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Standpunten voor / van D66 

• D66 zet in op het verder inbedden van het voorzorgsbeginsel bij het evalueren van 
technologische innovatie. Evaluatie vindt met name plaats op de invloed van materiaal-, 
product- en gebruikskarakteristieken van deze innovatie op natuurlijke ecosystemen en 
gezondheid. 

• D66 richt zich op het verder uitbreiden van de Europese richtlijn 2009/125/EG (in 
Nederland ingevoerd als Wet Milieubeheer (titel 9.4)) dat zich richt op Ecodesign 
Vereisten voor Energie gerelateerde Producten 

• D66 richt tevens zich op het verder sluiten van materiaal ketens, o.a. door het 
transparant maken van het aandeel hergebruikte materialen in producten, en door het 
(financieel) ontmoedigen van het gebruik van primaire grondstoffen 

• D66 zet in op twee sporen: producenten verantwoordelijkheid op dit moment vooral a.g.v. 
recycling van oude producten. Dit moet vooral worden doorgezet en uitgebreid. Ten 
tweede zet D66 in op het uitrollen van EcoDesign, dat zich bezighoud met het ontwerp 
van de gehele waardeketen van een product, dus ook product ontwerp, productie en 
sourcing, gericht op reduce / re-use. 

Samenvatting  

De toepassing van het Voorzorgsbeginsel / Precautionary Principle (VB/PP) en Producenten 
Verantwoordelijkheid / Extended Producer Responsibility (PV/EPR) heeft een rijke historie in 
de ontwikkeling van de nationale en Europese milieu wet- en regelgeving. 

Hoewel VB/PP en PV/EPR in de basis vrij simpele denk- en handelswijzen zijn, valt het niet 
mee om hieraan in de weerbarstige (economische) praktijk op consistente wijze handen en 
voeten te geven. Dit factsheet introduceert de beide begrippen, geeft de waarde ervan aan 
voor individuele burger, bepaalt de rol van de overheid (nationaal/Europees), en geeft 
richting voor verdere ontwikkeling in de (nabije) toekomst. 

Nadrukkelijk zij vermeld dat de bouw of gebouwen geen onderdeel uitmaakt van dit 
voorzorgsbeginsel en producentenverantwoordelijkheid, zodra de bouwgrondstoffen en 
bouwproducten verwerkt worden in gebouwen of de openbare ruimte. Deze ‘producten’ zijn 
onderdeel van de nationale wetgeving, niet de hier behandelde Europese. 

Wat houden het Voorzorgsbeginsel en Producentenverantwoordelijkheid in? 

De term Voorzorgsbeginsel heeft zijn basis in de Duitse milieuwetgeving van de jaren 70 van 
de vorige eeuw. Het beginsel is in het Europees recht verankerd (artikel 191 van het EU-
Werkingsverdrag) en vormt een belangrijk uitgangspunt van het Europese milieubeleid. De 
Europese Commissie ziet het voorzorgsbeginsel als een algemeen beginsel dat past binnen 
het streven van de Europese Unie naar een hoog beschermingsniveau van de 
volksgezondheid, het milieu en de consument. 
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Het Voorzorgsbeginsel brengt mee dat wanneer een gefundeerd vermoeden bestaat dat een 
bepaalde activiteit ernstige of onomkeerbare schadelijke gevolgen zal hebben voor mens 
en/of milieu, (niet-discriminerende en objectieve) beperkende maatregelen kunnen worden 
genomen. Daarbij geldt dat gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid geen reden 
mag zijn om het treffen van maatregelen na te laten of uit te stellen. Kortom, op grond van 
het voorzorgsbeginsel kunnen de Europese Commissie of de lidstaten bij potentieel dreigend 
gevaar maatregelen treffen om mens en milieu te beschermen tegen risico’s die nog onzeker 
zijn, maar wel mogelijk schade kunnen brengen. 

