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§ 1 Inleiding 
 

1. Tegen de achtergrond van o.m. in België en Nederland opzienbarende 

“klimaatzaken“, besliste de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht 

van België en Nederland dat haar jaarvergadering 2020 aan “de 

algemeenbelangactie en de civiele rechten“ zou worden gewijd, althans wat de 

afdelingen privaat- en publiekrecht betreft. 1 

 

Omwille van menselijke activiteiten die zowel aan de oorsprong van de klimaat- 

en van de ecologische ontregelingen 2, als van de wereldwijde pandemie 3 liggen, 

moest die jaarvergadering niet enkel in 2020, maar ook in 2021 worden 

uitgesteld. 

De preadviezen 2020-2021 4 zijn intussen beschikbaar.5 

 

De Nederlandse preadviseurs hebben de krachten gebundeld. 6 Doorheen hun 

verslag loopt als een rode draad dat de algemeenbelangactie het traditionele 

onderscheid tussen privaat- en publiekrecht 7 overstijgt en op de proef stelt. De 

professoren Schutgens en Sillen nemen daaraan geen aanstoot: zij laten 

publiek(rechtelijk)e overwegingen, benaderingen en inzichten vlotjes op de 

afhandeling van privaatrechtelijke geschillen inwerken 8, geruggesteund door de 

Nederlandse wetgever. 

 
1  De Vereniging telt drie afdelingen ; de derde afdeling is aan het strafrecht voorbehouden 

(alhoewel het een onderdeel van het publiekrecht is). 
2  Zie het “Sixth assessment report (AR6) Climate Change 2021 : the physical science basis“, 

opgesteld door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), gepubliceerd op 9 
augustus 2021 (beschikbaar op het internet). 

3  De globalisering en intensifiëring van de economische en financiële activiteiten werken de 
verspreiding van het SARS-Covid 19 virus en van zijn varianten in de hand. 

4  Die, met het oog op de jaarvergadering, worden voorbereid naar Belgisch en Nederlands recht 
door daartoe aangeduide verslaggevers. De jaarvergadering is aan de bespreking van die 
preadviezen, per afdeling, gewijd. 

5  Preadviezen 2020-2021, De algemeenbelangactie en de civiele rechter/Oplichting, Den Haag, 
Boom juridisch, 2021, 307 blz. 

6  Prof. Schutgens is hoogleraar Algemene rechtswetenschap en Prof. Sillen is hoofddocent Staats- 
en Bestuursrecht. Hun preadvies heeft als titel: “Algemeenbelangacties bij de burgerlijke rechter“ 
(op.cit., 155-207). 

7  Dat zij niet alsdusdanig ter discussie stellen. 
8  Zie o.m. Schutgens en Sillen, 155-157. 
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Voor de Belgische preadviseurs ligt dat anders. Hoewel zij zich meermaals op 

elkaars speelveld bewegen, behandelt Prof. A. Wirtgen 9 het thema voornamelijk 

publiekrechtelijk, terwijl Prof. Kruithof 10 dat privaatrechtelijk doet. 

 

2. Het zijn, stuk voor stuk, preadviezen die aandacht vragen en verdienen. 11 

 

In hoofdzaak onderzoeken de verlaggevers in welke mate 

“algemeenbelangacties“ voor de Belgische en Nederlandse burgerlijke rechter 

aan bod kunnen komen en wat de civiele rechter daarmee kan aanvangen. 

 

Hun uitgesponnen analyses en het onderliggende bronnenmateriaal zijn 

evenvele uitnodigingen om in te gaan op de algemene vraag of de, in rechte 

afgedwongen bescherming van grond- en mensenrechten een adequaat middel 

is om (verdere) ontregelingen van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen de pas 

af te snijden. 12 

 

Met gebruik 13 van de preadviezen, wordt in deze bijdrage gezocht naar een 

nieuwe, in rechte  afdwingbare weg om de, wellicht, grootste uitdaging aan te 

pakken waarvoor de mens, overigens door eigen toedoen 14, ooit heeft gestaan. 
15 

 

 
9  Prof. Wirtgen is hoofddocent Staats- en Bestuursrecht. Haar advies draagt als titel: “Civiele acties 

tegen de Staat : een verstoorde balans in de trias politica“ (op.cit., 13-72). 
10  Prof. Kruithof is hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Verbintenissen- en 

Goederenrecht UGent; zijn advies draagt als titel: “Privaatrechtelijke facetten van 
algemeenbelangacties bij de Belgische justitiële rechter“ (op.cit., 73-153). 

11  Waarnaar, in deze bijdrage, met de naam van hun auteur(s) wordt verwezen. 
12  Algemeenbelangacties hebben uiteraard een veel ruimer toepassingsgebied, zoals overigens uit 

de preadviezen blijkt. 
13  En (soms kritische) bespreking. 
14  Op dat “eigen toedoen“ wordt hierna (infra nrs 73-80) teruggekomen. 
15  Brutaler gezegd, wordt hierna de gehechtheid van de mens aan de waarden (behoeften) getest, 

waarop “zijn“ samenleving berust. 
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Ofwel slaagt hij (m/v/x) daarin, ofwel raakt hij zijn onderkomen kwijt doordat hij 

de leefbaarheid van de planeet, althans voor het menselijke wezen, heeft 

“verspeeld“. 

 

Eerst wordt kort ingegaan op de stand van zaken in de Belgische en Nederlandse 

klimaatzaken (B). Daarna wordt stilgestaan bij de betekenis die toekomt aan 

“een, het, de algeme(e)n(e) belang(en)“ en aan hun verhouding met (subjectieve) 

rechten (C). 

Vervolgens worden de krachtlijnen per preadvies samengevat, gevolgd door een 

bespreking aan de hand van drie aandachtspunten: (1) hoe verantwoorden de 

preadviseurs hun (eerder) positieve of negatieve beoordeling van de 

algemeenbelangactie 16, (2) hun begrip van “rechtsplichten“ die door het objectief 

recht worden opgelegd en (3) de wijze waarop zij subjectieve rechten in verband 

brengen met de belangen die door een algemeenbelangactie worden gediend. 

 

Met dank aan o.m. de artikelen 3:305 a en 3.296 NBW zitten de Nederlandse 

preadviseurs gebeiteld in een zetel, die de Belgische preadviseurs moeten 

missen. 

Zowel wat betreft de ontvankelijkheid van de algemeenbelangactie, als met 

betrekking tot de fase van de “rechtsvinding“ en de formulering van het rechterlijk 

bevel, is het kader door de Nederlandse wetgever vastgelegd. 

Daarom wordt met het Nederlandse preadvies afgetrapt (D). 

 

Ten slotte wordt bepaald of de bescherming van subjectieve rechten, al dan niet 

in het kader van een algemeenbelangactie, een geëigende weg kan zijn om het 

klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren. Kan, met andere 

woorden, het afdwingen van subjectieve rechten de klimaat- en ecologische 

ontregelingen neutraliseren die het gevolg zijn van de ontoereikende of afwezige 

bescherming van het klimaat, van de biodiversiteit en van de ecosystemen? (E) 

  

 
16  Wat een kijk op de (diepste) zieleroerselen van de preadviseurs geeft, die doorwerkt op de twee 

overige aandachtspunten.  
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§ 2. De Belgische en Nederlandse “klimaatzaken“ : hic et nunc 

 

I. Een oude bekende : de klimaatontregeling 

 

3. Om meerdere redenen mist het begrip “klimaatzaken“ scherpte. 

De term gaat voorbij aan de (onverbreekbare) wisselwerking tussen het klimaat 

en de overige ecosystemen. 

De ontregeling 17 van het klimaat veroorzaakt ontregeling van de (bestaande) 

ecosystemen en de ontregeling van ecosystemen veroorzaakt ontregeling van 

het (bestaande) klimaat. 

Hun wisselwerking heeft een hefboomeffect op de ontregelingen. 

 

De “klimaatzaken” kunnen bovendien de misleidende indruk wekken dat er 

“iets” aan de klimaat- en ecologische ontregelingen kan worden gedaan met 

punctuele ingrepen ten aanzien van de ene of andere overheid, dan wel 

onderneming, zonder dat het nodig zou zijn stil te staan bij de redenen die de 

ontregelingen (nog steeds) wereldwijd veroorzaken. Wie de oorzaken van een 

kwaal niet kent, heeft evenwel weinig of geen kans om de kwaal te genezen. 

De klimaat- en ecologische ontregelingen zijn immers niet toe te rekenen aan 

een paar, zich misdragende overheden of ondernemingen : het kwaad zit veel 

dieper. 

 

Afgezien van onverbeterlijke sceptici, ontkenners of schurken 18, bestaat er 

sinds het, hiervoor vermelde zesde IPCC voortgangsrapport 19 geen, 

wetenschappelijk onderbouwde,  twijfel meer over de globale oorzaken van de 

 
17  Bepaald in functie van de pre-industriële periode of van de, in 1950 bestaande toestand. 
18  Die “fake news“ en samenzweringstheorieën verspreiden om hun schadelijke “belangen“ te 

beschermen. Zie o.m. N. Oreskes en E.M. Conway, Les marchands de doute ou comment une 
poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et 
le réchauffement climatique, Paris, Le Pommier, 2012, 523 blz ; recenter C. Bonneuil, P.L. Choquet 
et B. Franta, Early warnings and emerging accountability : Total’s responses to global warming 
(1971-2021) (onderzoek gebaseerd op interne stukken van de onderneming waaruit blijkt dat de 
bekende invloed van fossiele brandstoffen op de klimaatontregeling, onder de mat werd geveegd 
(https://doc.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102386). 

19  Zie hiervoor voetnoot 2. 
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(verergerende) klimaat- en ecologische ontregelingen. Ze zijn toerekenbaar aan 

wereldwijde en grootschalige menselijke activiteiten, die tot de 

allesoverkoepelende sectoren van de economie, van de industrie en van de 

financiën behoren. Daarmee wordt niet gezegd dat elke economische, 

industriële of financiële activiteit klimaatontregelend is, wel dat er economische, 

industriële en financiële activiteiten zijn die, afgezien van het feit dat zij 

grondstoffen- en energieverslindend zijn, de atmosfeer en de planeet dermate 

opwarmen en vervuilen dat zij het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen 

in het gedrang brengen en ontregelen. 

Het zijn dezelfde, vervuilende activiteiten die zich wereldwijd herhalen, 

veralgemenen en intensifiëren, die zulks op de kerfstok hebben. 

In alle uithoeken van de wereld laten de gevolgen zich gevoelen. 

Voor de geconnecteerde ogen van het mensdom zetten de gevaarlijke klimaat- 

en ecologische ontregelingen zich “live” om in catastrofen, rampspoed en 

bloedstollende drama’s. 

 

Die rampen en de ervan gemaakte beelden bevestigen, voor zoveel nodig, dat 

de klimaat- en ecologische ontregelingen het, hier en elders, op de veiligheid, 

de gezondheid, de eigendom, het bezit, de levensomstandigheden … van 

duizenden en miljoenen mensen hebben gemunt. 

Omdat het, zelfs zonder wetenschappelijke ondersteuning, voor elkeen duidelijk 

is dat er geen ijzeren wet bestaat die inhoudt dat rampspoed steeds aan 

anderen te beurt valt, slaat de onrust uit. 

Vermits ieders levensomstandigheden, rechtstreeks en onrechtstreeks, door 

het klimaat, door de biodiversiteit en door de ecosytemen worden bepaald, 

vreest elkeen de volgende ramp, die hem (m/v/x) en zijn “naasten“ kan treffen. 

Om het pakkender te zeggen : klimaat- en ecologische ontregelingen gaan 

zowel over de bestaanszekerheid, als over de levenskwaliteit en het “welzijn“ 

van alle op de planeet levende 20 wezens. De mens behoort tot die familie en 

heeft de overige levende wezens bovendien broodnodig om zich in stand te 

houden. 

 
20  Van dierlijke of plantaardige oorsprong. 
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4. Hoewel de (overigens gestuurde) neiging bestaat om daar niet of niet lang stil 

bij te staan, dringt de vaststelling zich op dat de, zich nog steeds verergerende 

teloorgang van klimaaat, biodiversiteit en ecosystemen niet aan Jan-met-de-pet 

is toe te schrijven. 

Ze is het gevolg van wereldwijde, grootschalige economische, industriële en 

financiële activiteiten die, buitensporig, grondstoffen- en energieverslindend en 

vervuilend zijn. Daarvan is geweten dat zij, vóór en achter schermen21, 

toebehoren aan en worden gecontroleerd door een, al bij al, bijzonder kleine 

minderheid, die bestaat uit de economisch en financieel “sterksten“. 22 Zij 

vormen een gelijknamige elite. 

Het is, met andere woorden, die minderheid die met vervuilende economische, 

industriële en financiële activiteiten de levensomstandigheden van de overgrote 

meerderheid van mensen en van alle andere levende wezens op het spel zet 

en blijft zetten, zoals in detail door het zesde voortgangsrapport van het IPCC 

wordt beschreven. 

Dat economische, industriële en financiële activiteiten noodzakelijk met klimaat- 

en ecologische verstoringen gepaard moeten gaan, wordt door die elitaire 

minderheid niet aangetoond. Met betrekking tot economische en financiële 

activiteiten wordt de bewering alvast door de geschiedenis tegengesproken. 

Wat de industriële activiteiten betreft, roepen de desbetreffende ondernemingen 

en hun eigenaars zelf in dat het mogelijk is door technische en technologische 

innovatie duurzame en propere oplossingen te vinden. Blijkbaar hebben zij in 

het verleden nagelaten om toereikend in de ontwikkeling van die oplossingen te 

investeren. 

Dat de wereld niet zou “draaien” zonder grondstoffen- en energieverspillende 

én vervuilende economische, industriële en financiële activiteiten is dan ook een 

dooddoender, die feitelijke grondslag mist. 

 

 

 
21   Die de vorm van vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts…aannemen. 
22  Minder dan 3 tot 5% van de wereldbevolking (zie T. Piketty, Capital et idéologie, Paris, Seuil, 

2019, 1198 blz, vl. 71-87). 
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Bij economische, industriële en financiële activiteiten, die voor rekening van een 

kleine minderheid plaatsvinden en die de planeet voor de “overigen” verpesten, 

horen dan ook een paar (in)dringende aantekeningen.23 

 

De gevaarlijke en blinde greep op het klimaat, de biodiversiteit en de 

ecosystemen wordt, misleidend 24 en al te snel, aan de “mens“ toegeschreven. 

Met de term “anthropoceen“ wordt gesuggereerd dat iedere mens op dezelfde 

wijze voor de ontregelingen verantwoordelijk zou zijn en dat aan elkeen een 

“gezamenlijke“ inspanning kan worden gevraagd om, in de mate dat zulks nog 

mogelijk is, het tij te keren. 

 

Zowel in het zuidelijke, als in het noordelijke halfrond mist die voorstelling van 

zaken feitelijke grondslag. 

De uitstoot van gevaarlijke en schadelijke (broeikas)gassen 25 is, zoals de lucht- 

en de watervervuiling, sterk ongelijk verdeeld tussen het globale Zuiden en 

Noorden, waarbij bijkomend is te bedenken dat de ontregelende economische, 

industriële en financiële activiteiten in het globale Zuiden niet zelden worden 

gecontroleerd door een economische en financiële elite, die haar standplaats in 

het globale Noorden heeft. 

Bovendien is die ongelijkheid, zowel binnen het zuidelijke, als binnen het 

noordelijke halfrond, nog (veel) groter. Met verwijzing naar het onderzoek van 

econoom L. Chancel, titelde de krant De Standaard op 9 december 2021 : 

“Minst gegoeden hebben klimaatdoelen al bereikt. In Westerse landen heeft de 

armste helft van van de bevolking de CO2-doelstellingen van 2030 nu al 

bereikt“. 26 

 
23  Meer informatie is te vinden bij J. Hickel, Less is more. How degrowth will save the world, Londen, 

Windmill,2020, 320 blz. 
24  Want het is geen ongelukkig toeval dat zulks gebeurt, maar wel een strategie. 
25  CO2, stkstof…, zoals door recent onderzoek wordt bevestigd: L. Chatel, T. Piketty, E. Saez en G. 

Zucman, Rapport sur les inégalités mondiales 2022, te verschijnen bij Seuil (Paris); J. Hickel, op.cit. 
100-118. 

26  De eerste alinea van het artikel is nog sprekender: “Een schatrijke ruimtetoerist stoot tijdens zijn 
of haar vlucht van 11 minuten rechtstreeks of onrechtstreeks ongeveer 75 ton CO2 uit. Dat is 
evenveel als iemand die tot de rijkste 10 procent Amerikanen behoort, gedurende één jaar de 
lucht inblaast. En het is ook de hoeveelheid die de armste helft van de Indiërs per hoofd tijdens 
hun leven uitstoten“, wat zgn. “ruimtereizen“ meteen in een juister perspectief zet. 
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Het anthropoceen wordt dan ook beter het “elitoceen“genoemd om duidelijk te 

maken dat de teloorgang van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen aan de 

economische, industriële en financiële activiteiten van een gelijknamige elite is 

toe te rekenen, die de planeet met goederen, produkten en diensten overspoelt 

ten koste van haar meest elementaire evenwichten. Daarbij kan haar XXL-

levenswijze, zoals uit het geciteerde artikel blijkt, niet onvermeld worden 

gelaten. 

 

5. De tweede kanttekening is nog minder van de poes. 

 

De klimaat- en ecologische ontregelingen zijn geen nieuwe of recente 

verschijnselen. Minstens vanaf de prille jaren 1970 gaven de economische en 

financiële elite en haar “ondernemingen“ zich rekenschap van de gevaren die 

hun wereldwijde en grootschalige activiteiten, jaar in, jaar uit voor klimaat, 

biodiversiteit en ecosystemen, in petto hadden (en nog steeds hebben). 

Het befaamde “The limits to growth“, dat door het even befaamde MIT werd 

opgesteld en planetaire bekendheid genoot, bracht die kennis treffend onder 

woorden. 27 O.m. dat werk sluit uit dat de elite en de, door haar gestuurde 

ondernemingen zich op “onwetendheid“ zouden kunnen beroepen. 

 

In de daarop volgende jaren heeft de elite overigens geld, noch moeite 

gespaard om de zgn. onjuistheid, dan wel de ernst van de, in “The limits to 

growth“ op het vlak van klimaat en ecologie beschreven vaststellingen aan te 

tonen, respectievelijk te betwisten. Er werd bovendien geschermd met de, 

geruststellende en nog steeds populaire bewering, dat er tijdig (?) oplossingen 

zouden worden gevonden. 28 

 

 
27  D. H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers en W.W. Behrens III, The limits to growth, Londen, Earth 

Island Ltd, 1972, 205 blz; dezelfde kennis blijkt uit het hiervoor geciteerde onderzoek van 
C.Bonneuil, P-L. Choquet en B. Franta, zie voetnoot 18. 

28  Zie J. Hickel, op. cit., 119-125. 
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Toch kon zij niet beletten dat het signaal dat met “The limits to growth” werd 

gegeven binnen de Verenigde Naties ernstig is genomen, wat o.m. in 1992 tot 

drie UNO-klimaatverdragen heeft geleid. 

Na de inwerkingtreding, worden er sinds 1995 door de Verenigde Naties 

jaarlijkse klimaatconferenties georganiseerd om de stand van zaken o.m. op het 

vlak van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen te bespreken en de naleving 

door de goedkeurende Staten van de, door hen krachtens de UNO-

klimaatverdragen aangegane verbintenissen op te volgen. 

De klimatconferenties worden voorbereid aan de hand van rapporten van het 

IPCC, waarvan de werkzaamheden zich eveneens in het UNO-kader situeren. 

Het IPCC meet o.m. de stijging van de gemiddelde temperatuur opzichtens de 

preindustriële periode, bepaalt er de oorzaken en de (gevaarlijke) gevolgen van 

en beschrijft de maatregelen die moeten worden genomen om erger te 

voorkomen. 

De UNO-verdragen, de jaarlijkse klimaatconferenties en de IPCC-verslagen 

genieten in de pers en andere media, sinds jaren, ruime aandacht. 

 

De economische en financiële elite heeft derhalve sinds lang geen been meer 

om op te staan : zij en haar ondernemingen weten dat hun economische, 

industriële en financiële activiteiten, rechtstreeks en onrechtstreeks, de 

gevaarlijke opwarming en de klimatologische en ecologische ontregelingen 

veroorzaken. Zij weten precies hoe de vork aan de steel zit en hoe die 

verschijnselen zich voordoen. Toch zijn ze hun economische, industriële en 

financiële activiteiten ongewijzigd blijven verderzetten en intensifiëren. 

Hoewel zij sinds de zeventiger, minstens vanaf de negentiger jaren van vorige 

eeuw weten dat hun, op “groei” afgestemde economische, industriële en 

financiële activiteiten, op korte, middellange en lange termijn, voor het klimaat, 

de biodiversiteit en de ecosystemen gevaarlijk en schadelijk zijn, blijven ze elke 

daarop betrekking hebbende gedragswijziging voor zich uitschuiven. 

Ze staan erbij en kijken ernaar : ze weten dat hun (vervuilende) activiteiten niet 

enkel de levensomstandigheden van mensen, dieren en planten bedreigen, 

maar ook daadwerkelijk slachtoffers maken, zoals o.m. het IPCC beschrijft. 
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Jaar na jaar, blijft de economische en financiële elite, met haar ondernemingen, 

koppig doorzetten, onberoerd door de rampen die zich in versneld tempo 

opstapelen, die levens verwoesten en die zij, stoicijns, als “natuurrampen” blijft 

afdoen. 

Met onderling afgestemd gedrag, dragen zij allen bij tot de gevaarlijke 

klimaatopwarming en de ontregeling van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen. 

 

Voor juristen zou het eenvoudig moeten zijn: doordat die elite en hun 

ondernemingen, met kennis van zaken, rechtstreeks en middelijk, schade aan 

anderen berokkenen om verder voordeel te halen uit hun activiteiten, handelen 

zij met geweld, bedrieglijk, dan wel met gekwalificeerde benadeling. In de 

meeste rechtssystemen 29 staan daarop sancties en dwangmaatregelen, die 

evenwel niet of nauwelijks van stal worden gehaald om de elite, die in 

groepsverband handelt, en haar ondernemingen bij de les te houden. 

 

II. Over oorzaken en gevolgen 

 

6. De elite zag de bui hangen en heeft intussen haar strategie aangepast. Zij beweert 

nu dat haar “manier van werken“ 30 overduidelijk de beste resultaten geeft. Zij 

slaat zich op de borst en acht zich, met haar ondernemingen, de auteur van elk 

welzijn, van elke welvaart, hoe bescheiden ook, op de planeet. Wie daaraan durft 

te twijfelen, krijgt te horen dat zij “op het tandvlees zit“, wat meteen de dreiging 

zou verantwoorden dat zij de stekker uit het contact zal moeten halen indien zij 

haar zin niet krijgt en niet verder haar gang kan gaan. 

 

In een dergelijk, nauwelijks verholen gewelddadig kader is het voor de elite 

handig om te schermen met een “anthropoceen“, om de uitbarstingen van de 

ontregelingen af te doen als “natuurrampen“ en om erop te hameren dat de 

 
29  En zeker in de (werkelijke) democratie. 
30  Tijdens de negentiende en twintigste eeuw uitgewerkt tot een economisch en financieel 

systeem dat op het economisch (neo)liberalisme is gesteund en dat juridisch is vertaald. Het 
(actuele) rechtssysteem is de gewapende arm van dat economisch en financieel systeem 
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“transitie“, waarvan wordt verwacht dat zij de klimaat en ecologische crisis oplost, 

door de overheid moet worden gerealiseerd en vooral bekostigd. 31 

 

Die voorstelling van zaken deugt van geen kanten en al zeker niet in een 

democratische samenleving. 

 

Het is mogelijk dat een samenleving gedurende een paar generaties kan 

overleven terwijl geweldenaars en bedriegers in haar schoot hun gang gaan, 

maar over de uitkomst daarvan is de geschiedenis, zonder uitzondering, 

onverbiddelijk : er volgt een implosie. 32 

 

De geschiedenisboeken staan bol van stelletjes ongeregeld die zich tot een 

politieke, economische of financiële elite wisten te ontpoppen en daaraan, na 

enige tijd, ten onder gingen. 

Een regime dat, onder leiding van de elite, bovendien het klimaat en de 

ecologische evenwichten, welbewust, onderuit haalt, dondert met zekerheid 

naar een implosie, doordat de zwijgende meerderheid van “anderen“, 

opgeschrikt door “natuurrampen“, zich vroeg of laat niet langer laat ringeloren 

en het welletjes vindt. 

 

In een eerste fase, krijgen die “anderen” het wellicht hard te verduren wanneer 

de elite zich tegen hen keert, alvorens hen de rug toe te keren. Het groeiende 

besef dat zij het ook zonder de elite kunnen rooien, maar dat zij het zonder 

leefbare en herbergzame planeet helemaal kunnen vergeten, laat de “anderen“ 

evenwel geen keuze. 

 

Zoals de klimaat- en de ecologische ontregelingen geen fataliteit zijn, is de 

implosie van het democratische samenlevingsverband dat evenmin. Alle kennis 

om die implosies te vermijden is beschikbaar en ligt, wat de essentie betreft, 

 
31  Waaraan grootmoedig wordt toegevoegd dat de elite daaraan wel wil meewerken (omdat zij 

zeker niet haar controle over het economische en financiële systeem wil verliezen).  
32  O.m. A. Den Dyn, Vrijheid, Een woelige geschiedenis, Amsterdam, Alfabet-uitgevers, 2021, 464 

blz; B. Van Bavel, The invisible hand. How market economies have emerged and declined since 
AD 500, Oxford, University Press, 2016, 330 blz. 
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overigens vervat in de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, 

die de vrucht van een eeuwenlang rijpingsproces zijn. 33 

 

 

7. Dat besef en die kennis leiden snel tot de bevinding dat er weinig meer dan 

excentrieke arrogantie schuilgaat in de bewering dat het actuele economische, 

financiële en juridische systeem 34 de zgn. beste resultaten geeft en daarom, 

ten koste van alles, gevrijwaard moet worden. 35 

 

Het volstaat immers een blik te werpen op de beschikbare grafieken, waaruit de 

verdeling van inkomsten en rijkdommen blijkt 36 om vast te stellen dat “het“ 

systeem, dat de economische, industriële en financiële activiteiten beheerst, de 

beste resultaten – locaal, regionaal, nationaal, internationaal, continentaal, 

wereldwijd – aan een (zeer) kleine minderheid voorbehoudt. Haar greep en 

controle op economie, industrie en financiën laat haar toe een gekapitaliseerd 

groeiritme van het bruto nationaal product (BNP) aan de anderen op te leggen. 
37 

 

De anderen moeten zien rond te komen met de middelen die de 

(democratische) samenleving, ondanks de elite, weet te onttrekken aan de 

accumulatie- en concentratietechnieken van (onbegrensde) inkomsten en 

rijkdommen, die “het systeem“ zo gegeerd maken bij de “happy few“. 

