigenlijk niemand. Ook weten we 

niet precies wat er allemaal verloren gaat. Het voorzorgsprincipe hierbij weer van groot 

belang ofwel niet kappen totdat zeker is dat het geen kwaad kan. 

          In de ecologie gaat het van pioniervegetaties via het proces van successie naar een 

climaxvegetatie waarin ook het leven van insecten, vlinders, vogels en andere dieren tot een 

hoogtepunt komt. De biodiversiteit zou daar het grootst zijn en dat is waar we naar moeten 

streven (omdat dan ook de rek het grootst is).  In zo‟n climaxvegetatie (een bos, een 

oerwoud, een rif e.d.) stelt zich een natuurlijk evenwicht in (een homeostase). Maar deze 

inzichten staan ook ter discussie. Soms is de biodiversiteit in halfnatuurlijke (door de mens 

gecreëerde) gebieden veel groter, bijvoorbeeld aan de randen van bossen en weilanden of 

akkers. Ook is de biodiversiteit in blauwgraslanden veel groter dan in bossen. Maar de  

blauwgraslanden (de voedselarme vochtige hooilanden) zouden verdwijnen als de mens zou 

stoppen met het maaien ervan. Ook zijn de systemen vaak altijd in beweging en worden de 

natuurlijke evenwichten continu bijgesteld. Veel milieu-ethici zeggen dat het gaat om (bio) 

diversiteit en stabiliteit (homeostase) om er wetgeving en regelingen op te baseren, maar het 

laatste woord is daarover dus nog niet gesproken.     

Eosystemen veranderen regelmatig en er verdwijnen soorten in, maar er komen er ook bij. 

Hoe kun je nu een ethiek gebruiken dat de mens geen soorten mag uitroeien terwijl de 

natuur dat zelf ook doet.  Maar ja, aan de andere kant is de invloed van de mens 

tegenwoordig zodanig dat het uitsterven vele malen groter is dan ooit tevoren (grote 

natuurrampen in het verre verleden daargelaten). En we moeten natuurlijk met zorg omgaan 

met onze leefomgeving.   
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Daarnaast is het onmogelijk het welzijn van alle organismen in alle ecosystemen te 

optimaliseren.  Het is een dynamisch geheel waarin soorten komen en gaan en waarin 

ecosystemen zich uitbreiden of juist kleiner worden en waarin soorten eten of gegeten 

worden. 

In de ecologie bestaan veel relaties. Die tussen bacteriën, schimmels, insecten, planten,  

vogels, reptielen, zoogdieren, de mens ofwel die tussen producenten, consumenten en 

reducenten. Het is onmogelijk ze allemaal te meten. Maar je zou uit kunnen gaan van 

bepaalde kensoorten en die zou je kunnen volgen om te bekijken hoe goed de toestand is. 

Bijvoorbeeld door te kijken naar de wildstand of de visstand. De ecologie kan het beste 

bijdragen aan de ethiek als het niet de complexe interacties  tracht te beschrijven maar als 

het uitgaat van voorspellingen betreffende enkele soorten.  

 

Controle vragen  

 Wat bestudeert de ecologie?  

 Waarom is het een complexe wetenschap ? 

 Hoe kan de ecologie het beste bijdragen aan de ethiek ? 

 

 

6.2. De rol van de Goede Laboratorium Praktijk (GLP) 

                           Victor David 

DOELEN 

 Het geven van een korte introductie in hoe chemische analyses plaatsvinden; 

 Het laten zien dat het chemisch analyseren in het milieu complex is.  

 Het laten zien van het belang van de Goede Laboratorium Praktijk (GLP)  
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6.2.1. Het belang van analyses 

 

Chemische analyses dragen bij aan allerhande besluiten in onze samenleving. Ze kunnen 

betrokken zijn bij milieumonitoring, de dagelijkse monitoring van besmettingen in de 

farmaceutische industrie, analyses in ziekenhuizen en voor doctoren, forensische 

toepassingen of bijvoorbeeld bij het testen van materialen. Maar we meten bijv. ook in de 

lucht.  Zo nemen we waar dat de CO2 concentraties aan het toenemen zijn. Hoewel dat verre 

van eenvoudig is (op welke hoogte kijk je, en waar op de aarde en hoeveel metingen 

vergelijk je ect) is het nog moeilijker aan te geven dat de temperatuur op aarde stijgt in de 

loop der jaren. Daarvoor moeten honderden miljoenen temperatuursmetingen met elkaar 

vergeleken worden op vele plekken op aarde gedurende verschillende berooiden. Daarbij 

moet men er ook nog rekening mee houden dat je soms data uit het verleden niet één op 

één kan leggen op data van het heden. Als zich om een meetpunt een stad heeft gevormd 

(met huizen die verwarmd worden) meet je ook een temperatuursstijging. De boten waarmee 

temperatuursmetingen op zee worden gedaan zijn hoger geworden. Toch zijn de meeste 

wetenschappers het er mee eens dat de temperatuur op aarde toeneemt. Vervolgens 

worden er miljarden in gestopt om de CO2 uitstoot te verminderen. Dus het aanleveren van 

data kan enorme gevolgen hebben.  

Vanuit de eigen verantwoordelijkheid trachtte wetenschappers de analyses zo goed mogelijk 

uit te voeren. Maar meet elk laboratorium wel hetzelfde en op dezelfde manier. Wordt dat wel 

bekeken of geaudit ? Sinds kort wel omdat in het verleden dramatische fouten met 

dramatische gevolgen hebben plaatsgevonden. Men heeft richtlijnen gemaakt voor 

verschillende industriële sectoren als de voedingsindustrie, de landbouw, de farmaceutische 

industrie etc. Dit valt onder de algemene categorie van de Goede Laboratoirum Praktijk 

(GLP).    

6.2.2 GLP en het analytische proces 

 

Het analytische proces is deel van het besluitvormingsproces. Meten is weten. Je hebt 

kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Concentraties in bodem, water en lucht worden 

meestal kwantitatief gegeven in de vorm van het aantal deeltjes per miljoen (ppm), per 

miljard (ppb b=biljoen) of triljoen (ppt) of zelf daaronder.   

Dit te meten is niet eenvoudig en vereist moderne en dure apparaten. Het analytisch 

proces bestaat vaak uit meerdere stappen. Het begint met het begrijpen wat voor type 
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monster er genomen is en waar het over gaat en het eindigt met de beslissingen die worden 

genomen uit het resultaat. Het proces gaat als onderstaand: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 1. Het verloop van een analytisch meetproces. 
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6.3. Wetgeving 

 

Om besluiten te kunnen nemen is ook wetgeving nodig. In de USA heeft de federal agency  

FDA en US-EPA documenten gemaakt die bepalen welke apparaten laboratoria moeten 

hebben en gebruiken en hoe zodat de data geaccepteerd worden door de bureaus. Vandaar 

dat alle laboratoria die data aanleveren aan deze bureaus moeten voordoen aan de regels 

die in de GLP staan. Aan de andere kant zijn de zaken uit de GLP van belang voor 

wetenschappers om te kunnen werken met standaarden.  

Sinds 1987 heeft de EU twee basale voorschriften en een Besluit aangenomen in relatie met 

GLP principes. Directive 2004/10/EC is vervangen door Directive 87/017/EEC van 11 Maart 

2004; Directive 2004/9/EC is vervangen door Directive 88/320/EEC van 11 Maart 2004: 

 

EU: Basale besluiten 

 Directive 2004/10/EC van het Europees Parlement van 11 februari 2004 m.b.t. de  

harmonisatie van wetgeving, voorschriften en administratieve zaken van de 

toepassing van de Goede Laboratorium Praktijk en de verificatie van de toepassing 

van tests op chemische stoffen. Het voorschrift legt de verplichting vast  voor de 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor GLP op hun gebied. Het bestaat ook uit 

regels over de informatievoorziening naar de markt toe verloopt en over de 

wederzijdse acceptatie van de data; 

 Directive 2004/9/EC van het European Parlement van 11 february 2004 m.b.t. de 

inspectie en verificatie van GLP (Good Laboratory Practice); Het voorschrift stelt dat 

de OECD Revised Guides for Compliance Monitoring Procedures voor GLP en de   

OECD Guidance for the Conduct of Test Facility Inspections en Study Audits gevolgd 

moet worden tijdens inspecties van laboratoia en studie audits. 

