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Nederlandse samenvatting 
 

Ethiek Commissies, Publieke Debatten en Regelgeving: 
een Evaluatie van Beleidsinstrumenten in Bio-ethiek bestuur 

 
 
 
Dit proefschrift analyseert beleidsinstrumenten die veel gebruikt worden voor 
wetenschap en technologie beleid. De beleidscontext waarin de analyse plaatsvindt, is 
die van ethische controversen rond de levenswetenschappen - omdat deze 
controversen illustratief zijn gebleken voor de veranderende relaties tussen 
wetenschap en samenleving en voor het gebruik van vernieuwende 
beleidsinstrumenten. Het proefschrift richt zich hierbij op de volgende 
onderzoeksvragen; 
 
• Welke beleidsmiddelen zijn in de praktijk gebruikt om ethische kwesties en 
publiekshoudingen over deze kwesties in beleid te incorporeren? (d.w.z. welke 
instrumenten zijn gebruikt om ethiek te `institutionaliseren`? 
 
 • Wat zijn de ervaringen met deze beleidsmiddelen in praktijk, in het bijzonder, wat 
zijn de effecten van deze instrumenten met betrekking tot maatschappelijk leren en tot 
publieke steun voor wetenschapsbeleid? 
 
• Kunnen algemene condities en karakteristieken geïdentificeerd worden met 
betrekking tot de beleidsinstrumenten welke bevorderlijk zijn voor maatschappelijk 
leren en voor publieke steun voor beleid?  
 
De belangrijkste beleidsinstrumenten die in praktijk zijn gebruikt om 
maatschappelijke en ethische zorgen met betrekking tot wetenschap en technologie te 
institutionaliseren zijn: 1) ethiekcommissies, 2) publieke debatten zoals deze bij 
moderne vormen van Technologisch Aspectenonderzoek (TA) worden ingezet  en 
3).regelgeving. Deze praktische classificatie zal daarom gebruikt worden als 
antwoord op de eerste vraag.  
 
Om de laatstgenoemde twee vragen te beantwoorden, bespreekt het proefschrift een 
concreet voorbeeld van een nationale ethiekcommissie, de Commissie Biotechnologie 
bij Dieren (CBD), als beleidsinstrument voor het adresseren van ethische 
controversen. Het proefschrift analyseert, met behulp van de theorie van 
beleidsproblemen, de taakopdracht van deze commissie en hoe het worstelde om deze 
opdracht te vervullen.  
 
In het tweede deel van dit proefschrift wordt de CBD casus vervolgens in een 
internationaal perspectief geplaatst, middels een internationale vergelijkende studie 
van 15 nationale ethiekcommissies die actief zijn op het gebied van de 
levenswetenschappen.  
 
Het derde deel vergelijkt de karakteristieken van het beleidsinstrument `nationale 
ethiekcommissie` met twee andere, thans gangbare typen beleidsinstrumenten, 
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namelijk publieke debatten zoals deze bij moderne vormen van Technologisch 
Aspectenonderzoek (TA) worden ingezet, en de meer klassiek benadering van 
regelgeving.  
 
Op basis van deze analyses wordt in deel IV conclusies getrokken betreffende het 
potentieel van deze beleidsinstrumenten om maatschappelijk leren en steun voor 
beleid te realiseren. Een belangrijke conclusie in dit proefschrift is dat er geen 
gedecontextualiseerde `best practice` mogelijk is. Wat beleid effectief maakt, is 
afhankelijk van zaken zoals politieke cultuur en algemene publiekshoudingen ten 
aanzien van wetenschap en technologie. Een combinatie van beleidsinstrumenten, 
aangepast aan de specifieke (nationale) situatie is nodig voor succesvol beleid dat 
maatschappelijk leren mogelijk maakt. Hoewel de beleidsinstrumenten afzonderlijk 
weinig kansrijk blijken te zijn, is het wel mogelijk om voor de afzonderlijke 
beleidsinstrumenten procescriteria te identificeren die instrumenteel zijn voor 
maatschappelijk leren en steun voor beleid. Voor ethiekcommissies is het 
bijvoorbeeld van belang om een eenduidige taakstelling te hebben; vertegenwoordigt 
een ethiekcommissie expertise of het publiek? Tevens is van belang dat voldoende 
diversiteit in de samenstelling van een commissie gewaarborgd is. Vergelijkbaar 
hieraan, vereisen publieke debatten openheid, duidelijkheid in doelstelling en 
diversiteit in deelname. Voor regelgeving tenslotte, is redelijkheid een belangrijk 
kenmerk. Voor daadwerkelijk maatschappelijk leren is daarboven een vereiste voor 
alle instrumenten dat zij niet een eenmalige exercitie zijn, maar onderdeel van een 
lange termijninspanning om te komen tot een `praktijkverbond`, waarin langdurige en 
intensieve samenwerking plaatsvindt. 

  
 