 

 
33  Beschreven door A. Den Dijn (zie voetnoot 38); zie eveneens J.W. Müller, Democracy rules. 

Liberty, equality, uncertainty, New York, Ferrar, Straus and Giroux, 2021, 236 blz. 
34  Actueel bekend als het (economisch) neoliberalisme, waarvan de beginselen, de finaliteit en de 
 werkingsregels in de (ondemocratische) negentiende eeuw werden ontwikkeld. 
35  Van het economisch (neo)liberalisme is bekend dat het tot cyclische (systeem)crisissen leidt, wat 

volgens de “believers“ een nadeel is dat onontbeerlijk zou zijn om de “beste resultaten“ te kunnen 
“plukken”. Daaruit leiden zij af dat het aan de overheid (de samenleving) toekomt om die, in “het“ 
systeem onvermijdelijke crisissen op te vangen, te neutraliseren en de economische cyclus te 
herstarten. 

36  T. Piketty, op.cit. 646-647 (grafieken 11.16 et 11.17) : de verdeling van inkomsten en rijkdommen 
in Frankrijk, anno 2015. 

37  Terwijl in het (Belgische) privaatrecht kapitalisatie van interesten (een vorm van opbrengsten), in 
beginsel, verboden is. 
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Uit die vaststellingen blijkt (1) dat het beste resulaat voor de anderen, in de 

verste verten, niet overeenkomt met het beste resultaat dat “the affluent“ 38 zich 

toeëigenen en (2) dat de levensomstandigheden van de anderen (hun “beste“ 

resultaat) worden bepaald door de veiligheid, de gezondheid, het onderwijs en 

de zelfbeschikking (ontplooiing) die hen door de democratisch georganiseerde 

samenleving alsnog worden gegarandeerd. De verdienste daarvan komt niet 

toe aan de elite maar aan het democratische samenlevingsverband, waarmee 

de elite overigens op gespannen voet leeft. 

 

Het behoort, met andere woorden, tot het, door de elite gestuurde “fake news“ 

dat het economische, financiële en juridische systeem, waaraan zij zo verknocht 

is, de beste (samenlevings)resultaten geeft en dat er geen ander, beter systeem 

denkbaar zou zijn. 

 

Zowel de “trente glorieuses“ (1945-1975) in West-Europa 39, als het Amerikaans 

protectoraat over Japan na WOII 40 bewijzen het tegendeel. 

Ook samenlevingen die omwille van de industrialisering, de kolonisatie 41, de 

informatisering, de globalisering… veelal “onpersoonlijke“ (rechts)verhoudingen 

genereren, waarin niet de persoon van de andere, maar een machtsverhouding 

van tel is, kunnen nog steeds een werkelijke democratie zijn en de uitwassen 

van voornoemde verschijnselen onder de knie krijgen. 

 

Conditio sine qua non is dat de politieke macht en het politieke beleid noch 

rechtstreeks noch onrechtstreeks door (de) personen worden gecontroleerd die 

reeds, in groep, de economische en financiële machten controleren. 

 
38  Term ontleend aan M. Sandel, What money can’t buy. The moral limits of markets, Londen, 

Allen Lane, 2012, 244 blz. 
39  Beschreven door T. Piketty (op. cit., 567-671). 
40  De Verenigde Staten namen doordringende maatregelen om de Japanse samenleving te 

herstructureren en aldus te verhinderen dat de (300) Japanse families die eeuwenlang de Japanse 
politieke, economische en financiële machten controleerden (en Japan in het oorlogsavontuur 
hadden gestort) uit de as zouden kunnen verrijzen (zie W. Scheidel, The great leveller. Violence 
and the history of inequality from the stone age to the twenty-first century, Princeton en Oxford, 
Princeton University Press, 2017, 347-348). 

41  Die in economische en financiële zin nog steeds een werkelijkheid is. 
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Onder die dwingende voorwaarde 42, beschikt de (overgrote) meerderheid over 

meerdere keuzemogelijkheden om de samenleving, in overeenstemming met 

de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, te organiseren en 

voorspoedig te ontwikkelen.  

De levensomstandigheden van de meerderheid worden in een werkelijke 

democratie niet bepaald door de dictaten van een elitaire minderheid, die 

daarvan “een systeem” maakt. 

In een democratie hoort de meerderheid haar levensomstandigheden, 

broederlijk gedeeld met de minderheden, zelf te bepalen. Die “vrijheid” is de 

moeder van alle andere vrijheden. 

De toestand die zich momenteel, jammer genoeg, in de meeste democratieën 

voordoet, waardoor een economische en financiële elite, al dan niet op sluikse 

wijze, de levensomstandigheden van de meerderheid bepaalt, zonder die met 

haar te delen, is geen fataliteit, maar een aanfluiting van de democratische 

beginselen, finaliteit en werkingsregels. 

 

8. Het staat als een paal boven water dat het klimaat- en het ecologisch beleid in  

een werkelijke democratie niet verzoenbaar is met de klimaat- en ecologische 

aanpak die inherent is aan het economisch (neo)liberale systeem, dat met hand 

en tand door de elitaire, economische en financiële minderheid wordt verdedigd. 

 

Democratie en de bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen 

gaan, om de hierna toegelichte redenen, noodzakelijk, hand in hand.43  

In de (neo)liberale economische doctrine zijn klimaat- en ecologische 

ontregelingen een cyclisch bijprodukt, een onvermijdelijke (systeem)crisis die er 

nu eenmaal bijhoort om “de beste resultaten“ voort te brengen. Het is 

verbazingwekkend dat die vaststelling zo weinig aandacht krijgt. 

Moet niet eerder worden vastgesteld dat er iets fundamenteels schort aan een 

“systeem” dat als cyclisch bijprodukt crisissen genereert die het systeem zelf in 

 
42  Die de meerderheid, via haar politieke vertegenwoordigers, in een democratie zelf in handen 

heeft. 
43  Ook in die zin J. Hickel, op. cit., 39-125; S. Kelton, The deficit myth. Modern monetary theory and 

how to build a better economy, Londen, John Murray, 2020, 204-228. 
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een hopeloze en onontwarbare knoop leggen? Kan er dan nog wel van een 

“systeem” worden gesproken? 

Is het niet aanstootgevend dat de personen die zgn. voor “het systeem” instaan 

zich behoedzaam (en meestal tijdig) van het schouwtoneel verwijderen 

wanneer hun systeem implodeert, van de anderen verwachten dat zij de troep 

opruimen en zich daarna de “nieuwe” economische cyclus, als van oudsher, 

toeëigenen? 

 

Democratie daarentegen staat en valt met effectief uitoefenbare en afdwingbare 

grond- en mensenrechten, toegekend aan eenieder die zich onder 

democratisch gezag bevindt. 

Zij vormen de democratische beginselen. De harde kern en het ADN van de 

democratie liggen vervat in – toegekende, uitoefenbare en afdwingbare – 

grond- en mensenrechten. 

 

Inhoudelijk verwijzen de grond- en mensenrechten naar de essentiële 

behoeften, gesublimeerd tot “waarden“, die zich op elk moment van zijn (m/v/x) 

bestaan bij elke titularis manifesteren. Rechtstreeks of middelijk bekommeren 

de grond- en mensenrechten zich om de veiligheid, de gezondheid, het 

onderwijs en de zelfbeschikking (de ontplooiing; de vrijheid) van iedere titularis. 

 

De theoretische aantrekkingskracht van, aan eenieder, zonder discriminatie, 

toekomende grond- en mensenrechten is bijzonder groot. In het verleden en tot 

op de dag van vandaag hebben (hadden) miljoenen mensen er hun leven dan 

wel hun fysische en mentale integriteit voor veil en hebben zij er hun (zelfs 

bescheiden) hebben en houden voor opgeofferd. 

 

Zoals bekend, is het evenwel risicovol om wensen blindelings voor 

werkelijkheud te nemen. Om van de verwezenlijking van de essentiële 

behoeften en waarden een werkelijkheid te maken, moeten de theoretisch 

toegekende grond- en mensenrechten ook daadwerkelijk door hun titularis 

uitoefenbaar en afdwingbaar zijn. 
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De verwezenlijking en beperking 44 van grond- en mensenrechten komt, 

grondwettelijk en volgens het EVRM, aan de wetgever toe. Hij bepaalt met – 

redelijke – wetten wat met de uitoefening van grond- en mensenrechten 

(on)bereikbaar is en stemt hun verwezenlijking daarop af. 

 

9. Het betreft een gebonden bevoegdheid, die de wetgever belet soloslim te 

spelen. 

Hij moet de voorrang van de Grondwet en van de, in overeenstemming daarmee 

totstandgekomen internationale verdragen eerbiedigen. Vermits de grond- en 

mensenrechten in die voorranghebbende normen een veilige haven vinden, 

moet de wetgever hen eerbiedigen, ook wanneer hij ze verwezenlijkt en beperkt. 

De democratische finaliteit brengt daarin klaarheid. 

 

De finaliteit van grond- en mensenrechten 45 houdt in dat de titularissen, 

gedurende hun volledige bestaan, door hun uitoefening van vergelijkbare 

levensomstandigheden kunnen genieten, die de natuurlijke en sociale 

ongelijkheden overstijgen. 

 

Wanneer die vergelijkbaarheid 46 zoek is geraakt, wordt de kern van de grond- 

en mensenrechten aangetast van de titularissen, waaraan vergelijkbare 

levensomstandigheden worden ontzegd. 

 

Inherent aan het bestaan, de uitoefening en de afdwingbaarheid van de, door 

de bevoegde wetgever te verwezenlijken en te begrenzen grond- en 

mensenrechten is hun dwingende en effectieve bescherming tegen 

handelingen, gedrag, activiteiten waardoor aan hun titularissen opzettelijk 

schade wordt berokkend. Het is daarbij irrelevant of de overheid, dan wel 

andere titularissen zich daaraan schuldig maken. 

 
44  De grond- en mensenrechten van één titularis worden immers begrensd door dezelfde grond- en 

mensenrechten van alle andere titularissen… 
45  Verwezenlijkt en beperkt door de bevoegde wetgever. 
46  Die een wettelijk omschreven maatstaf veronderstelt, vastgelegd onder de controle van de 

stemgerechtigde titularissen van grond- en mensenrechten (zie L. Cornelis, Ordre public et 
démocratie, 2021, 507-513, beschikbaar in open access op www.lawbackontrack.org). 
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“Schade” gaat steeds gepaard met de aantasting van een (essentiële) waarde, 

die het het voorwerp van één of meerdere grond- en mensenrechten is. 

Lichamelijke, materiële of morele schade impliceert steeds de aantasting van 

het leven, de integriteit, de gezondheid, de vrijheid, de eigendom, het privé-

leven van de slachtoffers, die de titularis van grond- en mensenrechte zijn die 

zij, in beginsel, naar eigen goedvinden en zonder inmenging van derden moeten 

kunnen uitoefenen.  

De omstandigheid dat die uitoefening moet gebeuren overeenkomstig de 

redelijke verwezenlijking en begrenzing waarover de bevoegde wetgevers 

instaan, verandert niets aan het het (subjectieve) recht van de titularissen om 

zich de (opzettelijke) aantasting van hun grond- en mensenrechten niet te laten 

welgevallen. 

 

Opzettelijk veroorzaakte schade, waarvan “anderen” het slachtoffer zijn, draagt 

het signaal uit dat de personen, ondernemingen of instellingen die ze 

veroorzaken de democratische beginselen aan hun laars lappen. Herhaling en 

veralgemening van bedrieglijk (opzettelijk schadeberokkenend) gedrag leidt in 

een minimum van tijd tot onvergelijkbare levensomstandigheden voor de 

bedriegers en hun slachtoffers. De democratische finaliteit is dan niet langer 

van tel. 

De bedriegers gebruiken hun grond- en mesenrechten om zich voordelen toe 

te eigenen die aan de slachtiffers en hun grond- en mensenrechten toekomen. 

Zij moeien zich op schadelijke en schadeberokkende manier met de uitoefening 

van de grond- en mensenrechten van hun slachtoffers. 

De bedriegers verbeteren hun levensomstandigheden door de 

levensomstandigheden van hun slachtoffers te verslechteren : zij zetten de 

samenleving onder hoogspanning. 

 

Gelet op de horizontale en verticale werking van grond-en mensenrechten is 

het evenzeer onverenigbaar met die rechten en hun finaliteit dat een wetgever 

en, ruimer, de overheid toelaat dat de uitoefening van rechten en vrijheden, ook 

zonder bedrieglijk inzicht, voor sommige titularissen leidt tot 
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levensomstandigheden op het vlak van veiligheid, gezondheid, onderwijs en 

zelfbeschikking, die volstrekt onvergelijkbaar zijn met de 

levensomstandigheden van andere titularissen. Dergelijke toestand houdt in dat 

de begrenzing van de rechten en de vrijheden van de enen en de bescherming 

van de rechten en de vrijheden van de anderen, zonder tijdige bijsturing, uit 

balans zijn geraakt. 

 

In een democratische samenleving is de ultieme regel immers niet “ieder voor 

zich en de beste/sterkste wint alles“, maar wel “één voor allen, allen voor één“, 

ook voor de sterkste(n). 

 

III. Klimaatzaken 

 

10. Gelet op de kritieke toestand waarin het klimaat, de biodiversiteit en de 

ecosystemen zich, ten gevolge van doorstomende economische, industriële en 

financiële vervuilende activiteiten, bevinden en op de wereldwijde impact 

daarvan op de levensomstandigheden van personen die als gevolg van klimaat- 

en ecologische ontsporingen, in hun veiligheid, gezondheid, 

onderwijsmogelijkheden en zelfbeschikking worden getroffen, minstens ernstig 

bedreigd, kan het niet verbazen dat het, hier en elders, tot klimaatzaken komt. 
47 

 

“Klimaatzaken“ zijn noodkreten van personen die vaststellen dat de uitoefening 

van hun grond- en mensenrechten, binnen de grenzen van hun verwezenlijking 

en begrenzing door de wetgever, resp. overheid, wordt aangetast, minstens 

acuut bedreigd door “andermans“ economische, industriële en financiële 

activiteiten die klimaat, biodiversiteit en ecosystemen ontregelen. 

Als titularis van grond- en mensenrechten vragen zij aan de gedaagden verdere 

ontregelingen te vermijden door (nader bepaalde) klimaat- en ecologische 

doelstellingen na te leven. 

 
47  Voor een overzicht : J.M. Gollier, Droit des sociétés : Shell, le profit après le climat, J.T. 2021, 
 723-728. 
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Het voorkomen van verergering 48 is immers een absolute voorwaarde om de 

reeds veroorzaakte ontregelingen, in de mate van wat voor de mens nog 

mogelijk is, in te dammen en te beperken. Anders wordt er gedweild met de 

kraan open. 

Zij beroepen zich op de eerbiediging van hun grond- en mensenrechten, die zij 

ongehinderd door andermans economische, industriële en financiële activiteiten 

willen blijven uitoefenen. 

 

De verweerders zetten zich schrap, in het bijzonder wanneer zij geen 

overheden, maar particulieren of ondernemingen zijn. Zij beroepen zich op hun 

grond- en mensenrechten (het recht op vrijheid, op privé-leven, op vrije 

meningsuiting, op eigendom) die zij in het kader van hun (ontregelende) 

economische, industriële en financiële activiteiten aanwenden, wat zij “hun 

recht“ noemen. Zij achten hun grond- en mensenrechten even waardevol, 

zoniet (veel) waardevoller dan die van de anderen, omdat zij “de samenleving 

economisch en financieel doen draaien”. 

 

Zolang de democratische finaliteit buiten beschouwing wordt gelaten, lijkt het 

een catch 22-situatie te zijn. Die vergissing moet dan ook worden vermeden. 

 

Om effectief dezelfde grond- en mensenrechten uit te oefenen, moeten hun 

bescherming, verwezenlijking en begrenzing voor hun titularissen leiden tot 

vergelijkbare levensomstandigheden op het vlak van veiligheid, gezondheid, 

onderwijsmogelijkheden en zelfbeschikking, gedurende hun volledige 

levenstraject. 

“The proof of the pudding is in the eating” : voor de titularissen en hun grond- 

en mensenrechten is dat niet anders. 

Grond- en mensenrechten waaraan, in de concrete uitoefening ervan, een 

andere inhoud, zin en draagwijdte toekomt wat uit de ermee bereikte 

levensomstandigheden blijkt, naargelang de plaats van hun titularis op de 

inkomsten- en rijkdomladders, stroken niet meer met de voorranghebbende 

 
48  Wat tot op heden niet is gelukt, hoewel de ontregeling van het klimaat en van de biodiversiteit 

kritieke punten (“tipping points”) heeft overschreden (zie J. Hickel, op. cit., 122-124). 
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rechtsregels die in de Grondwet en, o.m. het EVRM zijn aan te treffen. Zij zetten 

de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels op hun kop. 

 

 

De economische, industriële en financiële activiteiten, die de gelijknamige 

elitaire minderheid controleert, verbeteren en optimaliseren haar 49 

levensomstandigheden. De, aan die activiteiten ten grondslag liggende 

beginselen, finaliteit en werkingsregels 50 zorgen immers voor onbegrensde 

accumulatie en concentratie van inkomsten en rijkdommen. 

Hun activiteiten hebben evenwel, sinds 1970/1990, welbekende bijprodukten : 

de opwarming van de aarde en de ontregeling van klimaat, biodiversiteit en 

ecosystemen, die de levensomstandigheden van de anderen (grondig) 

aantasten en bedreigen. Laatstgenoemden beschikken immers niet over de 

inkomsten/rijkdommen die hen toelaten om hun levensomstandigheden met 

compenserende maatregelen (al dan niet tijdelijk) op peil te houden. Zij moeten 

er zich bij neerleggen dat de ontregelingen hun levensomstandigheden 

verslechteren wanneer ze door catastrofes worden getroffen of terwijl ze in de 

lange rij van potentiële slachtoffers aanschuiven. 

 

Wanneer de uitoefening van grond- en mensenrechten door sommige 

titularissen kan leiden tot levensomstandigheden die spectaculair verbeteren, 

maar tegelijk door “bijwerkingen” de levensomstandigheden van anderen en 

derhalve de uitoefening van hun grond- en mensenrechten aantast of keldert, 

is dat meer dan één teken aan de wand dat de grond- en mensenrechten van 

de getroffen titularissen en hun levensomstandigheden aan hun lot en in de 

steek worden (over)gelaten. Zulks is geen fataliteit, maar een sociale 

constructie, die derhalve maakbaar is. 51 

 

 
49  En die van hun nakomelingen, vele generaties lang. 
50  Ontleend aan een negentiende eeuwse economische doctrine die werd ontwikkeld toen er van 

democratie nog geen sprake was. 
51  Het resultaat wordt door de toegepaste beginselen, finaliteit en werkingsregels bepaald. 
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11. In hoge nood, zijn “klimaatzaken“ een antwoord op die scheef gegroeide 

toestand. Zij kunnen worden gericht tegen de (bevoegde) overheid of tegen de 

personen, dan wel ondernemingen waarvan de economische, industriële of 

financiële activiteiten tot de opwarming en de klimaat- en ecologische 

ontregelingen bijdragen. 

Wanneer de overheid wordt geviseerd, wordt haar kwalijk genomen dat (1) zij 

de grond- en mensenrechten en derhalve de levensomstandigheden van de 

(potentiële) slachtoffers onvoldoende beschermd doordat zij (2) de uitoefening 

van grond- en mensenrechten door de personen, die met hun economische, 

industriële en financiële activiteiten tot de opwarming en de ontregelingen 

bijdragen, onvoldoende beperken. 

 

Dat gebeurde zowel in de Nederlandse Urgendazaak, als in de zgn. Belgische 

klimaatzaak. Alvorens daarop in te gaan, is op het volgende te wijzen. 

 

Om verdere ontregelingen te voorkomen en om maatregelen te nemen 

waardoor klimaat, biodiversiteit en ecosystemen, in de mate van het mogelijke, 

kunnen herstellen zijn gedragswijzigingen nodig, die zich moeten voordoen op 

het niveau van de personen en de ondernemingen, waarvan de activiteiten 

(economisch, industrieel, financieel) tot de opwarming en de ontregelingen 

bijdragen. 

In theorie, zijn zij heer en meester over hun gedrag, dat zij van de ene op de 

andere dag kunnen herzien. 

Zij kunnen dus vrijwillig een einde maken aan verdere klimaat- en ecologische 

ontreddering. Zij kunnen niet enkel verdere klimaat- en ecologische schade 

uitsluiten dan wel beperken, maar ook vrijwillig meewerken aan het herstel van 

de schade die hun activiteiten eerder aan het klimaat, de biodiversiteit en de 

ecosystemen berokkenden. 

Zoals de geschiedenis van o.m. de twee laatste eeuwen leert, is de kans dat 

iets dergelijks zich, spontaan, voordoet zo goed als onbestaande.  

Ondernemingen en hun eigenaars blijken gebiologeerd door “gewin”, 

onbegrensde toename van inkomsten en rijkdommen, ook al gaat zulks met 
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gevaarlijke opwarming van de aarde en met klimaat- en ecologische 

ontregelingen gepaard, die hen trouwens welbekend zijn. 

Wachten op ondernemingen en hun eigenaars, terwijl de klimaat- en de 

ecologische klok onherroepelijk verder tikt, is zoveel als wachten op Godot. Het 

is vermoeiend, ontgoochelend en brengt geen aarde aan de dijk. 

 

Het zijn de wetgevers en, ruimer, de overheden die aan de vervuilers en 

ontregelaars gedragswijzigingen kunnen opleggen waardoor zij niet langer de 

gemiddelde temperatuur, het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen 

verprutsen. Het zijn de wetgevers en, ruimer, de overheden die de grond- en 

mensenrechten, alsmede de daardoor bepaalde levensomstandigheden van 

hun effectieve en potentiële slachtoffers moeten beschermen. 

Zij moeten ingrijpen in de beginselen, de finaliteit en de werkingsregels van het 

economisch (neo)liberalisme, die de vervuilende economische, industriële en 

financiële activiteiten sturen. 

Daartoe moeten zij doortastend de uitoefening van de grond- en 

mensenrechten beperken, die aan de basis liggen van de activiteiten, waaraan 

de gevaarlijke opwarming en de ontregelingen toerekenbaar zijn. Zij moeten 

niet alleen de toekomst veilig stellen, maar ook de ondernemingen en hun 

eigenaars voor het verleden ter verantwoording roepen. 

 

Wie daar niet voor uitkomt, maakt zichzelf en anderen blaasjes wijs of blijft in 

sprookjes geloven. Zonder ingrijpende gedragswijzigingen die het 

“economische model” (“business as usual”) veranderen, blijft het aanmodderen 

en worden transitie en disruptie steeds verder vooruitgeschoven. 52 Er moet 

kordaat worden ingegrepen waar de schoen wringt, daar waar economische, 

industriële en financiële activiteiten, catastrofes veroorzaken doordat zij de 

aarde gevaarlijk opwarmen en daardoor, of anderszins, het klimaat, de 

biodiversiteit en de ecosystemen ontregelen. 

 

 
52  Laksheid komt neer op geprogrammeerde verergering van uiteindelijk onherroepelijke, 

ontregelingen. 
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In essentie komen de vereiste gedragswijzigingen erop neer dat afscheid wordt 

genomen van het zgn. “economisch beginsel“ en van de bijhorende homo 

economicus. 53 

 

Het economisch beginsel houdt in dat ondernemingen en hun eigenaars met 

hun economische, industriële en financiële activiteiten naar gemaximaliseerde 

opbrengsten en winsten met geminimaliseerde kosten en inspanningen streven. 

Inherent daaraan is de externalisering van risico’s, kosten, uitgaven en schade 

die op de wederpartij, op anderen, op het samenlevingsverband, op het klimaat, 

de biodiversiteit en de ecosystemen…worden afgewenteld. 

Door die uitgave- en verliesposten af te schuiven 54, worden kosten en 

inspanningen gedrukt, terwijl opbrengsten en winsten kunnen worden 

“geoptimaliseerd“. 

Om daarmee te kappen, volstaat het de ontregelende economische, industriële 

en financiële activiteiten van het economisch beginsel los te koppelen en hen 

te doen aansluiten op de twee ecologische beginselen die inhouden (1) dat er 

niet méér aan de ecosystemen kan worden onttrokken dan zij, tijdig, kunnen 

(re)genereren om zich in stand te houden en (2) dat er niet méér afval of 

vervuiling mag worden voortgebracht dan door de ecosystemen veilig kan 

worden opgenomen. 55 

 

Zoals vermeld, is daartoe alle kennis beschikbaar. 56 Het is wachten op de 

politieke vertegenwoordigers, die hun gebondenheid aan de voorranghebbende 

normen 57 ernstig nemen en het, ondanks de voorspelbare toorn van de elitaire 

minderheid, aandurven om de tering, klimatologisch en ecologisch, naar de 

nering te zetten. Vermits het uur van het zelfbehoud 58 zich voor steeds groter 

 
53  Dat beginsel en het bijhorende personage zijn samentreksels van de beginselen, finaliteit en 
 werkingsregels van het economisch (neo)liberalisme. 
54  In de plaats van ze in het productieproces te internaliseren, wat de kost ervan opdrijft. 
55  J. Hickel, op. cit., 245-250. 
56  Met als vaandeldragers o.m. L. Chancel, J. Hickel, T. Jackson, S. Kelton, U. Mattei, M. 
 Mazzucato, T. Piketty, K. Pistor, A. Quarta, K. Raworth, E. Saez, G. Zucman… 
57  Die hen verplichten de grond- en mensenrechten van alle personen die onder hun gezag staan, in 

overeenstemming met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, te eerbiedigen. 
58  Zoals uit het zesde voortgangsrapport (9 augustus 2021) van het IPCC blijkt. 
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wordende groepen op korte en middellange termijn aandient, zou het beter zijn 

dat dit eerder, dan later gebeurt. 