Ter illustratie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de actie die is ondernomen tegen het 
zogenaamde ‘ozon gat’, als gevolg van het gebruik van CFK’s. Een ander voorbeeld was het 
verbieden van het gebruik van asbest, waarvan werd vermoed dat dit een centrale rol 
speelde in het ontstaan van mesothelioom kanker. Een recenter voorbeeld is de steeds 
intensievere actie tegen het gebruik van microplastics in allerlei vloeibare huishoudelijke 
producten, welke vervolgens in het maritieme milieu verdwijnen, met onbekende of 
verdachte invloeden op o.a. de voedselketen. 

In algemene zin kan worden gezegd dat het ontbreken van wetenschappelijk bewijs dat een 
bepaald product of stof schade aanricht aan de mens of de natuur niet uitgelegd kan worden 
al bewijs dat het product of stof niet schadelijk is. In bepaalde gevallen is vanuit toepassing 
van het Voorzorgsbeginsel het maken van een risico analyse al verplicht op grond van 
(Europese) regelgeving of vanuit de zorgplicht.  

Het kan hierbij onder andere gaan om producten of grondstoffen die 1 of meerdere 
karakteristieken hebben als intrinsieke (eco)toxiciteit, nieuwheid van het Product/Stof (lage 
‘kennis/onwetendheid ratio’), ecologische of biologische persistentie, potentieel voor bio-
accumulatie, potentieel voor wereldwijde verspreiding/dispersie, ingeschatte zwaarte en 
onomkeerbaarheid van potentieel gevaar, vergelijkbaar bewijs van bekende gevaren, 
ongelijke distributie van gevaren op bepaalde regio’s, mensen of generaties en 
beschikbaarheid van bekende alternatieven. 

De term is in de 90-er jaren ‘uitgevonden’ in Zweden en al gauw daarna toegepast in Duitse 
wetgeving omtrent de verplichting van ondernemingen om verpakkingsmateriaal terug te 
nemen van eindgebruikers. In wetgeving omtrent het toewijzen van Producenten 
Verantwoordelijkheid (PV/EPR) wordt de ondernemingsverantwoordelijkheid ‘verlengd’ tot 
het post-consumenten stadium in de levenscyclus van een product. Producenten 
Verantwoordelijkheid (PV/EPR) beoogt hierbij 4 doelen te bereiken:  

1) Reductie grondstoffen gebruik; 
2) Het voorkomen van afval; 
3) Het stimuleren van eco design en 
4) Het sluiten van materiaal ketens. 

In de loop der jaren zijn op nationaal en Europees niveau verschillende producten voorwerp 
geworden van wetgeving die deze verantwoordelijkheid expliciet regelt. De volgende tabel 
geeft een overzicht van de huidige wetgeving: 

Product EU regelgeving Inhoud NL regelgeving 

Auto’s 
Richtlijn 2000/53/EG 

Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) + Besluit 
beheer autowrakken 
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Batterijen Rl 91/157/EEG (tot 2008), 
daarna 2006/66/EG Besluit beheer batterijen (1995) 

Banden Geen Besluit beheer autobanden (2004) 

Electrisch en 
Electronische 
Apparatuur 

Rl 2002/96/EG en 
2002/95/EG 

(Besluit en Regeling beheer elektrische en 
elektronische apparatuur (2004) 

Oud Papier 
en Karton Geen Besluit beheer verpakkingen (01-01-06) + avv 

(papier en karton (2015) 

Verpakkingen 94/62/EG 2004/12/EC Besluit beheer verpakkingen (01-01-06) + avv 
Verpakkingen (2017) 

Vlakglas Geen Avv Vlakglas (2015) 

 

Wat is het belang voor individuele burgers? 

