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Hiërarchische herregulering

De nieuwe risicoaanpak van de WRR

Duco Bannink & Ringo Ossewaarde*

In laatmoderne samenlevingen ontwikkelt zich een nieuw soort risico’s die zich
maar zeer lastig laten beheersen. Deze nieuwe risico’s kunnen niet langer worden
berekend en ze zijn niet langer verzekerbaar. Ze zijn het resultaat van een heel
scala van wederzijds afhankelijke vormen van sociaal gedrag van laatmoderne,
reflexieve actoren. De inhoud en reikwijdte van de nieuwe risico’s zijn onzeker en
iedere evaluatie van nieuwe risico’s is ambigu. Het is moeilijk, zo niet volstrekt
onmogelijk, om de handelingen van reflexieve actoren – zowel organisaties als
individuen – op basis van keuzemodellen te voorspellen, laat staan om de uitkom-
sten van wederzijds afhankelijke handelingen van de som van alle actoren te voor-
zien.
Een risicoaanpak waarbij de collectieve en de eigen verantwoordelijkheden voor
de gevolgen van de nieuwe risico’s worden verdeeld, wordt hierdoor problema-
tisch, zowel in normatieve zin als wat betreft de beoogde effectiviteit van zo’n
aanpak. De regulering van collectieve risico’s zal noch als effectief, noch als legi-
tiem worden ervaren indien de reflexieve keuze niet wordt gezien als de oor-
sprong van het risico. Dit is de uitdaging waaraan het management van risico’s in
de laatmoderniteit tegemoet moet zien te komen.

Als het gaat om het beheren van nieuwe risico’s, dan moeten we vroegmoderne
veronderstellingen, zoals de rationele keuze en de bureaucratische interventie,
laten varen (Hoogenboom & Ossewaarde, 2005). Een aanpak voor nieuwe risico’s
is gebaseerd op laatmoderne veronderstellingen. De reflexieve keuze is hierbij een
centraal begrip. Reflexiviteit is de laatmoderne vorm van rationaliteit, waarbij
actoren voortdurend worden geconfronteerd met de onvoorziene externe effec-
ten van beleid, terwijl hun confrontatie, hun poging om hiermee om te gaan, weer
nieuwe risico’s genereert.
In dit artikel maken wij twee argumenten. In de eerste plaats formuleren wij de
bestuurlijke uitdaging als het gaat om het beheren van nieuwe risico’s. Als nieuwe
risico’s het resultaat zijn van het reflexieve keuzegedrag van wederzijds afhan-
kelijke actoren, zijn deze onzeker en ambigu, hetgeen het openbaar bestuur con-
fronteert met nieuwe uitdagingen in het risicomanagement. In de tweede plaats
laten wij zien hoe de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
weliswaar de laatmoderne aard van risico’s thematiseert, maar een vroegmoderne
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risicoaanpak voorstaat die noch effectief, noch legitiem kan zijn in een laat-
moderne samenleving.