 

 

 

A. Urgenda en de Belgische klimaatzaak 

 

12. In de Urgenda-zaak werd de Nederlandse Staat wegens ontoereikend 

klimaatbeleid aangesproken. Er werd ingeroepen dat hij in gebreke bleef de 

vereiste gedragswijzigingen op te leggen die hem zouden toelaten de 

klimaatdoelstellingen te verwezenlijken, waartoe hij zich internationaal had 

verbonden. 

De Hoge Raad bevestigde de veroordeling van de Nederlandse Staat tot de 

vermindering van de CO2-uitstoot in het land met minstens 25% vóór het einde 

van 2020, verwijzend naar de internationale verbintenissen die hij eerder 

aanging. Er werd tevens op gewezen dat de tekortkoming aan die 

verbintenissen de gezondheid en het privé-leven aantast van de burgers, met 

miskenning van de artikelen 2 en 8 EVRM. 59 

 

Voor de Brusselse Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg werd die 

procedure in zekere zin overgedaan. 60 

Zij stelde vast dat de federale staat en de drie gewesten in gebreke bleven 

samen een behoorlijk klimaatbeleid uit te werken, hoewel ze op de hoogte zijn 

van het zekere risico dat de bevolking door de gevaarlijke klimaatopwarming 

loopt. Door die nalatigheid gedragen zij zich niet als normaal voorzichtige en 

redelijke overheden, wat een fout is in de zin van artikel 1382 oud BW. 

 
59  HR 20 december 2019, ECLI: NL : GHDHA: 2018:2591. 
60  REAF Brussel 17 juni 2021, AR 2015/4585/A; zie de bespreking van het vonnis, in drie afleveringen, 

door P. Gillaerts, C. Borucki en F. Auvray, Belgische klimaatzaak :enkel(e) vaststellingen, 
raadpleegbaar op Leuven Blog for public law (https://www.leuvenpubliclaw.com); eveneens S. 
Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, Environnement, climat et droits fondamentaux, 
in Actualités choisies des droits fondamentaux (éd. F. Krenc, F. Bouhon, C. Deprez), Limal-Liège, 
Anthémis-CUP, 2021, 132-133 et 138-145. 
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De Rechtbank besliste eveneens dat de verweerders aldus fundamentele 

rechten miskennen doordat zij niet de vereiste maatregelen nemen die de 

gevolgen van de klimaatverandering op het recht op leven (artikel 2 EVRM), 

resp. op eerbied voor het privé-leven (artikel 8 EVRM) vermijden. 

Zich op het beginsel van de scheiding der machten beroepend, meende de 

Rechtbank evenwel dat zij de, door de eisers gevorderde reductiedoelstellingen 

niet kan opleggen. 

Volgens haar, kan de rechter wel, in rechte, een fout van de overheid 

vaststellen, maar kan hij (m/v/x) daarover in haar plaats, in afwezigheid van op 

de overheid rustende verplichtingen, geen beslissingen nemen. 

Zij meent dat de uitstoot van broeikasgassen noch in België, noch door Europa 

bindend (voor België) is bepaald, zodat de beslissing met betrekking tot 

reductiedoelstellingen en de, te volgen kalender, aan de wetgevende en de 

uitvoerende machten is voorbehouden. 

 

Klimaatzaken gericht tegen de overheid, in afwezigheid van de ondernemingen 

en de eigenaars die, weze het onrechtstreeks, aan de knoppen van de klimaat- 

en ecologische ontregelingen zitten, laten een dubbel gevoel na. Natuurlijk moet 

de overheid instaan voor de verwezenlijking en de beperking van (de 

uitoefening van) grond- en mensenrechten in (strikte) overeenstemming met de 

democratische finaliteit en werkingsregels. Wanneer haar klimaatbeleid 

daaraan tekortkomt, zoals momenteel het geval is en blijft, wordt zij terecht ter 

verantwoording geroepen. 

 

Zij zou evenwel moeten vermijden dat zij zich, de facto, voor de kar van de 

werkelijke ontregelaars en vervuilers laat spannen en dat zij voor hen in de bres 

springt. 

Zich verdedigen zonder laatsgenoemden bij het debat te betrekken, wekt niet 

enkel de indruk, maar impliceert ook daadwerkelijk dat de aangesproken 

overheid zich bij de externalisering van risico’s, kosten, uitgaven en schade door 

opwarmende en vervuilende ecoomische, industriële en financiële activiteiten 

neerlegt. 
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Dat signaal past mogelijk in het, van de privésector overgenomen verhaal (of 

verzinsel) dat de overheid zou moeten instaan voor de oplossing van de, door 

die privésector veroorzaakte systeemcrisissen, maar botst frontaal met de 

democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels. 

De wetgevers en de overheid zijn er niet om de elitaire minderheid ter hulp te 

komen, ook niet wanneer ze de boel heeft verknoeit, maar wel om elkeens 

grond- en mensenrechten, verwezenlijkt en in redelijkheid beperkt te 

beschermen. 

Door de grootste vervuilers en ontregelaars bij de klilaatzaak te betrekken, door 

hen meteen in gemeenverklaring, tussenkomst en vrijwaring op te roepen wordt 

niet alleen duidelijk gemaakt waar de eindverantwoordelijkheid zich bevindt, 

maar ook aangetoond dat de speeltijd voorbij is. 

 

B. Royal Dutch Shell 

 

13. In de Shell-klimaatzaak zijn ook de eisers tot dat inzicht gekomen. Zij richtten 

zich tot Royal Dutch Shell PLC, de moedervennootschap van de Shell-

vennootschapsgroep, toenmalig in Nederland gevestigd (hierna “Shell“ 

genoemd). Met haar kernactiviteit bevindt o.m. zij zich in het oog van de klimaat- 

en ecologische storm.  

De eisers riepen in dat de, door Shell genomen maatregelen om de opwarming 

van de planeet (atmosfeer en aardoppervlak) tot 1,5 graad Celsius te beperken 
61, ontoereikend zijn en dat zij daardoor schade aan personen berokkent. 

Zij vroegen dat Shell zou worden verplicht “haar“ CO2-uitstoot tegen 2030 met 

45% netto te verlagen opzichtens de, in 2019 geregistreerde uitstoot.62 

In de CO2-uitstoot onderscheidden de eisers drie componenten: (1) de CO2-

uitstoot van de vennootschapsgroep (scope 1), (2) de CO2-uitstoot van haar 

leveranciers (scope 2) en (3) de CO2-uitstoot van haar afnemers (scope 3). 63 

 
61  Gemeten ten opzichte van gemiddelde temperatuur tijdens de pre-industriële periode. 
62  Die vordering in hoofdorde werd aangevuld met vorderingen in ondergeschikte en méér 
 ondergeschikte die ertoe strekten de uitstoot in 2030 te beperken met 35%, resp. 25% ten 
 aanzien van de uitstoot in 2019. 
63  De eisers baseerden zich aldus op de “Recommandations of the Task Force on Climate-related 
 Financial Disclosure“. 
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Op 26 mei 2021 kwam de Haagse Rechtbank tot de beslissing dat de gedaagde 

“zowel rechtstreeks, als via de vennootschappen en rechtspersonen die zij in 

haar geconsolideerde jaarrekening pleegt op te nemen en waarmee zij tesamen 

de Shell-groep vormt, het gezamenlijk jaarlijks volume van alle aan de 

bedrijfsactiviteiten en verkochte energiedragende producten van de Shell-groep 

verbonden CO2-emissies naar de atmosfeer (scope 1, 2 en 3) zodanig (…) 

(moet) beperken of doen beperken dat dit volume aan het eind van het jaar 2030 

ten minste zal zijn verminderd met netto 45% in vergelijking met het niveau van 

het jaar 2019. 64 

 

De Rechtbank benadrukt dat iedere uitstoot van CO2 en van andere 

broeikasgassen, waar ook ter wereld en op welke wijze ook veroorzaakt, 

bijdraagt aan een toename van (dreigende) klimaatschade op om het even 

welke andere plaats. 

Zij onderstreept dat CO2-emissies alleen (of) in combinatie met andere CO2-

emissies (dreigende) klimaatschade in Nederland veroorzaken. In dat verband 

wijst zij erop dat in, over de hele wereld gevoerde procedures niet alleen de 

CO2-uitstoters zelf verantwoordelijk worden gehouden voor klimaatschade, 

maar ook anderen die invloed kunnen uitoefenen op de CO2-uitstoot, met als 

achterliggende gedachte dat iedere bijdrage aan de vermindering van de CO2-

uitstoot van belang kan zijn. 65 

 

14. Met de deur in huis vallend 66, neemt de Rechtbank aan dat er op Shell, op 

grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, ontleend aan artikel 6 : 162 

 
64  Rechtbank Den Haag, 26 mei 2021 (https//www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
 contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Royal-Dutch-Shell-
 moet-CO2-uitstoot-terugbrengen.aspx). 
65  Overweging 4.3.5. 
66  Overweging 4.1.3 ; uit overweging 4.4.2 blijkt dat die concretisering met toepassing van veertien 
 criteria gebeurde, die verder in het vonnis worden uitgewerkt. Daarin spelen een belangrijke rol 
 o.m. mensenrechten (vierde criterium), de UN Guiding Principles (vijfde criterium), het akkoord 
 van Parijs (zevende criterium), de World Energy Outlook 2020 van het IEA (zevende criterium), 
 het SR 15-rapport (2018) van het IPCC (achtste criterium), de VN Sustainable Development Goals 
 (negende criterium). 



L. Cornelis – Bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen middels subjectieve rechten    

Publication www.lawbackontrack.org – March 2022 

 

 31 

NBW, reductieverplichtingen rusten. Die verplichtingen zijn te concretiseren aan 

de hand van de relevante feiten en omstandigheden, van de best beschikbare 

wetenschap over (de aanpak van) de gevaarlijke klimaatverandering en van de 

breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming 

bieden tegen de gevolgen van de gevaarlijke klimaatverandering en dat 

bedrijven mensenrechten moeten respecteren. 

 

 

De Rechtbank legt de, in hoofdorde gevorderde reductieverplichtingen op, 

preciserend dat die verplichting ziet op de gehele energieportefeuille van de 

Shell-groep en op het gezamenlijke volume van alle emissies (scope 1 t/m 3). 

Het werd aan Shell overgelaten om vorm te geven aan de (nakoming van de) 

reductieverplichting, rekening houdend met haar lopende verplichtingen en  

andere relevante omstandigheden. 

 

De Rechtbank maakt bovendien een onderscheid tussen een 

reductieresultaats- en een zwaarwichtige reductie-inspanningsverplichting. 

De resultaatsverplichting heeft betrekking op de activiteiten van Shell, waarbij 

van haar wordt verwacht dat zij ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot van de Shell-

groep tot het, door de Rechtbank opgelegde niveau binnen de opgelegde 

termijn wordt teruggebracht. 

De zwaarwichtige inspanningsverbintenis betreft de zakelijke relaties van de 

Shell-groep, met inbegrip van de eindgebruikers van de Shell-produkten (scope 

2 en 3). Van Shell wordt desbetreffend verwacht dat “zij de nodige stappen 

neemt om de ernstige risico’s als gevolg van de, door deze zakelijke relaties 

gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te voorkomen en haar invloed 

aanwendt om eventueel voortdurende gevolgen zo veel mogelijk te beperken“.67 

 

Kortom, de Rechtbank geeft de partijen afspraak om op 1 januari 2031 tot een 

CO2-uitstootafrekening te komen. In afwachting daarvan, wordt op de goede 

wil, in het bijzonder, van Shell gerekend. 

 
67  Overweging 4.1.4. 
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Wat daarvan is te verwachten, moet nog blijken. Niet alleen ging Shell in beroep, 

maar zij kondigde in november 2021, officieel om fiscale redenen 68, aan dat zij 

haar hoofdzetel naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. 

 

 

 

 

 

§3. Private en algemene belangen 

 

15. In hun preadviezen gaan Kruithof, Schutgens en Sillen in op het begrip “belang“. 

Daarmee gewapend, pakken zij achtereenvolgens de private, de collectieve 

en/of algemene belangen en, uiteindelijk, het algemeen belang aan. 

Zoveel “belangstelling“ voor die begrippen is uitzonderlijk, wat voldoende reden 

is om er stil bij te staan. Hun begripsbepalingen zijn bovendien evenvele 

sleutels, die de toegankelijkheid van de drie preadviezen bepalen. 

 

I.  Het belang 

 

16. Volgens Kruithof zijn belangen “elementen die de capaciteit hebben de 

behoeften van de belanghebbende te bevredigen“. Hij omschrijft ze eveneens 

als “aanwezige door de samenleving positief gewaardeerde 

behoeftebevredigingsmechanismen, die bestaan uit een streefproces dat in 

staat is behoeften van de belanghebbende te bevredigen“. 69 

 

Hij benadrukt dat belangen juridisch worden beschermd 70, maar op zichzelf niet 

voor juridische afdwinging vatbaar zijn. Zij hebben geen juridische titularis 

omdat er, volgens Kruithof, geen juridische relatie tussen het belang en de 

belanghebbende bestaat. 

 
68  Een (aanslepende politieke) discussie over het, al dan niet behoud van dividendenbelasting. 
69  Kruithof, 75-76, nr. 5 . 
70  Door de toepassing van rechtsregels, door de uitoefening van subjectieve rechten en door de 
 toepassing van het aansprakelijkheidsrecht (Kruithof, 77, nr. 7). 
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Die juridische relatie kan wel bestaan tussen het belang en de voorwerpen of 

gedragingen die de belanghebbende aanwendt in het kader van het (in de 

samenleving positief gewaardeerde) behoeftebevredigingsmechanisme.71 

 

17. Schutgens en Sillen winden er minder doekjes om. 

Zij vatten “een belang (…) op als een wenselijk, nuttig of nastrevenswaardig 

doel.72 

Het tegengaan van aardopwarming behoort tot de voorbeelden die zij daarvan 

geven. 

 

18. Voor Schutgens en Sillen zijn belangen “doelen“ of, met andere woorden, het 

voorwerp van iets, dat de belanghebbende wil bereiken. Het belang lijkt zich 

daardoor in de toekomst te situeren. 

Kruithof maakt van belangen eerder instrumenten om iets te bereiken, 

omschreven als behoeftebevrediging, nu en in de toekomst. 

 

Die omschrijvingen en de voorbeelden die zij geven, laten de lezers evenwel op 

hun honger, wanneer (1) de doelen niet worden geïdentificeerd en evenmin de 

criteria worden bepaald om het doel “wenselijk, nuttig of nastrevenswaardig“ te 

noemen en (2) de te bevredigen behoeften in het ongewisse worden gelaten en 

de criteria om de, in de samenleving positief gewaardeerde 

behoeftebevredigingsmechanismen te herkennen, onuitgesproken blijven. 

 

Over welke doelen, resp. behoeften gaat het? Aan de hand van welke criteria 

worden de “wenselijke, nuttige of nastrevenwaardige“ doelen, resp. de in de 

samenleving positief gewaardeerde behoeftebevredigingsmechanismen 

onderscheiden van doelen, behoeften of behoeftebevredigingsmechanismen 

die daaraan niet voldoen? 

 

Zolang die vragen onbeantwoord blijven, is het omgaan met (wenselijke, nuttige 

of nastrevenswaardige) doelen en met (in de samenleving positief 

 
71  Kruithof, 77, nrs 7 en 8. 
72  Schutgens/Sillen, 158, punt 2.1.1. 
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gewaardeerde) behoeftebevredigingsmechanismen goochelwerk : mogelijk 

amusant, maar in de kern niet op zijn plaats. Het stilzwijgen daarrond is zelfs 

verontrustend te noemen, vermits, zoals zijdelings in de preadviezen is te lezen, 

de antwoorden bekend zijn en door het objectief recht worden gegeven, zoals 

hierna ook blijkt. 

 

 

 

 

 

II.  Individuele en algemene belangen 

 

19. Het individueel of eigen belang verwijst, aldus Kruithof, naar een mechanisme 

dat behoeften van één (wel)bepaald individu bevredigt, zodat de krenking van 

dat belang enkel de behoeftebevredigingscapaciteit van die persoon treft. 73 

 

Hij laat er geen gras over groeien : volgens hem zijn belangen, in zekere zin, 

altijd individueel, vermits het (beschermde) belang verwijst naar de relatie 

tussen een voorwerp of een gedrag en de bevrediging van de behoeften van 

een (welbepaald) persoon. 74 

 

Na aldus duidelijk te hebben gemaakt dat hij daarvan geen fan is, slentert hij 

toch door naar gemeenschappelijke, collectieve en algemene belangen. 

Hij benadrukt dat die kwalificaties steeds verwijzen naar eenzelfde voorwerp of 

eenzelfde gedrag waarvan meerdere personen (een gemeenschappelijk 

belang), een groep in de sociologische of de taxonomische zin (een collectief 

 
73  Kruithof, 78, nr. 10. De omschrijving laat buiten beschouwing dat het belang (de behoefte en de 
 behoeftebevrediging) in de samenleving positief moet worden gewaardeerd. 
74  Kruithof, 78, nr.12 : “… Opmerken dat het kunnen inademen van zuivere lucht de behoeften van 
 elke mens bevredigt, impliceert niet dat dit geen belang is van een mens maar wel een belang 
 van de collectiviteit van alle mensen. 
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belang) of iedereen (een algemeen belang) gebruik maken, resp. zich bedienen 

om eigen, individuele behoeften te bevredigen. 75 

 

20. Schutgens en Sillen slaan  andere wegen in. 

 

Het particulier belang, dat materieel of immaterieel kan zijn, is gericht op de 

ongestoorde uitoefening van een, aan een, rechtssubject toekomend subjectief 

vermogensrecht, fundamenteel recht of persoonlijkheidsrecht. 

 

Onder zuiver groepsbelang 76 verstaan zij een verzameling van gelijksoortige 

particuliere belangen van een specifieke groep personen, “duidelijk te 

onderscheiden van het algemene publiek“. 

 

Een algemeen of ideeëel belang is daarentegen “een doel dat de gemeenschap 

zich stelt, uit oogpunt van maatschappelijke rechtvaardigheid of ter verwezenlijkig 

van maatschappelijk onderschreven waarden“. 77 

Met evenveel woorden wijzen zij “de grondrechtenbescherming (aan) als een 

algemeen belang wanneer daarvoor de weg van een 3:305 a-actie wordt 

bewandeld“. 78 

 

21. Voor Kruithof zijn gemeenschappelijke, collectieve, groeps- en algemene 

belangen “anders“ verpakte individuele (eigen, particuliere) belangen, zodat de, 

 
75  Kruithof, 78-80, nrs. 12-15 : “Voorbeelden (van algemene belangen) zijn veiligheid, 
 volksgezondheid en een onverstoord en evenwichtig leefmilieu, inclusief het klimaat. Zo zijn 
 res communes zaken die aan niemand toebehoren maar die door iedereen kunnen worden 
 gebruikt : de lucht, atmosfeer, het zonlicht, zeewater en water van onbevaarbare rivieren. Vermits 
 eenieder deze zaken zo kan gebruiken, heeft iedereen er belang bij”. 
76  Schutgens/Sillen, 160, punt 2.1.1 in fine :  zij menen dat zuiver groepsbelang en collectief 
 belang synoniemen zijn. 
77  Schutgens/Sillen, 159. Zij geven als voorbeelden: “een rechtvaardig asielbeleid, onafhankelijke 
 rechtspraak, inclusiviteit, effectieve landsdefensie, dierenwelzijn, biodiversiteit, behoud van het 
 Nederlands, een waardevaste munt“. 
78  Schutgens/Sillen, 159 : zoals vermeld, is de  3:305 a-actie de – wettelijk georganiseerde – 
 algemeenbelangvordering in het Nederlandse recht. Hun formulering lijkt te impliceren dat 
 “grondrechtenbescherming“, buiten het kader van artikel 3:305, geen algemeen belang zou zijn, 
 wat evenwel met hun omschrijving van “algemene belangen“ zou strijden. 
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daarop betrekking hebbende regels ook voor gemeenschappelijke, collectieve, 

groeps- en algemene belangen moeten gelden. 

 

Zolang het niet over algemene belangen gaat, willen Schutgens en Sillen hem 

daarin volgen. 

Algemene belangen dissociëren ze evenwel van de ongestoorde uitoefening (en 

derhalve behoeftebevrediging) van een, aan een individu (rechtssubject) 

toekomend subjectief vermogensrecht, fundamenteel recht of 

persoonlijkheidsrecht. 

Het daarmee nagestreefde (individuele) doel is, volgens hen, vreemd aan de 

doelen die de gemeenschap zich stelt uit oogpunt van maatschappelijke 

rechtvaardigheid of ter verwezenlijking van maatschappelijk onderschreven 

waarden. 

 

Uit de toelichtingen die Kruithof, Schutgens en Sillen geven, blijkt dat zij licht over 

het verschil stappen dat bestaat tussen “maatschappelijk omschreven waarden“, 

resp. de “in de samenleving positief gewaardeerde 

behoeftebevrediging(smechanismen)“, enerzijds, en de middelen of de resultaten 

die tot de verwezenlijking daarvan aanwendbaar zijn of daarmee bereikt worden. 

 

Kruithof verwijst naar “veiligheid, volksgezondheid“ als voorbeelden van algemene 

belangen. Hij voegt daaraan “een onverstoord en evenwichtig leefmilieu, inclusief 

het klimaat“ toe. 

Veiligheid en volksgezondheid zijn inderdaad “maatschappelijk onderschreven 

waarden“, resp. in de samenleving positief gewaardeerde behoeften. 79 

“Een onverstoord en evenwichtig leefmilieu, inclusief het klimaat“ is daarentegen 

een middel om, dan wel het resultaat dat moet worden bereikt om de veiligheid en 

de gezondheid van de belanghebbenden (de individuen, de rechtssubjecten) te 

vrijwaren.  

 
79  Ze zijn overigens niet de enige. Dat veiligheid en gezondheid die kwalificatie verdienen wordt 
 bevestigd door het feit dat zij het voorwerp (het doel) van talrijke grond- en mensenrechten zijn, 
 die toekomen aan elke titularis waarvoor “de overheid“ verantwoordelijk is. 
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Met hun voorbeelden van algemene belangen 80 begeven Schutgens en Sillen zich 

op hetzelfde pad : ze verwijzen naar middelen of resultaten waardoor de 

maatschappelijk onderschreven waarden bereikbaar of verwezenlijkt worden. 

 

Is het mogelijk om tot een coherente zienswijze op de algemeenbelangvordering 

te komen. Waneer de maatschappelijk onderschreven waarden, resp. de, in de 

samenleving positief gewaardeerde behoeftebevredigingen in de mist blijven 

hangen? Dat zal moeten blijken uit de uitwerking die de preadviseurs aan hun 

uitgangspunten geven, maar lijkt voorshands geen makkie. 

 

III. Het algemeen belang 

 

22. Over het geslacht van die “engel” blijken Kruithof, Schutgens en Sillen het eens te 

zijn, maar over de engel zelf lopen hun meningen kennelijk uit elkaar. 

 

Schutgens en Sillen pakken de zaken kordaat aan: het algemeen belang is een 

saldobegrip, de resultante van een afweging van uiteenlopende specifieke 

algemene en individuele belangen. 81 

Kruithof komt tot dezelfde bevinding: “het algemeen belang spruit voort uit een 

belangenafweging“. 82 Hij noemt het tevens een criterium om in geval van 

conflicterende belangen te bepalen aan welk belang voorrang wordt gegeven. 83 

 

Met dergelijke begripsomschrijvingen wordt de belangrijkste vraag wie 

zeggenschap over de belangenafweging heeft en, aldus, van “de overigen“ kan 

afdwingen dat zij zich daarbij neerleggen? 

 

 
80  Zie hiervoor voetnoot 78 ; dat geldt eveneens voor de (erg beladen) “maatschappelijke 
 rechtvaardigheid“. 
81  Schutgens/Sillen, 160-162. 
82  Kruithof, 81, nr. 17. 
83  Ibidem : “Dat iets in het algemeen belang is, impliceert dus niet dat het in eenieders belang is en 

omgekeerd is iets wat in het belang van iedereen is niet noodzakelijk in het algemeen belang. Het 
is ook niet omdat iets een heel belangrijk algemeen belang dient, dat het nastreven ervan in het 
algemeen belang is“. 



L. Cornelis – Bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen middels subjectieve rechten    

Publication www.lawbackontrack.org – March 2022 

 

 38 

Ook daarover blijken die preadviseurs het eens. Schutgens en Sillen verwijzen 

naar de democratisch gelegitimeerde ambten 84; Kruithof verwijst naar de 

bevoegde politieke overheid. 85 

 

23. Vanaf dat punt begint hun eensgezindheid barsten te vertonen. 

 

Kruithof meent dat de gebondenheid van de rechter aan de wet berust op de 

verplichting om zich neer te leggen bij de invulling van het algemeen belang door 

de bevoegde (wetgevende of uitvoerende) overheid. 86  

Hij ziet twee uitzonderingen : (1) wanneer de inhoud van regelgeving strijdig is met 

een hiërarchisch hogere rechtsregel 87 en (2) grondrechten waardoor burgers 

kunnen weigeren zich te voegen naar het door de overheid ingevulde algemeen 

belang. 88 

 

Zich beroepend op het wettelijke kader van artikel 3:305 a NBW, zien Schutgens 

en Sillen ruimte voor meer rechterlijke bemoeienis. Zij noemen het een interessant 

 
84  Schutgens/Sillen, 161 : “Het is evident dat deze noodzakelijke saldering zich niet wiskundig laat 

narekenen. Zij vergt een afweging waarover ook redelijke mensen vergaand van mening kunnen 
verschillen… de vraag wat “het algemeen belang“ vergt, (wordt) in een traditionele opvatting over 
de democratische rechtsstaat juist daarom op de eerste plaats door de democratische 
gelegitimeerde ambten (…) beantwoord“. 