Ondanks de ongelooflijke ontwikkeling van de mensheid vanaf de Industriële Revolutie is zij 
voor haar voortbestaan fundamenteel afhankelijk van de aarde en (als onderdeel daarvan) 
haar ecosystemen. Menselijke ontwikkeling en innovatie heeft veel goeds gebracht, echter er 
zijn voorbeelden waarbij innovatie een bedreiging vormde voor de mens en haar natuurlijke 
omgeving (asbest, CFK’s etc..). Met het ook oog op de mogelijk risico’s van innovatie is het 
van belang economische- en vooruitgangsmotieven zorgvuldig af te wegen tegen de 
belangen van huidige en toekomstige generaties. 

Dit betekent dat innovaties vanuit korte termijn economisch gewin nooit ten koste zou 
moeten gaan van de afweging van intrinsieke voordelen en nadelen, op lange termijn, van 
dergelijke innovaties. De individuele burger, zowel huidige als toekomstige generaties, 
alsook in verschillende geografische locaties is hierbij gebaat.  

Wat is de rol van de overheid? 

De rol van de overheid heeft, als vertegenwoordiger van het huidig en toekomstig 
maatschappelijk belang, de rol sturing te geven aan de samenleving om op een 
verantwoorde manier om te gaan met de aarde en de ecosystemen waarvan elk individu 
afhankelijk is voor haar welzijn. Dit kan door het aannemen van wet- en regelgeving die 
hierop ingrijpt, of door het financieel stimuleren van gewenst gedrag, en het ontmoedigen 
van ongewenst gedrag. 

Uitdagingen en kansen voor de langere termijn 

Als eerder aangegeven is het onderwerp van het Voorzorgbeginsel en 
Producentenverantwoordelijkheid geen onontgonnen terrein. Er zijn een aantal gebieden aan 
te geven waar de effectiviteit van de bestaande wetgeving kan worden vergroot, met zeer 
reële potentie voor verdere economische ontwikkeling. 

Om de doelstellingen van het Voorzorgsprincipe en Producentenverantwoordelijkheid beter 
in te vullen zijn een aantal gebieden aan te wijzen waarop stappen kunnen worden gemaakt: 
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• De inbedding van het algemene principe van Voorzorg bij technologische innovatie en 
product ontwikkeling van organisaties is nog onvoldoende handen en voeten gegeven; 

• De producenten verantwoordelijkheid is voor een aantal productgroepen op Europees en 
nationaal niveau in wet- en regelgeving vertaald. Dit is een zeer beperkt aantal 
producten, er is dus ruimte om extra productgroepen toe te voegen. Voor de hand 
liggende producten zijn Fosfor (vanwege de ophanden zijnde schaarste) en Textiel 
(omdat hiervoor al de nodige inzamelingssystemen bestaan); 

• Huidige invulling van wetgeving omtrent inzameling en hergebruik wordt hoofdzakelijk op 
collectieve wijze ingevuld. Dit heeft in toenemende mate een verbetering tot gevolg van 
het percentage grondstoffen dat wordt gerecycled. In de praktijk is deze wijze van 
organiseren echter niet transparant voor de individuele eindgebruiker (wat gebeurt er 
eigenlijk, waar wordt mijn verwijderingsbijdrage aan besteed?) en leidt onvoldoende tot 
het daadwerkelijk herontwerpen van producten en productie processen.  

Er zijn zeer sprekende voorbeelden van organisaties die hun verantwoordelijkheid op 
individuele manier organiseren, en aangrijpen om een hechte relatie met klanten aan te gaan 
(Desso, Interface, Patagonia, HP, H&M etc..), en waardoor ook daadwerkelijk de gehele 
productie keten wordt ‘herontworpen’ op gebruik en hergebruik. 

Met het invoeren van de Europese Richtlijn 2009/125/EG heeft de EU een aanzet gegeven 
voor het opvangen van de nadelen van collectieve inzamelingsmethoden op het 
daadwerkelijk invulling geven aan EcoDesign principes voor producten en 
productiemethoden in het bedrijfsleven. 