 89/569/EEC Council Decision van 28 juli 1989 m.b.t. het accepteren van de 

European Economic Community van een OECD besluit/aanbeveling op de naleving 

van de pincipes van GLP (good laboratory practice). 
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Er bestaan ook Product Georiënteerde Voorschriften m.b.t. GLP verplichtingen: 

 

 Chemische verbindingen; Regulation (EC) No. 1907/2006 (ook bekend als de  

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation) van 18 December 

2006 en Directive 2006/121/EC van 18 december 2006; 

 Medicijnen; Directive 2001/83/EC van de Community code m.b.t. medicijnen voor 

menselijk gebruik van 6 november 2001 als aangenomen in Commission Directive 

2003/63/EC; 

 Veterinitaire geneesmiddelen; Directive 2001/82/EC van het Europese Parlement van 

6 november 2001 m.b.t. de Community code over veterinitaire medische producten; 

 Cosmetica; Council Directive 93/35/EEC gewijzigd in de 6e directive 76/768/EEC; 

 Voedingsmiddelen; Regulation (EC) No 1831/2003 van het Europese Parlement van 

22 September 2003 m.b.t. additieven in de voeding; 

 Voedingsmiddelen; Directive 89/107/EEC; 

 Nieuwe voedingsmiddelen en ingrediënten; Regulation (EC) No 258/97 van het 

Europese Parlement van 27 januari 1997 m.b.t. nieuwe voedingsmiddelen en 

ingrediënten; 

 Pesticiden; Council Directive 91/414/EEC of 15 july 1991 m.b.t. het introduceren van  

plantenbeschermingsmiddelen op de markt; 

 Biociden; Directive 98/8/EC van het Europese Parlement van 16 februari 1998 m.b.t. 

het introduceren van biociden op de markt; 

 Detergenten; Directive 98/8/EC Regulation (EC) No 648/2004 van het Europese 

Parlement van 31 maart 2004 m.b.t. detergenten; 

 EC Ecolabel; Commission Decision 2005/344/EC van 23 Maart 2005; vastleggend  

ecologische criteria voor het toekennen van de Community eco-label m.b.t. 

allesreinigers en schoonmaakmiddelen van sanitaire voorzieningen. 

 

Tegelijkertijd worden de besluiten m.b.t. GLP ook geaccepteerd door Israël, Japan en 

Zwitserland. Het European Agency for Safety and Health at Work monitort verzamelt en 

analyseert wetenschappelijke bevindingen, statistische informatie en maatregelen ter 

preventie in Europa. 
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Controlevragen 

 Wat zijn ppm, ppb, ppt‟s? 

 Geef een voorbeeld van basale richtlijnen m.b.t. de toepassing van  de GLP principes 

 Kan een analist belangrijke beslissingen nemen om tragische consequenties van 

vervuiling te voorkomen ? 

 

6.4. De implementatie van GLP 

 

                           Victor David 

DOELEN 

 Een korte opsomming van GLP elementen; 

 De rol van andere takken van wetenschap zoals statistiek in het implementeren van GLP 

in verschillende laboratoria; 

 Het laten zien dat validatie belangrijk is in het proces van GLP implementatie. 

 

Het implementeren van GLP als een routine is een tijdrovende en bewerkelijke zaak. Om dit 

wat te vergemakkelijken heeft , Webster et al. (2005) een goede handleiding geschreven. De 

basis van GLP is beschreven in een groot aantal werken (e.g. Weinberg 2003).  

Een korte samenvatting van GLP wordt hieronder gegeven. Men moet kunnen 

vertrouwen op data uit laboratoria. Vandaar dat zij de kwaliteit van hun bevindingen moeten 

bewaken.  

 

(1) Kwaliteitsbewaking 

Volgens Wikipedia is kwaliteitsbewaking “ het planmatige en systematische productieproces 

dat vertrouwen geeft in een product en het gebruik ervan.”  Het is gebaseerd op een aantal 

handelingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van producten (goederen en diensten) 

gewaarborgd wordt.  

In laboratoria omvat de kwaliteitsborging alle maatregelen die er voor zorgen dat 

chemische analyses correct zijn en zijn voorzien van de nodige foutenmarges. Het omvat 

ook het borgen van waar en hoe monsters zijn genomen en de historie er van (sample 

tracking) (Seiler 2005). De belangrijkste elementen van de kwaliteitsborging staan hieronder: 

 



Milieuethiek| 6. Acties op praktijkniveau 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 2. De belangrijkste elementen van een kwaliteitsborgingsprogramma. 

 

(2) Statistische procedures en weergave 

 Betrouwbaarheidsintervallen (standaarddeviaties) in de gerapporteerde data. Het is bekend 

dat fouten een invloed hebben op analytische bepalingen. Ze beïnvloeden de 

betrouwbaarheid en men kan standaard en willekeurige fouten onderscheiden. Toch is het 

meestal zo dat de betrouwbaarheid van analytische bepalingen ligt rond de 90, 95% of zelfs  

99%. Andere termen die zijn gerelateerd aan dit onderwerp zijn: intra-dagelijkse en inter-

dagelijkse precisie, detectielimieten, betrouwbaarheidsintervallen  (gemiddelde waarde  z, 

 = de standaard deviatie), e.a. Bureaus die verantwoordelijk zijn voor GLP geven vaak aan 

welke marge acceptabel is op een bepaald gebied (bijv. Ellison et al. 2005). 

Samples en Sampling. Er bestaan regels over hoe en hoeveel monsters er genomen zouden 

moeten worden. Het beïnvloedt de betrouwbaarheid.  

Validatie van de apparatuur is nodig in laboratoria. Periodiek moet de betrouwbaarheid van 

de apparaten gecheckt worden en moet bekeken worden of ze nog wel precies werken. Dit 

gaat volgens allerhande specifieke procedures. 

Validatie van de meetmethoden.  De foutenmarge van de ene stap beïnvloed die van andere 

stappen. Vandaar dat die van de verschillende stappen regelmatig bekeken moet worden.  

Kwaliteitsborging 

- Standaard Operating Procedures 

(SOPs); 

-.Periodieke Instrument Validatie;- 

Method validation; 

- Reagent/materials certification; 

  Statistical procedures for data 

evaluation. 

Certificatie analist 

- Laboratory facilities 

certification; 

- Specimen/Sample tracking. 
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Reagenten/materialen certificatie is een duidelijk element in de kwaliteitsborging. De GLP 

richtlijnen laten certificatie verlopen via geaccepteerde procedures die goed gedocumenteerd 

moeten zijn.  

Certificatie van de analisten is een verplicht onderdeel van de kwaliteitsborging. Ze moeten 

goed en voldoende opgeleid zijn. (In de USA kennen ze deze eis niet). 

Certificatie van de faciliteiten in de laboratoria. Externe bureaus bekijken dit en kunnen de 

certificatie geven. Men kijkt dan naar de ruimte, de ventilatie, de opslag, de hygiëne, de 

apparatuur, de veiligheid ect.  

Monsters, bemonstering en sample tracking vormen een ander belangrijk aspect in de 

kwaliteitsborging. Tegenwoordig gaat het via computergestuurde Laboratory Information 

Management Systems (LIMS) vaak met barcodes e.d. er bestaan procedures over hoe 

samples genomen moeten worden en hoeveel.  

Documentatie en bewaartijd van records.  Ook hier bestaan GLP richtlijnen voor. Al het 

bovenstaande moet goed geregistreerd en gedocumenteerd worden en moeten meestal 

gedurende vijf jaar bewaard worden.  

Betrouwbaarheid. GLP procedures gaan ook over betrouwbaarheid van resultaten uit 

laboratoria.   

6.5. GLP en ethiek 

 

Laboratoriumpersoneel moet door hebben dat ze moeten werken volgens ethische 

beginselen. Het management moet deze beginselen onderschrijven niet alleen gedurende de 

opleiding maar ook tijdens de dagelijkse communicatie met het personeel. Men dient 

ervaringen te overwegen en dient werknemers zo nu en dan te scholen op het gebied van 

ethiek (Boyd 2003). Want de data die laboratoria aanleveren moeten valide zijn. 

Besluitvormers zijn er van afhankelijk en verkeerde data kunnen grote gevolgen hebben. 

 

 

Controlevragen 

 Geef aan wat de belangrijkste elementen zijn van kwaliteitsborging in laboratoria ! 

 Zijn ethische beginselen belangrijk voor laboratoriumpersoneel? 

 Kan certificatie van laboratoria plaatsvinden door interne of externe bureaus ? 
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7. Van milieuethiek naar duurzame besluitvorming  
 

                                  Rob de Vrind 

Doelen 

Na dit deel weet u dat er nog meer principes bestaan waar men tegenwoordig rekening mee 

houdt en dat er een methode bestaat om te komen to duurzame besluitvorming.  Daarnaast 

bestaan er twee manieren om te komen tot oplossingen   

 

7.1. Principes bij duurzame ontwikkeling en Cradle to Cradle 

 

De laatste tijd komen we tot het inzicht dat milieuproblemen meer integraal bekeken moeten 

worden. Zoals aan alle problemen zitten er sociale, economische en ecologische aspecten 

aan. Daar moet een optimum in gevonden worden. Vandaar dat men tegenwoordig uitgaat 

van het concept van duurzame ontwikkeling waarin people, profit and planet ( de drie P‟s)  

integraal bekeken wordt. Daarnaast eist men een goede afweging met een blik op de (verre) 

toekomst en met een blik naar effecten voor landen in ontwikkeling.  (zie figuur 1) 

 

Figuur 1 Bij duurzame besluiten kijkt men naar People, Profit en Planet aspecten. 
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Ook krijgt het Cradle to Cradle principe van Braungart en McDonough steeds meer 

aandacht. Hierin stelt men dat in de nieuwe generatie producten geen giftige stoffen meer 

mogen zitten en dat ze allemaal volledig gerecycled kunnen worden. De producten moeten 

zodanig zijn ontworpen dat afbreekbare en niet-afbreekbare materialen gemakkelijk uit 

elkaar te halen zijn. De afbreekbare gaan dan de biocirkel in en de niet afbreekbare de 

technocirkel. In de technocirkel worden de materialen hergebruikt en in de biocirkel dienen 

ze als voedingsstof voor de natuur. Alle processen zouden energie moeten krijgen uit 

hernieuwbare energiebronnen. Als we dat realiseren kunnen we produceren wat we willen en 

dat tot in lengte van dagen. Volgens Braungart moet het principe van “de vervuiler betaalt “ 

veranderd worden in “Gij zult niet vervuilen”. In Nederland formuleert men het principe 

tegenwoordig als “de vervuiler ruimt op”.   