85  Kruithof, 82, nr.19 : “Het is om die reden dat de keuze wat in het algemeen belang is in onze 
 samenleving gemaakt wordt volgens een procedure waarover we het (vooralsnog?) eens zijn: 
 we laten die keuze aan een meerderheid binnen de (representatieve) democratie (…). Juridisch 
 beschouwd is het algemeen belang dan wat de bevoegde politieke overheid heeft beslist als 
 arbitrage tussen de diverse met elkaar conflicterende (individuele, gemene, collectieve en 
 algemene) belangen van personen“. 
86  Kruithof, 82, nr. 20. Hij besluit tot principiële, rechterlijke gebondenheid “als een bepaalde 
 belangenafweging (…) een weg heeft gevonden (…) in een regel van objectief recht of als de 
 bevoegde overheid (wetgever voor wetgeving of bestuur voor reglementering) effectief de 
 politieke beslissing heeft genomen – voorlopig of definitief – op een bepaald punt geen regel te 
 geven“. 
87  Ibidem : “Dit betekent immers dat de regelgevende overheid een keuze heeft gemaakt die, 

blijkens de inhoud van die hogere norm, niet in het algemeen belang is zoals dit is bepaald door 
de hogere overheid“ (de eerste uitzondering van Kruithof vergt dus een rechtsregel, wat lijkt in te 
houden dat de rechter niet zou tussen tussenkomen wanneer de hiërarchisch hogere norm door 
overheidsstilzitten wordt miskend). 

88  Kruithof, 83, nr. 21 (met verwijzing naar Dworkin) : “ze (de grondrechten) bepalen de grenzen 
waarbinnen belangen van burgers niet moeten wijken voor het juridisch algemeen belang, zoals 
dit is vastgelegd in regelgeving“. 
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aspect van algemeenbelangacties dat de rechter zich daarmee op een terrein 

begeeft dat traditioneel aan de politieke ambten is voorbehouden. Hun politieke 

gevoeligheid maakt algemeenbelangacties, aldus Schutgens en Sillen, “zo’n 

spannend onderwerp“ omdat algemene belangen verweven zijn met doelen die de 

gemeenschap zich als zodanig stelt of zich volgens de eiser zou moeten stellen. 

Vermits de rechter daarover uitspraak moet doen, kan hij (m/v/x) gemakkelijk met 

de politiek in botsing komen, zo menen zij. 89 

Daarmee wil niet gezegd zijn, dat Schutgens en Sillen geen oog voor de hiërarchie 

der normen of voor de grondrechten zouden hebben : het tegendeel blijkt uit hun 

preadvies. Zij wijzen enkel op de specifieke rol die de (Nl)rechter door artikel 3:305 

a NBW toebedeeld kreeg. 

 

 

24. De wellicht belangrijkste vraag laten Kruithof, Schutgens en Sillen vrijwel 

onberoerd. Afgezien van enkele, onrechtstreekse aanwijzigingen, bepalen zij niet 

of de belangenafweging, waardoor het algemeen belang gestalte krijgt, een al dan 

niet begrensde of gebonden bevoegdheid van de “democratisch gelegitimeerde 

ambten“ of van de “bevoegde politieke overheid“ is, waartoe per slotsom ook de 

rechter behoort, weliswaar met een specifieke opdracht en bedacht met een 

specifiek statuut. 

 

Door met een bocht rond die vraag te fietsen, werken zij zich in de nesten. 

Zowel Kruithof, als Schutgens en Sillen wekken aldus de indruk dat het individu 

(het rechtssubject) van nature grond-, mensen-, persoonlijkheids- en/of 

vermogensrechten, in één woord subjectieve rechten, bezit, die hem (m/v/x) 

toelaten zijn rechtstoestand te bepalen, waarop het publiekrecht bij wege van het 

algemeen belang ingrijpt. 

 

Kruithof schrijft dat de burgers grondrechten hebben, die de grenzen bepalen 

waarbinnen zij kunnen weigeren zich te voegen, naar het door de overheid 

ingevulde algemeen belang. 90 In geval van conflict tussen grondrechten en het 

 
89  Schutgens/Sillen, 162, punt 2.3. 
90  Kruithof, 82, nr. 21 in fine. Tegelijk benadrukt hij dat de grondrechten niet absoluut zijn. 
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door de bevoegde politieke overheid bepaalde algemeen belang, laat hij het, bij 

wijze van tweede uitzondering, aan de rechter over om de grenzen te bepalen 

“waarbinnen belangen van burgers niet moeten wijken voor het juridisch algemeen 

belang, zoals dit is vastgelegd in regelgeving“. 

Het lijkt simpel, maar wat blijft er over van de principiële gebondenheid van de 

rechter aan de wet of van de democratische onderbouw, waarvan Kruithof uitgaat? 

Met welke parameters moet de rechter overigens die klus klaren of kan hij (m/v/x) 

zo maar naar goedvinden beslissen? 

 

25. Het vergaat Schutgens en Sillen niet beter, ondanks de, door artikel 3:305 a NBW 

geboden hulp. 

 

In tegenstelling tot de zgn. Maastrichtse school die de algemeenbelangactie als 

“Fremdkörper“ in het rechtssysteem met de vinger wijst 91, juichen zij onder 

voorwaarden toe dat de algemeenbelangactie het klassieke onderscheid tussen 

privaat- en publiekrecht onder druk zet. 

Benadrukkend dat zij die klassieke scheiding zo scherp mogelijk (“negentiende-

eeuws“) willen zetten, brengen zij het publiekrecht in verband met het algemeen 

belang doordat (1) direct of indirect democratisch gelegitimeerde 

overheidsorganen (2) ten behoeve van de behartiging van dat algemeen belang 

(3) worden bekleed met specifieke bevoegdheden om eenzijdig in de rechtspositie 

van burgers in te grijpen. 

Daartegenover plaatsen ze het privaatrecht dat particuliere belangen van het 

individu dient door (1) ieder individu (2) ter behartiging van zijn belangen (3) te 

bekleden met rechtssubjectiviteit en hem (m/v/x) het recht toe te kennen vrij te 

 
91  Omdat de algemeenbelangactie aan privaatrechtelijke rechtspersonen de mogelijkheid geeft om, 

zonder dat zij daartoe beschikken over een democratische legitimatie of specifieke bevoegdheid, 
via hun statuten voor zichzelf een bevoegdheid te creëren om bij de burgerlijke rechter op te 
komen voor algemene belangen, ongeacht of hun eigen (vermogens)rechten daarbij geraakt 
worden en waarbij de toewijzing van de vordering een middellijke of onmiddellijke ingreep in de 
rechtspositie van medeburgers (kan) opleveren (Schutgens/Sillen, 156 in fine). 
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beschikken over zijn subjectieve (vermogens)rechten ten einde zijn leven naar 

eigen inzicht in te richten. 92 

 

Zij analyseren de algemeenbelangactie als een, wettelijk, in het leven geroepen 

specifieke bevoegdheid, die daarin haar democratische legitimitatie vindt om zorg 

te dragen voor algemene belangen 93 door een eerder politiek bepaald algemeen 

belang op de korrel te nemen en rechterlijk te doen bijsturen. Daarom kunnen 

privaat- en publiekrecht in het kader van een algemeenbelangactie met elkaar 

botsen. 

 

 

Ook zij zien de algemeenbelangactie als een (rechterlijke) correctie op de greep 

die het publiekrecht, via het politiek bepaalde algemeen belang, heeft op de 

rechtstoestand van particulieren en derhalve op de uitoefening van hun (blijkbaar 

autonoom bestaande) subjectieve rechten. 

 

Is het menigsverschil tussen wetgever of bestuur en de rechter 94 over de 

betekenis die, onder omstandigheden, aan het algemeen belang toekomt, wel een 

botsing tussen het privaat- en het publiekrecht? Dat is geen uitgemaakte zaak (1) 

gelet op het feit dat het meningsverschil door de wetgever mogelijk wordt gemaakt 

en georganiseerd en (2) wanneer niet wordt uitgeklaard aan de hand van welke 

criteria de rechter tot de bevinding kan komen dat het politiek bepaalde algemeen 

belang bijsturing verdient. 

 

IV. Waar bevindt zich de mosterd? 

 

 
92  Schutgens/Sillen, 156, eerste punt. Zij voegen daaraan toe dat het privaatrecht particulieren in 

beginsel niet met bevoegdheden bekleedt waarmee zij eenzijdig in de rechten van medeburgers 
kunnen ingrijpen. 

93  Waaronder “maatschappelijk onderschreven waarden“ en daardoor bepaalde subjectieve 
rechten schuilgaan. 

94  De mening of overtuiging van de eiser is immers niet bepalend; op de mening van de rechter komt 
het aan. 
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26. De bewering, zelfs impliciet gemaakt, dat de grond- en mensenrechten, waarvan 

vermogens- en persoonlijkheidsrechten afgeleiden zijn, “van nature verworven“ 

zouden zijn, is wankel. 

De geschiedenis 95 en de actualiteit spreken die zienswijze tegen : subjectieve 

rechten, van welke aard ook, zijn sociale constructies, die worden toegekend en 

uitgewerkt door de personen die, binnen een welbepaalde samenleving, de 

politieke macht controleren en aanwenden. 

 

In een democratie controleren de kiesgerechtigden, dan wel (vrijwillig opdagende) 

kiezers de politieke macht 96 door de uitoefening van het stemrecht. Op het 

moment dat zij hun – geldige – stem uitbrengen, weten zij in beginsel niet of zij tot 

de politieke meerderheid of minderheid behoren. 

 

Het (algemeen, enkelvoudig en, liefst, verplicht) stemrecht en het 

verkiesbaarheidsrecht zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daaraan ging 

een eeuwenlange, woelige strijd vooraf, die slechts in het midden van de vorige 

eeuw en in een klein deel van de wereld in het voordeel van de democratie is 

beslecht, toen die (politieke) rechten, samen met de grond- en mensenrechten 97, 

in Grondwetten en daarop aansluitende verdragen werden verankerd. 98 

 

Uit die voorranghebbende normen blijkt niet enkel dat de grond- en 

mensenrechten, zonder discriminatie, aan iedere persoon toekomen die zich 

onder democratisch gezag bevindt, maar ook dat de staatsorganisatie in functie 

van de bescherming van die rechten is uitgebouwd. 

Zij maken duidelijk dat de wetgevers met laatstgenoemde taak belast zijn en 

desbetreffend de eindverantwoordelijkheid dragen. 

 
95  Zie het daaraan gewijde werk van A. Den Dijn, op.cit., 464 blz. 
96  Naargelang het stemrecht verplicht dan wel vrij is, wat bepalend is voor het democratisch gehalte 

van de samenleving. 
97  In hun essentie zijn het (algemeen, enkelvoudig en, bij voorkeur, verplicht) stemrecht en het 

verkiesbaarheidsrecht een cocktail van het recht op vrijheid, op de bescherming van het privé-
leven, op vrije meningsuiting, van vereniging en van vergadering. 

98  Die eveneens zijn terug te voeren tot wilsuitingen van de kiesgerechtigden, resp. de kiezers. 
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De wetgevers bestaan uit politieke vertegenwoordigers die door de kiezers zijn 

aangeduid om in hun naam, voor hun rekening en in het belang van de (volledige) 

natie, met toepassing van de (absolute) meerderheidsregel, het beleid over de 

polis (het politieke beleid) te bepalen en de naleving ervan te verzekeren. 

Zij zijn evenwel geen “alleenheersers“ doordat hun beleid en werkzaamheden in 

functie van de voorranghebbende normen moeten worden uitgetekend. Daarop 

wordt toezicht gehouden door de minderheid binnen de wetgevende 

vergaderingen, door rechterlijke instanties binnen de (drie) staatsmachten en, 

finaal, door de kiesgerechtigden, resp. kiezers naar aanleiding van periodieke 

stembusgangen. 

 

27. Dat alles laat onverlet dat uit de – democratische – Grondwetten en uit daarop 

aansluitende internationale verdragen duidelijk blijkt dat het aan de wetgever 

toekomt om door middel van wetten voor de verwezenlijking en de beperking van 

alle grond- en mensenrechten in te staan, weliswaar in overeenstemming met de 

democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels die in de 

voorranghebbende normen besloten liggen. 

Zijn wetten bepalen hoe en in welke mate de titularissen hun grond- en 

mensenrechten kunnen uitoefenen en aldus hun levensomstandigheden kunnen 

bepalen 99, doordat zij over verwezenlijkte, beperkte en daardoor uitoefenbare en 

afdwingbare rechten (en vrijheden) 100 beschikken, zonder de rechten van anderen 

in vernieling te rijden. 

 

Uit de rechtspraak van het Belgische Grondwettelijke Hof en van het EHRM blijkt 

dat wetten 101 redelijk moeten zijn. 

Die kwalificatie verdienen zij wanneer ze (1) voldoende toegankelijk en precies 

zijn, (2) noodzakelijk zijn in een democratische samenleving, (3) beantwoorden 

aan een dwingende maatschappelijke behoefte en (4) dienend alsmede 

 
99  Zonder verwezenlijking en beperking van de (uitoefening van) grond- en mensenrechten door de 

wetgever, wordt die uitoefening een kwestie van machtsontplooiing waarvan de uitkomst bekend 
is : ieder voor zichzelf en de sterkste wint alles. 

100  Verticaal opzichtens de overheid en horizontaal opzichtens “de anderen“. 
101  Die per definitie een impact op de uitoefening van grond- en mensenrechten hebben doordat zij 
 dragers van gebod of verbod zijn. 
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proportioneel zijn om het, door de wetgever wettig 102 nagestreefde doel te 

bereiken. 103  

 

Het is derhalve onontbeerlijk te weten wat in een democratische samenleving 

noodzakelijk is en daarin aan een dwingende maatschappelijke behoefte 

beantwoordt. Die kennis moet uit de democratische beginselen, finaliteit en 

werkingsregels worden gehaald. 

 

Vermits een louter theoretische toekenning van grond- en mensenrechten niet 

volstaat, maar die rechten en vrijheden, zonder discriminatie, effectief door al hun 

titularissen moeten kunnen worden uitgeoefend, staat de wetgever voor een 

allesbehalve gemakkelijke taak. 

 

 

Alle titularissen willen met de uitoefening van de toegekende grond- en 

mensenrechten van de, naar omstandigheden, best mogelijke 

levensomstandigheden genieten, levenslang. Die doelstelling kan de 

democratische wetgever niet negeren. Hij moet derhalve de verwezenlijking en de 

beperking van de uitoefening van ieders grond- en mensenrechten zodanig met 

wetten uittekenen dat alle titularissen door hun uitoefening, zonder discriminatie, 

over de naar omstandigheden best mogelijke levensomstandigheden kunnen 

beschikken.104  

Wanneer de (feitelijke) levensomstandigheden van de, door (wettelijk 

verwezenlijkte en begrensde) grond- en mensenrechten beschermde titularissen, 

niet langer vergelijkbaar zijn, impliceert die toestand dat niet alle titularissen, met 

de uitoefening van hun rechten, toegang tot de best mogelijke 

levensomstandigheden hebben. 

 
102  Het door de wetgever nagestreefde doel is wettig wanneer het beantwoordt aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte en in een democratische samenleving noodzakelijk is. 
103  De woorden “doel“ en “behoefte“ worden onderstreept omdat Kruithof, Schutgens en Sillen 
 daarmee “het belang“ definiëren (zie hiervoor nrs. 16-18). 
104  Op het vlak van veiligheid, gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking, zijnde de 
 waarden/behoeften die, op de één of andere wijze, de grondslag zijn van de grond- en 
 mensenrechten. O.m. belasting- en sociale zekerheidssystemen strekken daartoe. 
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Het betekent dat de wetgever toelaat dat de uitoefening van grond- en 

mensenrechten door titularissen, in de concrete omstandigheden waarin zij zich 

bevinden, leidt tot onvergelijkbare levensomstandigheden, wat hij door 

wetgevende aanpassingen had kunnen en nog steeds kan vermijden. 

 

Zijn stilzitten komt erop neer dat de concrete inhoud, zin en draagwijdte van grond- 

en mensenrechten en de, door hun uitoefening daadwerkelijk te bereiken 

levensomstandigheden niet voor alle titularissen vergelijkbaar zijn . 

Wat daarvoor ook als feitelijke verklaring kan of moge worden gegeven, het blijft 

een vaststelling dat die gang van zaken niet met de democratische beginselen en 

finaliteit verenigbaar is. Uit onvergelijkbare levensomstandigheden blijkt 

onverbiddelijk dat daarmee een loopje wordt genomen. 

 

28. Niet enkel de beslissingen van de wetgever (en van het bestuur), maar ook die 

van de rechter moeten redelijk zijn, in de hiervoor bedoelde betekenis. Ook de 

rechtsprekende macht is immers schatplichtig aan de voorranghebbende normen. 

Wanneer recht wordt gesproken, moet de uitspraak (1) voldoende toegankelijk en 

duidelijk zijn, (2) passen in wat noodzakelijk is in een democratische samenleving, 

(3) beantwoorden aan de, met de uitspraak te beschermen dwingende 

maatschappelijke behoefte en (4) dienend en proportioneel zijn t.a.v. de – wettige 

–  doelstelling van de wetgever, blijkend uit de wetsbepaling(en) die de rechter 

toepast. 

 

De voorstelling dat het privaatrecht het individu met rechtssubjectiviteit bekleedt 

en hem (m/v/x) het recht toekent “vrij te beschikken over zijn subjectieve (…) 

rechten teneinde zijn leven naar eigen inzicht in te richten“ is dan ook zeer 

onvolledig. 

De aanname op grond daarvan dat de rechter de burger, krachtens grondrechten, 

zomaar kan toelaten te weigeren zich te voegen naar het, door de overheid 

ingevulde algemeen belang 105, dan wel dat hij, ter bescherming van subjectieve 

 
105  Zie hiervoor nr. 23-24 (zienswijze van Kruithof). 
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rechten, het politiek bepaalde algemeen belang kan bijsturen 106, lijdt aan hetzelfde 

euvel. 

 

Tussen de plooien valt aldus dat de rechter dezelfde voorranghebbende normen 

als de wetgever in acht moet nemen en eerbiedigen. Zijn bevoegdheden zijn op 

dezelfde wijze gebonden en begrensd door de grond- en mensenrechten, die door 

de Grondwet en internationale verdragen, zonder discriminatie zijn toegekend, 

verwezenlijkt en begrensd door redelijke wetten, waarvoor de wetgever instaat. 

 

Zoals de wetgever, staan ook de uitvoerende en de rechterlijke machten in voor 

de daadwerkelijke verwezenlijking van de aldus door de wetgever gerealiseerde 

en begrensde rechten die voor alle titularissen tot de best mogelijke en derhalve 

vergelijkbare levensomstandigheden moeten leiden. 

Zij kunnen hun handen niet in onschuld wassen wanneer blijkt dat de uitoefening 

van grond- en mensenrechten 107, door hun herhaling en veralgemening, uitmondt 

in levensomstandigheden die, voor de rechtssubjecten waarmee die 

staatsmachten worden geconfronteerd, niet vergelijkbaar zijn. Zoals de wetgever 

moeten ze dan bijsturen door, bijvoorbeeld, (i) de redelijkheid van de wetgeving, 

gebeurlijk met de geëigende procedure, ter discussie te stellen, (ii) door de wet in 

overeenstemming met de Grondwet, dan wel met het EVRM te interpreteren… 

Hun reactie is voor de wetgever en voor het samenlevingsverband een – sterk –

signaal dat de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels in de wind 

worden geslagen. 

 

Er kan dan ook niets mis zijn met een (redelijke) wet die burgers of organisaties 

toelaat om aan de rechter de vraag voor te leggen of een (het) politiek bepaald 

algemeen belang al dan niet strookt met de (uitoefening van) grond- en 

mensenrechten, verwezenlijkt en begrensd door de wetten in overeenstemming 

met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, die uit 

voorranghebbende normen blijken. 

 
106  Zie hiervoor nr. 23-24 (zienswijze van Schutgens en Sillen). 
107  Die mogelijk wordt gemaakt door de, daarop toepasselijke (redelijke) wetten die de uitoefening 

van die rechten verwezenlijkt en begrensd. 
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Er is evenmin iets mis met subjectieve rechten 108 die worden ingeroepen om op 

te komen tegen de zgn. “redelijkheid“ van toestanden, omstandigheden, 

gebeurtenissen die door de wetgever of het bestuur worden bepaald 109 of geduld 
110, mits voor ogen wordt gehouden dat de rechter, die daarover uitspraak doet, 

erover waakt dat de toepssing die hij maakt van de litigieuze (subjectieve) rechten, 

niet enkel strookt met hun verwezenlijking en beperking door de wetgever, maar 

ook en vooral met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, die 

uit de voorranghebbende normen blijken. Dat is de diepere boodschap van de 

verplichting om de beslissing “naar redelijkheid” te verantwoorden. 111 

 

Redelijke wetten, redelijke rechtspraak o.m. in het kader van een algemeen- 

belangactie en redelijk uitgeoefende subjectieve rechten zijn dan ook geen 

“Fremdkörper“ in een (democratisch) rechtssysteem en zorgen daarin evenmin 

voor spanningen, zolang de neuzen van de staatsmachten in de richting van de 

voorranghebbende normen wijzen. 

  

 
108  Die steeds, rechtstreeks of onrechtstreeks, afgeleiden van (subjectieve) grond- en 
 mensenrechten zijn, vaak in wisselende combinaties. 
109  Als gevolg van verbods- of gebodsbepalingen die in de wet voorkomen. 
110  Omdat de wetgever/het bestuur nalaat tussen te komen of dat onvolledig doet. 
111  In de hiervoor omschreven betekenis, die in het privaatrecht – tot op heden – evenwel wordt 
 genegeerd. 
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§ 4. De krachtlijnen van de preadviezen en hun bespreking 

 

I. De krachtlijnen van het preadvies van R. Schutgens en J. Sillen, 

Algemeenbelangacties bij de burgerlijke rechter. 

 

 A. Artikel 3:305 a NBW 

 

29. Schutgens en Sillen tonen zich voorzichtige liefhebbers van de, door artikel 3:305 

a NBW georganiseerde algemeenbelangactie. 

 

Aan de basis van die wetsbepaling ligt het “Nieuwe Meer“-arrest van de Hoge 

Raad (1986). 

 

Om redenen van efficiënte rechtsbescherming in milieukwesties en omdat er reeds 

een soortgelijke bestuursrechtelijke algemene belangactie bestond, aanvaardde 

de Raad dat, wanneer milieubelangen op het spel staan, kan worden afgeweken 

van de regel dat het vorderingsrecht van de eiser op een concreet, eigen belang 

moet berusten. 112 

 

Die springplank werd door de Nederlandse wetgever gebruikt om artikel 3:305 a 

in het NBW op te nemen.113 

 

Enkel stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 114 kunnen 

zich met een algemeenbelangactie op het rechterlijke, civiele pad wagen. 115 

 

De algemeenbelangorganisatie moet een statutair, voldoende specifiek 

omschreven algemeen belang nastreven en haar rechtsvordering moet daarop 

aansluiten. 

 
112  Hoge Raad 17 juni 1986, NJ 1987, 743. 
113  Schutgens/Sillen, 164-167, punt 3.1.1. 
114  Die  bij notariële akte moeten zijn opgericht (Schutgens/Sillen, 167). 
115  Schutgens/Sillen, 167-168, punt 3.2.1 
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Het statutair doel moet strekken tot de bescherming van gelijksoortige belangen 

van andere personen. Hun omschrijving van algemene belangen indachtig 116 

geven Schutgens en Sillen volgende voorbeelden : het dierenwelzijn, de (dierlijke 

en plantaardige) biodiversiteit, het tegengaan van de klimaatverandering, de 

bescherming van grond- en mensenrechten. 117 

Zij vonden geen uitspraken waarin de rechter het, door de 

algemeenbelangorganisatie ingeroepen en nagestreefde algemeen belang als 

zodoende onvoldoende beschermenswaardig achtte. Zelf menen ze dat 

activiteiten die met de openbare orde strijden door de rechter kunnen worden 

verboden en bijgevolg niet met een algemeenbelangactie kunnen worden 

geruggesteund. 118 

 

Bijkomende ontvankelijkheidsvereisten zijn : voldoende vooroverleg (met de 

gedaagde) om het gevorderde te bekomen, de ontplooiing van voldoende feitelijke 

activiteiten (binnen het kader van het statutair doel) en voldoende representativiteit 

gelet op de achterban en de omvang van de vertegenwoordigde vorderingen. 119 

 

Artikel 3:305 a NBW zet natuurlijke personen aan de kant. Schutgens en Sillen 

benadrukken dat een natuurlijke persoon wel in rechte kan vorderen wanneer zijn 

particulier belang met een algemeen belang gelijkloopt, ook wanneer een 

algemeenbelangorganisatie dat algemeen belang reeds met een actie onder haar 

vleugels nam. 120 

 

 

 

 
116  Zie hiervoor nr.20. 
117  Schutgens/Sillen, 168-170. 
118  Schutgens/Sillen, 172 met verwijzing naar HR 26 juni 2009 (gedragingen zijn, volgens de Hoge 

Raad, strijdig met de openbare orde wanneer zij een daadwerkelijke en ernstige aantasting zijn 
van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving ontwrichten 
of kunnen ontwrichten). 

119  Schutgens/Sillen, 172-175. Bovendien mogen de bestuurders van de 
 algemeenbelangorganisatie – in dat kader – geen rechtstreeks of middelijk winstoogmerk 
 nastreven. 
120  Schutgens/Sillen, 170-171. 
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De algemeenbelangactie kan worden gericht tegen de overheid, tegen 

privaatrechtelijke personen en tegen natuurlijke personen, op voorwaarde dat zij 

een voldoende verband vertonen met de Nederlandse rechtssfeer, wat door artikel 

3:305 a NBW ruim wordt omschreven. 121 

 

Hoewel algemeenbelangacties (haast) allemaal onrechtmatige daadsvorderingen 

blijken te zijn, kan op grond van artikel 3:305 a NBW geen schadevergoeding 

worden bekomen, met uitzondering van de specifieke hypothese van 

massaschade. 122 

In de praktijk wordt voornamelijk een rechterlijk bevel, een verklaring voor recht of 

de buitenwerkingstelling van een wettelijk voorschrift gevorderd. Het rechterlijk 

bevel kan ook tot de wetgever worden gericht, zoals in Urgenda gebeurde 123 

 

   B. Hun beschouwingen 

 

30. Na de kadering van artikel 3:305 a NBW, volgen de beschouwingen. 

 

Om twee redenen menen Schutgens en Sillen dat de algemeenbelangactie nuttig 

en waardevol is. Zij wijzen erop dat er, in een internationale context, veel meer 

wetenschappelijke kennis voorhanden is met betrekking tot allerhande gevaren die 

verbonden zijn aan uiteenlopende vormen van menselijk ingrijpen in de natuurlijke 

omgeving en dat er sinds het einde van WOII een groeiende aandacht voor de 

positie van minderheden is.  