Nieuwe risico’s: de bestuurlijke uitdaging

In de jaren tachtig gaven sociologen als Charles Perrow in Normal Accidents (1984)
en Ulrich Beck in Risk Society (1992) aan dat risico’s waren verworden tot de cen-
trale kwestie van hedendaagse samenlevingen. Het begrip ‘risico’, zo nemen zij
waar, is de indicator bij uitstek geworden aan de hand waarvan kan worden aan-
gegeven in welk soort samenleving wij op dit moment leven. Maatschappelijke
ontwikkelingen kunnen worden geduid in termen van de ontwikkeling of moder-
nisering van risico’s. Risico’s, zo stelt Anthony Giddens (1991) vast, hebben een
eigen definitieloopbaan: premoderne samenlevingen worden gekenmerkt door
premoderne risico’s, vroegmoderne samenlevingen worden gekenmerkt door
vroegmoderne risico’s, en laatmoderne samenlevingen worden gekenmerkt door
laatmoderne risico’s. Met andere woorden, risico’s zijn sociale constructies die
aan modernisering onderhevig zijn. Dit maakt het mogelijk om een typologie van
oude en nieuwe risico’s te maken.
Premoderne risico’s zijn oude risico’s, kenmerkend voor rurale samenlevingen.
Risico’s worden ervaren als veroorzaakt door de ‘natuur’ en ze worden geduid in
theologische termen. Een mislukte oogst, massale ziekte, een overstroming, en
zelfs oorlog, deze risico’s van een alledaags premodern bestaan worden verklaard
als zijnde het lot, en soms wel als godengeweld of als een straf van God. Een pre-
moderne risicoaanpak in rurale samenlevingen neemt doorgaans de vorm aan van
offer en gebed. Premoderne actoren kunnen geen verantwoordelijkheid dragen
voor de risico’s van een leven in de natuur, maar delen wel de lasten van zo’n
bestaan in de gemeenschap.
Waar de premoderne risicoaanpak religieus is, temeer omdat de ‘natuur’ met haar
elementen (aarde, water, lucht, vuur) wordt gezien als de bron of moeder van
alles (van leven en overleven), daar is de vroegmoderne risicoaanpak humanitair.
Actoren maken nu niet langer deel uit van een alomvattende kosmos, maar zijn
de heersers óver de natuur. Via moderne wetenschap en haar technologische toe-
passingen wordt het mogelijk om bescherming te bieden tegen de risico’s van
honger, kou en oorlog. De natuur zelf verwordt tot een object van management,
en risico’s worden calculeerbare en beheersbare entiteiten, in een samenleving die
technologiseert.
De risico’s van de vroegmoderne samenleving zijn dan ook niet langer de risico’s
van een ruraal bestaan, maar van een technologisch en bureaucratisch bestaan.
Wie de risico’s beheert, draagt ook de verantwoordelijkheid. Een overheid die een
technologische en bureaucratische samenleving organiseert, draagt de collectieve
verantwoordelijkheid voor deze vroegmoderne risico’s. In een overgangsfase van
een ruraal naar een vroegmodern bestaan kan dit tot verwarring leiden. Alexis de
Tocqueville (1998, 145) neemt waar dat in de vroegmoderne samenleving van de
zeventiende en achttiende eeuw mensen, in hun humanitair-rationele denkhou-
ding, het openbaar bestuur voor werkelijk alle risico’s verantwoordelijk zouden
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houden, inclusief die van de natuur: ‘De meest onvermijdbare dingen waren haar
fout; zij werd zelfs beschuldigd voor het weer.’

Vroegmoderne risico’s zijn berekenbaar en dus beheersbaar. Dergelijke risico’s
worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid waarmee een specifieke gebeurtenis
zich zal voordoen, vermenigvuldigd door haar effect of impact (Knight, 1971).
Zo’n definitie ontleent haar betekenis aan vroegmoderne instituties (positivisti-
sche wetenschap, de technologie van de vierde industriële revolutie, rationale
keuze, bureaucratische interventie) en verliest haar betekenis in de laatmoderne
samenleving.
In de laatmoderne samenleving verliezen risico’s hun relatief simpele, zekere en
eenduidige karakter: zij worden complex, onzeker en ambigu. Waarschijnlijkheid
en effect kunnen niet langer worden berekend. Er is gebrek aan precedent van-
wege de complexiteit en dubbelzinnigheid van gebeurtenissen en hun gevolgen.
De betekenis van risico wordt nu een onderwerp van debat, van weerlegging. De
risico-expert en de risicobeheerder komen in het nauw: ze worden niet langer
geloofd (Beck, 2009).
In een laatmoderne, reflexieve denkhouding worden de fundamenten van de
vroegmoderne samenleving – positivistische wetenschap, vierde industriële revo-
lutie, bureaucratie, etcetera – ter discussie gesteld omdat niet langer wordt ver-
wacht dat deze instituties in staat zijn om risico’s te beheersen, maar juist dat ze
nieuwe risico’s (zoals terrorisme, vervuiling, nucleaire crises, nieuwe ziekten etc.)
genereren.