7.2. Een stappenplan voor duurzame besluitvorming 

 

Het boek en dit in ogenschouw nemend zou je vervolgens tot de het volgende 

stappenplan komen om een duurzaam besluit te kunnen nemen (zie figuur 2) 

STAP 1 ANALYSE 

- Beschrijf kort de situatie. Bekijk wat de feiten zijn en stel je oordeel uit.  

- Wie zijn betrokken bij de situatie? 

- Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke belangen 

ze hebben personen op people, profit and planet gebied? Neem daarin ook mee de 

gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen voor de derde wereld.  

 

STAP 2 WEGING 

- Met welke oplossing zouden de verschillende stakeholders komen. 

- Wat is het zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. 

- Wat is gemeenschappelijk in de oplossingen. 

- Wat zeggen de principes van onze rechtstaat als het voorzorgsprincipe, het “de 

vervuiler betaalt” principe en principe van goed nabuurschap.  

- Wat zegt de resource-ethiek, de natuurethiek en de ethiek van duurzame 

ontwikkeling.  

- Wat zegt het principe van duurzame ontwikkeling (PPP) en van Cradle to cradle   

- Kom nu tot een besluit, een compromis en bedenk of schade te compenseren is.  

 

STAP 3 RECHTVAARDIGING 
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- Zou je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ? 

- Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen 

- Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ? 

- Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ? 

- Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ? 

- Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ? 

- Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ? 

 

 

Figuur 2: Het gremium waarin duurzame besluiten genomen kunnen worden 

Een voorbeeld naar aanleiding van de tweede casus die beschreven is in dit boek. 

Case 2 

Dennis is een milieu-ingenieur en werkt in een voor een textielindustrie. De fabriek loost 

afvalwater in een meer naast een toeristisch gebied. Hij is verantwoordelijk voor het 

monitoren van het lozen op het water en de lucht en hij maakt de rapportages voor de milieu-

inspectie.   
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Tijdens de laatste metingen nam hij war dat het gehalte aan opgeloste deeltjes en de 

chemische zuurstofvraag (COD) wat hoger is dan mag. Daar staat tegenover dat de impact 

niet al te gevaarlijk is voor de mensen in het gebied. Het kan wel een effect hebben op de 

visstand in het meer. Om het probleem op te lossen kost minimaal €100,000. Het kan zijn dat 

zelfs een paar banen verloren gaan als de maatregelen genomen moeten worden. De 

directeur heeft Dennis gevraagd de cijfers wat aan te passen Wat denk je hoe Dennis moet 

reageren op dit verzoek. 

 

Nu het stappenplan: 

 

Stap 1. Analyse 

 

- Wat zijn de feiten 

 

De norm wordt licht overschreden. Het kan vissen aantasten maar het is niet gevaarlijk voor 

de bevolking.  Er wordt geloosd op een meer dat door toeristen wordt gebruikt. Dennis weet 

er van.  Oplossen kost veel € 100.000. De directeur wil dat hij de cijfers aanpast.  

- Wie zijn de stakeholders:   

Het ministerie, Dennis (die rapporten schrijft en die monitort), de directeur en de werknemers 

van de fabriek, de toeristen en de samenleving bij de fabriek (en mogelijk de vissen in het 

meer of het hele ecosysteem er omheen of zelfs de aarde in het algemeen).  

- Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke belangen 

ze hebben personen op people, profit and planet gebied? Neem daarin ook mee de 

gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen voor de derde wereld.  

 

Het ministerie  

People Regels zijn regels. Iedereen moet zich er aan houden. Als we uitzonderingen 

toestaan dan is het einde zoek. We hebben samen de regels zo afgesproken 

Profit Door e.e.a. niet toe te staan hoeven we dadelijk niet enorme bedragen uit te 

geven om te zuiveren en de kosten te betalen van mensen die er ziek van zijn 

geworden . Geef de fabriek een termijn om orde op zaken te stellen 

Planet De regels zijn er om het milieu te beschermen  

Oplossing Geef de fabriek een termijn om orde op zaken te stellen 
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Dennis 

People Wil graag zijn baan behouden. Denkt ook aan de werknemers. Wil zijn werk 

goed doen. 

Profit Als het bedrijf failliet gaat heeft hij ook geen baan meer. De kosten van de 

maatregelen zijn fors. Kosten van uitstel zijn uiteindelijk misschien nog hoger 

Planet De vissen gaan er aan. Via brioaccumulatie komt het uiteindelijk weer bij de 

mens in geconcentreerde vorm terug.  

Oplossing Stel een termijn voor waarop het moet worden opgelost 

 

De directeur  

People Ik hou graag mijn mensen (en mijzelf) aan het werk 

Profit Dat de fabriek blijft draaien is het belangrijkste. Ik heb geen geld voor het 

schoner maken van het proces 

Planet Als niemand het weet dan hebben we (nog) geen probleem 

Oplossing Laat Dennis de cijfers aanpassen en dan zien we wel 

 

De werknemers 

People We behouden graag ons werk 

Profit Dat de fabriek blijft draaien is het belangrijkste 

Planet Als niemand het weet dan hebben we (nog) geen probleem 

Oplossing Laat Dennis de cijfers aanpassen en dan zien we wel of de meer bewuste 

medewerkers zullen toch voor iets anders gaan 

 

De toeristen en de samenleving bij de fabriek 

People Werk is belangrijk maar we vertoeven graag in een schone omgeving en de 

toeristen hebben we ook nodig. 

Profit De toeristen brengen geld in het laatje. Die willen we graag behouden  

Planet Geen vissen -> algenbloei -> slecht zwemwater ect. Via brioaccumulatie komt 

e.e.a. na verloop van tijd toch bij ons terecht 

Oplossing Geef de fabriek een termijn waarop het opgelost moet zijn 
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Stap 2: WEGING 

- Met welke oplossing zouden de verschillende stakeholders komen.  

Die staan hier boven 

- Wat is het zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. 

Bedenk die even voor jezelf  

 

- Wat is gemeenschappelijk in de oplossingen. 

Bedenk dat zelf (Dat je een optimum probeert te vinden in de drie P‟s) 

- Wat zeggen de principes van onze rechtstaat als het voorzorgsprincipe, het “de 

vervuiler betaalt” principe en principe van goed nabuurschap.  

 

Het „de vervuiler betaalt principe” Als wat het bedrijf veroorzaakt uiteindelijk opgeruimd moet 

worden op kosten van het bedrijf dan is het bedrijf nog verder van huis. 

Goed nabuurschap..het water met de verontreiniging verplaatst zich stroomafwaarts en kan 

daar problemen veroorzaken. 

 

- Wat zegt de resource-ethiek, de natuurethiek en de ethiek van duurzame 

ontwikkeling.  

 

Resource ethiek zegt dat je schoon water moet hebouden.  

 

Natuurethiek. Vanuit de natuurethiek zou je de vissen of het meer ook een stem kunnen 

geven.  Welk recht heeft de mens om het de vissen zuur te maken en om de ecosystemen in 

het meer te verzwakken en de biodiversiteit erin te verminderen. Welk recht hebben we het 

water te vervuilen terwijl de natuur baat heeft bij schoon water. We weten ook niet wat de 

effecten zijn bij langdurige overschrijding van de norm.   Met de vervuiling doe je geweld aan 

de intrinsieke waarde van de vissen die vergiftigd worden, de ecosystemen en de natuur en 

de gehele aarde. De vissen zijn geen stakeholder maar als ze een stem zouden hebben 

zouden ze de fabriek sommeren te stoppen met de lozingen.  

Duurzaamheidethiek: als de vervuiling voortduurt dan worden het water, de vissen en 

uiteindelijk de mensen (toeristen) geschaad. 

- Wat zegt het principe van duurzame ontwikkeling (PPP) en van Cradle to cradle   

 

Het duurzaamheidprincipe zegt dat je zo moet handelen dat ons nageslacht ook nog kan 

voorzien in haar behoeften  Dus het nageslacht wil ook nog kunnen  profiteren van toerisme, 
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goed zwemwater e.d. Daarnaast moeten we trachten ook nog te voorzien in de behoeften 

van huidoge generaties. Het sluiten van de fabriek is niet echt een optie.  

Het Cradle to Cradle principe zegt: Zoek naar niet giftige productiemethoden op 

hernieuwbare energie. Alleen dan ga je een duurzame weg in.  

- Kom nu tot een besluit, een compromis en bedenk of schade te compenseren is.  

 

Je wilt oplossingen met min mogelijk verlies op het gebied van PPP.  

Iedereen tevreden stellen lukt vaak niet. 

Er moet gezocht worden naar het gebied waarin een gezamenlijke oplossing gevonden kan 

worden. Mogelijk kan schade gecompenseerd worden.  