Beide verschijnselen leid(d)en, volgens hen, naar een proliferatie van 

rechtsnormen (en van erkende algemene belangen) waarvan de aantasting, nog 

steeds volgens hen, “lang niet altijd leidt tot een aantasting van rechten van 

concrete personen“. 124 

 

 
121  Schutgens/Sillen, 175-179. 
122  Schutgens/Sillen, 176. 
123  Schutgens/Sillen, 179-180. 
124  “De “nieuwe“ kennis van gevaren loopt van de nadelige invloed van fijnstof, stikstof, roken, 
 klimaatverandering tot de afname van biodiversiteit“ (Schutgens/Sillen, 181). 
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In de mate dat die nieuwe verschijnselen en normen langetermijndoelstellingen 

inhouden of vergen, vormt hun handhaving een uidaging voor democratisch 

gelegitimeerde politieke ambten, die dikwijls “de verplichting voelen tastbare 

problemen op korte termijn op te lossen“.125 

Algemeenbelangacties, toevertrouwd (door de wetgever) aan 

algemeenbelangorganisaties, zijn daarvoor (nuttige en waardevolle) oplossingen, 

waardoor hun motto “dat recht dat geldt ook moet worden nageleefd“ wordt 

toegepast. De algemeenbelangactie wordt daardoor een bijkomende “check and 

balance“ in het staatsbestel.126 

 

Nuchter, merken de preadviseurs op dat de algemeenbelangactie met de 

democratische rechtsstaat moet  sporen. 

Daartoe doen ze een aantal procedurele en inhoudelijke voorstellen. 

Procedureel hebben hun voorstellen betrekking op het voorkomen zowel van 

overbelasting van de rechter, als van de opstapeling van algemeenbelangacties 

gericht tegen één en dezelfde gedaagde. 

Door een uitbreiding van de “amicus-regeling“ willen zij er tevens voor zorgen dat 

alle maatschappelijk relevante feiten en gronden in de algemeenbelangactie aan 

bod kunnen komen.127 

 

31. Hun inhoudelijke voorstellen behandelen de rechterlijke beoordeling (de 

“rechtsvinding“ in de algemeenbelangactie) en het bevel dat de rechter gebeurlijk 

kan opleggen. 

 

Wanneer de algemeenbelangactie berust op een “duidelijke en concrete“ 

rechtsnorm, komt zij, volgens Schutgens en Sillen, voor toewijzing in aanmerking, 

 
125  Ibidem: “dat wil zeggen vóór de volgende verkiezingen. Lange termijndoelstellingen kunnen 
 daarbij het onderspit delven“. 
126  Schutgens/Sillen, 182-184. Met verwijzing naar de “public interest litigation“ in de Verenigde 
 Staten, tonen de auteurs aan dat dit resultaat ook door natuurlijke personen, eventueel 
 ondersteund door algemeenbelangorganisaties, kan worden bereikt. 
127  Schutgens/Sillen, 187-191. 
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behalve wanneer het verweer berust op een rechtsnorm die de nodige 

beleidsvrijheid geeft. 128 

De “duidelijke en concrete“ rechtsnormen kunnen zowel geschreven als 

ongeschreven zijn. 129 

Dat uitgangspunt ligt volledig in de lijn van hun motto dat : “recht dat geldt moet 

ook worden nageleefd“. Het wordt door hen evenwel gerelativeerd wanneer de 

verweerder een beroep doet op een (andere) geschreven of ongeschreven 

rechtsnorm, die de ingeroepen normkrenking kan rechtvaardigen en ruimte biedt 

voor een eigen beleid of een eigen belangenwaardering.130 

 

Algemeenbelangacties gebaseerd op “open geformuleerde zorgplichten“ worden 

door de preadviseurs in twee categorieën opgedeeld : toegespitste open normen 

en algemene open normen. 

De eerste categorie betreft een zorgplicht op een specifiek terrein van het 

maatschappelijk leven. Ze verwijzen als voorbeelden naar het welzijn van dieren 

(artikel 2.1 lid 6 Wet Dieren), naar een sociaal grondrecht en naar de positieve 

verplichtingen gericht op de verwezenlijking van de klassieke grondrechten uit het 

EVRM. 

Algemene open normen (de tweede categorie) bestrijken alle terreinen van het 

maatschappelijke leven, waarbij wordt verwezen naar de maatschappelijke 

zorgvuldigheid van artikel 6:162 NBW. 

Wanneer de rechtspraak daaruit nog geen “uitgekristaliseerde“ (duidelijke en 

concrete) deelnorm heeft afgeleid, verplicht die bepaling ertoe om voldoende 

zorgvuldigheid ten opzichte van andermans gerechtvaardigde belangen in acht te 

nemen.131 

 

Zij stellen vast : “met open normen schuift de wetgever de normstelling vooruit: hij 

legt niet zelf, na afweging van alle relevante belangen, een algemene 

 
128  Schutgens/Sillen, 192-196. 
129  Schutgens/Sillen, 194. Zij rekenen jurisprudentiële normen bij de ongeschreven rechtsnormen, 
 overigens erkennend (p.193) dat er bij rechtsnormen altijd wel enige interpretatieruimte 
 aanwezig is. 
130  Schutgens/Sillen, 194-195. 
131  Schutgens/Sillen, 196-197. 
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gedragsnorm in de wet vast, maar hij laat het aan de rechter over om in concrete 

gevallen te beoordelen welk gedrag in de voorliggende omstandigheden gepast 

is“. 132 

Vervolgens benadrukken Schutgens en Sillen dat bij de toepassing van algemene 

normen en in het bijzonder van de open zorgplicht, enige rechterlijke 

terughoudendheid op haar plaats is. Zij laten gelden dat die terughoudendheid 

door de beoefenaars van het publiekrecht ruimer wordt gewenst dan in het 

privaatrecht het geval is. 

Een proeve van oplossing bestaat er, volgens hen, in dat rechterlijke 

doortastendheid wordt gevraagd in algemeenbelangacties wanneer “de betrokken 

belangen (…) niet te groot en omvangrijk maar juist overzienbaar (zijn), de rechter 

(…) de “invulling“ van de open norm mede (kan) baseren op externe, 

objectiverende bronnen zoals deskundigenrapporten en – vooral – er (…) niet te 

veel maatschappelijke verdeeldheid over de thematiek (is). 133 

 

32. De auteurs sluiten af met bedenkingen rond de rechterlijke bevelen, die in het 

kader van algemeenbelangacties kunnen worden opgelegd. 

Ook op dit punt, kreeg de Nederlandse jurist houvast van de wetgever. 

 

Krachtens artikel 3:296 NBW veroordeelt de burgerlijke rechter op vordering van 

de eiser de gedaagde ertoe datgene te doen of te laten waartoe hij rechtens 

tegenover die gedaagde ook verplicht was. Uit de wet, uit de aard der verplichting 

of uit een rechtshandeling, zo vervolgt de bepaling, kan evenwel volgen dat er 

geen rechterlijk bevel mogelijk is. 

 

Bovendien kan de rechter luidens het, weliswaar zelden toegepaste, artikel 6:168 

lid 1 NBW een vordering strekkende tot een verbod van een onrechtmatige 

 
132  Schutgens/Sillen, 197. 
133  Schutgens/Sillen, 198-199: rechterlijke terughoudendheid achten zij nodig op grond van onder 

meer volgende indicatoren : “een zeer abstract of “moreel“ karakter van de af te wegen belangen, 
het ontbreken van handvatten om de uitkomst van de belangenafweging te objectiveren en het 
bestaan van maatschappelijke verdeeldheid over de thematiek“. De rechter moet erover “waken“ 
té zeer “voor de troepen uit te lopen“ in de gevallen waarin het objectieve recht zelf hem weinig 
steun biedt voor een controversiële uitspraak“. 
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gedraging afwijzen wanneer deze gedraging op grond van zwaarwegende 

maatschappelijke belangen hoort te worden geduld. 134 

 

Zowel bij de formulering van het rechterlijk bevel, als bij de bepaling van een 

gebeurlijk opgelegde dwangsom, zien de preadviseurs graag rechterlijke 

terughoudendheid. Dat de rechter enkel door de eiser gevorderde bevelen kan 

opleggen, dat hij het gevorderde bevel gedeeltelijk kan opleggen en dat hij slechts 

kan bevelen waartoe de gedaagde krachtens de toegepaste rechtsnorm verplicht 

is, ligt voor de hand. 

Volgens hen moet de rechter bovendien de expliciete, dan wel impliciete 

beleidsmarge, beoordelingsruimte of keuzevrijheid eerbiedigen die door de 

miskende norm aan de gedaagde wordt gelaten. Dit speelt wanneer de 

geschonden norm geen concrete handeling voorschrijft of verbiedt, maar aan de 

gedaagde een resultaatsverplichting oplegt. In dat geval, mag de rechter niet 

voorschrijven hoe dat resultaat moet worden bereikt. Hij kan enkel het resultaat 

opleggen, zoals in de Urgenda- en in de Shell-zaak gebeurde opzichtens de 

overheid, resp. een private onderneming. 135 

 

Ten aanzien van particulieren en ondernemingen moet de dwangsom om efficiënt 

te zijn, principieel, de optelsom van de kosten overtreffen die de gedaagde moet 

maken om het bevel stipt na te leven. 

Consequent op de overheid toegepast, kan dat beginsel tot dwangsommen leiden 

die de normale werking van de democratische rechtsstaat verhinderen of 

aantasten. Daarom menen Schutgens en Sillen dat de rechter een eventuele, aan 

de overheid opgelegde dwangsom bij een “maatschappij-omspannend“ bevel 

(o.m. in klimaatzaken) niet moet proberen vast te leggen op de economische 

tegenwaarde van het bevel, maar de overheid met een serieus bedrag 136 dat een 

signaalfunctie heeft, tot naleving van het bevel moet aanzetten. 137 

  

 
134  Schutgens/Sillen, 196-201. 
135  Schutgens/Sillen, 202-204. 
136  In het kader van algemeenbelangacties komen vervallen dwangsommen aan de eisende 
 algemeenbelangorganisatie(s) toe. 
137  Schutgens/Sillen, 204-207. 
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II. De bespreking 

 

A. Waarom wel, waarom niet? 

 

33. Mits eerbiediging van de voorzorgsmaatregelen die zij aanwijzen, tonen 

Schutgens en Sillen zich milde voorstanders van de algmeenbelangactie (artikel 

3:305 a NBW). Zij noemen haar nutiig en waardevol. 

 

Het kan dan ook geen kwaad zich over de redenen te buigen die zij daarvoor 

aanvoeren. 138 

Ze verwijzen naar veel meer wetenschappelijke kennis, in een internationale 

context, die voorhanden is “over allerhande gevaren die zijn verbonden aan 

uiteenlopende vormen van menselijk ingrijpen in de natuurlijke omgeving“. 139 

Het is een gewaagde bewering : zoals hiervoor beschreven 140, was die kennis, 

minstens in de kiem, in de jaren 1960-1970 wetenschappelijk en internationaal 

gemeengoed. Er is dus geen sprake van nieuwe kennis, maar wel van kennis die 

door de ondernemingen, hun eigenaars en de overheid naderhand niet ernstig 

werd genomen. Het gaat dus eerder over “falen“. 

 

Een andere factor zou de, sinds het einde van de tweede wereldoorlog, groeiende 

aandacht zijn voor de positie van minderheden. Ook die voorstelling van zaken 

past niet in een rechtsstaat die zich democratisch noemt. 

Met de democratische kanteling, die zich in de eerste helft van de vorige eeuw 

voordeed, werden de grond- en mensenrechten in de desbetreffende staten niet 

enkel algemeen en zonder discriminatie toegekend, maar ook algemeen en zonder 

discriminatie uitoefenbaar. 

Daardoor moest de (toenmalig gediscrimineerde) meerderheid niet meer worden 

beschermd tegen de elitaire, regerende minderheid en werd tegelijk verhinderd dat 

de meerderheid o.m. de elitaire minderheid zou kunnen discrimineren. 

 
138  Schutgens/Sillen, 181-182. 
139  En, zoals vermeld, doelen ze op “nieuwe kennis van gevaren“ die “loopt van de nadelige invloed 

van fijnstof, stikstof, roken, klimaatverandering tot de afname van biodiversiteit“ 
(Schutgens/Sillen, 181). 

140  Hiervoor nr. 5. 
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In wezen had de bescherming van de grond- en mensenrechten sinds WOII 

meteen het onderscheid tussen meerderheid en (elitaire) minderheid ongedaan 

moeten maken 141 door de afbouw van alle discriminaties die de democratische 

kanteling voorafgingen. Op het vlak van de grond- en mensenrechten bestaat er 

geen “redelijke“ verantwoording voor dat de overheid pas vijftig of meer jaren later 

“groeiende aandacht“ voor minderheden aan de dag zou zijn beginnen leggen. 

Alweer wijst dit op “falen“. 

 

Beide ontwikkelingen zouden volgens de preadviseurs naar een zgn. (recente ?) 

proliferatie van rechtsnormen (en erkende algemene belangen) hebben geleid, 

“waarvan de schending lang niet altijd leidt tot een aantasting van rechten van 

concrete personen“. 142 De algemeenbelangactie zou het gat dichtrijden. 

Het zijn echter niet die beide ontwikkelingen, maar wel het zich laattijdig 

rekenschap geven van het dramatisch falen van ondernemingen, eigenaars en 

overheid die de tegenreactie hebben uitgelokt om, door middel van normen en 

overigens zonder veel succes, de in verdrukking geraakte rechten en vrijheden en 

de eveneens verwaarloosde ecosystemen, de biodiversiteit en het klimaat alsnog 

boven water te houden. 

Het is overigens betwistbaar te suggereren dat discriminatie van minderheden of 

de nadelige invloed van fijnstof, stikstof, roken, klimaatverandering of de afname 

van biodiversiteit niet steeds en overal de rechten van concrete personen aantast. 

Die aanname lijkt feitelijke grondslag te missen. 

 

34. Toch duwen Schutgens en Sillen door. Ze hebben een tweede reden om de 

algemeenbelangactie toe te juichen. Zij doen dat omdat de “nieuwe normen“ lange 

termijndoelstellingen nastreven, waarvan de verwezenlijking de democratisch 

gelegitimeerde politieke ambten voor uitdagingen stelt. Zij zouden “dikwijls de 

verplichting voelen tastbare problemen op korte termijn op te lossen“. 

 
141  Dat onderscheid strijdt manifest met de democratische finaliteit erop gericht de best mogelijke 
 en derhalve vergelijkbare levensomstandigheden aan elke titularis van grond- en 
 mensenrechten te garanderen. 
142  Schutgens/Sillen, 182 
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De langetermijndoelstellingen zouden er voor hen teveel aan zijn, wat de 

algemeenbelangactie kan goedmaken. 

 

Voor de vaststelling dat de overheid (zoals de ondernemingen en hun eigenaars) 

in gebreke blijft (blijven) 143 om de toestand ernstig te nemen waarin het klimaat, 

de biodiversiteit, de ecosystemen en het gelijkheidsbeginsel zich bevinden, is veel 

te zeggen, maar zij berust niettemin op een jammerlijke vergissing. 

Het klimaat, de biodiversiteit, de ecosystemen en het gelijkheidsbeginsel zijn ,wat 

hun bescherming betreft, hoegenaamd geen “langtermijndoelstellingen“ maar 

toestanden die, hic et nunc, meteen een oplossing vergen, mede gelet op de 

voorranghebbende normen die hen, rechtstreeks of onrechtstreeks in 

bescherming nemen. Het tijdsverlies dat omwille van twijfel dan wel van sceptisme 

wordt geleden, komt erop neer dat de verdere aantasting van klimaat, 

biodiversiteit, ecosystemen en van het gelijkheidsbeginsel onverkort doorgaat. 

Verwijzing naar “langetermijndoelstellingen” lijkt, in die omstandigheden, een 

excuus om niet meteen en kordaat te moeten ingrijpen. 

 

35. Dat alles spoort overigens niet met het motto dat Schutgens en Sillen, terecht 

nauw aan het hart ligt : recht dat geldt moet ook worden nageleefd. 144 Als 

onderbouw van de algemeenbelangactie heeft dat motto meer om het lijf dan de 

hiervoor besproken redenen. 

Omdat die verantwoording van de algemeenbelangactie wel degelijk bestaat, 

kunnen zij haar, overigens met recht en reden, een extra vorm van “check and 

balance“ in het staatsbestel noemen en haar efficiëntie roemen.145 

 

Naar welk “recht“ verwijst hun motto? Hoewel zij daarover geen uitsluitsel geven, 

volgt uit hun preadvies dat ze eerder naar “rechtsnormen“ dan naar subjectieve 

rechten verwijzen. 

 
143  Alweer een falen. 
144  Schutgens/Sillen, 183. 
145  Op voorwaarde dat de algemeenbelangactie voor onmiddellijke bescherming van klimaat, 

biodiversiteit, ecosystemen, dan wel van het gelijkheidsbeginsel zorgt. Dat resultaat is echter tot 
op heden met klimaatzaken uitgebleven. 
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Dat blijkt voornamelijk uit hun bespreking van de rechtsvinding in het kader van de 

algemeenbelangactie en het, in dat verband gemaakte onderscheid tussen 

“duidelijke en concrete rechtsnormen“ en de “open geformuleerde zorgplichten“.146 

De rechtsnormen verwijzen zowel naar wetten, als naar jurisprudentiële regels. 

Schutgens en Sillen verwijzen naar wettelijke of verdragsrechtelijke normen, maar 

wijden voornamelijk uit over wetsbepalingen van de nationale wetgever of van het 

bestuur.147 

 

B. Rechtsplichten en algemeenbelangacties 

 

36. Enkel op het eerste zicht komt het onderscheid tussen duidelijke en concrete 

rechtsnormen en open geformuleerde zorgplichten overtuigend over. 

Bij nader onderzoek verdampt het snel. 

Hoe kan immers van een “duidelijke en concrete“ rechtsnorm worden gesproken 

wanneer de preadviseurs er zelf op wijzen dat er bij rechtnormen altijd wel enige 

interpretatieruimte aanwezig is én het volstaat dat de verweerder uitpakt met een 

“voldoende substantieel“, “redelijk verweer“ opdat de rechter niet weg kan blijven 

van het zelf waarderen van algemene belangen. 148  Het redelijke verweer 

neutraliseert met andere woorden de – zelfs – duidelijke en concrete rechtsnorm. 

Omgekeerd blijkt dat (toegespitste en algemene) open normen “jurisprudentieel 

uitgekristaliseerde deelnormen“ kunnen worden die “duidelijke en concrete 

rechtsnormen“ zijn en dat de rechter, wanneer dergelijke deelnorm ontbreekt, tot 

een resultaatsverplichting 149 komt door een afweging van alle relevante (private 

en algemene) belangen in de zich aandienende omstandigheden. Om een 

resultaat op te leggen, lijkt de desbetreffende rechterlijke norm in dat opzicht dan 

toch noodzakelijk “duidelijk en concreet“ te moeten zijn. 

 

In die omstandigheden zijn de duidelijke en concrete rechtsnormen, de 

toegespitste open normen en de algemene open normen eerder communicerende 

 
146  Schutgens/Sillen, 192. 
147  Grondwets- en verdragsbepalingen komen nauwelijks aan bod. 
148  Schutgens/Sillen, 192-193 met dien verstande dat het “voldoende substantieel, redelijk verweer 

de ingeroepen normovertreding moet kunnen “rechtvaardigen“. 
149  Dit begrip duikt op bij de bespreking van het rechterlijk bevel (Schutgens/Sillen, 202-204). 
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vaten, die ter beschikking staan van de rechter in functie van zijn beslissing om 

zich neer te leggen bij de afweging van de (particuliere en algemene) belangen 

door de wetgever, dan wel om zich van een persoonlijke afweging van die 

belangen te bedienen. 

 

37. Kan in die rechtsplichten niet wat meer orde worden gebracht ? Uit artikel 3:296 

eerste lid NBW blijkt van wel : tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit 

een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets 

te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de 

gerechtigde, veroordeeld. 

Ongeacht of hij (m/v/x) zich uitspreekt over particuliere of over algemene belangen 

dan wel over hun afweging in het kader van het (door de wetgever of door hemzelf 

bepaalde) algemeen belang, de beoordelingsvrijheid van de rechter 150 wordt – 

wettelijk – begrensd. Hij kan geen bevelen geven die tegen de wet, de aard der 

verplichting of een rechtshandeling ingaan.151 

Zowel wanneer hij zich beroept op een “duidelijke en concrete rechtsnorm“, als 

wanneer hij van “toegespitste, dan wel algemene open normen“ gebruik maakt, 

kan de rechter de wet niet overklassen. 

 

Artikel 6:168 lid 1 NBW heeft dezelfde strekking : “De rechter kan een vordering, 

strekkende tot verbod van een onrechtmatige gedraging, afwijzen op grond dat 

deze gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort 

te worden geduld”. 152 

Schutgens en Sillen merken op dat die wetsbepaling zelden wordt toegepast wat 

wellicht is te verklaren door het feit dat de rechter de “zwaarwegende 

maatschappelijke belangen“ reeds kan meenemen wanneer hij besluit tot een 

duidelijke en concrete rechtsnorm en/of de (toegespitste of algemene) open norm 

invult. 

 

 
150  Die, in het beschikkend deel, de vorm van een bevel krijgt. 
151  Waarbij is te onderstrepen dat de aard der verplichting en de rechtshandeling ultiem tot wetten 

lato sensu zijn terug te voeren. 
152  De benadeelde behoudt evenwel zijn recht op vergoeding van de schade, voegt artikel 6:168 
 lid 1 daaraan toe. 
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Over welke wet gaat het in artikel 3:296 eerste lid? Waar bevinden zich de 

zwaarwegende maatschappelijke belangen die artikel 6:168 lid 1 op het oog heeft? 

 

 

Het moet noodzakelijk een voorranghebbende wet zijn, waardoor de rechtsnorm 

of de zorgplicht, waarmee de rechter wil uitpakken om een bevel te geven, moet 

terugtreden. Het zullen, in de regel, grondwets- en verdragsbepalingen zijn, 

waaraan een betekenis toekomt die de toepassing - onder de vorm van een 

rechterlijk bevel – verhindert van de (duidelijke en concrete) rechtsnorm of van de 

ingevulde open norm, waarop de rechter zijn (m/v/x) zinnen heeft gezet. 

 

Vóór alles, zijn die voorranghebbende grondwets- en verdragsbepalingen de 

dragers van grond- en mensenrechten Schutgens en Sillen noemen de 

“grondrechtenbescherming“ uitdrukkelijk een algemeen belang, met andere 

woorden “een doel dat de gemeenschap zich stelt, uit oogpunt van 

maatschappelijke rechtvaardigheid of ter verwezenlijking van maatschappelijk 

onderschreven waarden“.153 

Gelijk toegekende en uitoefenbare grond- en mensenrechten zijn, gelet op hun 

voorwerp/doel, de zwaarstwegende maatschappelijke belangen. 154 Zij behoren 

prominent tot de “wezenlijk ervaren beginselen van onze rechtstaat, waarvan de 

aantasting “onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten“.155 

 

38. Kortom, de bepaling van de rechtsplicht op grond waarvan het o.m. in een 

algemeenbelangactie tot een rechterlijk bevel kan komen, is grond- en 

verdragsrechtelijk omkaderd door grond- en mensenrechten die door 

voorranghebbende normen worden gegarandeerd aan alle personen die zich 

onder het gezag van de overheid bevinden. 

 
153  Schutgens/Sillen, 159 en 169-170. 
154  Minstens kan niet ernstig worden betwist dat zij tot de zwaarwegende maatschappelijke 

belangen behoren. 
155  HR 26 juni 2009, ECLI : NL : HR : 2009: BI 1124; HR 18 april 2014, ECLI : NL : HR: 2014 : 948. 



L. Cornelis – Bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen middels subjectieve rechten    

Publication www.lawbackontrack.org – March 2022 

 

 61 

Zonder dat voorranghebbende kader, zonder de op gelijke wijze toegekende en 

uitoefenbare grond- en mensenrechten is de bescherming van het klimaat, van de 

biodiversiteit en van de ecosystemen een verloren zaak. 

Het goede nieuws is dat die omkadering en haar rechtsgevolgen door de rechter 

niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten, ook niet in een 

algemeenbelangactie. 

 

Daarmee is vanzelfsprekend niet alles gezegd. De inhoud, de zin en de 

draagwijdte van de verschillende grond- en mensenrechten moeten in kaart 

worden gebracht, onder meer in functie van de omstandigheden waarin ze worden 

uitgeoefend. 

Wanneer ze worden uitgeoefend, komen grond- en mensenrechten bovendien 

onophoudelijk met elkaar in botsing, waardoor keuzes zich opdringen. 

De inhoudelijke vragen die Schutgens en Sillen met betrekking tot de 

algemeenbelangactie behandelen, bestaan dus ook op het voorranghebbende, 

grondwettelijke en verdragsrechtelijke niveau. De omkadering van de rechterlijke 

beoordelingsvrijheid door de algemeenbelangactie 156 moet zorgen voor een 

stroomlijning waardoor de invulling die het algemeen belang krijgt, verenigbaar is 

en blijft met de, aan alle titularissen toekomende grond- en mensenrechten. Hoe 

dat in zijn werk gaat, wordt verder in deze bijdrage besproken. 

 

   C. Subjectieve rechten en algemeenbelangacties 

 

39. Subjectieve rechten krijgen in het preadvies van Schutgens en Sillen ogenschijnlijk 

een bescheiden plaats. 

Zij duiken op wanneer het gaat over particuliere belangen (“doelen“), “gericht op 

de ongestoorde uitoefening van een, aan een individu toekomend subjectief 

vermogensrecht, fundamenteel recht of persoonlijkheidsrecht“. 157 

 

 
156  Die Schutgens/Sillen in de verf zetten. 
157  Schutgens/Sillen, 158. 
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Aangezien het algemeen belang de resultante is van een afweging (door de 

wetgever of door de rechter) “van uiteenlopende, specifieke algemene en 

individuele belangen“ 158, is het met subjectieve rechten uitkijken geblazen. 

