
Milieu-ethiek en duurzame besluitvorming 

Turkije 
 
 
Nederland 
 
 
Italie 
 
 
Roemenie 
 
 
Zweden 
 
 
Duitsland 









14.45 (Milieu)ethiek door Kees Vromans, milieufilosoof 
HAS Den Bosch. De theoretische benadering 

15.25 Uitgangspunten en tools voor duurzame 
besluitvorming door Rob de Vrind. De praktische 
benadering 

15.45 Pauze  

16.00 Workshops met praktische oefeningen 

16.45 Plenaire afsluiting 

17.00 Afsluiting 
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 Het voorzorgsprincipe 
          Als een handeling 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 degenen 
 die de handeling gaan uitvoeren.   
 

Als de gevolgen nog niet helemaal beeld zijn mag je er nog niet aan  
beginnen of je bent aansprakelijk. 

 
          Genetisch gemodificeerd voedsel 

  Groeihormonen in de veehouderij 
  Weekmakers in speelgoed van PVC 

. 



Het ‘de vervuiler betaalt’ principe 
          

Het ‘de vervuiler ruimt op’ principe (in Nederland) 

 
Degene die milieuschade toebrengt aan het milieu wordt zowel materieel als financieel 
verantwoordelijk gehouden. Er wordt verwacht dat de veroorzaker voorkomt, corrigeert 
of financieel compenseert.  
 
 Extended polluter responsibility  (Zweedse regering 1975) 
 
De producent heeft een verantwoordelijkheid voor de milieu-impact upstream (bij de 
winning en productie) en downstream (bij het gebruik en na het gebruik) 
Een bedrijf wordt in de toekomst verantwoordelijk voor de inname van het afval 
=) Het ontwerp moet erop afgestemd zijn 

 

       Ecotax 

 

 



Het ‘goed nabuurschap’ principe 
          

Het  principe van bescherming over de grenzen heen 

 

 Vaak bij water en lucht 
 
Internationaal recht 

 

 Je hebt het recht je bronnen te gebruiken maar je mag daarbij geen schade aan anderen 
(buurlanden) veroorzaken.  

 

 Verplichting andere landen te waarschuwen bij een calamiteit 
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Cradle to cradle 
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Cradle to cradle 

Afval is voedsel 
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1.  
 

Cradle to cradle 
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                     Duurzame ontwikkeling 
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Bij duurzame besluitvorming moet je people, profit, planet aspecten gezamenlijk 
bekijken 
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Duurzame besluitvorming is het vinden van een optimum tussen people, profit, planet,  
standpunten uit de ethiek en principes in de samenleving. 

Rechtvaardiging 

 

Als je deze oplossing kiest kan je antwoord geven op de volgende vragen 

 

• Kan je de keuze vrijuit aan iedereen 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 de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ?  

.  
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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 sommige stoffen hoger  in het afvalwater is dan is 
toegestaan.  Dat kan een effect hebben op de visstand in het meer. 
 Om het probleem op te lossen kost minimaal € 500.000. 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. 
 
 



Wat zijn de feiten 
 
- De norm wordt overschreden.  
- Het kan vissen aantasten maar het is niet direct gevaarlijk voor de bevolking.   
- Er wordt geloosd op een meer dat door toeristen wordt gebruikt.  
- Dennis weet er van.   
- Oplossen kost veel € 500.000.   
- De directeur wil dat hij de cijfers aanpast.  
 



Wie zijn de stakeholders:   
 
- Het ministerie,  
- Dennis  
- de directeur  
- de werknemers van de fabriek,  
- de toeristen en de samenleving bij de fabriek  



Wie zijn de stakeholders:   
 
- Het ministerie,  
- Dennis  
- de directeur  
- 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 
 
 
 



 Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke 
belangen ze hebben op people, profit and planet gebied?  
 
Neem daarin ook mee de gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen 
voor de derde wereld.  
 