Oplossing: Als de fabriek geen geld heeft voor de maatregelen dan heeft de fabriek ook geen 

license to produce.  Maak een overgangsregeling waarin het bedrijf op termijn schoon gaat 

produceren. Als dat niet kan dan moet de fabriek dicht maar ook kan de samenleving of de 

toeristische sector een duit in het zakje doen.  Dat is in ieders belang.  

Cijfers aanpassen is alleen een optie als het probleem wordt opgelost. Mogelijk kan de 

samenleving en de toeristische sector mee betalen aan de maatregelen. Daarnaast moet de 

fabriek gaan onderzoeken hoe te produceren zonder het milieu te vervuilen.  

Stap 3. Rechtvaardiging 

 

Als je deze oplossing kiest kan je antwoord geven op de volgende vragen 

 

- Kan je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ? Ja 

- Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen ? Ja 

- Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ? Ja 

- Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ? Ja 

- Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ? 

- Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ? Nee 

- Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ? Ja, het 

bedrijf wilde dat je de cijfers aanpaste maar dat is niet ethisch.  
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Controlevragen 

 

- Welke twee nieuwe inzichten heeft men tegenwoordig op milieuproblemen ? 

- Met welke milieuethiek houd je rekening bij de duurzame besluitvorming  

- Met welke principes houd je rekening bij de duurzame besluitvorming ? 

- Voer de voorgestelde methode (het stappenplan) uit op de andere casussen.   

 

7.3. Twee methoden om afwegingen te maken 

 

Bij het komen tot een ethisch besluit moet er een afweging gemaakt worden in de people, 

profit en planet argumenten van de verschillende stakeholders. Je kunt daarbij iedere 

deelnemer (student) de rol van een bepaalde stakeholder toebedelen en ze in een soort  

bovenstaande rondetafel gesprek laten bespreken in welke richting een oplossing gezocht 

moet worden. Dus in het bovenstaande voorbeeld schuiven aan tafel het ministerie, de baas 

van de fabriek, de milieumedewerker, een werknemer van de fabriek en een 

vertegenwoordiger uit de samenleving. Laat ze nu argumenten uitwisselen tegen elkaar. 

Nu bestaat er ook een methode om uit een probleem te komen met elkaar. Het is de 

hoedenmethode van de Bono.  
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Daarin denk je na en bespreek je met elkaar wat zijn de PPP argumenten van het ministerie, 

de baas van de fabriek, de medewerkers etc. Bespreek vervolgens de impact van de 

principes en de ethiek op het probleem en kom tot een ethische overweging. Als dat moeilijk 

is kun je de hoed opzetten van wat is positief in het probleem, wat negatief, wat zou een 

creatieve oplossing zijn, wat zou je gevoel zeggen, wat zou een objectieve oplossing zijn of 

wat een oplossing in een proces (op de langere termijn).   

 

Op MBO niveau hebben Klaas van den Herik en Pierre Winkler een boek geschreven MVO 

en duurzaam ondernemen. Het is uitgegeven door Eisma edumedia bijv. Leeuwarden ISBN 

789087714741. Daarin gaat hoofdstuk drie over ethiek. Er wordt heel helder uiteen gezet wat 

ethiek is en dat met allerhande voorbeelden. Er bestaat een website bij met opdrachten via 

www.mbo.eisma.nl  is daarop in te loggen. Ze halen problemen aan als ramptoerisme, 

aardbevingsproof bouwen in Turkije maar er is niet genoeg geld, milieuzones in de stad, 

relatiegeschenken etc. In hoofdstuk 4 worden bedrijfscodes besproken.    

Op HBO niveau heeft Nico Roorda twee indrukwekkende boekwerken geschreven over 

duurzame ontwikkeling waarbij hij ook ingaat op (intrinsieke) waarden, verantwoordelijkheid, 

ethiek enz. De boeken heten Basisboek Duurzame ontwikkeling en Werken aan Duurzame 

ontwikkeling. Wolters Noordhoff ISBN 978-90-01-26709-4 en 978-90-01-40030-9 en de 

website www.duurzaam.wolters.nl   

7.4. Schuivende wereldbeelden en contexten  

 

In het bovenstaande boek laat Nico Roorda zien dat wereldbeelden aan het schuiven zijn. 

1300 1700 1900 2000 2050 

Adel Blanken Mannen Mensen ? 

Andere mensen Andere mensen Andere mensen Andere dieren ? 

 

Naarmate de welvaart en het welzijn toeneemt kunnen we ethischer gaan handelen. De 

context is belangrijk.  Vee (varkens, koeien) kan men zien als productiedier, huisdier of zelfs 

huisgenoot. Als we meer willen betalen voor ons vlees kan de visie op zo‟n dier verbeteren 

en gaan naar huisdier (of zelfs huisgenoot). Mensen die het geld hebben redeneren al vak zo 

en kopen vlees van scharrelkippen of scharrelvarkens. Naast geld kan ook geloof een rol 

spelen. Vegetariërs die geen vlees eten of zoals in India waar koeien worden opgehemeld tot 

onaantastbare huisgenoten.   

Zo kan een rat bekeken worden als troeteldier (huisdier), als plaagdier of als proefdier. Als 

de omstandigheden het toelaten zou je het beest willen zien als troeteldier maar soms moet 

http://www.mbo.eisma.nl/
http://www.duurzaam.wolters.nl/
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je ze ook anders zien.   

 

Wel eens gedacht aan de mens als plaagdier. Met de huidige aantallen gaat het er wel op 

lijken. Mogelijk gaan dan opeens andere ethische regels gelden. In 2010 vonden er 

gigantische overstromingen plaats in Pakistan, het land met de hoogste bevolkingstoename 

en waar men uit armoede de bossen had gekapt en uit plaatsgebrek begon te bouwen in 

rivierbeddingen.  In de negentiger jaren waren er hongersnoden in de Sahel door droogtes 

maar kunnen die gebieden wel zoveel mensen herbergen ? Bij gebrek trekken 

bevolkingsgroepen vaak verder en ontstaan er oorlogen met de bewoners van de gebieden 

die ingenomen dreigen te worden. Over welke ethiek kunnen we dan nog spreken.   

Maar ook onder minder extreme omstandigheden kunnen verschillende bevolkingsgroepen  

verschillend denken. Huib Klamer schrijft hierover:  

Alles en iedereen verdelen in goed en fout is een opmerkelijk fenomeen. Is biomassa goed 

of fout ? Is vis goed of fout ? In de westerse wereld wordt het moslimfundamentalisme als 

een groot probleem  gezien. Als een gelovige zijn dogma‟s toepast zonder respect voor 

anderen, bijvoorbeeld door terreurdaden te plegen, zijn vrouw te slaan of dochters op te 

sluiten, roept dat een grote morele verontwaardiging op. Want daarmee maakt de orthodoxe 

gelovige een ontoelaatbare inbreuk op andermans integriteit en miskent hij de menselijke 

waardigheid. De reactie is protest, vijandigheid. Die reactie is te begrijpen maar kan ook een 

keten van reacties veroorzaken en daarmee verdere escalatie. 

Wanneer een milieuorganisatie uitsluitend oog heeft voor het milieubelang en niet inziet dat 

er ook andere waarden in het geding zijn, wordt zij in zekere zin fundamentalistisch.  

Ondernemers zijn niet per definitie slecht zoals ngo‟s niet per definitie goed zijn (en vice 

versa). We moeten voorbij het zwart-wit denken, het denken in goeden en kwaden. 

Zelfgenoegzaamheid en gelijkhebberigheid zijn bij niemand op zijn plaats en roepen 

verontwaardiging op. 

Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld is een uiterst belangrijk goed, maar kan, als zij tot het 

uiterste wordt doorgedreven, veel schade aanrichten bij mensen. Bij elke waarde zijn altijd 

ook andere waarden in het geding waarmee een balans moet worden gevonden. 

 

Een sleutel is volgens Klamer het principe dat Stephen Covey formuleert in zijn veel gelezen 

boek over excellent leiderschap: „Belangrijker dan begrepen te worden, is om eerst zelf te 

begrijpen.‟ Dat  vraagt om een houding van openheid, aandachtig luisteren en respect voor 

de andere mens met wie je concreet te maken krijgt. In die dialoog gaat het om wederzijds 

erkenning van waarden, belangen en om de concrete feiten. In dat proces ontstaat 

„waarheid‟ die evenwel altijd relatief en voorlopig blijft en zich ontwikkelt als voortschrijdend 
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inzicht (zoals de klassieke dialogen van Socrates en Plato altijd gericht waren op het zoeken 

naar waarheid).  

 

Het is in ieder geval nodig respect te hebben voor de waarden van anderen. Het vraagt om 

wat Aristoteles de deugd noemt van de verstandigheid, het bezit van praktische wijsheid. 

Alleen door alle belanghebbenden te betrekken bij het maken van keuzes kunnen duurzame 

keuzes gemaakt worden. Eigenlijk bestaat er vrijwel nooit goed of slecht. Bij elke waarde zijn 

altijd ook andere waarden in het geding. Hierin moet een balans gevonden worden. 