De uitoefening van die individuele, subjectieve rechten werkt immers door op de 

invulling van het algemeen belang. Zij kunnen daarin overwegend zijn of 

integendeel aan algemene belangen worden ondergeschikt. Aldus begrepen, zijn 

de subjectieve rechten, hoewel discreet, alomtegenvoordig in het verslag van 

Schutgens en Sillen. 

 

Zij steken nogmaals de kop op wanneer de preadviseurs de “toegespitste open 

normen“ omschrijven als een zorgplicht op een specifiek terrein van het 

maatschappelijk leven, waarbij zij bijvoorbeeld verwijzen naar een “sociaal 

grondrecht of de positieve verplichtingen gericht op de verwezelijking van de 

klassieke grondrechten uit het EVRM“. 159 

Afgezien van de vaststelling dat uit die voorbeelden blijkt dat zij subjectieve 

rechten met o.m. (open) rechtsnormen in verband brengen, rijst de vraag waarom 

Schutgens en Sillen de klassieke grondrechten uit het EVRM “toegespitste” open 

normen noemen. 

Zij zijn immers niet voorbehouden aan een specifiek terrein van het 

maatschappelijke leven : zij hebben integendeel de meest algemene draagwijdte. 

Alle activiteiten, gedragingen, omstandigheden, toestanden zijn aan de grond- en 

mensenrechten toetsbaar en moeten daarmee overeenstemmen. 

Overigens lijken niet enkel de positieve, maar ook de negatieve verplichtingen van 

de overheid (met inbegrip van de rechterlijke macht), gericht op de verwezenlijking, 

resp. de eerbiediging van de klassieke grondrechten uit het EVRM, als open 

normen te kwalificeren. 

 

40. Voorgaande vaststellingen en vragen stillen de honger niet. 

 

 
158  Schutgens/Sillen, 160. 
159  Schutgens/Sillen, 196. 
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Om de belangenafweging te doorgronden die onder het algemene belang 

schuilgaat, moet de verhouding tussen het objectief recht en de subjectieve 

rechten (hun bestaan en betekenis) haar geheimen prijsgeven. 

 

Eveneens moet stelling worden genomen over de verhouding tussen subjectieve 

vermogensrechten, persoonlijkheidsrechten, fundamentele rechten, sociale 

grondrechten en de klassieke grondrechten uit het EVRM, waarbij is op te merken 

dat Schutgens en Sillen de grondrechten zowel met particuliere, als met algemene 

belangen in verband brengen. 

 

In de mate dat subjectieve rechten open normen zijn of bevatten, dan wel daarvan 

voortkomen, moet ook op dat vlak worden bepaald hoe hun invulling door de 

rechter kan gebeuren. 

 

Ook die vragen komen hierna verder ter sprake. 

 

III. De krachtlijnen van het preadvies van A. Wirtgen, Civiele acties 

tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica? 

 

A. De voetsporen van Montesquieu 

 

41. Uit het Belgische klimaatvonnis 160 leidt Wirtgen af dat de Rechtbank zegt dat het 

een mensenrecht is om gevrijwaard te blijven van gevaarlijke klimaatopwarming 

en dat de overheid de verplichting heeft om dat mensenrecht te beschermen. 161 

 

Zij blijkt het idee niet ongenegen te zijn, in een juridische omgeving die grote 

waarde aan voorzorgsmaatregelen hecht. 

 

Om de klus te klaren blijkt de civiele rechter haar uitverkorene te zijn, in een tango 

(mortale?) met de Staat. 

 

 
160  Zie hiervoor nr. 12. 
161  Wirtgen, 13, nr. 1. 
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Haar preadvies behandelt dan ook niet voor niets de vraag of de driemachtenleer 

(het beginsel van de scheiding der machten; de trias politica) “de civiele rechter 

noopt tot terughoudendheid wanneer hij het overheidsoptreden (in klimaat- en 

ecologisch verband) dient te beoordelen, en zo ja, in welke mate“? 162 

 

In de voetsporen van Montesquieu, benadrukt Wirtgen doorheen haar veslag dat 

de scheiding der machten ertoe strekt het evenwicht tussen de staatsmachten te 

bewaren om de burger en de individuele vrijheid te beschermen, door ze onder de 

bescherming van een derde, zelfstandige en onafhankelijke rechterlijke macht te 

plaatsen. 163 

 

Met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie onderstreept de 

preadviseur dat de scheiding der machten een evenwicht beoogt tussen de 

verschillende machten van de Staat.164 

Dat evenwicht volgt uit de bevoegdheden die (door de Grondwet) aan elke 

staatsmacht zijn toebedeeld. De grondwettelijk toebeedeelde bevoegdheden 

houden voor elke staatsmacht (1) de plicht in om hen uit te oefenen en (2) het 

verbod in om de bevoegdheden die aan een andere macht zijn toebedeeld naar 

zich toe te trekken.165 

 

Vermits grondwettelijke rechtsnormen de toebedeling van de bevoegdheden 

organiseren en de rechterlijke macht de plicht heeft om toezicht te houden op de 

uitoefening door de overige staatsmachten van de toebedeelde bevoegdheden, 

moet de burger vóór de rechter de binding van de wetgevende en de uitvoerende 

machten aan het recht kunnen adwingen. 166 Hij (m/v/x) en zijn individuele vrijheid 

worden aldus beschermd. 

 

 
162  Wirtgen, 14, nr. 2. 
163  Wirtgen, 15, nr. 6 en 72, nr. 71. 
164  Wirtgen, 18, nr. 8. 
165  Wirtgen, 18, nr. 9. 
166  Wirtgen, 19, nr. 10. 
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Hoewel de bescherming van de burger en van zijn individuele vrijheid even 

noodzakelijk en relevant lijkt in de rechtsverhouding met de Staat én met andere 

rechtssubjecten, blijft laatstgenoemd aspect in het preadvies een blinde vlek. 

 

42. Wirtgen gaat in op de draagwijdte die aan de bescherming moet toekomen. 

De rechter kan daartoe overheidsbesluiten aan voorranghebbende rechtsregels 

(van al dan niet Belgische oorsprong) toetsen met toepassing van de exceptie van 

onwettigheid.167 Hij kan niet alleen tot onwettigheid besluiten, maar ook het bevel 

geven om een onrechtmatige uitoefening van toebedeelde bevoegdheden te 

voorkomen, te beëindigen of te herstellen. 168 

 

De rechter kan ook wetskrachtige normen aan voorranghebbende rechtsregels 

toetsen, waarbij een onderscheid is te maken tussen de Grondwet en 

internationale rechtsregels met rechtstreekse werking.169 

 

In de Belgische rechtsorde is de toetsing van wetskrachtige normen aan de 

Grondwet aan het Grondwettelijk Hof voorbehouden. Wanneer een rechter twijfelt 

aan de grondwettelijkheid van een wetskrachtige norm, moet hij daarover een 

prejudiciële vraag aan dat Hof stellen. 

In theorie kan het Grondwettelijk Hof enkel de grondwettelijkheid van bestaande 

wetskrachtige normen beoordelen. De (on)grondwettelijkheid van de afwezigheid 

van een wetskrachtige regeling zou dus door de mazen van het net glippen. Zich 

beroepend op het gelijkheidsbeginsel en op het verbod van discriminatie 170 

onderzoekt het Hof niettemin of het ontbreken van een wettelijke regeling in een 

bepaalde aangelegenheid met (g)een discriminatie gepaard gaat, waartegen het 

kan optreden. 171 

 

 
167  Wirtgen, 19-24, nrs. 11-20 (artikel 159 Grondwet). 
168  De preadviseur spreekt in dat verband van “een foutieve schending van een subjectief recht 

door het bestuur” (Wirtgen, 24-28, nr. 18). 
169  Wirtgen, 24-28, nrs. 21-26. 
170  De artikelen 10-11 Grondwet. 
171  Wirtgen, 28, nr. 26 in fine. Het Hof bewandelt dezelfde weg om toezicht te oefenen op 

miskenningen van  grondwetsbepalingen waarvoor het niet uitdrukkelijk bevoegd werd 
verklaard. 
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De toetsing van wetskrachtige normen aan internationale verdragen en 

rechtsregels met rechtstreekse werking komt wel aan de rechter toe. Volgens 

Wirtgen, kan hij niet enkel de daarmee strijdige rechtsregel van Belgische 

oorsprong buiten beschouwing laten 172, maar ook tot de aansprakelijkheid van de 

“wetgever“ besluiten, mits de voorwaarden daartoe verenigd zijn. 173 

 

  

 
172  Wellicht met uitzondering van Grondwetsbepalingen. 
173  Wirtgen, 25-26, nr. 22. 
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B. Op en over overheidsaansprakelijkheid 

 

43. Daarna volgt een grondige bespreking van het leerstuk van de (door de rechterlijke 

macht georganiseerde) aansprakelijkheid voor onrechtmatig bestuur en van de 

onrechtmatig handelende wetgever. 174 

 

Ontwikkeld over meerdere decennia doet die aansprakelijkheid zich, volgens de 

civiele rechter/rechtspraak, als volgt voor : wanneer door de handeling of de 

nalatigheid van een bestuur of van een wetgever een subjectief recht of een wettig 

belang wordt gekrenkt, kan de rechter beoordelen of de aangesproken overheid 

een algemene zorgvuldigheidsnorm miskende 175, dan wel een norm van 

Belgische oorsprong of een norm van een internationaal verdrag met 

rechtstreekse werking, die het bestuur of de wetgever verplicht iets op een 

bepaalde manier niet of wel te doen, onder het voorbehoud van het bestaan van 

een onoverkomelijke dwaling of van een andere rechtvaardigingsgrond. 176 

De zorgvuldigheidsnorm wordt door de rechter, dan wel door voorafbestaande 

rechtspraak bepaald in functie van de wijze waarop een normaal zorgvuldige en 

voorzichtige overheid (bestuur of wetgever) zich, volgens de civiele rechter, in 

dezelfde omstandighede zou gedragen. 

Wanneer één van die beide hypothesen zich voordoet, kan de rechter tot een fout 

in de zin van de artikelen 1382-1382 oud BW en tot overheidsaansprakelijkheid 

besluiten met betrekking tot de schade die door de fout werd veroorzaakt. Het 

gevolg daarvan is dat de (aansprakelijke) overheid de schade moet herstellen. 

 

Met verwijzing naar cassatierechtspraak, benadrukt Wirtgen dat de rechter die 

kennis neemt van een vordering tot schadeherstel, veroorzaakt door de foutieve 

aantasting van een (subjectief) recht “dat is vastgelegd door een hogere norm die 

de Staat een verplichting oplegt (…) bevoegd is om na te gaan of de wetgevende 

macht op passende of toereikende wijze zijn wetgevende opdracht heeft 

 
174  Wirtgen, 29-42, nrs. 27-40. 
175  Wirtgen, 30, nr. 28 ; 36, nr. 34 en 39-40, nr. 38. 
176  Wirtgen, 30, nr. 28 en 39, nr. 34 en 39-40, nr. 38. 
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uitgevoerd, zodat de Staat die verplichting kan nakomen, ook al verleent de norm 

die ze oplegt de wetgever de macht om te beoordelen welke middelen moeten 

worden aangewend om de naleving ervan te verzekeren“.177 

Daarbij klinkt meteen een fluitsignaal: “uit de appreciatievrijheid van de wetgever 

volgt dat het rechterlijk toezicht beperkt moet blijven tot een marginale controle”. 
178 

Het is niet het Hof van Cassatie, maar wel de preadviseur die het signaal geeft. Zij 

tracht de marginale controle te vatten door voor te houden dat de marginale 

controle de rechter slechts toelaat op te treden “wanneer over de onjuistheid van 

het overheidsoptreden geen twijfel bestaat”. 

 

44. Het vervolg van het preadvies is gewijd aan de, aansprakelijkheidsoverstijgende 

beperkingen van de rechterlijke controle op overheidshandelen of -nalatigheid 

(bestuur en wetgever). 

 

Ofschoon ze opmerkt dat het traditionele onderscheid tussen wettigheid en 

opportuniteit “niet altijd scherp is te trekken“ 179, heeft de burgerlijke rechtspraak, 

volgens Wirtgen, de krijtlijnen uitgetekend die de rechter in acht moet nemen om 

uit het vaarwater van de opportuniteitsbeoordeling te blijven en derhalve het 

beginsel van de scheiding der machten te eerbiedigen. 180 

Die krijtlijnen blijken een bekende naam te hebben : de marginale toetsing, “waarbij 

de rechter nagaat of de maatregel niet kennelijk onredelijk is (…)“.181 Uit de, 

daarop volgende toelichting blijkt dat de preadviseur de marginale toetsing en de 

beoordeling “in redelijkheid“ als synoniemen opvat en gebruikt. 182 

 

 
177  Wirtgen, 34-36, nrs. 32 en 34. 
178  Wirtgen, 35, nr. 33 en 41, nr. 39. 
179  Wirtgen, 43, nr. 43. 
180  Wirtgen, 42-46, nrs. 42-46. 
181  Wirtgen, 44, nr. 43. 
182  Wirtgen, 45-46, nrs. 44-46. 
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Wat die “redelijkheid“ om het lijf heeft, komt aan bod bij de bespreking van de 

maatregelen die de civiele rechter kan nemen om “de schending van een subjectief 

recht door de overheid te voorkomen, te beëindigen of te herstellen“. 183 

 

Niet redelijk is vooreerst dat de rechter reglementerend optreedt, wat Wirtgen in 

verband brengt met artikel 6 Ger.W. 184 Daarop aansluitend is het evenmin redelijk 

dat de rechter de discretionaire bevoegdheid, die aan de wetgever of aan het 

bestuur toekomt, zelf uitoefent. 185 

Wat de rechter niet rechtstreeks vermag te doen, kan hij immers evenmin 

onrechtstreeks klaarspelen. Het is derhalve niet redelijk dat de rechter aan de 

wetgever of aan het bestuur beveelt wat zij, in het kader van hun (toebedeelde) 

bevoegdheden, al dan niet moeten/mogen doen. 

 

De rechtspraak in die zin bijvallend, meent Wirtgen dat de rechter zich niet mengt 

in de uitoefening van de – zelfs discretionaire – bevoegdheden, voorbehouden aan 

de wetgever of aan het bestuur, wanneer hij, ter bescherming van de burger, aan 

de overheid maatregelen oplegt om aan de krenking van zijn (subjectieve) rechten 

een einde te maken, zowel ten gronde als in kort geding. 186 Dergelijke 

maatregelen kunnen zowel tussenkomsten, als stilzitten van de wetgever of van 

het bestuur corrigeren. 187 

Zij ziet de rechter aldus de externe (machtsoverschrijding) en de interne 

(machtsafwending) wettigheid van het overheidsgedrag controleren zonder dat hij 

zich daardoor op het gladde ijs van de opportuniteitsbeoordeling waagt. 188 

 

45. Om af te sluiten past Wirtgen die rechtspraak toe op de mogelijkheid om aan de 

wetgever of aan het bestuur het bevel te geven om normerend op te treden, zoals 

o.m. in de hiervoor besproken klimaatzaken werd gevorderd. 189 

 
183  Wirtgen, 42, nr. 41 ; 47-70, nrs. 47-66. 
184  Bepaling die de rechter verbiedt uitspraak te doen bij wege van algemene en als regel geldende 
 beschikking (Wirtgen, 47-48, nr. 48). 
185  Wirtgen, 51-52, nrs. 52-55. 
186  Wirtgen, 52-53, nr. 56. 
187  Wirtgen, 52-61, nrs. 56-60. 
188  Wirtgen, 54, nr. 57. 
189  Wirtgen, 59-70, nrs. 59-66. 
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Zij wijst op het bestaan van rechterlijke beslissingen waardoor weliswaar geen 

rechtstreeks wetgevings- of reguleringsbevel werd gegeven, maar die daarop 

onrechtstreeks neerkomen doordat de wetgever of het bestuur, in concrete 

omstandigheden, tot handelen werd verplicht, vaak binnen een door de rechter 

bepaalde termijn en, eventueel, onder verbeurte van een dwangsom. 

 

Met verwijzing naar de inzichten van Martens en Van Drooghenbroeck, breekt de 

preadviseur een lans voor die rechtspraak en voor een ruimere bescherming van 

de burger wanneer de overheid op foutieve wijze tekortschiet in haar verplichting 

om wet- of regelgeving uit te vaardigen.190 

Met die auteurs benadrukt ze dat de burger de binding van de wetgevende en 

uitvoerende macht aan het (objectief) recht voor de rechter moet kunnen 

afdwingen en dat hij moet kunnen genieten van effectieve rechtsbescherming. Dat 

geldt, voor haar, “temeer in een context waar geschonden subjectieve rechten 

ontleend worden aan de Grondwet en mensenrechtenverdragen“ 191 en “temeer 

wanneer de wet- of regelgever zelf reeds stelling heeft ingenomen en heeft 

verklaard dat het noodzakelijk is een bepaalde doelstelling te bereiken“. 192 

Bij wijze van herstel in natura, moet de rechter derhalve aan wetgever of bestuur 

het bevel kunnen geven om een vastgestelde krenking van een subjectief recht te 

beëindigen. Daartoe kan hij aan de wetgever of aan het bestuur opleggen om een 

door de rechter, in functie van de omstandigheden bepaalde, concrete doelstelling 

te bereiken dat uit het objectieve recht volgt. 

Dat gezegd zijnde, onderstreept Wirtgen met nadruk dat de overheid vrij moet 

blijven in de keuze van de middelen om het, door de rechter opgelegde 

resultaat/doel te bereiken. 193 

 

 IV. De bespreking 

 

 
190  Wirtgen, 66-67, nr. 65. 
191  Wirtgen, 68, nr. 66. 
192  Wirtgen, 69, nr. 66 in fine. 
193  Wirtgen, 69-70, nr. 66. 
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  A. Waarom wel, waarom niet? 

 

46. Zoals Schutgens en Sillen, is Wirtgen een, al bij al, voorzichtige voorstander van 

de algemeenbelangactie. In haar ogen is het een instrument om de burger en de 

individuele vrijheid te beschermen door hen onder de hoede van een 

onafhankelijke en onpartijdige rechter te brengen en aldus het evenwicht tussen 

de staatsmachten te bewaken.  

 

De algemeenbelangactie wordt aldus, met verwijzing naar Montesquieu, in het 

spanningsveld tussen de wetgever, het bestuur en de rechter gesitueerd. Zij 

verwacht veel, zoniet alle heil van de rechter “in een tijd waarim de greep van de 

overheid op allerlei sectoren van het maatschappelijk leven almaar toeneemt“. 194 

Daarom moet de burger over “verdergaande“ afweermogelijkheden en een 

“verhoogde“ rechtsbescherming beschikken. 

 

Montesquieu leefde in de achttiende eeuw en zijn gedachtengoed had betrekking 

op de toenmalige samenleving en politieke structuur 195 Hij zocht – in grote lijnen 

– een herder (de rechter) die de schapen (de burgers) tegen de boze wolf (de 

monarch) zou beschermen. 

 

Die tijden zijn in onze contreien sinds lang vervlogen en aan de essentie van die 

vaststelling wordt voorbijgegaan wanneer zijn analyse onversneden naar de 

éénentwintigste eeuw wordt doorgetrokken. 

De politieke macht wordt niet meer gecontroleerd door de monarch (de boze wolf), 

maar door de burgers (de schapen die stemgerechtigde kiezers zijn geworden). 

Het zou goed zijn dat daarmee rekening wordt gehouden wanneer het evenwicht 

tussen de staatsmachten wordt bepaald en/of geïnterpreteerd. 

 
194  Wirtgen, 71, nr. 69. 
195  Zie over de betekenis van Montesquieu A. De Dijn, French political thought from Montesquieu 
 to Foqueville, Liberty in a levelled society ?, Cambridge/New York, Cambridge UP, 2008, 212 p. 
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Evenwicht betekent overigens niet noodzakelijk dat op de drie staatsmachten 

dezelfde regels toepasselijk moeten zijn, dan wel dat zij op voet van gelijkheid 

moeten worden behandeld.196 

Het evenwicht moet integendeel de weerspiegeling zijn van de democratische 

beginselen, finaliteit en werkingsregels, zoals die uit de voorranghebbende 

normen (Grondwet en, aansluitend daarop, verdragen) blijken. 

 

Terecht zet de preadviseur “de burger en de individuele vrijheid “hoog op de 

(democratische) agenda, maar het lijkt van evenveel gezond verstand te getuigen 

ervan uit te gaan dat de burgers, die onrechtstreeks de politieke macht controleren, 

zichzelf niet in de voet schieten door zich hun individuele vrijheid te laten 

ontfutselen of hun andere belangen (waarden, behoeften) te verkwanselen. 

Door niet alle waarden bij het debat te betrekken, is de nadruk op de individuele 

vrijheid overigens disproportioneel. In afwezigheid van (gewaarborgd(e)) 

veiligheid, gezondheid en onderwijs verschrompelt de individuele vrijheid immers 

zienderogen. 

 

47. Vermits vergissen menselijk is, heeft ook de democratie behoefte aan “checks and 

balances“, die evenwel, in al hun verschijningsvormen en tussenkomsten, zelf met 

de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels verenigbaar moeten zijn 

en blijven. “Checks and balances“ die erop neerkomen dat zij die basis ver- of 

afzwakken zijn geen “tegengewichten“, maar spookrijders die andere objectieven 

dan de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels nastreven. 

 

Het preadvies wekt de indruk dat de, onafhankelijke en onpartijdige, rechter en de 

rechterlijke macht, per definitie, een tegenwicht zijn en niets anders kunnen zijn. 

Wat zij, in het kader van hun toegewezen bevoegdheden, ook doen en beslissen, 

het zou het constitutionele evenwicht steeds ten goede komen. 

Die bewering verdient, op zijn minst, enige feitelijke, onderbouw : de suggestie 

alleen volstaat niet. 

 
196  Cfr. Wirtgen, 18, nr. 8 ; 20, nr. 11 ; 41, nr. 39; 68, nr. 66. 
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Hoe recht, dagdagelijks, wordt gesproken en de (maatschappelijke) resultaten die 

daarmee, vaststelbaar, worden behaald, lijken voorshands zelfs belangrijker. 

 

De resultaten van het “recht spreken” en de wijze waarop dat gebeurt moeten bij 

de beoordeling van de rechterlijke macht en van haar plaats in de trias politica aan 

bod komen. Zij moeten worden uitgesproken, zodat daarover stelling kan worden 

genomen. 

 

 

In afwachting daarvan lijkt het “redelijk“ 197 aan te nemen dat de redenen die tot 

gevolg hebben dat de wetgever en het bestuur zich van hun slechtste kant laten 

zien (boze wolven), zich ook bij de rechter en de rechterlijke macht (de herders) 

kunnen voordoen. 

Indien de wetgevende en uitvoerende machten behoefte hebben aan “checks and 

balances“, is dat op zichzelf geen reden om aan te nemen dat dergelijke behoefte 

zich opzichtens de rechterlijke macht niet kan voordoen. Zowel Schutgens en 

Sillen, als Wirtgen laten die eventualiteit mogelijkheid onbesproken. 

 

Zij schrijven wel dat de rechtsbescherming en het rechtsherstel effectief moeten 

zijn (Wirtgen), dan wel “dat recht dat geldt ook moet worden nageleefd“ (Schutgens 

en Sillen), maar lijken daaraan meer procedurele, dan substantiële gevolgen te 

verbinden. Door de (maatschappelijke) uitkomst(en) van het rechterlijk optreden 

niet bij hun analyses te betrekken, lopen zij het risico dat ze van de rechterlijke 

macht een absolute staatsmacht maken, dan wel dat zij daarmee vrede nemen. 

 

B. De rechtsplichten en het objectief recht 

 

48. De preadviseur verwacht overduidelijk van de wetgevende en van de uitvoerende 

machten dat zij de voorranghebbende normen eerbiedigen en van de rechterlijke 

macht dat zij, overeenkomstig de interpretatie die zij  aan de voorranghebbende 

 
197  Redelijk in de hiernavolgende betekenis, nr. 50; zie ook reeds nrs. 8-9 en 26-28. 
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normen geeft, daarop toezicht houdt, dat alles ter bescherming van de burger en 

de individuele vrijheid. 198 

 

De toetsing van wetskrachtige normen aan de Grondwet is aan het Grondwettelijk 

Hof voorbehouden, terwijl de toetsing van wetskrachtige normen aan 

internationale verdragen en rechtsregels met rechtstreekse werking door de civiele 

rechter kan gebeuren, aldus de preadviseur. 

 

 

De (juridische) werkelijkheid is genuanceerder. Wanneer de rechter een beroep 

kan doen op eerdere rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, meent dat een 

wetskrachtige norm grondwettelijk is of daaraan een grondwetsconforme 

interpretatie geeft, hoeft hij geen ommetje langs het Grondwettelijk Hof te maken. 

In die hypothesen vormt een toetsing van de wetskrachtige norm aan de Grondwet 

nochtans de grondslag van zijn beslissing. 

 

De grondrechten, toegekend door de Grondwet, en de, door internationale 

verdragen toegekende mensenrechten overlappen elkaar bovendien in ruime 

mate. De verhouding tussen rechtsreeks werkende grond- én verdragsrechtelijke 

mensenrechten verdient dan ook enige aandacht. 

Volgens het Grondwettelijk Hof moet worden bepaald of de ingeroepen – 

wetskrachtige-verdragsnorm met rechtstreekse werking een draagwijdte heeft die 

analoog is met de grondwetsbepaling, waarop het Hof toezicht kan houden. 

Wanneer het Hof tot die analogie besluit, vormen de waarborgen die in de 

wetskrachtige verdragsnorm met rechtstreekse werking vervat liggen, een 

onlosmakelijk geheel met de waarborgen die de grondwetsbepaling op het oog 

heeft. 

Bij toetsing van een (betwiste of bevraagde) wetsbepaling aan een ingeroepen 

grondrecht, houdt het GWH daarom rekening 199 met het analoge (internationaal 

 
198  Bovendien kunnen reglementen (uitgaande va de uitvoerende macht) en wetten/reglementen 
 van hiërarchisch lager geplaatste overheden aan wetskrachtige normen worden getoetst. 
199  Wat verwijst naar de verhouding tussen de Grondwet en de, op basis daarvan gesloten 

internationale verdragen (de zgn. voorrang van internationaal recht met rechtstreekse werking). 
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toegekende) mensenrecht en de daarop betrekking hebbende (internationale) 

rechtspraak.  