Deze nieuwe risico’s worden gedefinieerd als de onvoorziene, onbedoelde, per-
verse en onberekenbare gevolgen van laatmoderne activiteiten. Risico wordt hier-
bij gedefinieerd als de uitkomst van het interdependente handelen van laat-
moderne actoren die niet zozeer vroegmodern rationeel als wel laatmodern
reflexief zijn (Giddens, 1991). Nieuwe risico’s zijn de onbedoelde gevolgen van
reflexief keuzegedrag, van een complexe en ambigue wijze van samenleven en van
wederzijdse afhankelijkheden, die hieruit voortvloeien.
Nieuwe risico’s, zo stellen wij vast, vormen de uitkomst van twee gerelateerde
doch contradictoire elementen: reflexief keuzegedrag en de in toenemende mate
complexe context van de vijfde en zesde industriële revoluties waarin dergelijke
keuzes worden genomen. Nieuwe risico’s snijden dwars door vroegmoderne gren-
zen heen en doen vroegmoderne categorische onderscheidingen, zoals die van
‘natuur en samenleving’ en ‘individu en samenleving’ teniet.
De technologische productie van nieuwe risico’s – ICT en biotechnologische pro-
ductie van nieuwe risico’s – is gerelateerd aan een complexe keten van weder-
zijdse afhankelijkheden tussen reflexieve actoren. De complexiteit van de nieuwe
risico’s zit hem in de veelzijdigheid, snelle dynamiek en mondialiteit van de
wederzijdse afhankelijkheid. De onzekerheid van nieuwe risico’s betreft de
beperkte mogelijkheid waarmee de gevolgen van een onvoorziene gebeurtenis en
de waarschijnlijkheid hiervan nog kunnen worden ingeschat. De ambiguïteit van
de nieuwe risico’s slaat op de mogelijkheid van het vormen van een normatief
oordeel over dergelijke gebeurtenissen en hun inschattingen. Normatieve oor-
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deelsvorming is fundamenteel problematisch, omdat nieuwe risico’s voortkomen
uit de risicobeheersingsstrategieën van de vroegmoderniteit. Hierdoor zijn posi-
tieve en negatieve aspecten van nieuwe risico’s fundamenteel verbonden. Is de
verbrede A2 een oplossing voor een mobiliteitsprobleem? Of de oorzaak van toe-
nemende milieudruk? Normatieve oordelen verworden daarmee tot de onder-
werpen van voortdurende debatten, waarbij het oordeelsvermogen en dus de legi-
timiteit van de expert en de risicobeheerder in het geding komen.
Nieuwe risico’s vormen dan ook een nieuwe uitdaging voor risicomanagement. Ze
suggereren een reflexieve risicoaanpak ver voorbij het denk- en handelings-
patroon van de vroegmoderne samenleving.

Hiërarchische herregulering van nieuwe risico’s; het voorzorgsprincipe van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Paradoxaal genoeg lijken de feitelijke onzekerheid en normatieve ambiguïteit van
nieuwe risico’s ertoe te leiden dat overheden proberen dergelijke risico’s in hun
volle omvang te beheersen. Hierbij worden relevante actoren zo veel mogelijk
ondergebracht in een risicobeheersingsbeleid. Het functioneren van zo’n benade-
ring wordt, denken we, duidelijk zichtbaar in de nieuwe risicobenadering die de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid enige tijd terug – in 2008 –
voorstelde op het terrein van de fysieke veiligheidsrisico’s. We kenschetsen de
benadering van de WRR als een benadering van ‘hiërarchische herregulering’, als
een poging om dat wat zich aan regulering onttrekt van boven af te herreguleren.
De WRR start zijn analyse van risico’s in de laatmoderniteit door erop te wijzen
dat de toepassing van allerlei nieuwe technologieën, industriële activiteiten, ver-
anderende levensstijlen tot nieuwe bedreigingen leidt (WRR, 2008, 27). Die
bedreigingen zijn, à la Beck (2009), het onbedoelde gevolg van geaggregeerd maar
niet gecoördineerd menselijk handelen. Fysieke veiligheidsrisico’s kunnen onder
meer optreden als gevolg van klimaatverandering, pandemieën, maar ook door
problemen die kunnen ontstaan bij de toepassing van nanotechnologie of door
een breakdown van het internet.
Nieuwe risico’s, zo beargumenteert de WRR (p. 49), worden gekenmerkt door hun
‘inhoudelijke verwevenheid’. Gebeurtenissen in het ene domein hebben implica-
ties voor andere terreinen, zodat zich onvoorziene problemen kunnen voordoen.
In de tweede plaats zijn nieuwe risico’s ‘verbonden (…) met verworvenheden’, met
ingewikkelde sociale systemen die in de moderniteit gebouwd zijn als respons op
een brede variëteit aan menselijke eisen en behoeften. Het managen van voedsel-
veiligheid, zoals de WRR bij wijze van voorbeeld aangeeft, is een gecompliceerde
bezigheid geworden, omdat voedingsproducten tegenwoordig ingrediënten van
over de hele wereld bevatten. De bestrijding van infectieziekten wordt gecompli-
ceerd door internationaal reisverkeer. Overstromingsgevaar hangt samen met de
klimaatproblematiek, en die op haar beurt met industriële productie, verkeer en
allerlei andere aspecten van geaggregeerd menselijk handelen.
Met dit tweede hangt een derde punt samen: de antwoorden op risico’s zijn sterk
normatief geladen. Ze impliceren immers ingrijpen in de processen en systemen
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met behulp waarvan precies diezelfde verworvenheden zijn opgebouwd. Politieke
besluitvorming kent daarom inherent legitimiteitsproblemen. De analyse van de
aard van nieuwe risico’s volgt dan ook dezelfde lijnen als we in de vorige paragraaf
aan de hand van de literatuur rond nieuwe risico’s lieten zien.