Verantwoord beleid en handelen houdt in een balans te zoeken tussen alle waarden die op 

dat moment op het spel staan. Compassie is hierin een sleutelwoord. Door compassie 

worden tegenstanders ook mensen. Compassie kan de tegenstelling tussen  „goeden‟ en 

„slechten‟ overstijgen; want niemand is goed en niemand is slecht.  
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8. Samenvatting, conclusies en overzicht 
 

8.1.1.  De complexiteit van milieuproblemen.  

 

Tegenwoordig groeien milieuproblemen sneller en sneller en we ondervinden de gevolgen 

steeds meer. Helaas hebben de problemen verschillende dimensies die men in ogenschouw 

moet nemen om ze op te lossen als wetenschappelijke, technische, economische, sociale en 

juridische aspecten.  

 

8.1.2 Het probleem van vervuiling en degradatie 

 

Er is behoefte aan een manier om te komen tot gedragsverandering. Alleen als je je ethische 

waarden eigen maakt kan het zijn dat problemen voorkomen worden. In het United Nations 

Global Change Report van 2007 staat dat de meeste milieuproblemen worden veroorzaakt 

door de mens. Het is nodig de gevolgen van milieuproblemen op de lucht,de bodem, het 

water en op ecosystemen te begrijpen. Als men de heelheid van ecosystemen of de 

gevoeligheid en kwetsbaarheid ervan snapt weet men pas welke verantwoordelijkheid men 

heeft.  

8.1.3 De socio-economische achtergrond en verantwoordelijkheid voor het  

milieu. 

 

Helaas zitten we vrij dicht aan tegen de grenzen van onze consumptiepatronen en 

levensstijlen.   Daarnaast kunnen we de impact van nieuwe zaken vaak maar moeilijk 

inschatten als de nanotechnologie, kunstmatig gecreëerd leven, het gebruik van biodiesel 

etc. Vandaar dat we ons dringend beter moeten ontwikkelen op moreel gebied.  Dat betekent 

dat men een eigen ethisch raamwerk moet vormen om in harmonie te kunnen leven met de 

natuur. Men zou basale feiten over hoe natuurlijke ecosystemen functioneren moeten 

kennen evenals de technische dimensie van milieuvervuiling en –bescherming om die te 

kunnen integreren in onze oordelen m.b.t. de intrinsieke waarde van de natuur en onze 

verbondenheid met andere levende dingen en toekomstige generaties.   

 

8.2. Milieuethiek: Het zoeken naar besluitvormingscriteria.  

 

8.2.1 Naar een werkdefinitie 
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Er wordt beschreven wat ethiek en filosofie is door terug te gaan naar de Griekse filosofie om 

naar de oorsprong van de ethiek te kijken. Ethisch denken is een speciale manier om de 

wereld te bekijken via de werkdefinitie: HET SYSTEMATISCH DENKEN OVER HET 

HANDELEN VAN MENSEN WAARIN DE VRAAG WORDT GESTELD OF DE HANDELING 

UITEINDELIJK GOED OF NIET GOED IS. Het woord uiteindelijk slaat op het conflict van 

waarden ofwel ethiek en ethische problemen hebben te doen met conflicterende waarden.  

De ethiek komt om de hoek kijken als de vraag komt: wat zou ik moeten doen ? Hoe 

moet ik handelen. Wat is goed in de situatie. Er als ik dan kies, wat zijn de argumenten voor 

die keuze. Welke norm of waarde is het meest belangrijk bij het maken van die keuze. In de 

normatieve ethiek zijn er drie richtingen uitgaand van (1) teleologische theorieën, (2) 

deontologische theorieën en (3) deugdethiek. 

De teleologische theorie gaat uit van het utilitarianisme. Utilitaristen zoeken het 

criterium voor de goede en slechte kant van het menselijk handelen in het profijt of de 

schade die het handelen veroorzaakt. De handeling moet niet alleen tot voordeel zijn voor de 

actor maar ook anderen die er bij betrokken zijn. Wanneer de handeling tot voordeel is van 

de grootste groep is de handeling goed. Een belangrijke vraag is wel wie de betrokkenen 

dan wel zijn. Als de handeling de meesten schade toe brengt is de handeling niet goed. 

Belangrijke utilitaire filosofen, de grondleggers zijn Jeremy Bentham en John Stuart Mill.  

 Deontologische theorieën gaan niet uit van het nut maar van de norm. Wat zou je 

moeten doen wordt dan gewogen vanuit bedoeling die de actor heeft en wat hij/zij vindt dat 

zijn/haar verplichting is. Het Griekse woord voor verplichting (duty) is “deon”.  

Deontologische filosofen zeggen dat de handeling juist is als hij wordt uitgevoerd volgens 

een principe, een zekere vraag of norm.  

 De grondlegger van de deontologie is the filosoof IMMANUEL KANT (1724-1804). Hij 

schreef dat het enige dat goed is, is de goede wil, de goede intentie. De achtergronden van 

onze motieven en intenties zijn belangrijk.  Wat de goede wil is leren we wanneer we kijken 

naar onze plicht. Een morele plicht wordt een „maxim‟ genoemd, een morele regel. Morele 

regels gaan vooraf aan actie. Uiteindelijk zijn er ook deugdethici die menselijk handelen als 

goed beschouwen wanneer je handelt naar de deugden.  

  

Bij het kijken naar waarden kan men onderscheiden “functionele of instrumentele” waarden 

en “intrinsieke” waarden.  
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Functionele of instrumentele waarden. Iets heeft waarde, is goed omdat mensen het zien als 

een instrument om doelen te bereiken. Het moet bruikbaar en vooral economisch bruikbaar 

zijn. Intrinsieke waarde. Deze waarde komt uit zichzelf. Ze zijn goed vanwege zichzelf. 

 

Wanneer je deelneemt aan een ethische of morele discussie hoor je correct en moreel te 

redeneren.  

Je: (1) maakt je morele en ethische vooronderstelling duidelijk (2.) je stemt in met de feiten 

m.b.t. de situatie en (3.) wanneer je een bepaald woord gebruikt in je vooronderstelling, moet 

je je afvragen of de term gebruikt kan worden voor de feitelijke situatie. 

 

8.2.2 Morele dilemma’s 

 

Morele dilemma‟s verschillen van anderen. Ze moeten voldoen aan vijf criteria: 

1. Je kunt ze niet vermijden. Je bent op een kruispunt. Je gaat links of 

rechts. Ook als je geen keuze maakt maak je een keuze. 

2. Andere mensen zijn erbij betrokken zelfs als ze ver weg zijn.  

3. Elke keuze beïnvloed de betrokkenen. Het kan consequenties 

hebben voor het goed van zelfrespect of het geluk van anderen. 

4. Je kunt niet alle belangen voor 100 % dienen. Je kunt niet iedereen 

helemaal tevreden stellen 

5. De morele actor is vrij om te kiezen. 

 

Milieuethiek heeft men name met 2 te maken. De vraag is of de redenen, de argumenten 

toerijkend zijn om andere levende wezens, elementen van de natuur of zelfs de hele natuur, 

te betrekken.  

In beroepsethiek is het ook nog eens belangrijk dat het een moreel dilemma is binnen je 

eigen bereik. Om beroepsmorele dilemma‟s te ontdekken,  analyseren en op te lossen 

dienen ze persoonlijk te zijn en niet structureel.   

Voor morele problemen in een beroepssituatie kan de beroepscode van dienst zijn. 

Professionals kunnen ook gebruik maken van het stap-voor-stap schema.  

 



Milieuethiek|  137 

 

8.2.3 Introductie tot milieuethiek 

 

Milieuethiekgaat over de morele zorg voor natuur en milieu. Die morele zorg hangt af van 

antropocentrische en niet-antropocentrische argumenten.  

 

De definitie van milieuethiek is: Het systematisch denken over het menselijk handelen naar 

de natuur en of milieu waar de vraag wordt gesteld of die handeling uiteindelijk goed of 

slecht is.  

Natuur en milieu kunnen voor de mens betekenis hebben op drie manieren.  

(1) voorwaarde voor leven (2) intrinsieke waarde (3) nodig voor productie. 

Er ontstaat een milieuprobleem indien de relatie met het milieu verstoord wordt. Dat 

gebeurt wanneer één van de drie betekenissen zoveel kwaliteit verliest dat een groep 

mensen het als problematisch beschouwt. Dus milieuproblemen zijn niet individueel maar 

zijn sociale problemen. Milieuproblemen kunnen ook worden gezien als conflicterende 

waarden.  Milieuethiek moet de oplossing rechtvaardigen. Dat leidt tot antwoorden op vragen 

al wat heeft waarde en over wat voor soort waarden praten we.    

Er zijn twee grote groepen van waarden inzichten, de antropocentrische en de niet-

antropocentrische. Beiden bevatten ze verschillende soorten van milieuethiek.  

Het verschil komt voort uit de vraag of alleen de mens waarde heeft of ook andere 

elementen van de natuur of het milieu. Wie en wat heeft een morele status en waarom ? 

De enige acceptabele redden binnen de antropocentrische optiek om de natuur te 

cultiveren is dat het de mens dient in haar basale behoeften zoals het voeden van het 

lichaam en het behouden van gezondheid. Ook de terughoudendheid om natuurlijke 

hulpbronnen te gebruiken is terug te voeren op het feit dat toekomstige generaties er ook 

gebruik van willen maken.  