 

Moet, in de functie van die rechtspraak van het GWH 200 niet worden uitgelegd 

waarom de civiele rechter wetskrachtige normen aan internationale verdragen en 

rechtsregels met rechtstreekse werking kan toetsen, terwijl hij de toetsing van 

wetskrachtige normen aan analoge grondrechten aan het GWH moet overlaten? 

Doorkruist die toestand of dat verschil niet het constitutionele evenwicht tussen de 

staatsmachten? 

 

49. Afgezien daarvan, kan de rechter, volgens Wirtgen niet enkel de, met de Grondwet 

(grondrechten) 201 of met een internationaal verdrag (mensenrecht) strijdige 

wetskrachtige (en a fortiori reglementerende) norm buiten beschouwing laten, 

maar ook tot de aansprakelijkheid van de “overheid“ besluiten als de voorwaarden 

daartoe verenigd zijn. 

 

Om de uitoefening door de titularissen van grond- en mensenrechten, toegekend 

door Grondwets- en verdragsbepalingen, duurzaam mogelijk te maken, moeten 

de wetgevers in actie komen. Door wetskrachtige normen moeten zij de 

uitoefening van die rechten, in alle mogelijke ostandigheden, verwezenlijken, 

concretiseren en redelijk begrenzen. Zij doen dat met geboden of verboden die 

betrekking hebben op het voorwerp (het doel) van de toegekende, uitoefenbare 

grond- en mensenrechten. 

Binnen de grenzen van hun tussenkomst, maken de wetgevers aldus de effectieve 

uitoefening van alle rechten door de titularissen gedurende hun volledige leven 

mogelijk. 

 

Wanneer de wetgever nalaat tussen te komen of zijn tussenkomst “onredelijk” is, 

wordt het, met het grond- en mensenrecht beoogde resultaat niet bekomen. De 

wetgever laat daardoor toe dat er situaties ontstaan of blijven bestaan die ingaan 

 
200  O.m. GWH 18 februari 2016, nr. 22/2016, overw. B.8.2; GWH 3 maart 2016, nr. 31/2016, overw. 
 B.17.2; GWH 14 juli 2016, nr. 108/2016, overw. B.8.3. 
201  Eventueel na een tussenkomst van het Grondwettelijk Hof. 
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tegen de democratische beginselen finaliteit en werkingsregels. Door schuldig 

verzuim tast hij de bescherming van de waarden (van de behoeften) aan die aan 

de basis van het (democratische) samenlevingsverband liggen en daarom het 

voorwerp (het doel) van de, door voorranghebbende normen toegekende grond- 

en mensenrechten zijn. 

 

Wanneer de “overheid“ nalaat (toereikende en redelijke) maatregelen te nemen 

om het met grond- en mensenrechten, door voorranghebbende normen, 

nagestreefde resultaat te bereiken, kan zulks door de rechter met een injunctie 

en/of aansprakelijkheid worden gesanctioneerd, zoals Wirtgen terecht aantoont. 
202 

 

Tegelijk laat zij, zoals Schutgens en Sillen, licht- en geluidsalarmen afgaan : 

evenvele bekommernissen om het constitutionele evenwicht tussen de 

staatsmachten te eerbiedigen en het beginsel van de scheiding der machten 

getrouw te blijven. 

Om de kerk in het midden te houden, haalt Wirtgen de marginale controle/toetsing 

uit de goocheldoos. 203 

Vermits ze weinig hulp van de rechtspraak krijgt, is de preadviseur verplicht om 

zelf voor een omschrijving te zorgen. Volgens haar houdt marginale controle op 

het overheidshandelen of -nalaten in dat de rechter slechts mag tussenkomen 

“wanneer over de onjuistheid van het overheidsoptreden geen twijfel bestaat.“ 

Wat verder in het preadvies wordt de marginale toetsing een beoordeling “in 

redelijkheid“ : de rechter moet met “voldoende zekerheid“ vaststellen dat het 

overheidsoptreden of -nalaten onrechtmatig is. 204 

Veel wijzer wordt de lezer daarmee niet. 

 

De marginale controle is weinig meer dan een blanco cheque, ter beschikking 

gesteld van de beoordelende rechter. Daarmee kan hij, naar goedvinden, elke 

knoop doorhakken door te overwegen dat er “over de (on)juistheid van het 

 
202  Wirtgen, 63, nr. 61; 65-67, nrs. 64-65. 
203  Wirtgen, 35, nr. 33 ; 45-46, nrs. 44 en 46 ; 71, nr. 68. 
204  Onrechtmatig omdat de overheid tegen een voorranghebbende rechtsregels ingaat. 
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overheidsoptreden geen twijfel bestaat“, dan wel dat er “in redelijkheid voldoende 

zekerheid bestaat dat het overheidsoptreden of -nalaten (on)rechtmatig is“. 

 

50. Ook daarin kan wat meer orde worden gebracht. 

Wanneer de civiele rechter een wetskrachtige norm of zijn afwezigheid 

onrechtmatig noemt en sanctioneert, beslist hij, impliciet maar noodzakelijk, dat de 

wetgever een voorranghebbende norm miskent. Hij noemt dat een controle op de 

wettigheid van het (gebeurlijk ontbrekende of ontoereikende) wetgevende werk en 

sluit uit dat hij zich met opportuniteitsbeoordelingen inlaat door te overwegen dat 

over de onrechtmatigheid geen twijfel bestaat of, integendeel, dat zij met 

voldoende zekerheid vaststaat (zgn. marginale controle). 

 

In wezen doet het Grondwettelijk Hof niets anders wanneer het beoordeelt of een 

wetskrachtige norm een grond- of analoog mensenrecht miskent. Het Hof 

benadrukt dat het, in beginsel, de beleidsvrijheid en -opties van de wetgever 

eerbiedigt, tenzij het Hof de beperking van een grond- of mensenrecht, door de 

litigieuse wetskrachtige norm, niet redelijk acht. 

Het EHRM gaat op vergelijkbare wijze te werk. 

 

De redelijkheidsbeoordeling van die hoge rechtscolleges beperkt zich evenwel niet 

tot het (al dan niet) bestaan van twijfel, dan wel van voldoende zekerheid met 

betrekking tot de ingeroepen onrechtmatigheid. 

Hoewel ook daarover en over hun toepassing veel te zeggen blijft, gebruiken zij 

beoordelingsbegrenzende parameters waardoor wordt verzekerd dat hun 

beoordelingsproces in overeenstemming met de democratische beginselen, 

finaliteit en werkingsregels verloopt of daarop minstens aansluit. 

Die “verzekering“ blijkt de civiele rechter niet te willen geven. 

 

Met wisselende terminologie, beslissen het GWH en het EHRM dat de begrenzing 

van een grond- of mensenrecht door een wetskrachtige norm redelijk is wanneer 

zij blijkt uit een wet (of daaruit afgeleide rechtsregel) die voldoende toegankelijk en 

precies is, zij in een democratische samenleving noodzakelijk is, daarin aan een 
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dwingende maatschappelijke behoefte beantwoordt en dienend en evenredig is 

opzichtens het wettige doel dat de wetgever met de begrenzing nastreeft. 

 

Die criteria houden in dat de beoordeler zich niet alleen moet uitspreken over de 

kwaliteit van de wetskrachtige norm (– voldoende – toegankelijkheid en 

duidelijkheid; dienend en proportioneel om het wettig nagestreefde doel te 

bereiken), maar ook dat hij de samenhang van het rechtssysteem bewaakt. Hij 

moet immers weten “wat“ in een democratische samenleving noodzakelijk is en 

“hoe“ hij daarin, in functie van de zich voordoende omstandigheden, de dwingende 

maatschappelijke behoefte herkent. Die kennis en inzichten moet hij toetsen aan 

de litigieuse begrenzing die de wetskrachtige norm aan de uitoefening van een 

grond- of mensenrecht oplegt 205. 

Op die manier wordt, in de mate van het mogelijke, gegarandeerd dat de 

beoordeling past in de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels die 

de voorranghebbende normen en derhalve de grond- en mensenrechten 

onderbouwen. 

 

51. Waarom zouden die “checks and balances“ overbodig zijn in het 

beoordelingsproces van de civiele rechter? Uit de privaatrechtelijke ontwikkelingen 

en de resultaten die daarmee worden bereikt, blijkt alvast niet dat de civiele rechter 

zich veel aantrekt van de verenigbaarheid van zijn besissingen met wat in een 

democratische samenleving noodzakelijk is en daarin, gelet op de 

omstandigheden, aan de (meest) dwingende maatschappelijke behoefte voldoet, 

wanneer hij “in redelijkheid” oordeelt. 206 

 

Dat ontsierende democratische tekort moet zo snel mogelijk worden weggewerkt. 

Door ook jurisprudentiële rechtsregels 207 secuur aan zijn redelijkheidstest te 

 
205  Door middel van een gebod of van een verbod. 
206  Gelet o.m. op de  - zich nog steeds verder ontwikkelende – klimaat- en ecologische ontregelingen 

ten gevolge van economische, industriële en financiële activiteiten die door het privaatrecht 
mogelijk worden gemaakt en waaraan het blijkbaar niets wil veranderen. De uitdieping van de 
patrimoniale ongelijkheidskloof is daaraan eveneens toe te rekenen. 

207  Uitgewerkt beweerdelijk binnen het kader van de wetskrachtige norm, maar waarop bij 
 ontentenis van de grondwettelijke redelijkheidstoets nauwelijks controle bestaat. 
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onderwerpen, kan het Grondwettelijk Hof daaraan meewerken. Met zekerheid zal 

een groot deel van die rechtsregels sneuvelen of zich een grondwetsconforme 

interpretatie moeten laten welgevallen. 

 

De weinig- of nietszeggendheid van de civiele redelijkheidstoets wordt overigens 

zowel door Schutgens en Sillen, als door Wirtgen in de verf gezet.  

Wanneer zij het rechterlijk bevel bespreken dat in het kader van artikel 3:305 a 

NBW of door de civiele rechter aan de wetgever of aan de onderneming kan 

worden opgelegd, omdat zij in gebreke blijven 208 voorranghebbende normen, 

toereikend, in wetskrachtige normen om te zetten, zijn de marginale toetsing en 

het Nederlandse wettelijke kader plots onvoldoende als verklaring. Zij pakken uit 

met een jurisprudentiële rechtsregel, die ze bijvallen en uitwerken : de rechter mag 

de wetgever of de onderneming doelstellingen opleggen, maar zou hem/haar vrij 

moeten laten in de keuze van de middelen die worden ingezet om de doelstelling 

te bereiken. 

Daarbij wordt, zonder toelichting, buiten beschouwing gelaten dat de beoogde 

doelstellingen krachtens voorranghebbende normen reeds (en sinds lang) moeten 

zijn bereikt en geëerbiedigd. Evenzeer “ontsnapt“ aan de aandacht dat de 

betrokkenen (ondernemingen, overheid sensu lato), daarvan (sinds lang) op de 

hoogte zijn. 

De (reeds geldende) doelstelling nogmaals bevelen, de betrokkene uitstel van 

executie geven en hem de keuzevrijheid met betrekking tot de ingezette middelen 

laten, lijkt een berg te zijn die een muis baart of erger. 

Schroomvallig wordt aldus de vraag uit de weg gegaan of dergelijke benadering 

verzekert dat zij strookt met wat in een democratische samenleving noodzakelijk 

is en daarin, gelet op de zich voordoende omstandigheden, beantwoordt aan de 

dwingende maatschappelijke behoefte. Blijkbaar gaan die vragen het petje van de 

civiele redelijkheid te boven. 

 

C. Subjectieve rechten : de keizerlijke weg 

 

 
208  Zowel wat betreft de eerbiediging van duidelijke en concrete normen, als met betrekking tot 
 (toegespitste of algemene) open normen (en hun equivalent in het preadvies van Wirtgen). 
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52. De preadviseur meent dat de Rechtbank in de Belgische klimaatzaak heeft 

aangenomen dat het een mensenrecht is om van gevaarlijke klimaatopwarming 

gevrijwaard te blijven en dat de overheid de verplichting heeft om dat mensenrecht 

te beschermen. 209 

 

Die interpretatie van het vonnis is wellicht te grootmoedig. 

In de hiervoor besproken klimaatzaken wordt veeleer benadrukt dat bestaande 

grond- en mensenrechten, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) de artikelen 2 en 

8 EVRM, impliceren dat hun titularissen van de gevolgen van de gevaarlijke 

klimaatopwarming gevrijwaard moeten blijven. Zij wijzen erop dat de overheid, met 

inbegrip van de rechterlijke macht, daarvoor moet instaan krachtens 

voorranghebbende normen. 

 

Er is dus geen behoefte aan een nieuwsoortig mensenrecht, waarover strijd moet 

worden gevoerd; dat is verloren energie. 

De bestaande grond- en mensenrechten en hun onderlinge combinaties volstaan 

ruimschoots om de bedreigende klimaat- en ecologische ontregelingen aan te 

pakken en te doen aanpakken. Hun voorwerp (doel) bestrijkt immers het volledige 

gamma van menselijke activiteiten en gedragingen die de ontregelingen, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaken en/of ertoe bijdragen 210, waardoor 

andermans grond- en mensenrechten worden aangetast of dat risico, hic et nunc, 

ernstig lopen. 

 

De grootmoedigheid van de preadviseur heeft wel als verdienste te wijzen op het 

nauwe verband dat bestaat tussen het objectief recht en (de bescherming van) 

subjectieve rechten. 

 

53. Veel zegt Wirtgen daarover niet, maar vanaf haar bespreking van “voorzichtige 

ontwikkelingen in de rechtspraak“ 211 laat zij duidelijk horen dat zij het 

 
209  Wirtgen, 13, nr.1. 
210  S. Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, loc.cit., 112, nr.2 en 114-116, nrs. 4-12 (met 
 betrekking tot de artikelen 2 en 8 EVRM). 
211  Wirtgen 61-72, nrs. 61-72, mede op grond van artikel 17 tweede lid Ger.W. 
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overheidsoptreden en -nalaten bestudeert als evenvele beperkingen van, door de 

Grondwet en mensenrechtenverdragen erkende rechten en vrijheden, die effectief 

beschermd moeten worden. 

Even weinig twijfel laat zij bestaan over het feit dat de rechten en fundamentele 

vrijheden van de mens zoals zij door de Grondwet en door internationale 

instrumenten, die België binden, worden er- en toegekend, subjectieve rechten 

zijn. 212 

 

Het is duidelijk dat zij de subjectieve rechten als een binnenweg gebruikt om uit te 

komen op effectief rechtsherstel, wanneer zij (door de overheid) worden aangetast 

of onvoldoende worden beschermd.  

Zoals Schutgens, Sillen en Kruithof 213 laat Wirtgen zich aldus betrappen op de 

aanname dat er kant en klare subjectieve rechten ter beschikking van de rechter 

zouden staan. Het zou als het ware volstaan dat hij ze “vindt“ om de (wetgevende 

of  reglementerende) overheid ertoe te verplichten het resultaat, dat die zgn. kant 

en klare subjectieve rechten aan hun titularis “beloven“, na te komen. De overheid 

mag al blij zijn dat zij de keuze van de middelen behoudt om het door de rechter 

opgelegde resultaat te bereiken. 

 

Het staat buiten kijf dat grond- en mensenrechten door hun titularis effectief 

moeten kunnen worden uitgeoefend en van effectieve bescherming moeten 

genieten. Het zijn evenwel geen kant en klare producten : hun “productieproces”, 

gespreid over decennia, is eerder artisanaal dan industrieel te noemen. 

Geen binnenwegen, maar de keizerlijke weg van de democratie heeft subjectieve 

rechten als eindbestemming : niet voor niets zijn zij de democratische beginselen, 

het vlaggeschip van dat politieke regime. 

 

54. Zoals o.m. uit de Grondwet, het EVRM, het Handvest… blijkt, komt het aan de 

wetgevers toe om alle grond- en mensenrechten, stuk voor stuk, met 

 
212  Wirtgen, 68, nr. 66 en 71, nr. 79 : “Zeker wanneer de rechter dient in te staan voor het 
 voorkomen van schendingen van subjectieve rechten, waaronder mensenrechten, zal hij 
 injunctiebevelen aan de overheid moeten kunnen richten“. 
213  Zie hiervoor nrs. 24-25. 
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wetskrachtige normen te verwezenlijken door er de concrete inhoud, zin en 

draagwijdte van te bepalen in functie van de omstandigheden, waarin hun titularis 

die rechten wil/zal uitoefenen.  

Hun verwezenlijking gaat onvermijdelijk met beperkingen gepaard die ofwel de 

titularis, ofwel de anderen treffen. Die beperkingen maken vreedzame 

samenleving mogelijk mits ze worden gehandhaafd. Zij bepalen de verhouding van 

de titularis, verticaal, met de overheid en, horizontaal, met de anderen. 

De verwezenlijking en de beperking van de grond- en mensenrechten is aan het 

politieke beleid voorbehouden dat, constitutioneel, in exclusiviteit aan de 

wetgevende macht toekomt. 

 

Zij bepaalt de begrenzing van elk grond- en mensenrecht in alle mogelijke 

omstandigheden : die begrenzing is een even wezenlijk onderdeel van het grond- 

en mensenrecht als de macht, het vermogen dat de titularis aan dat subjectief 

recht ontleent. 

 

Hoe ontzagwekkend ook, is het politieke gezag, de politieke macht in een 

democratie niet discretionair maar gebonden. De wetgever moet 

voorranghebbende normen (de Grondwet en daarop gesteunde internationale 

verdragen) eerbiedigen en daarop wordt, institutioneel, controle gehouden. 

In het bijzonder kan het Grondwettelijk Hof onderzoeken en beoordelen of de 

begrenzing van een grond- en mensenrecht 214 door een wetskrachtige norm, al 

dan niet, redelijk, is in de hierboven besproken zin. 

 

Een beroep op subjectieve rechten en op de effectieve bescherming die zij 

verdienen legt derhalve niet uit waarom de rechter, wanneer hij het door het grond- 

of mensenrecht nagestreefde “resultaat“ bepaalt, zou kunnen ontsnappen aan de 

vereiste om de redelijkheid van dat resultaat op dezelfde wijze te verantwoorden. 

 

 
214   Waartoe ook het recht op gelijke behandeling, resp. het recht om niet te worden gediscrimineerd 
 behoort. 
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Door naar subjectieve rechten en hun bescherming uit te wijken, wordt dus niet 

verantwoord dat de civiele rechter meer of een andere beoordelingsvrijheid dan 

de wetgever heeft (zou hebben). De Grondwet laat daarvoor geen ruimte. 

 

V. De krachtlijnen van het preadvies van M. Kruithof : Privaatrechtelijke  

facetten van algemeenbelangacties bij de Belgische justitiële rechter. 

 

A. Op gespannen voet met de algemeenbelangactie 

 

55. Zoals hij dat deed met het belang, met het individuele belang, met de gemene, 

collectieve en algemene belangen en met het algemene belang 215, buigt Kruithof 

zich eveneens over het begrip “schade“. Hij omschrijft schade als een 

vermindering van de behoeftebevredigingscapaciteit van een persoon, 

geprojecteerd op de tijdslijn. 216 

Vermits hij zowel het belang, als de schade op het niveau van de (rechts)persoon 

situeert, valt “collectieve schade“ bij Kruithof niet in goede aarde. 

De aantasting van een milieubestanddeel is dan ook, volgens hem, geen 

vergoedbare schade, zodat beter niet van “milieuschade, zuiver ecologische 

schade of schade aan het milieu“, maar beter van “milieuverstoring, aantasting van 

het milieu of aantasting van collectieve milieugoederen“ wordt gesproken. Kortom, 

bij ontstentenis van (persoonlijke) schade is het aansprakelijkheidsrecht niet de 

gepaste techniek om de aantasting van milieubestanddelen aan te pakken. 217 

 

Doorgaand op de ingeslagen weg, toont Kruithof aan dat de miskenning van de 

wet, van het algemeen belang, van een subjectief recht, van gevoelens en van 

overtuigingen op zichzelf geen schade is, wanneer daarmee geen vermindering 

van de behoeftebevredigingscapaciteit van de getroffene gepaard gaat.218 

 
215  Zie hiervoor nrs. 16-25; Kruithof, 74-83, nrs. 3-21. 
216  Kruithof, 83, nr. 22 en eveneens “als de voldoende zekere krenking van een persoonlijk niet-
 onrechtmatig belang“. 
217  Kruithof, 85-85, nrs 26-27 (en daarvoor is bovendien, volgens de preadviseur, specifieke wettelijke 
 regeling nodig. Kruithof verwijst naar de regeling die daartoe in Frankrijk werd ingevoerd). 
218  Kruithof, 87-90, nrs. 28-32, wat in concreto is te beoordelen. Onder omstandigheden kan 
 sommige “extrapatrimoniale schade“ aldus wel aan Kruithofs’schadebegrip beantwoorden. 



L. Cornelis – Bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen middels subjectieve rechten    

Publication www.lawbackontrack.org – March 2022 

 

 84 

 

Wanneer de morele schade (de aantasting van gevoelens of overtuigingen) de 

behoeftebevrediging, maar niet de behoeftebevredigingscapaciteit van de 

getroffene vermindert 219, heeft de preadviseur woorden tekort om zijn afkeuring 

te formuleren.  

Hij noemt de morele schade dan ook een zwakke schakel in de 

aansprakelijkheidsdoctrine, oneigenlijk gebruikt om algemenebelangacties in het 

Belgisch recht mogelijk te maken. 

 

Kruithof omschrijft het, in zijn preadvies behandelde onderwerp dan ook als de 

vraag “of van de rechter een bevel of verbod op bepaalde handelingen kan worden 

verkregen louter op de basis dat dit nodig of nuttig is om bepaalde belangen te 

beschermen, wanneer dit niet kan worden gebaseerd op een vooraf bestaande 

rechtsplicht gegrond op een subjectief recht (…) of op een gedragsregel opgelegd 

door het objectief recht, met andere woorden indien niet vooraf door de politiek 

verantwoordelijke overheid is beslist dat een dergelijk bevel of verbod in het 

algemeen belang is (…)“.220 Zoals uit zijn preadvies blijkt, beantwoordt hij de vraag 

ontkennend in functie van de betekenis die hij aan het subjectieve recht geeft en 

van de finaliteit die, volgens hem, aan het objectief recht toekomt. 

 

56. De preadviseur gaat eerst op zoek naar de materiële rechtsgrond van 

algemeenbelangacties. Daarna staat hij stil bij de formele 

toelaatbaarheidsvereisten. Ten slotte analyseert hij of rechterlijke injuncties 

kunnen worden bijgevallen. 

 

Kruithof acht de algemeenbelangactie mogelijk wanneer zij berust op (1) op een 

subjectief recht of, ingewikkelder, (2) op het objectief recht. 221 

 

 
219  Om de behoeftebevredigingscapaciteit te verminderen moet de aantasting van de 

behoeftebevrediging de getroffene, objectief en meetbaar, in zijn activiteiten hinderen. 
220  Kruithof, 92, nr. 37. 
221  Kruithof, 92-97, nrs. 38-46. 
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Hij omschrijft het subjectief recht, met bijhorende rechtsvordering, als de 

bevoegdheid waardoor een persoon kan bepalen hoe een ander zich moet 

gedragen. 222 Met de uitoefening van een subjectief recht kan een gedrag, dat is 

bepaald door één of door het algemeen belang, vanwege de overheid of van een 

particulier persoon worden geëist, waardoor van een algemeenbelangenactie is te 

spreken. 

Twee soorten (subjectieve) rechten komen daarvoor, volgens Kruithof, in 

aanmerking : “enerzijds, rechten die alle burgers gemeen hebben en die de 

beleidsmarge van de overheid inperken, de grondrechten, en anderzijds, rechten 

geput uit aansprakelijkheid, omdat het aansprakelijkheidsrecht de krenking van 

loutere belangen als het ware “omzet“ in subjectieve rechten op 

schadeloosstelling“. 223 

Vorderingen tot afdwinging van het objectief recht zijn, volgens de preadviseur, in 

beginsel ongeschikt als grondslag van algemeenbelangacties omdat zij, op één 

uitzondering na, door de overheid moeten worden ingeleid en afgedwongen. 224 

Een dergelijke vordering zou immers een “actio popularis“ zijn wanneer een burger 

het objectief recht van één of meerdere “anderen“ wil afdwingen : “Burgers hebben 

niet de bevoegdheid te beslissen of anderen de wet moeten naleven of niet, 

hoezeer zij er ook belang bij kunnen hebben dat de wet wordt nageleefd“. 225 

Toch kan dat, uitzonderlijk, gebeuren wanneer de wetgever een rechtsvordering 

in het leven roept die niet op een subjectief recht berust. De preadviseur 

onderscheidt de zgn. toegewezen rechtsvorderingen (eerste categorie) en de, 

door de wet aan (de) burgers uitbestede rechtsvorderingen om het objectief recht 

in het algemeen belang te handhaven (tweede categorie).226 

 
222  Kruithof, 93, nrs. 39-40. 
223  Kruithof, 94, nr. 41 (onderstreping toegevoegd). Hij schrijft wel dat hij in zijn advies de 

mogelijkheid bekijkt om een algemeenbelangactie materieelrechtelijk te baseren op civiele 
buitencontractuele aansprakelijkheid, terwijl in het publiekrechtelijke deel (van A. Wirtgen) de 
mogelijkheid wordt onderzocht om dergelijke actie te baseren op fundamentele rechten, tesamen 
met de beoordelingsmarge die de rechter hierbij heeft om te bepalen wat het algemeen belang 
vereist, maar uiteindelijk behandelt hij die aspecten ook in zijn advies (zie hierna nrs 63-69) om 
tot andere bevindingen dan Prof. Wirtgen te komen. 

224  Kruithof, 94-95, nrs. 42-43. 
225  Kruithof, 95, nr. 43. Volgens de preadviseur mist de burger daartoe “persoonlijk belang“ (zie 
 hiervoor nrs. 16-19). 
226  Kruithof, 96, nr. 44. 
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B. Wie heeft toegang tot de arena ? 

