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Biotechnologie en het 
• • voorzorgsprunclpe 

Hoogste tijd voor een maatschappelijk debat 

doo r H en riëtt e Bou t 

V an Greenpeace-activisten in de 
bietenvelden tot wetenschappe
lijk onderzoekers in laboratoria 

en bedrijven tot de ministers Borst en 
Brinkhorst bij Paul Witteman, iedereen 
bedient zich van een eigen retoriek, die 
steeds nauw verbonden lijkt met de eigen 
belangen. Toch is er één zaak waar ze het 

allemaal over eens zijn: 'We moeten voor
zichtig zijn en de risico's die we lopen aan
vaardbaar vinden.' Met de voorzichtigheid 
en goede bedoelingen in het vizier komen 
ze echter tot totaal tegengestelde conclu
sies over hoe het dan verder moet met de 

Over geen enkel veld binnen 
het wetenschappelijk 

onderzoek wordt zoveel 
gesproken als over de bio

technologie. Hoopvolle 
verwachtingen en genuan
ceerde verhalen wisselen 

bedenkingen, angsten, horror 
story's en klinkklare onzin af. 

bekijken hoe onze rentmeesters deze rol 
denken in te vullen. 

De voorzorgsprincipes 

De Nederlandse Vereniging van Biotech
nologen (NBV) heeft in de beroepscode de 
volgende definitie van het voorzorgsprin

cipe opgenomen: 
'art. 2. (. .. ) Dit principe behelst dat bij de 
uitvoering van wetenschappelijk onder
zoek en bij de toepassing van de resultaten 
van het onderzoek voor zover die op dat 
moment voorzien kunnen worden, het uit
gangspunt dient te zijn, dat men niet ver

. '------------------------. 
biotechnologie. De noodzaak om eens ste
vig maatschappelijk te debatteren is niet afgenomen. 
Het voorzorgsprincipe, dat heel onorthodox zoiets behelst als 'bij 
twijfel niet doen', was al bekend in de verzekeringswereld maar 

kwam in 1992 via de Rio Declaratie de biotechnologie binnen. 
Artikel 15 van deze declaratie stelt: 'in order to protect the envi
ronment, the precautionary approach shall be widely applied by 
the States according to their capabilities. Where there are threats 
of serious or irriversible damage, lack of full scientific certainty 
shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures 
to pre vent environmental degradation.' 
Wanneer het dus relatief zeker is dat we grote risico's gaan lopen, 
moeten we maatregelen nemen die natuurlijk geld kosten. We 
mogen niet het argument gebruiken 'dat het wetenschappelijk nog 
niet volledig is aangetoond hoe groot die risico's zijn' om niet te 
investeren. Vanuit de natuur- en milieuhoek gestuurd zullen de 
rentmeesters van de aarde met dit principe in de hand de natuur 
en het milieu beschermen voor toekomstige generaties. Maar wie 
zijn die rentmeesters? 
Een gang langs de verschillende belangengroepen leert ons dat 
zowel milieuactivisten, politici, biotechnologen, biologen en che
mici zich die rol toeëigenen. De milieuactivisten beroepen zich op 
het voorzorgsprincipe van Rio, de politici op de discussies binnen 
de EU over het omgaan met risico's en de biotechnologen, biologen 
als chemici op het voorzorgsprincipe dat in hun beroepscodes is 
opgenomen. Daarom is het interessant om eens van dichtbij te 
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der gaat, tenzij men aannemelijk kan maken dat er geen schade
lijke of onomkeerbare gevolgen optreden, dat de risico's in voldoen
de mate kunnen worden ingeschat en dat de mogelijke neveneffec
ten maatschappelijk gerechtvaardigd worden door het doel en de te 
verwachten voordelen van de toepassing'. 
De defInitie van het voorzorgsprincipe in artikel 4 van de beroeps
code van het Nederlands Instituut van de Biologie (NIB!) is nage
noeg hetzelfde, zij het dat men daar niet alleen het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek als een mogelijk risico voor de mens

