
Naar een maatschappelijk 
verantwoorde normstelling 
J.W. COPIUS PEEREBOOM* 

De technische ontwikkeling stelt ons voor steeds 
ingewikkelder keuzen. 
Nieuwe technologieën roepen 
politiek-maatschappelijke en ethische vragen op 
- vragen die niet in het verkeer tussen 
wetenschapsmensen kunnen worden afgedaan. 
die juist een actieve betrokkenheid van de politiek 
verlangen. 

Men kan op het moment bijvoorbeeld denken oan 
zulke uiteenlopende kwesties a ls invitro-ferti lisatie 
(reageerbuisbabies),AIDS,en milieuproblemen (mest
overschotten, bodemsaner ing) . Bi j al deze kwesties 
spelen rationeel-wetenschappe li jke en politieke of 
ethische vragen door elkaar heen. Ju ist deze 
verwevenheid maakt zulke vraagstukken moeil i jk op
losbaar. Vaak ziet men dat verschi llen in pol iti eke visie 
langs rationeel -wetenschappel ijke weg worden 
uitgevochten - althans, men doet pogingen daartoe. 
Op deze manier wordt de complexiteit van het pro
bleem nog vergroot, en adeq uate oplossingen kunnen 
dan vrijwel niet meer worden bereikt. Noodzakelijk is 
een correcte besluitvorming, dat w il zeggen : besluit
vorming op basis van een helder onderscheid tussen 
min of meerwaardevrije wetenschappel i jke gegevens 
aan de ene kant, en maatschappelijke of ethische 
keuzen aan de andere kant. 

Een voorbeeld. Over het onstaan van kanker zijn een 
aantal waardevrije gegevens bekend. Maar als het 
gaat om beleid t.a .v. kankerverwekkende (carcino
gene) stoffen komen ook maatschappe lijke keuzen in 
het geding. Willen we een streng carcinogene-stoffen
beleid en wat mag dat kosten? Nemen we de groep 
carcinogene stoffen, waarover we een streng(er) be
leid willen voeren, ruim of juist beperkt? Dit hangt af 
van wat we als omschrijving van carcinogene stof 
hanteren. Een ruime omschri jving leidt tot een ruim 
d .w .z. meer preventief beleid ; een nauwe omschrijving 
tot een minder vergaand beleid. W at moet men ervan 
denken als Nederlandse deskundigen tot een 'nauwe' 
omschrijving komen en Ameri kaanse tot een 'ruime' 
definitie? Accepteren we dan een beperkt Nederlands 
carcinogene-stoffen beleid? Hieruit bl i jkt wel hoezeer 
wetenschap en beleid vaak met elkaa r verweven zi jn en 
hoe belangrijk het is beide zaken uit elkaarte houden. 
Wetenschappers houdt u b i j uw leest en speel niet voor 
broodbakker. 

* J.W. Copius Peereboom is milieutoxicoloog en 
voorzitter van de werkgroep milieu van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66. 

In bovenstaand voorbeeld gaat het duidelijk om 
politiek-maatschappelijke keuzen en niet om strikt 
wetenschappelijke zaken. In de praktijk komen derge
lijke verhulde keuzen vaak niet op de politieke agenda 
terecht. Het beleid speelt zich voornamelijk af binnen 
gevestigde wetenschappelijk-ambtelijke circuits; po
litici kunnen de impliciete keuzemomenten veelal on
voldoende herkennen. Het beleid krijgt zo een me
disch-technocratisch tintje . Veel zaken worden als 'zui
vere' wetenschap gepresenteerd terwijl ze in feite 
verkapte beleidsoordelen inhouden. 