Vanwege deze kenmerken is een ‘klassieke risicobenadering’ niet langer te hand-
haven, zo vervolgt de WRR. Wat nodig is, is een ‘nieuwe risicobenadering’
(p. 50-51). Een klassieke risicobenadering is gebouwd op geïnstitutionaliseerde
beleidsvelden waarin vroegmoderne sociale problemen werden aangepakt die een
duidelijke relatie met die beleidsvelden vertoonden. De definitie van sociale pro-
blemen en de bijbehorende beleidsvelden creëerden elkaar, zou je kunnen zeggen.
Zo’n klassieke risicobenadering kan alleen een antwoord bieden op de interdepen-
denties van nieuwe risico’s, die de grenzen van oude beleidsvelden overtreden, via
gecompliceerde coördinatiesystemen. Coördinatieproblemen op hun beurt leiden
weer tot problemen van effectiviteit en legitimiteit: ‘de complexiteit en onover-
zichtelijkheid van regelingen doen ook de vraag rijzen of de nationale “veiligheids-
euro’s” wel effectief besteed worden’ (p. 72).
De WRR (p. 72-74) citeert en onderschrijft vervolgens een aantal ministeriële rap-
porten waarin gevraagd wordt om een grotere uniformiteit en rationaliteit van
beleidsreacties en een duidelijker definitie van verantwoordelijkheden van de
betrokken organisaties. Deze verantwoordelijkheden worden primair gezien als
verantwoordelijkheden van de overheid. De overheid kan verantwoordelijkheden
decentraliseren, maar ‘bij pogingen om verantwoordelijkheden over te dragen aan
de samenleving wordt de politiek geconfronteerd met een beperkte handelings-
ruimte’ (p. 85). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat verantwoordelijkheden niet
mogen worden overgedragen, dat maatschappelijke actoren niet de capaciteit
hebben om verantwoordelijkheden te dragen of dat de overdracht tot de nood-
zaak leidt allerlei aanvullend beleid (toezicht bijv.) te implementeren.
Wat is dan de nieuwe risicobenadering die de WRR voorstaat? In de nieuwe risico-
benadering gaat het niet langer om actuele risico’s. Het is een benadering ‘die zich
op de vroegtijdige opsporing en de omgang met potentiële risico’s richt’ (p. 104;
onze cursivering). Hierin dient op een volledig andere manier, zo beargumenteert
de WRR, te worden gedacht over de omgang met risico’s. Niet ‘risico’s’ (die uitein-
delijk identificeerbaar zijn) maar ‘onzekerheden’ (die inherent onvoorspelbaar
zijn) staan centraal. Dit past nadrukkelijk in een perspectief op nieuwe risico’s als
fundamenteel nieuwe, want onzekere en ambigue fenomenen. Maar het ant-
woord is vroegmodern, want de WRR stelt vervolgens: een risicobenadering die
dit centrale kenmerk van nieuwe risico’s adresseert, moet gericht zijn op de iden-
tificatie van mogelijke, vooralsnog onzekere, maar potentieel gevaarlijke gebeur-
tenissen en op de waardering van de gevolgen van die gebeurtenissen. ‘In het
besef dat risico’s niet onproblematisch gegeven zijn, worden voorzieningen en
procedures in het leven geroepen die het mogelijk maken om vermoedens van
mogelijke schade in termen van bespreekbare risico’s te vertalen’ (p. 113).