heid ziet maar ook het nalaten ervan als zodanig beschouwt. Kon 
men in het voorzorgsprincipe van Rio 92 nog wel leven met het 
idee dat er risico's bestaan en gaat het daar vooral om het inves
teren in voorzorgsmaatregelen ter beheersing van die risico's, als 
wetenschappelijke beroepsverenigingen leggen de NBV en het 
NIBI vooral het accent op het minimaliseren van de risico's. Als 
die niet geminimaliseerd kunnen worden, geldt het aloude adagi
um 'bij twijfel niet doen'. Hun definities reppen niet van (finan
ciële) investeringen en voorzorgsmaatregelen ten aanzien van 
risicobeheersing. 
De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) heeft 
weer een andere definitie van het voorzorgsprincipe in haar 
beroepscode: 
'art. 4: (..) Om tot een goede afweging te komen, verdient het aan
beveling dat de chemicus het voorzorgsprincipe hanteert. Dit houdt 
in dat hij zich er naar beste kennis en vermogen van vergewist, dat 
de eventuele risico's en ongunstige neveneffecten van de toepassing 
maatschappelijk gerechtvaardigd worden door het doel en de te 
verwachten voordelen (..)'. 
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'En het ei zei ... '. Aanvaardbaar? Super productieve 'moederkippen' 
in de dop. 

Nederlandse biotechnologische onderzoekers die geen maatschap
pelijke hinder willen ondervinden, kunnen dus maar het beste 
scheikundige worden, en lid van de KNCY. Want haar definitie is 
het minst behoudend van alle hier genoemde principes. Niks mini
maliseren van de risico's, niks 'bij twijfel over mogelijke risico's 
niet doen' (NBVen 
NIBr), niks geldinves
teringen ook, of voor
zorgsmaatregelen ter 
beheersing van de risi
co's (Rio 92). Maar 
heel utilitaristisch kij
ken naar de gevolgen: 
als die gerechtvaar
digd zijn vanwege de 
voordelen, dan kan je 
het risico nemen. 
Volgens actieblad Ra
vage (Gentech special, 
nr 10, 2000) tenslotte 
betekent het voor
zorgsprincipe vooral 
dat wetenschappers 

moeten bewijzen dat hun handelingen, uitvindingen of 
producten veilig zijn voordat die worden geïntroduceerd in 
de samenleving. Daarmee benadrukt Ravage dus het 'nee 
tenzij'-karakter dat ook voorkomt in de definities van de 
NBV en het NIBI. 

Kortom, was het voorzorgsprincipe ooit bedoeld als uit
werking van een gevoelde morele verantwoordelijkheid 
voor het behoud van de aarde, het is in de praktijk een 
'voor-elk-wat-wils'-principe gebleken. Alle goede bedoelin
gen en verantwoordelijkheidsgevoelens van de N eder
landse wetenschappelijke beroepsverenigingen en actie
groeperingen ten spijt, wordt het voorzorgsprincipe met 
name gebruikt als politiek instrument ten gunste van het 
eigenbelang: doorgaan of stoppen. 

Maatschappelijk debat 

Wat we al wisten is dat biotechnologische ontwikkelingen 
echt iedereen aangaan. Zowel de zegeningen als de cata
strofes komen op ons aller dak terecht. En dus is iedereen 
het erover eens dat de risico's ingeschat, minimaal en aan
vaardbaar moeten zijn, ongeacht het belang dat men 
went. Met een technische of wetenschappelijke analyse 
van risico's en gevaren komen we een heel eind, maar om
dat er een grens is aan het kennen, blijft er altijd een 
gebied waarover niets eenduidigs te zeggen valt. Risico's 
inschatten blijft uiteindelijk iets houden van het bekende 
koffiedik kijken. Omdat op dat moment de wetenschappe
lijke bewijsvoering geen verschil meer maakt, belanden 
we in het publieke domein: de beslissing over de voort
gang van biotechnologie is vanaf dat punt dan ook terecht 
een democratische beslissing geworden. Het is dus de 
hoogste tijd voor een maatschappelijk debat. 
Het voorzorgsprincipe kan een cruciale rol van betekenis 
spelen in wt debat. Niet om de wscussie over de voort-
gang van biotechnologie op te lossen en de wereld schoon 
en veilig door te geven aan de volgende generatie. Haar 

rol is met name dat ze de grootste gemene deler vertegenwoorwgt 
tussen allerhande belanghebbenden. Het raakt alle mogelijke sen
timenten: geloof of ongeloof in de wetenschap, beelden over tech
nologie, al dan niet ideologisch ingegeven wensen voor de toe
komst, het goede leven met onzekerheid, en zovoorts. En daar

naast roept het weten
schappers werkelijk 
op om risico's uitge
breid te inven
tariseren, zodat beke
ken kan worden of en, 
zo ja, hoe deze gehan
teerd kunnen worden. 
Niet om meteen op de 
rem te trappen, wel 
om ervoor te zorgen 
dat de ontwikkelingen 
aanvaardbaar zijn 
voor de maatschappij. 
Het zijn fundamentele 
zaken we er werkelijk 
toe doen in discussies 
over biotechnologie .• 
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