Goede besluitvorming essentieel 

Een zorgvuldige besluitvorming met veel terugkoppe
lingen naar de maatschappij is gezien deze situatie 
wenselijk. Bij het stellen van normen, streef- of 
grenswaarden komen dergelijke technocratische situ
aties vaak voor. Het stellen van streef- en grens
waarden is een van de beleidsinstrumenten om de 
vervuiling van het milieu te beperken. Het woord nor
men heeft een dubbele betekenis : in de uitdrukking 
'normen en waarden' bedoelt men een cultureel be
paalde 'normatieve' visie op bepaalde zaken. Daar
naast worden normen geassocieerd met technische 
normen t.a.v. afmetingen, eigenschappen, prestaties 
van apparatuur. Bij gezondheidskundige normen gaat 
het om een combinatie van beide betekenissen, met 
natuurwetenschappelijke en normatieve aspecten. De 
politiek-maatschappelijke aspecten van de normstel
ling van technische stoffen moeten dus duidelijker 
worden afgescheiden van de zuiverwetenschappelijke 
aspecten dan nu het geval is. Politici kunnen dan 
gemakkelijker inspelen op volgens hen essentiële 
keuzesituaties. 

Huidige procedures bij normstelling 

Normen kunnen wetenschappelijk worden opgesteld 
volgens twee geheel verschillende modellen . In het 
eerste model gaat men uit van een zekere dosis van de 
stof,die bij proefdieren (ratten) nog net geen schadelijk 
effect veroorzaakt: het zgn . drempelwaarde model. In 
een dierexperiment bepaalt men de toename in het 
schadelijke effect bij een opklimmende toegediende 
dosis. Daaruit wordt een dosis-effect curve berekend. 
Bij sommige stoffen hoorteen dosis-effect curve die een 
'drempel' vertoont, d.w.z. bij een bepaalde dosis be
hoort toch een effect nul. Als dit een voor hetorganisme 
relevant effect betreft - bijv. schade aan lever of 
zenuwstelsel- dan neemt men aan dat die drempeldo
sis voor het proefdier onschadelijk is. Volstrekt zeker is 
die aanname niet; het is immers mogelijk dat er een 
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ander nog gevoeliger effect bestaat, datwe helaas nog 
niet kennen en waarbij de dosis-effect curve geen 
drempel zou vertonen . 

Uit deze drempelwaarde (van de rat) extrapoleert 
men nu naar de mens door te delen door een 
veiligheidsfactor. Deze factor is nauwelijks natuurwe
tenschappelijk te bepalen; het is slechts een ervarings
feit, waarvan alleen de orde vàn grootte vaststaat. 
Meestal wordt als veiligheidsfactor de factor 100 toe
gepast (maar het zou evengoed 300 kunnen zijn). De 
geëxtrapoleerde drempelwaarde levert zo die hoe
veelheid van de stof die de mens dagelijks kan opne
men zonder dat er meetbare schadel i jke effecten zu Ilen 
optreden, die de zgn. ideaal-norm of advieswaarde 
die de totale aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) 
bepaalt. Gezien de vele onzekerheden die bij deze 
methodiek zijn ingevoerd, zal het duidelijk zijn, dat 
deze advieswaarde geen scherpe wiskundige grens 
inhoudt, maar eerder een grensgebied dat niet over
schreden mag worden. Maar bij de ene mens zullen 
vroege effecten eerder kunnen optreden dan bij de 
andere; er is een grote spreiding in gevoeligheid . Voor 
dioxine werd volgens het drempelwaardemodel de 
Nederlandse norm berekend op een aanvaardbare 
dagelijkse inname van 240 picogram 1 per mens per 
dag. 

Het tweede model is een risicomodel en geldt voor 
stoffen, waarvan elke dosis - hoe klein ook - in het 
organisme een schadelijk effect veroorzaakt. Dit mo
del geldt zeker voor alle carcinogene stoffen en moge
lijk ook voor bepaalde stoffen die schadelijk werken in 
het zenuwstelsel. In dat geval kunnen we alleen maar 
wetenschappelijk de dosis van de stof berekenen die 

hoort bij een maatschappelijk aanvaard extra risico of 
kankergeval veroorzaakt door die stof. Hier komt dus 
meer expliciet dan in het eerste model de maatschap
pelijke keuze naarvoren. Vrij algemeen wordt- ook in 
Nederland-een extra kankerrisicovan 1 opde miljoen 
acceptabel geacht. Het aantal sterfgevallen door kan 
ker is circa 1 op de 4 en ligt dus veel hoger dan dit extra 
! geval van kanker. Bij de berekening vanuit dit aan
I vaarde extra risico naar de praktijk grenswaarde is het 
echter onduidelijk welke rekenmethodiek men moet 
volgen . Internationaal worden verschillende methoden 
toegepast; de verwarring hieromtrent is groot. 