Concrete aanpassingen om effectiever te worden 

De toepassing van het voorzorgbeginsel wordt in Europa de laatste jaren steeds breder 
geaccepteerd. Dit is met name het geval in natuur- en milieuvraagstukken. Op het gebied 
van niet-hernieuwbare grondstoffen resulteerde dit in het voorkomen van afvalstormen door 
het recyclen van een aantal productcategorieën (zoals verpakkingsmateriaal, batterijen, 
elektrische apparatuur). De collectieve organisatie van deze recycling leidde echter zelden 
tot een fundamenteel herontwerp van het productieproces zelf. Dat laatste is urgent met het 
oog op de zich wereldwijd verdiepende grondstoffencrisis. 

D66 wil daarom het voorzorgbeginsel breder van toepassing verklaren. Zij doet dit door in de 
Europese wet- en regelgeving te verankeren dat producenten de verantwoordelijkheid 
hebben om de eigen grondstoffenketen(s) volledig te sluiten en gesloten te houden. Om de 
noodzakelijke transitie daar naartoe te versnellen, wordt stimuleringsbeleid ontwikkeld om 
productieprocessen conform te herontwerpen en om via fiscale vergroening het gebruik van 
primaire grondstoffen te belasten en het hergebruik van bijvoorbeeld Textiel en Fosfor te 
stimuleren. 

Bronnen o.a. 

Voorzorgsprincipe / Precautionary Principle: 

• Juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel: mogelijkheden en grenzen - 
Achtergrondstudie onder redactie van: Michael Faure en Ellen Vos Universiteit Maastricht 
– Den Haag, 24 juni 2003 

• The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of 
our children, Martuzzi, M., Tickner, J.A., WHO, 2004 

o The precautionary principle: a legal and policy history, Andrew Jordan & Timothy 
O’Riordan (p 31) 
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o Why is a precautionary approach needed? Ted Schettler & Carolyn Raffensperger 
(p 63) 

• WhitePaper: The Precautionary Principle and the City and County of San Francisco 
March 2003  

• THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN ACTION - A HANDBOOK, Tickner, J., 
Raffensperger, C., Myers, N. Science and Environmental Health Network, 1st edition 

• A Core Precautionary Principle, Gardiner, Stephen M., The Journal of Political 
Philosophy: Volume 14, Number 1, 2006, pp. 33–60  

o Jordan, Andrew and O’Riordan, Timothy. 1999. The precautionary principle in 
contemporary environmental policy and politics. Pp. 15–35 in Raffensberger and 
Tickner 1999a 

• Considerations on the application of the Precautionary Principle in the chemicals sector , 
Milieu Ltd., Asser Institute and Pace for DG Environment, Study Contract No. 
ENV.D.3/SER/2010/0083rl, August 2011 

• Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, Gee, D., European 
Environment Agency, Kopenhagen, 2013 

Producenten Verantwoordelijkheid / Extended Producer Responsibility 

• Extended Producer Responsibility and Product Design - Economic Theory and Selected 
Case Studies, Discussion Paper, Walls, M. , Resources for the Future (www.rff.org), 
OECD, 2006 

• Extended Producer Responsibility – A Guidance Manual for Governments, OECD, 2001 
o Principles for Application of Extended Producer Responsibility, Davis, G., Paper 

presented at OECD EPR Workshop, 1999, Paris 
• Neveneffecten van producentenverantwoordelijkheid in het afvalstoffenbeleid, VROM, 

2007 
• EU Directive 2009/125/EC EcoDesign, Official Journal of the European Union, 

31.10.2009 

Contactgegevens van de opstellers 

Deze checklist is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke 
thema-afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter 
werkgroep, r.h.zuidema@zonnet.nl), Indra te Ronde (secretaris werkgroep, 
d66indra@gmail.com)  

Auteur:  

- Peter de Ruijter 

Met dank aan Indra te Ronde, Joost Tersteeg en Boris Kocken voor feedback, meedenken 
en meelezen. 