 
 



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 

(deontologisch) 

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  

Het ministerie 



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 bioaccumulatie komt het uiteindelijk weer bij de mens in 

geconcentreerde vorm terug.  

Dennis 



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 

De directeur 



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 

De werknemers 



People Werk is belangrijk maar we vertoeven graag in een schone omgeving waar toeristen 

graag komen. 

Profit De toeristen brengen geld in het laatje. Die willen we graag behouden  

Planet Geen vissen -> algenbloei -> slecht zwemwater ect. Via bioaccumulatie komt e.e.a. 

na verloop van tijd toch bij ons terecht 

De toeristen(industrie) en de gemeenschap 



De vissen 

Met welk recht  
vervuilen jullie 
ons water. 
We worden er ziek van.  
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Rondetafelgesprek 
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De de Bono methode 
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Wat is gemeenschappelijk in de 

oplossingen. 
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 Wat zeggen de principes uit de 

rechtsstaat 

  

 - de vervuiler betaalt 

-  goed nabuurschap     principe 

-  voorzorgs 
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Het ‘de vervuiler betaalt principe”  
 
Als het bedrijf moet gaan betalen voor de verontreiniging of de vermindering 
in de visvangst is het nog verder van huis. 
 
Goed nabuurschap 
 
het water met de verontreiniging verplaatst zich stroomafwaarts en kan daar 
problemen veroorzaken. 
 
Voorzorgsprincipe  
 
als je niet weet wat de gevolgen zijn, moet je het laten 
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 Wat zegt de 

  

 - dieren 

 - natuur 

 - duurzaamheids 

 - C2C  
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Dierenethiek.  
 
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.  
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De duurzaamheidsethiek 
 
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, 
goed zwemwater e.d.  
 
Daarnaast moeten we trachten ook nog te voorzien in de behoeften van 
huidige generaties. Het sluiten van de fabriek is niet echt een optie.  
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De cradle to cradle ethiek zegt  
 
- dat je geen giftige stoffen in de productie mag gebruiken 
- dat afbreekbare en niet-afbreekbare stoffen makkelijk gescheiden moeten     
   kunnen worden 
- dat de eersten terug moeten in de biocirkel en de tweeden in de technocirkel 
  dus dat alles hergebruikt wordt  
- dat alles vervaardigd moet worden met duurzame energie 
   e.a. 
 
De fabriek zou dat als uitgangspunt moeten gaan nemen in de toekomst 



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. Daarnaast 
moet de fabriek gaan onderzoeken hoe te produceren zonder het milieu te 
vervuilen (en liefst op een C2C manier)  



Rechtvaardiging 

 

 Kan 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 de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ?  



Twee workshops 
 
Één in de conference room (verdieping hoger) Die gaan mee met Kees 
 
Eén in de Gardnerroom (op deze verdieping) en die gaan mee met Rob 
 



 
Ik  sta in de winkel en moet kiezen tussen een biokip of een plofkip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik  sta in de winkel en moet kiezen tussen een biokip of een plofkip 
 
Wie zijn de stakeholders 
 
Kijk naar PPP aspecten 
 
Kijk naar het gemeenschappelijk  gebied en compenseer “pijn“ 
 
Wat zegt de resource, dieren, natuur, C2C en duurzaamheidsethiek 
 
Wat zeggen de principes als het voorzorgs-, goed nabuurschap en de vervuiler betaalt 
principe 
 
De rechtvaardiging (kan je het je kinderen vertellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De plofkip of de biokip 
 
De feiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De biokip (550.000)  
(leeft 81 dagen) 

De plofkip (95.000.000) 
(leeft 42 dagen) 

Meer ruimte / energie / CO2 Minder ruimte / energie / CO2 

Meer kosten Minder kosten 

Meer voedsel Minder voedsel 

Minder antibiotica Meer antibiotica 

Meer welzijn Minder welzijn 

Meer mest Minder mest 

Leef snel, sterf jong_ Het leven van de vleeskip.mp4