Ais mer:l dioxine beschouwt als een voor de mens 
carcinogene stof-zoals in de VS geschiedt- komt men 
tot een lage grenswaarde van circa 10 picogram per 
dag2 (of nog lager3) . De grenswaarde volgens het 
risicomodel is dus een factor 24 lager dan volgens het • 
drempelwaarde model.4 Het is dus belangrijk of men I 
bij van carcinogeniteit verdachte stoffen het risico- dan 
wel het drempelmodel toepast. Dit is in laatste instantie 
een politiek-maatschappelijk vraagstuk. Binnen het 
rationeel-wetenschappelijk kader waarin zulke vra-
gen worden bediscussieerd, komt die keuze echter niet 
expliciet ter tafel. Het beleid valt bij het toepassen van 
het risicomodel strenger uit; hetgeen maatschappelijk 
-wenselijk is. 

Luchtverontreiniging 

De huidige procedure voor de normstelling van bij
voorbeeld een luchtverontreinigende stof is de volgen 
de. Een ambtelijke groep, veelal bestaande uit mensen 
van het Rijksinstituut voor de Vbl-ksgezondheid en 
Mil ieuhygiëne (RIVM) verzamelt milieuchemische en 
toxicologische gegevens en formuleert een advies
waarde en een daarvan afgeleide luchtkwaliteitseis. 
Dit zgn . basisdocument gaat naar de Gezondheids
raad (GR) vooradvies. Op basis van deze advieswaar
den komt het departement- VROM in ditgeval en WVC 
voor een voedselcontaminant - tot een beleidsnorm 
bijvoorbeeld een grenswaarde voor de kwaliteit van 
de buitenlucht. Voor de luchtkwaliteit op de werkplek 
tijdens blootstelling bij uitoefening van het beroep -
waarvoor de zogenaamde MAC (maximaal aan
vaardbare concentratie) waarden gelden - is de pro
cedure anders . Er is onvoldoende coördinatie tussen 
VROM en Sociale Zoken dat de MAC waarden vast
stelt. Daarom zijn er in de praktijk grote verschillen bij 
sommige grenswaarden. Zo kan men uit de door het 
RIVM voorgestelde buitenluchtnorm van vinylchloride 
van 1 microgram/m3 een totale aanvaarde dageli jkse 
inname van 20 microgram/dag berekenen. Uit de 
huidige MAC waarde van 8 mg/m3 volgt echter een 
aanvaarde dagelijkse inname voor werknemers van 
80000 microgram per m3

, een 4000 maal hogere 
waarde. Bij dichloorethaan - een toevoeg stof voor 
benzine- is dit verschil zelfs 100000 maal.5 

In de normale procedure voor schadelijke stoffen in 
de lucht ontbreekt elke maatschappelijke toetsing; de 
GR is immers een deskundigencollege. Bij deopstelling 
der MAC waarde treedt zo'n toetsing wel op nl. in de 
Arboraad, een college waarin onder meerwerkgevers 
en werknemers vertegenwoordigd zijn. Zo'n scheiding 
van wetenschappelijke en maatschappelijke advise
ring geeft de mogelijkheid, wetenschappelijke en 
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maatschappelijke vragen zuiver gescheiden te hou
den. 

Ideale besluitvormingsmodel 

Hoe zou nu een ideaal besluitvormingsmodel voor de 
normstelling eruit moeten zien?6 

In fase I wordt de stof bestudeerd in een pluriform 
samengesteld college van milieu- en gezondheids
deskundigen en wordt een advieswaarde voor de ADI 
opgesteld . Gezien de subjectieve aspecten, verbonden 
aan de normstelling - bijvoorbeeld keuze van de 
veiligheidsfactor - is een pluriforme samenstelling 
noodzakelijk. Dit betreft zowel de inbreng van kritische 
bêta-wetenschappers alsook van in maatschappijwe
tenschappen getrainde milieudeskundigen. De 
deskundigencommissie hoort iedereen die een zinnige 
wetenschappelijke bijdrage denkt te kunnen leverenj 
ambtelijke instanties wordt verzocht hun beleid op het 
betreffendeterrein teverduidelijken.ln Engeland werkt 
op deze wijze de Royal Commissionon PGllution, een 
door de Koningin ingestelde deskundigen raad, met 
een groot gezag. Ook de Westduitse Rat von Sachver
ständigen werkt op deze wijze. Over de advieswaarde 
kan zich in wetenschappelijke tijdschriften, op sympo
sia e.d. een wetenschappelijke discussie ontwikkelen. 
Als ondanks alle voorzorgen het advies toch nog 
'gekleurd' overkomt, moet een betaalde contra-exper
tise mogelijk zijn. 