De niet-antropocentrische optiek kan op vele manieren worden gepresenteerd. In dit boek is 

het beschreven via vier verschillende theorieën (1) pathocentrisme (2) biocentrisme (3) 

ecocentrisme en (4) holisme. In het tweede hoofdstuk wordt er een korte introductie in 

gegeven . De vertegenwoordigers van de theorieën worden gegeven in hoofdstuk 4.  

8.3. De uitdaging naar milieuethiek 

 

8.3.1. Drie gebieden van milieuethiek 

 

Milieuethiek is een toegepaste ethiek. Haar waarde hangt af van of een morele intrinsieke 

waarde gekoppeld is aan de natuur of niet.  Als we dat wel doen kan je drie gebieden van 
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milieuethiek onderscheiden in een opklimmende schaal. Elk genoemd gebied omsluit de 

voorgaande of vergroot het met een toegevoegde morele waarde.  

(1.) De resource ethiek: Hoe kunnen we ruwe materialen en milieu-items als bodem water 

en lucht gebruiken uit de natuur zonder irreversibele schade (als overexploitatie of 

milieuvervuiling) te veroorzaken. Deze ethiek kan alleen gerechtvaardigd worden door 

antropocentrische redenen, bijv. door het belang voor de mens. 

(2.) Dierenethiek is betrokken bij het welzijn van individuele wezens die gevoelig zijn en pijn 

kunnen hebben. Dieren ethiek gaat meestal over dieren met gevoel en men vraagt zich 

af of ze een waarde in zichzelf hebben en als dat zo is wordt de vraag gesteld wat dat 

ethisch gezien betekent. Het gaat voorbij aan de eenzijdige antropocentrische 

benadering en gaat richting pathocentrisch denken. .  

(3.) Natuurethiek  besteedt ook aandacht aan de morele aspecten van lagere (niet 

gevoelige) soorten als  planten, schimmels en bacteriën maar ook aan zaken als 

soorten, levensgemeenschappen, ecosystemen en landschappen. Natuur ethiek stelt 

zich de vraag of elke vorm van leven of complexe natuurlijke systemen (en mogelijk 

zelfs de natuur in haar geheel) een morele waarde bezit en het daarom absoluut waard 

is beschermd te worden. Natuurethiek is niet antropocentrisch maar fysiocentrisch 

georiënteerd.    

8.3.3 Drie niveaus van het redeneren over het milieu. 

 

Als je de milieuethiek wilt indelen is het niet alleen belangrijk te kijken naar de driedeling uit 

het vorige hoofdstuk maar ook naar de verschillende niveaus waarom de milieuethiek 

geïmplementeerd is. Dergelijke niveaus kunnen omschreven worden als: 

(1) Het filosofisch niveau (ethiek). Dit hoge niveau gaat over fundamentele uitleggende 

uitspraken: ethische valide claims die universeel dienen te worden toegepast spelen 

daarin een rol.   

(2) Politiek-juridische niveaus (wetten): Hier gaat het over normatieve regelgeving en 

doelen voor politiek handelen (milieukwaliteitsdoelen). . 

(3) Casuïstiek niveau (losse items en acties): Centraal in dit niveau staan zaken als 

milieuvervuiling of vernietiging en de methoden en maatregelen ter bescherming of 

herstel. Primair zijn deze maatregelen van technische aard en praktisch 

milieumanagement is vereist. De know-how van milieu experts staat hierin centraal. 
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De specifieke bijdrage van de milieuethiek aan de drie niveaus van het denken over het 

milieu worden in de volgende hoofdstukken (4-6) behandeld. . 

8.4. Belangrijkste benaderingen in de milieuethiek 

 

In de milieuethiek wordt de vraag gesteld of de mens moreel gezien boven de natuur staat 

en boven alle niet-menselijke wezens of dat dat niet zo is. De milieuethiek heeft twee visies 

op dat gebied de antropocentrische en niet-antropocentrische. 

In de vroeg 1970er jaren kwam de milieuethiek om de hoek kijken. Tot die tijd ging de 

ethiek over handelingen van mens tot mens. Handelingen naar de natuur werden op een 

antropocentrische wijze afgedaan. Handelingen zijn goed of niet goed als het welzijn van de 

mens niet schaad. Langzaam werd deze optiek uitgedaagd vanuit de antropocentrische kijk 

zlef en vanuit de nieuwe inzichten van de niet antropocentrische optiek. 

8.4.1 De antropocentrische kijk 

 

De “antropocentristen” ontkennen dat de “fysiocentristen” gelijk hebben wanneer ze claimen 

dat de natuur en wezens in de natuur een intrinsieke waarde hebben. In de 

antropocentrische optiek zijn dieren, planten ecosystemen en de gehele natuur alleen van 

instrumentele waarde voor de mens en zijn belangen.   

De enige acceptabele reden om de natuur te beschermen en te cultiveren is dat het 

de behoeften van de mens bevredigd - als het voeden van het lichaam en het behouden van 

gezondheid. Ook de terughoudendheid in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (als 

dieren, fossiele brandstoffen, mineralen ect)  kunnen alleen gerechtvaardigd worden als je 

de belangen en noden van huidige en toekomstige generaties in ogenschouw neemt 

Het is wel zo dat meer gematigde antropocentristen beamen dat ten minste het 

estetisch argument om de natuur te beschermen kan worden toegevoegd. Zij baseren de 

bescherming en cultivering van de natuur mede op de invloed die het heeft op ons gevoel en 

het plezier dat we eraan beleven als we bijv. wandelen door de bergen of zwemmen in een 

meer.  

 

8.4.2 De niet-antropocentrische kijk 

 

De niet-antroposofische kijk besteedt aandacht aan de rationele argumenten om een morele 

status te geven aan de niet-menselijke wezens, aan elementen in natuur en milieu. Hoewel 

het hebben van een morele status niet hetzelfde is als intrinsieke waarde worden eerst drie 
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aspecten van het concept behandeld. We zagen ook dat het gebruik van intrinsieke waarde 

verschillende functies heeft.   

Volgens de Nederlandse filosoof Wouter Achterberg tracht de milieuethiek de nauwe 

moraliteit tussen relaties van mensen onderling op te rekken naar tevens relaties met ander 

organismen en wezens. Wanneer de intrinsieke waarde gebruikt wordt om dat te 

rechtvaardigen betekent dat dat ze essentiële eigenschappen hebben waardoor ze moreel 

respect afdwingen. De niet-antroposofische kijk wordt gepresenteerd in vier verschillende 

theorieën (1) pathocentrisme, (2) biocentrisme, (3) ecocentrisme and (4) holisme. 

De essentie van de vier kan worden gevonden in de Griekse filosofie. Pathos 

betekent gevoel. Pathocentrisme zegt dat het laten lijden van gevoelige organismen fout is.  . 

Bios betekent leven. Creaturen die leven hebben een morele status. Het Griekse eco kan als 

huis vertaald worden. We zullen het huis waarin we leven goed moeten beheren met alle 

aspecten van dat huis van de ecosytemen. Die afhankelijkheid is zo karakteristiek van een 

ecosysteem. Dus in het ecocentrisme krijgt een ecosysteem een morele status. Holisme is 

afgeleid van “holos” en gaat over het geheel. De elementen van het geheel, de ecosystemen 

hangen af van het welzijn van het geheel.   

Elk soort theorie heeft haar vertegenwoordigers. In het algemeen zijn hun visies 

gerelateerd aan de belangrijke basale ethische theorieën als : utilisme en deontologie. 

De antropocentrische en niet-antropocentrische inzichten helpen de ethische 

besluitvorming. Dit kan tot stand gebracht worden via het stappenplan of via de verschillende 

grondhoudingen die mensen kunnen hebben naar natuur en milieu toe.  
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8.4.3 Ethische besluitvorming 

 

Wanneer je je ethische vooronderstelling en of je conclusies beoordeelt kan je de kennis van 

de basale ethische theorieën en die van milieuethiek gebruiken. Door het onderstaande  

stappenplan te gebruiken  

- Stel je oordeel eerst uit. 

- Bekijk wat de feiten zijn  

- Bekijk wie er (direct) betrokken zijn bij de situatie?  

- Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke belangen 

ze hebben personen op people, profit and planet gebied? Neem daarin ook mee de 

gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen voor de derde wereld.  

- Kijk naar een gemeenschappelijk gebied waarin een oplossing, een compromis,  

gevonden kan worden.  

- Welk(e) belang(en) wegen het zwaarst? Formuleer die belangen door utilitaire 

argumenten te gebruiken als winst, geluk.  

- Welke belangen worden het meest geschaad via die keuze ?  

- Doe een voorstel om die schade te compenseren.  

- Zijn er basale principes in het spel in de situatie als “de vervuiler betaalt”, goed 

nabuurschap, duurzame ontwikkeling . Neem daarin mee intrinsieke waarden van de 

natuur.   

- Beschrijf de uiteindelijke oplossing het uiteindelijke (minst schadelijke) compromis. 

 

Je kunt checken of je een goed besluit hebt genomen door je de vragen te stellen  

- Zou je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ? 

- Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen 

- Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ? 

- Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ? 

- Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ? 

- Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ? 

- Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ? 