De WRR vraagt zich aldus af hoe de samenleving moet worden georganiseerd op
zo’n manier dat we van de (nieuwe, laatmoderne) onzekerheden waarmee we
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geconfronteerd worden, (oude, vroegmoderne) risico’s kunnen maken die kunnen
worden besproken en beheerst. Dit impliceert dat de WRR risico’s in weerwil van
zijn eerdere uitgangspunt conceptualiseert als uiteindelijk objectief kenbare en
uiteindelijk eenduidig waardeerbare onzekerheden. Risico’s zijn ‘complexe con-
structies’ (p. 112), zeker, maar dat maakt ze niet minder ‘reëel’, stelt de WRR, en
het nieuwe beleidsparadigma is erop gericht die realiteit te identificeren. Dit mis-
kent – miskent volledig, stellen wij – het uitgangspunt van de nieuwe risicobena-
dering van de WRR dat nieuwe risico’s onkenbare en ambigue onzekerheden zijn.
Deze miskenning van het eigen uitgangspunt komt opnieuw naar voren waar in
de laatste twee hoofdstukken van de studie de nieuwe risicobenadering wordt uit-
gewerkt. Een adequate nieuwe risicobenadering, zo stelt de WRR, is een ‘voor-
zorgsbenadering’. Alle potentiële risico’s dienen te worden geïnventariseerd en
geanticipeerd. En verantwoordelijkheden dienen zo te worden toegedeeld dat
onzekerheden en interdependenties beheerst worden.

‘Vanuit de nieuwe risicobenadering bezien houdt het voorzorgsbeginsel in dat
de samenleving de verplichting op zich neemt onzekerheden serieus te
nemen en dat zij de voorwaarden creëert die uiteenlopende actoren – politiek
en wetenschap, overheid zowel als private partijen – in staat stellen om aan
deze verplichting te voldoen.’ (p. 134)

Hier wordt de overheidsverantwoordelijkheid die met een beperkte handelings-
ruimte een antwoord op onzekerheden dient te geven geconcretiseerd en wel tot
iets heel anders: tot de verplichting aan iedereen – dat is toch wat er staat? – om
voorzorg te plegen. De opvatting van nieuwe risico’s als fundamenteel onkenbare
onzekerheden wordt hiermee de legitimatie tot een onbegrensde beheersings-
drang: als iedereen maar kan worden ingezet in de voorzorg, dan wordt ook het
onkenbare kenbaar.
Het voorzorgsprincipe, zo stelt de WRR, impliceert een proactieve benadering van
risico’s die is geïnstitutionaliseerd in een nieuwe set verplichtingen.

‘Vanuit de nieuwe risicobenadering bezien dienen zowel private als publieke
actoren dan ook de verplichting te krijgen zich rekenschap te geven van
potentiële risico’s en dienen zij de onzekerheden en ambiguïteiten die over
risicoproblemen kunnen blijven bestaan bij hun afwegingen te betrekken. Dat
impliceert, zoals we zullen zien, een ruimer begrip van verantwoordelijkheid
dan aan de klassieke aanpak ten grondslag ligt. Als onderkend wordt dat er
ook met niet-berekenbare risico’s rekening moet worden gehouden, kan ver-
antwoordelijkheid zich immers niet beperken tot gevolgen van handelingen
die geacht kunnen worden voorzienbaar te zijn geweest.’ (p. 141)

Hiermee probeert de WRR private verantwoordelijkheden te vangen in een com-
pleet systeem van controle waarin de – actuele en potentiële – verplichtingen van
allen worden geïntegreerd met het oogmerk om de identificatie van en respons op
alle – actuele en potentiële – gevaren mogelijk te maken. Dit is wat we aanduiden
met de hiërarchische herregulering van risico. De benadering van de WRR laat
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institutionele reflexen zien waarin een alomvattend, vroegmodern begrip van ver-
antwoordelijkheden van overheid én burger van toepassing worden verklaard in
een laatmoderne context. Risico’s worden getransfereerd naar de zelfverantwoor-
delijkheid van allen, maar de zelfverantwoordelijkheid van allen – publieke en pri-
vate, centrale en decentrale actoren – is tegelijkertijd onderdeel van een compleet
overheidssysteem van risicopreventie dat oneindig is in zijn reikwijdte omdat het
wordt ingezet in een fundamenteel onkenbare wereld.
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