In fase 11 wordt op basis van deze advieswaarde bij 
een maatschappelijk adviesorgaan een concept be
leidsnorm of grenswaarde opgesteld . Maatschappe
lijke organisaties met betrekking tot milieuhygiëne 
(Milieudefensie),. natuurbehoud (Natuurmonumen
ten), giftige stoffen (Nederland gifvrij) kunnen daar hun 
inbreng leveren. Voor de MAC-waarden geschiedt 
deze maatschappelijke toetsing in de Arboraad, voor 
de normstelling voor stoffen kan men denken aan de 
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne. In dit maat
schappelijke kader moefen de gezondheidsaspecten 
worden afgewogen tegen andere economische, juridi
sche en beleidstechnische belangen. Belangrijk is dat 
de concept grenswaarde - met uitvoerige argumenta
tie omtrent de beleidsafwegingen - wordt gepubli
ceerd en zo onderwerp kan worden van een maat
schappelijke discussie. Pas dan zal het onderwerp enig 
maatschappelijk draagvlak kunnen verkrijgen. Politici 
kunnen op deze discussie inhaken . Op het ogenblik 
worden probleemloos op technocratische wijze 
grenswaarden gezet op 10maal de gezondheidskun
dige streefwaarden (d .w.z. advieswaarden). Voor
beelden zijn vinylchloride streefwaarde 0,1 micro
gram/m3j grenswaarde 1 microgram/m3

• Voor het gif
tige zware metaal cadmium werd de advieswaarde 
van 10 microgram per m3 in de vroegere MAC commis
sie, met nauwelijks een schriftelijke argumentatie, 
opgehoogd tot 20 microgram/m

3
• 

In fase 111 neemt de minister een beslissing over de 
grenswaarde op grond van alle adviezen en gevoerde 
discussies. Vaak wordt het advies van de Gezond
heidsraad ofvan de Arboraad (vroeger MAC commis
sie) over de grenswaarde overgenomen. De regerings
beslissing dient echter steeds nauwkeurig beargumen
teerd te worden in een notitie van de betreffende 
minister aan de Tweede Kamer. Hoewel op veel gebie-

den dergelijke toelichtende notities en/of brieven door 
ministers aan de Tweede Kamer worden gestuurd is 
deze gewoonte nog niet doorgedrongen tot het ge
zondheidsmilieuveld . Dit kan mede het gevolg zijn van 
het veelal nogal gesloten karakter van het medisch
toxicologische circuit. Dit kan soms helaas leiden tot 
fricties met de burgerij, zoals verschillende gifwijkge
vallen ons hebben geleerd. De gang van zaken bij de 
risico evaluatie over de Volgermeerpolder is be
stuurskundig geanalyseerd door de politicoloog His
schemäller. Hij concludeerde dat de conflicten voor 
een (groot) deel waren terug te voeren op de ontoegan
kelijkheid voor de burger van dit medisch-toxicologi
sche circuitJ In het geval van de Volgermeer had het 
oordeel van de Amsterdamse GG en GD 'geen extra 
gezondheidsrisico' voor de op- en aanwonenden na
delige gevolgenj hun huizen waren door de affaire 
sterk in waarde gedaald en mede op grond van het GG 
en GD oordeel konden zij niet in aanmerking komen 
voor een financiële vergoeding bij verhuizing. Derge
lijke schijnbaar superspecialistische normstellings- en 
gezondheidsrisicoproblemen hebben dus duidelijke 
gevolgen voor de burger, vaak van nadelige aard en 
verdienen daarom ook politiek-maatschappelijk meer 
aandacht. 
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