 

Als je een besluit hebt genomen kun je ook kijken naar op welk niveau je je besluit hebt 

genomen als (1.) een despoot (tiran, meester); (2.) als de verlichte despoot (3.) een stuward; 

(4.) een partner; (5.) een deelnemer (6.) of als eenheid. 
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De eerste drie worden gekarakteriseerd door een instrumentele kijk op de natuur 

hoewel de grondhouding van de steward al meer gaat richting moreel besef van de natuur.  

Met de grondhouding van de partner ontstaat de kijk op de natuur dat die een waarde in 

zichzelf, een intrinsieke waarde heeft.  

 

8.5. De noodzaak van politiek-wettelijke regulatie 

 

Het doel van dit hoofdstuk is dat begrepen wordt hoe milieu-items gereguleerd kunnen 

worden door de wet en beleid en hoe milieuethiek hiertoe kan bijdragen. 

8.5.1 Waarom hebben we politiek juridische regulatie nodig 

 

In de 20e eeuw ontstond een aparte milieuwetgeving. Hoe schaarser een gezond milieu werd 

hoe groter de roep om het te beschermen via de wetgeving. Niet in de laatste plaats kwam 

dit door een groter ecologisch bewustzijn van de samenleving en een toename in de 

waardering voor dieren en planten.  In het algemeen kan men zeggen dat milieurecht een 

belangrijk hulpmiddel is voor de bescherming van het milieu terwijl toch rekening wordt 

gehouden met de economie en het sociale leven. Het is een complex en onderling 

samenhangend geheel van statuten, recht, behandelingen, convenanten, regelingen en 

beleid die de  interactie tussen de mensheid en de rest van de wereld moeten regelen. Het 

doel is de gevolgen te reduceren of te beperken ten bate van de mensheid maar ook van het 

milieu, de natuur en de leefomgeving zelf. 

8.5.2 Principes voor politieke en wettelijke maatregelen 

 

In de EU werkt men meestal volgens de volgende vier principes bij het opstellen van 

milieuwetgeving: het voorzorgsprincipe, het de vervuiler betaalt principe, het principe van 

duurzame ontwikkeling en het goed nabuurschap principe. 

8.5.3  Regulering van milieugedrag 

 

Om milieubeleidsdoelen en principes te implementeren gebruikt men in de EU twee 

instrumenten namelijk: (1) milieu planning en (2) verschillende maatregelen om het 

milieugedrag te reguleren. 

Milieuplanning is een belangrijk hulpmiddel ter voorkoming van nadelige gevolgen. 

Hierin moet men de huidige situatie registreren (een nulmeting doen) en voorspellen welke  
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(nadelige) ontwikkelingen zich voor gaan doen en welke conflicten in doelen en belangen er 

gaan optreden. 

Bij de bepaling van milieudoelen zijn altijd een groot aantal partijen betrokken als 

politieke partijen, milieu-organisaties, private stakeholders en de overhead. Met name via 

milieu-organisaties krijgt de milieuethiek aandacht. Maar wat pas werkelijk effect heeft is  dat 

wat wordt geaccepteerd in het milieubeleid van de politiek en wat wordt beschreven in de 

milieuwetgeving. Alleen als het publieke ecologisch bewustzijn wordt vergroot en daarmee 

de ethische relevantie van planten, dieren en hele ecosystemen kan de milieuethiek van 

praktisch belang worden. Misschien is het verbeteren van het gedrag in het milieu wel de 

belangrijkste factor in het milieubeleid en educatie. Er bestaan directe en indirecte manieren 

om het gedrag te sturen. De directe manieren behelzen wettelijke regelingen. Het classieke 

hulpmiddel hierbij is milieuwetgeving die milieuonvriendelijk gedrag bestraft en sancies 

oplegt.  De indirecte regulatie van het gedrag tracht de motivatie te vergroten door incentives 

voor milieuvriendelijk gedrag als subsidies of heffingen en certificaten. Het laat de beslissing 

aan de uitvoerder.  

Waar de problemen evident zijn en waar ze de bevolking verontrust hebben, heeft de 

milieuethiek en het milieubeleid successen geboekt. In de EU is de controle over lucht- en 

watervervuiling inmiddels goed geregeld. Daar staat tegenover dat problemen als  

voortschrijdende verloedering maar slecht opgelost worden. Dat is met name het geval bij 

ons landgebruik waardoor de afname in de biodiversiteit steeds groter wordt en ook de 

bodems en het grondwater langzaam steeds vuiler worden. We zullen er in de toekomst 

meer aan moeten doen.   

8.6. Acties op praktijkniveau 

 

8.6.1 Milieuwetenschap en milieuethiek 

 

Een deel van de ecologie als wetenschap is onzeker. Een methode om hiermee om te gaan 

is niet de complexe interrelaties te willen voorspellen maar uit te gaan van enkele kensoorten 

en die kwantitatief te volgen.  

8.6.2 De rol van Good Laboratory Practices (GLP) 

 

Als chemische data worden geleverd door laboratioria moeten ze ook juist zijn. Eigenlijk zou 

elk laboratorium met dezelfde resultaten moeten komen. Dat is belangrijk want er wordt 

beleid op gemaakt. Vandaar dat men GLP heeft ingevoerd.  
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8.6.3 De implementatie van GLP 

 

De implementatie van GLP op een automatische en systematische manier is tijdrovend en 

complex. In het hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de elementen waaruit GLP 

bestaat. Het belangrijkste daarin is de kwaliteitscontrole.  

De relatie tussen GLP, management en analytische laboratoria wordt besproken. Er 

bestaat een sterke relatie tussen milieuvervuiling, de technologische ontwikkeling en haar 

beoordeling. Er wordt ingegaan op enkele voorbeelden van internationale actie waarin men 

rampen tracht te voorkomen. 

8.7. Van milieuethiek naar duurzame besluitvorming 

 

De nieuwste inzichten laten zien dat besluiten zodanig genomen moeten worden dat een 

optimum gezocht wordt in people, profit en planet aspecten (met een blik naar later ( naar 

effecten op de lange termijn) en naar de ontwikkelingslanden). In de besluitvorming zou men 

de resource-, natuur- duurzaamheidsethiek mee moeten nemen maar ook die van Cradle to 

Cradle. Daarnaast de principes van “de vervuiler betaalt” goed nabuurschap en het 

voorzorgsprincipe. Kijk naar de aspecten, de stakeholders en hun PPP argumenten + 

oplossingen. Neem de ethische aspecten en de principes uit de wetgeving mee en tracht 

daaruit een duurzaam besluit te nemen dat je kan vertellen aan iedereen.   

 

8.8. Algemene samenvatting  

 

Milieuproblemen kunnen niet alleen worden opgelost door technische maatregelen.  

Vandaar dat technologische oplossingen moeten worden afgestemd met ethische dimensies 

van problemen om goede lange termijn oplossingen te vinden.  

Om de balans tussen technologie en ethiek tot stand te brengen zouden experts naast 

milieukennis  ten minste milieubewustzijn moeten hebben. Men zou kennis moeten hebben 

van milieu-ethische waarden en men zou de natuur in zich moeten voelen. Dit boek 

integreert kennis op het gebied van natuur en milieu met de ethische dimensies ervan.    
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ANNEX: Voorbeelden van cases 
 

Prepared by Damla Baykal and Basak Taseli 

Case 1 De waterzuivering en de vuilstort 

 

De gemeente heeft een waterzuivering en een vuilstort in beheer gegeven aan een externe 

partner. Van de gemeente moest maandelijks aangeven worden wat er in en uit gaat qua 

waterkwaliteit bij de waterzuivering. Het gezuiverde water moest onder de norm zitten die de 

gemeente had opgesteld anders zouden boetes volgen. De slurrie uit de waterzuivering kon 

gebracht worden naar de stort maar moest wel aan bepaalde eisen voldoen. Ze mocht niet te 

nat zijn. Toch liet de manager van de waterzuivering de vrachtwagen volladen met slurrie en 

zond hem naar de stort. Daar zag men op basis van de analyses dat de slurrie te nat was en 

men zou de lading dus moeten weigeren. Maar dan is de kans groot dat de 

vrachtwagenchauffeur de lading gewoon ergens dumpt. Vandaar dat werd besloten de 

slurrie op de stort op een geïsoleerde plaats te leggen en in de zon te leggen om water te 

laten verdampen.   

Formeel gezien is de man aan de poort van  de vuilstort fout.   

Volgens deontologische theorieën, gaat het niet om de consequenties en niet om het 

doel van de handeling. Deze theorie vraagt zich af wat de norm is. De norm is dat de vracht 

niet acceptabel was dus had hij moeten weigeren. Dan was ook voldaan aan de eisen in het 

contract. Dus wat hij deed was niet ethisch.  

 Maar wat hij deed was ethisch gezien de teleologische theorie want die gaat uit van 

morele Hij loste het probleem op zonder het milieu te schaden. 

 Wat zou je doen als je in de schoenen stond van degene aan de poort ? 

Als je zou handelen zoals in de casus wat zou je volgende stap kunnen zijn om te 

voorkomen dat dit nog eens voorkomt. Zou je je handelswijze vertellen aan de manager van 

de waterzuivering en aan de gemeente ? Zou je meteen zeggen dat je de volgende keer zo‟n 

lading niet meer accepteert ? Zou je de gemeente meteen informeren en vragen om controle 

en inspecties ? 
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Case 2 De drinkwatervoorziening 

 

Een kleine gemeente had maar weinig geld voor milieumaatregelen. Twee pompen en een 

blower in de waterzuivering waren kapot gegaan. Dit jaar besloot de gemeente de twee 

pompen en de blower te vervangen. Dat kon binnen het budget maar opeens zagen technici 

dat de pijp kapot was die het water transporteert naar van de bron naar de watertank die de 

hele gemeenschap van water voorziet. Het was mogelijk het beschadigde gedeelte meteen 

te vervangen.   

De burgemeester werd op de hoogte gebracht en hij besloot de pijp te repareren 

want anders zou de hele gemeenschap problemen krijgen. Schoon drinkwater is natuurlijk 

van het grootste belang. De aanschaf van de pompen en de blower gingen niet door 

waardoor de waterzuivering minder efficiënt werkte. .  

We hebben geleerd dat in de antropocentrische optiek dieren, planten, ecosystemen 

en de hele natuur alleen waarde hebben als het in het belang van de mens is. Een mens is 

belangrijker dan een dier, zeker als de gezondheid van mensen in het geding is. Wat de 

burgemeester deed was in het belang van zijn gemeenschap.  

Herinner je de morele redeneringsformule: 

1. De morele ethische voorondersteling 

2. De feiten 

_________________________ + 

3. De moreel, ethische conclusive 

 

En één van de uitzonderingen is de noodsituatie. 

Wat is de waarde van deze speciale omstandigheid. Wat is het principe, de norm, de regel ? 

Zijn de feiten de waarden ?  

Is er een relatie tussen 1 en 2? 

Is de schade aan de waterleiding een noodsituatie? 

Zou je morele ethische conclusie dezelfde zijn in deze situatie maar ook en vergelijkbare 

andere ? 

Onthou dat het eerste wat je moet doen bij morele dilemma‟s is overwegingen te 

maken. Goed versus slecht. Voordeel versus nadeel. “Utilitaraire ethiek.” 
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Onthoud dat er situaties zijn waarin basale regels, normen en waarden gelden als 

rechtvaardigheid of het recht te leven. Dan weet je meteen wat je moet doen en hoef je niet 

te overwegen.  

Case 3 De viskwekerij 

 

 Bij een rivier ligt een viskwekerij die vers water haalt uit de rivier. Het bedrijf is dertig jaar 

geleden gebouwd en is de grootste in de regio. Het levert niet alleen vis voor restaurants en 

hotels maar het is groot genoeg om producten te verzenden naar andere steden en zelfs te 

doen aan export naar andere landen. De viskwekerij  is een onderneming die ook inkomsten 

oplevert voor de overheid. 15 personen verdienen er hun brood.  De viskwekerij voldoet aan 

de vergunningen maar die zijn oud.  

Maar de viskwekerij vervuilt de rivier samen met een nederzetting. Daarbij wordt de rivier 

vervuild met nitraat van agrarische activiteiten in het gebied.  De nederzetting kan 

gesommeerd worden een zuiveringsinstallatie te plaatsen maar m.b.t. de nitraat van de 

landbouw bestonden er geen juridische mogelijkheden. Het enige wat men kan doen is 

voorlichting geven en goede voorbeelden onder de aandacht brengen.  De viskwekerij heeft 

een zuiveringsinstallatie maar die is primitief en verlaagt de emissies niet onder het 

gewenste niveau. Toen de inspectie kwam gaven ze de viskwekerij drie maanden om de 

zuivering te verbeteren tot het gewenste niveau. Maar de directie wilde de investering niet 

doen omdat de viskwekerij niet de enige vervuiler is.  Vandaar dat ze in beroep gingen en de 

eis ongedaan wilden maken en van de overheid wilde ze weten wat ze doen om de andere 

vervuiling tegen te gaan. Als de directie een plan te zien kreeg hoe de overheid de landbouw 

wilde aanpakken dan waren ze geneigd te doen wat nodig is bij de viskwekerij.  

Wat moet de inspectie doen ?  Moeten ze het rapport en de eis intrekken ? Moeten ze ook 

een inspectie houden bij de nederzetting en ze sommeren een zuivering te bouwen. Is het 

budget van de nederzetting toereikend ?  Hoe lang zal het duren om budget vrij te kunnen 

maken ? Zouden ze beleidsmakers moeten vragen regelgeving te maken voor de landbouw 

? Omdat zoiets tijd kost hoe moeten ze dan handelen naar de viskwekerij toe .  

 

Case 4 Hotels en vuil water in de zee 

 

In een prachtig toeristisch gebied aan de kust staan vele hotels en appartementen. Er 

worden nog enkele nieuwe bijgebouwd en die zullen over een jaar gasten ten dienste zijn. 

Alle hotels hebben afvalwaterzuivering maar enkelen hebben geen competente werknemers. 

De installaties worden regelmatig geïnspecteerd door controleurs van de provincie maar 
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deze inspecties vinden plaats gedurende werktijden.   Sommige hotels zetten de installaties 

‟s-avonds stil om geld en elektriciteit te besparen. De burgemeester weet van deze praktijken 

en als natuurliefhebber heeft hij geprobeerd de hotels over te halen niet de installaties uit te 

zetten. Dat is mislukt. Hij dreigde de inspecteurs in kennis te stellen van deze praktijken 

hoewel hij weet dat ze niet ‟s-nachts kunnen komen controleren. Dus besloot hij dat de 

gemeente zelf maar een grote zuiveringsinstallatie ging bouwen voor de 2000 inwoners. De 

burgemeester belegde een vergadering met de hoteleigenaren waarin hij zijn besluit kenbaar 

maakte. De installatie zou de hotels als eerste bedienen en daarna zou worden uitgebreid 

waarna het afvalwater van de hele gemeente gezuiverd kon worden. Maar het budget van de 

gemeente was niet groot genoeg en de hotels zouden mee moeten betalen afhankelijk van 

het aantal bedden.  Daarnaast moesten ze door blijven gaan met hun eigen installaties totdat 

de bouw van de zuivering klaar was. De nieuwe hotels zouden meteen kunnen profiteren 

maar moesten wel mee betalen. Het zou de enige manier zijn om de zee en het toerisme te 

beschermen en om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.  

De meeste hoteleigenaren stemden in maar enkele niet. Uiteindelijk werden die toch 

overtuigd en kon de bouw beginnen.       

Kunnen we in dit voorbeeld het “de vervuiler betaalt”principe terugvinden ? En het 

principe van duurzame ontwikkeling ? En het goed nabuurschap principe ?  

Is het milieu-ethisch wat de burgemeester deed ?    

Case 5 Afvalwater ophalen van boten 

 

De golf heeft vele mooie baaien en een unieke natuur. Het toerisme heeft de golf ontdekt en 

het aantal bezoekers wordt groter en groter. Dit begint de milieuwaarden te bedreigen. In 

samenwerking met een NGO wordt een plan opgesteld om de natuurwaarden te 

beschermen. De navigatieroutes, boeien, vastleggen van het aantal commerciële en private 

boten, waterzuiveringsinstallaties, het ophalen van afvalwater bij boten e.d. werd bekeken en 

er werden aanbevelingen over gedaan. Dit is een goed voorbeeld van het voorzorgsprincipe.  

Ook van het duurzaamheidsprincipe en het heeft te maken met met zorg omgaan met onze 

natuurlijke hulpbronnen op een manier dat ze tegemoet komen aan wat we op dit moment 

nodig hebben op een manier dat toekomstige generaties er ook nog gebruik van kunnen 

maken. Dat is de kern van duurzame ontwikkeling.    

Iedereen vond het een goed plan en de NGO startte o.a. met het ophalen van 

afvalwater bij de boten. De eerste drie maanden was dat nog gratis maar daarna moest men 
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gaan betalen voor het ophalen en het verwerken van het afvalwater. Opeens werd er minder 

afvalwater opgehaald. Is dat ethisch van de bootbezitters ? 

Zouden er nu toezichthouders moeten komen die in de gaten gaan houden of bootbezitters 

geen afvalwater over boord gooien en die dan boetes uitschrijven ?  

De oplossing werd gevonden door de aanmeerkosten in de haven te verhogen zodat daaruit  

de kosten betaald konden worden. Het ophalen van het afvalwater leek dus gratis te zijn 

maar indirect betaalde men er toch voor.   

Case 6 Zwerfvuil 

 

Rond een onderwijsinstelling op het terrein zelf komt men veel zwerfvuil tegen. Plastic 

zakjes, lege frisdrankblikjes, verpakkingen van zoetwaren, chipszakjes, PET-flessen, schillen 

van bananen en sinaasappels, sigarettenpeuken, bakjes van de friettent etc.   

De schoolleiding wil er wat aan doen door in gesprek te gaan met de leerlingen via het 

stappenplan van pagina 120. Bedenk allereerst of we hier wel te maken hebben met een 

ethisch dilemma. Dat is wel degelijk zo maar hoe definieer je dat scherp. Waar zit hem het 

dilemma van goed en/of slecht. Breng ook in het principe van de intrinsieke waarde van de 

natuur.  

Gebruik ook eens de hoedentheorie van pagina 126.  
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