 

57. Tegen die (materiële) achtergrond, speurt Kruithof vervolgens naar de personen 

die “juridisch in staat (zijn) de algemeenbelangactie, gebaseerd op een grondrecht 

of een recht op schadeloosstelling te brengen“. 227 

 

Hij bespreekt eerst de algemene toelaatbaarheidsvoorwaarden van het 

(proces)belang en van de (proces)hoedanigheid (artikel 17, eerste lid Ger.W.). 228 

Hij stelt vast dat een eenstemmige doctrine (en rechtspraak) het (proces)belang 

opvat als het voordeel dat de eiser uit het proces kan halen in de hypothese dat 

de rechter het gevorderde toekent. 

De preadviseur vertaalt zulks als “het nut van de gezochte rechterlijke beslissing 

op zich“ en als de vereiste “dat wat wordt gevorderd de 

behoeftebevredigingscapaciteit van de (eiser) moet vergroten.“ 229 

De (proces)hoedanigheid wordt omschreven als “de relatie tussen de (eiser) en de 

rechtsvordering waarop (de eis) is gebaseerd“. 

 

Zo belandt Kruithof, na een bespreking van de toelaatbaarheidsvoorwaarden van 

de burgerlijke partijstelling 230, bij het lange, Belgische verhaal van 

“collectiefbelangvorderingen“ ingeleid door verenigingen met 

rechtspersoonlijkheid. 231 Hij overloopt oudere, bijzondere wettelijke regelingen, 

het pad dat heeft geleid tot het Eikendael-arrest van het Hof van Cassatie, de 

kritiek daarop, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, de vorderingen tot 

bescherming van het leefmilieu (de milieustakingswet; het Verdrag van Aarhus) en 

vorderingen tot bescherming van grondrechten die de wetgever in het leven riep, 

alvorens de nieuwe algemene regeling van artikel 17, lid 2 te besnuffelen. 

 

 
227  Kruithof, 97, nr. 47. 
228  Kruithof, 98-101, nrs. 48-55. 
229  Kruithof, 100-101, nr. 55. 
230  Kruithof, 101-102, nrs. 56-58. 
231  Kruithof, 102-132, nrs. 59-105. 
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Hij aanvaardt dat een rechtspersoon door eigen keuzes belangen kan verkrijgen 

en dat die belangen procedureel als toelatingsvereiste volstaan. 

Wel hamert de preadviseur erop dat het procedureel belang moet worden 

onderscheiden van het (materiële) belang waarvan de krenking voor de 

gegrondverklaring van een aansprakelijkheidsvordering vereist is. 232 

Met argusogen kijkt hij er eveneens op toe dat wettelijk toegewezen vorderingen 
233 geen “acto popularis“ worden. 234 

 

Zowel wanneer de wetgever de rechtsvordering aan natuurlijke personen toekent 
235, als wanneer rechtspersonen 236 daarvan als titularis worden aangeduid, kan 

haar uitoefening leiden “tot de ongedaanmaking of stopzetting van de aantasting 

van het gemeenschappelijk middel in het behartigde collectieve belang, wat als 

gevolg zal hebben dat ook de betrokken (collectieve) belangen van de getroffenen 

gediend zijn, maar kan niet gericht zijn op een vergoeding van de schade geleden 

door deze individuen“. 237 

 

C. Het verdict 

 

 
232  Wat hij met volgende voorbeelden illustreert : “ Een persoon heeft allicht wel een (procedureel) 

belang bij de toekenning van een vordering tot reparatie van een res communis dat een rol speelt 
in diens behoeftebevredigingsmechanisme, maar vermits deze zaak zelf voor deze persoon geen 
belang vormt, vormt een aantasting ervan op zich geen door deze persoon geleden schade“ 
(Kruithof, 108, nr.70) en “Dat vervuiling van grond geen belang van de milieuvereniging heeft 
gekrenkt, is dus irrelevant bij het beoordelen of die vereniging belang heeft bij het verkrijgen van 
een bodemsaneringsbevel. Zo stelde Dabin terecht dat, terwijl de vereniging geen vordering tot 
schadeloosstelling kan instellen omdat geen belang van de vereniging is gekrenkt, deze wel 
voldoet aan het procedureel vereiste belang om een vordering tot staking in te stellen tegen 
handelingen die het bereiken van het (statutaire) doel bemoeilijken“ (Kruithof, 112, nr. 76). 

233  Zie hiervoor nr. 56. In de regel (uitzondering is het Verdrag van Aarhus) laten wettelijk 
 toegewezen rechtsvorderingen enkel aan rechtspersonen toe om in rechte welbepaalde door de 
wet  omschreven collectieve of algemene belangen te behartigen (Kruithof, 96, nr. 44). 
234  Waardoor de toepassing/afdwinging van (het) objectief recht wordt beoogd (Kruithof, 95, 

nr.43). 
235  Wat in het Gerechtelijk Wetboek en eveneens door het Verdrag van Aarhus gebeurt. 
236  Soms ook aan verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals vakbonden). 
237  Kruithof, 130-131, nr. 103. Hij benadrukt tevens dat toegewezen vorderingen niet uitoefenbaar 
 zijn ter behartiging van een collectief of algemeen belang, maar een schending of minstens een 
 ernstige dreiging van schending vergen van het, door de wetgever aangewezen collectief of 
 algemeen belang (zoals de grond- en mensenrechten in het kader van artikel 17, tweede lid 
 Ger.W. 
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58. Volgens Kruithof, hebben algemeenbelangacties dus niets in het 

aansprakelijkheidsrecht te zoeken. Om zich ervan te vergewissen dat zulks goed 

doorgedrongen is, worden de bezwaren in het afsluitende deel van het preadvies 
238 nogmaals, nauwgezet, opgelijst : het aansprakelijkheidsrecht genereert geen 

subjectieve rechten die voor algemeenbelangacties dienstig kunnen zijn. 

De preadviseur zet de hakken andermaal diep in het zand om duidelijk te maken 

dat de aantasting van een collectief of algemeen belang geen vergoedbare schade 

oplevert en geen (schade)herstel in natura kan verantwoorden. 

Omdat risico op schade, vrees voor schade en dreigende schade mogelijk 

neerkomen op de krenking van een belang, maar de 

behoeftebevredigingscapaciteit van de betrokkene niet aantasten, hoeft er dus niet 

over schadevergoeding of -herstel te worden gebeuzeld. 

 

In rechte lijn daarmee, pakt hij de leer van de morele schade 239 aan die hij, als 

“oprekking“ van het schadebegrip, kordaat van de hand wijst. Misnoegd stelt hij 

vast dat de aansprakelijkheidsdoctrine erdoor wordt verwrongen en dat het begrip 

“morele schade“ leidt tot de toekenning van een afdwingbaar recht op de betaling 

van een significant geldbedrag dat rekening houdt met de omvang van de 

veroorzaakte aantasting van milieubestanddelen aan een vereniging ter 

financiering van toekomstige activiteiten die nuttig worden geacht. 240 

 

Vervolgens laat Kruithof geen spaander heel van de bewering dat maatregelen om 

de verergering van vastgestelde schade te vermijden, de schade in natura zouden 

herstellen. Lucide merkt hij op dat dergelijke maatregelen de (berokkende) schade 

niet herstellen,maar betrekking hebben op (toekomstige) schade. Ze strekken 

 
238  Onder de titel “rechtsgrond voor injuncties“ (Kruithof, 132-150, nrs. 106-137. 
239  “… dit begrip is zo vaag, dat zelfs ontevredenheid of frustratie over een gang van zaken 
 voldoende kan zijn om zich benadeelde te noemen“. (Kruithof, 134, nr. 109). 
240  Kruithof, 137, nr. 113. Toegepast op artikel 17, tweede lid Ger.W. herhaalt hij dat die 
 (toegewezen) rechtsvordering alleen gericht kan zijn op (1) het verkrijgen van een vaststelling 
 voor recht dat een inbreuk op grondrechten werd gepleegd en (2) het opleggen van een injunctie 
 om deze inbreuk te staken en de eventuele gecreëerde feitelijke toestand, die voor verdere 
 krenking van het behartigde (collectieve of algemene) belang blijft zorgen, ongedaan te maken 
 (Kruithof, 138, nr. 114). 
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ertoe te voorkomen dat door (nieuwe of herhaalde) fouten nieuwe schade wordt 

veroorzaakt. Het gaat dus over rechtsherstel, niet over schadeherstel. 241 

 

Niet alleen het schadebegrip verspert de weg naar het aansprakelijkheidsrecht, 

maar ook de rechtsplichten zijn een pad in de korf van algemeenbelangacties die 

zich van het aansprakelijkheidsrecht zouden willen bedienen.242 

 

Kruithof toont immers aan dat er in het aansprakelijkheidsrecht geen plaats is voor 

een zgn. herstel in natura als sanctie wegens de miskenning van een rechtsplicht 

of van een (de) algemene zorgvuldigheidsnorm. 

Met verve spreekt hij tegen dat uit de artikelen 1382-1383 oud B.W. een 

rechtsplicht volgt om zich “rechtmatig“ te gedragen, benadrukkend dat die 

wetsbepalingen enkel verbieden foutief veroorzaakte schade onhersteld te laten. 
243 

 

59. Daarmee komt de preadviseur tot de essentie van zijn betoog : rechterlijke 

injuncties die een vorm van rechtsherstel opleggen, hebben volgens hem een 

volstrekt andere grondslag dan het aansprakelijkheidsrecht. 

De grenzen van het aansprakelijkheidsrecht overstijgend, stelt hij vast dat het in 

die gevallen steeds gaat over de afdwinging van een vooraf bestaand subjectief 

recht dat (al dan niet onrechtmatig of foutief) werd aangetast.244 

In zijn lezing van het vonnis, uitgesproken in de Belgische klimaatzaak 245, is die 

uitspraak niets anders dan een verklaring van recht, gegrond op de artikelen 2 en 

8 EVRM, en wordt slechts de schijn gewekt dat de verweerders aansprakelijk 

zouden zijn. 246 

 
241  Kruithof, 139-140, nrs. 118-119. 
242  Kruithof, 140-150, nrs. 120-137. 
243  Kruithof, 142-143, nrs. 122-124. Hij erkent dat de niet-nakoming van een rechtsplicht 
 onrechtmatig kan zijn, maar voegt daaraan toe dat niet elke onrechtmatigheid berust op de niet-
 nakoming van een rechtsplicht, waarbij hij verwijst naar objectieve aansprakelijkheden, die geen 
 niet-nakoming van een rechtsplicht vergen. 
244  Kruithof, 144-146, nrs. 126-129 (met verwijzing naar geschriften van T. Léonard, P. Wéry en P. 
 Gillaerts). 
245  Zie hiervoor nr. 122. 
246  Kruithof, 146, nr. 129 
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Scherp herhaalt Kruithof dat geen rechtsplicht met (herstel)maatregelen kan 

worden afgedwongen wanneer de eiser zich niet op de aantasting van een 

subjectief recht kan beroepen. 

De aanname dat de naleving van gedragsregels, van het objectief recht of van de 

(een) zorgvuldigheidsnorm bij toepassing van artikel 1382 oud BW kan worden 

afgedwongen, misvormt die wetsbepaling, aldus Kruithof, tot een actio popularis. 
247 

 

Het Shell-vonnis 248 vindt dan ook geen genade in de ogen van de preadviseur : 

“een uitspraak zoals in de klimaatzaak tegen Shell, waarin op basis van een 

zorgvuldigheidsplicht, toegedicht aan de wettelijke bepaling van de 

foutaansprakelijkheid, aan een private onderneming maatregelen worden 

opgelegd om deze te dwingen tot gedrag dat door geen enkele op zich 

afdwingbare rechtsregel is voorgeschreven maar dat op basis van 

wetenschappelijke rapporten en niet bindende internationale afspraken onder 

derden door de rechter in concreto redelijk wordt geacht, lijkt moeilijk te rijmen met 

de patronen herkenbaar in de Belgische bestaande rechtspraak“. 249 

 

Zijn eindbevindingen zijn bedoeld als mokerslagen. De vaststelling dat rechters 

enkel injuncties opleggen wanneer de onrechtmatigheid uit een inbreuk op een 

subjectief recht bestaat, bevestigt dat het bevel niet is gebaseerd op 

aansprakelijkheid, maar wel op de rechtsplicht waarvan de niet-nakoming de 

onrechtmatigheid oplevert. 250 

 

Toegepast op bevelen (tot rechtsherstel) die de rechter aan de overheid oplegt, 

acht Kruithof die enkel mogelijk wanneer het doel, waartoe de injunctie strekt, in 

het objectief recht is vastgelegd. Hij waarschuwt dat zelfs in dat geval de politieke 

overheid de discretionaire ruimte behoudt om binnen de, door het objectief recht 

 
247  Kruithof, 146-149, nrs. 130-135.  
248  Zie hiervoor nrs. 13-14. 
249  Kruithof, 147, nr. 132. 
250  Kruithof, 149, nr. 135. 
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gelaten beleidsmarge de keuzes te maken nodig om te bepalen welke specifieke 

maatregelen wenselijk zijn. 

Als er geen sprake is van een onwettigheid 251, kan de rechter – volgens de 

preadviseur – naar bestaand Belgisch recht (ook 252) aan de overheid geen bevel 

opleggen, omdat er in dat geval geen rechtsplicht is, die zou kunnen worden 

afgedwongen. 253 

 

VI. Bespreking 

 

A. Waarom wel, waarom niet? 

 

60. Kruithof is zelfs geen koele minnaar van algemeenbelangacties, hij lust ze gewoon 

niet. Zijn hoofdbekommernis bestaat erin hen elke weg naar het 

aansprakelijkheidsrecht te ontzeggen. 

 

Gelet op, min of meer recente, interne en internationaalrechtelijke ontwikkelingen 
254, kan hij niet anders doen dan ze, buiten het aansprakelijkheidskader, te 

dulden,… maar het varkentje laat hij toch niet ongewassen. 

Hij sluit meticuleus de ene deur na de andere, niet alleeen om te verzekeren dat 

het aansprakelijkheidsrecht van algemeenbelangacties gespaard blijft, maar ook 

om ze aan objectief recht schatplichtig te maken. 

Volgens de preadviseur moet het algemeen belang, dat door een 

algemeenbelangactie wordt gediend, door een vooraf bestaande rechtsplicht zijn 

omschreven en wanneer die beschrijving een beleidsruimte (voor de overheid of 

voor particulieren) bevat, moet de rechter die ruimte eerbiedigen. 

 

 
251  Volgens de preadviseur is dit “een schending van een gedragsregel van objectief recht, inclusief 
 het niet-nakomen van een wettelijk opgelegde inspanningsverbintenis of van een inbreuk op 
 subjectieve rechten“. Een onzorgvuldigheid behoort daar niet toe (Kruithof, 150, nr. 137). 
252  In die hypothese kan immers “ook“ geen dergelijk bevel aan private ondernemingen worden 
 opgelegd, dixit Kruithof. 
253  Kruithof, 150, nr. 137. 
254  O.m. artikel 17, tweede lid Ger.W.; het verdrag van Aarhus… 
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Het vergaat de algemeenbelangactie niet beter met subjectieve rechten vermits 

de mate waarin de aanspraken en de bevoegdheden van hun titularis de belangen 

van anderen kunnen krenken, het resultaat is van de, aan het objectieve recht 

inherente belangenafweging, waardoor het door de titularis behartigde belang 

hoger wordt ingeschat dan het gekrenkte belang van anderen. 255 Subjectieve 

rechten zijn het spiegelbeeld van voorafbestaande rechtsplichten die op “anderen“ 

rusten, al dan niet met een beleidsruimte. 256 

De titularis van een subjectief recht kan, met andere woorden, met een 

algemeenbelangactie geen ander resultaat bekomen dan het afdwingen van de, 

op anderen rustende rechtsplicht(en), met inbegrip van de eerbiediging van de 

gebeurlijke beleidsruimte waarvan de andere, krachtens de rechtsplicht, geniet. 

 

61. Doorheen zijn preadvies staaft Kruithof zijn zienswijzen en analyses met fijnzinnige 

juridisch-technische argumenten. Het duurt tot zijn besluit 257 vooraleer hij wat 

meer in zijn kaarten laat kijken. 

Dat gebeurt naar aanleiding van de bespreking van artikel 5.188, voorgesteld door 

de Commissie belast met de hervorming van het buitenconctracueel 

aansprakelijkheidsrecht. Volgens die bepaling, afgekeurd door Kruithof, kan de 

rechter aan de persoon die op foutieve wijze schade aan anderen dreigt te 

berokkenen, een bevel of verbod opleggen om de foutieve gedraging of de 

verderzetting of herhaling ervan te voorkomen. 

Volgens de preadviseur is dat voorstel overbodig wanneer de onrechtmatigheid 

bestaat uit de miskenning van een subjectief recht. 258 Wanneer zij het gevolg is 

van een schending van een (rechts)regel van objectief recht, wordt daardoor 

volgens Kruithof een soort actio popularis voor elke belanghebbende ingevoerd. 
259 

 
255  Kruithof, 82-83, nr. 21. 
256  Die zienswijze botst evenwel met een andere kijk op subjectieve rechten, die de preadviseur 
 elders in het preadvies bijvalt, zie hierna nrs. 68-69. 
257  Kruithof, 151-153, nrs. 138-146. 
258  In die hypothese kan de injunctie immers reeds op basis van het subjectieve recht worden 
 gevorderd. 
259  Waarvan, zoals hierboven beschreven, de preadviseur niet houdt (zie hiervoor nrs. 58-59). 
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Hij noemt het voorstel revolutionair en gevaarlijk in de mate dat de rechter een 

specifiek gedrag kan opleggen zonder dat een regel van objectief recht dat gedrag 

voorschrijft, enkel omdat de zorgvuldigheid het – volgens de rechter – vereist. 

De preadviseur vat zijn kritiek als volgt samen : “Dit staat haaks op de vrijheid te 

mogen doen wat niet door een geldende rechtsregel wordt verboden en maakt de 

rechter tot regelgever“. 260 

 

Omdat algemeenbelangacties bovendien kunnen leiden tot fricties tussen politiek 

verantwoordelijke overheden en rechters 261, meent Kruithof dat zij “te reserveren 

(zijn) voor constitutionele geschillen over de vraag of de huidige politieke 

meerderheid de bevoegdheden van de overheid is te buiten gegaan door de 

rechten van een (politieke) minderheid te schenden“. 

Algemeenbelangacties die “inhoudelijk gaan over hoe het algemeen belang dient 

te worden ingevuld“, negeren – volgens hem – “de essentie van de problematiek 

die bij niet-grondrechtelijke disputen aan de orde is, met name het “trancheren“ 

van verdelingsvraagstukken“. 

Omdat de antwoorden op die vraagstukken niet uit principes zijn af te leiden, maar 

inhouden dat, op basis van belangenafweging, beleidsdoeleinden worden 

gekozen, moeten ze, in een democratie, door politiek verantwoordelijke 

overheidsorganen worden bepaald. Kortom, de rechter moet de handen thuis 

houden.  262 

 

62. Met het uitgangspunt dat “wat niet door een geldende rechtsregel wordt verboden”, 

toegelaten is zullen bijzonder weinig juristen, economen en politici moeilijkheden 

hebben. Het is een ode aan het “rijk van de vrijheid”. 

De slogan laat evenwel in het midden wat die geldende rechtsregels inhouden en 

hoe “de vrijheid“ zich voordoet. 

 
260  Kruithof, 151, nr. 143. 
261  Waardoor, volgens de preadviseur, het vertrouwen in de rechterlijke onafhankelijkheid kan 

worden ondermijnd. 
262  Kruithof, 153, nr. 146. 
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De stille wenk in het preadvies bestaat erin dat de geldende rechtsregels bij de 

politiek verantwoordelijke overheidsorganen zijn te zoeken, wat andermaal 

bevestigt dat met slogans snel een verkeerde richting wordt ingeslagen. 

De geldende rechtsregels omvatten immers, eerst en vooral, de 

voorranghebbende normen en de rechtspraak waartoe zij, in overeenstemming 

daarmee, aanleiding hebben gegeven. Zij dringen zich aan alle staatsmachten op 

en dus niet enkel aan de politiek verantwoordelijke overheidsorganen. Daaruit 

volgt dat ook die voorranghebbende normen “de vrijheid begrenzen om te mogen 

doen wat niet door een geldende rechtsregel wordt verboden. Die “begrenzingen” 

moeten dus in kaart worden gebracht, wat in het preadvies blijkbaar uit de weg 

wordt gegaan of, beter, aan “politiek verantwoordelijke overheidsorganen“ wordt 

overgelaten. 

 

Met democratie spoort die, door de preadviseur aangeprezen weg niet, gelet o.m. 

op de controlemechanismen die ertoe strekken de democratische beginselen, 

finaliteit en werkingsregels door alle staatsmachten te doen eerbiedigen. 

 

De rechter, al dan niet in combinatie met het Grondwettelijk Hof, behoort 

ontegensprekelijk tot die controlemechanismen.  

Het, bovendien mistige, onderscheid tussen “constitutionele geschillen“ en “niet-

grondrechtelijke disputen“ lijkt niet van die aard te zijn dat het dat grondwettelijke 

controlemechanisme buitenspel kan zetten. 

 

 

Het is overigens zonder rechtsgrond de zgn. “constitutionele geschillen“ tot de 

vraag te beperken of de huidige politieke meerderheid de bevoegdheden van de 

overheid is te buiten gegaan door de rechten van een (politieke) minderheid te 

schenden. 

Vooreerst lijkt de preadviseur daardoor enkel geschillen op het oog te hebben die 

op de toepassing van de artikelen 10-11 van de Grondwet betrekking hebben. 
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Geschillen over (andere) grond- en mensenrechten zouden aldus ongeschikt zijn 

voor algemeenbelangacties. 263 

Vervolgens is het willekeurig de algemeenbelangactie enkel op de overheid te 

betrekken en de aantasting van grond- en mensenrechten (inclusief de artikelen 

10-11 Grondwet) door particuliere personen en ondernemingen aan de rechter te 

onttrekken. 264 

Dezelfde willekeurigheid steekt het hoofd op wanneer enkel de ongrondwettelijke 

uitoefening van bevoegdheden door de huidige meerderheid met een 

algemeenbelangactie onder vuur zou kunnen worden genomen. Het is niet te 

verantwoorden dat de uitoefening van bevoegdheden door eerdere meerderheden 
265 niet langer op hun grondwettelijkheid zouden kunnen worden gecontroleerd. 

 

Het is even gewaagd te beweren dat het “trancheren“ van verdelingsvraagstukken 

de essentie zou zijn “van de problematiek die bij niet-grondrechterlijke  disputen 

aan de orde is“. Aldus wordt weggemoffeld dat verdelingsvraagstukken in essentie 

gaan over de (effectieve) uitoefening van de grond- en mensenrechten van de 

personen die, rechtstreeks of middelijk, bij die verdeling betrokken zijn of erdoor 

worden geraakt. 

Het is juist dat de antwoorden op die vraagstukken belangenafwegingen en 

beleidsdoeleinden vergen. Dat neemt niet weg dat de instellingen die “trancheren“ 

en de (rechts)personen die de zgn. verdelingsregels toepassen moeten dulden dat 

hun beslissingen en gedrag aan de voorranghebbende normen worden getoetst, 

ook wanneer zulks met een algemeenbelangactie gebeurt. 

 

   B. Rechtsplichten en objectief recht 

 

63. Het is meer dan duidelijk dat de preadviseur bij het objectief recht zweert. De 

bestaande wetten 266 richten zich met gebods- en verbodsbepalingen tot de 

(rechts)personen die zich in hun toepassingsgebied bevinden. In hun hoofde 

 
263  Terwijl het preadvies, op meerdere plaatsen, het tegendeel zegt. 
264  Terwijl de overheid ook moet instaan voor de eerbiediging en handhaving van de grond- en 
 mensenrechten zowel in verticale, als in horizontale verhoudingen. 
265  In welke eeuw ze zich ook voordeed. 
266  En de, in dat kader en daarmee overeenstemmende jurisprudentiële rechtsregels. 
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worden de gebods- en verbodsbepalingen “rechtsplichten“ die hun handelingen en 

gedragingen determineren. Daardoor verwerven ze “de vrijheid te mogen doen wat 

niet door een geldende rechtsregel wordt verboden“. 267 

Daarom kan de preadviseur het niet pruimen dat een geldende regel achteraf het 

voorwerp van discussie wordt 268 en dat de burger/de onderneming het risico loopt 

dat de betekenis 269 van het opgelegde gebod of verbod wordt gewijzigd 

(verzwaard) door de rechter die zijn opvatting met betrekking tot het algemeen 

belang voorrang geeft op de belangenafwegingen en de beleidskeuzes die uitgaan 

van politiek verantwoordelijke overheidsorganen, op het moment dat zij het gebod 

of het verbod in het leven roepen. 

 

Gewapend met die inzichten, graaft de preadviseur zich dieper en dieper in.  

Zijn hoofdbekommernis bestaat erin het bestaande aansprakelijkheidsrecht, dat 

tot het objectief recht behoort, uit de klauwen van het rechterlijk ingevulde 

algemeen belang te houden. 270 

Daarmee neemt hij evenwel geen genoegen : zich bedienend van het doembeeld 

van de actio popularis, barricadeert hij elke toegang tot de rechter wanneer de 

burger of een rechtspersoon een rechtsvordering inleidt tot afdwinging van het 

objectief recht. 271 

Hij wil kennelijk aan de rechter de verleiding besparen om het algemeen belang in 

te vullen zoals de eiser dat zou wensen. 272 

Dezelfde bekommernis duikt op wanneer Kruithof de bevelen beschrijft die de 

rechter aan de overheid kan geven. 

Zoals alle andere rechtssubjecten moet de rechter zich, volgens hem, schikken 

naar de uitkomst van de belangenafweging die de bevoegde (politieke) overheid 

expliciet of impliciet heeft gemaakt of die in de betwiste overheidsbeslissing of 

regelgeving is aan te treffen. 273 

 
267  Kruithof, 252, nr. 143. 
268  O.m. in het kader van een algemeenbelangactie. 
269  De inhoud, de zin of de draagwijdte. 
270  Kruithof, 132-150, nrs. 106-137 ; zie hiervoor nrs. 55-56 en 58-59. 
271  Kruithof, 94-95, nr. 42-43 ; zie hiervoor nr. 55. 
272  Kruithof, 91, nr. 36. 
273  Kruithof, 91-92, nr. 36 en 149-150, nrs. 136-137. 
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64. Het algemeen belang en zijn beoordeling uit het aansprakelijkheidsrecht weren, is 

evenwel sneller gezegd dan gedaan. 

Uiteraard is het preadvies niet aan de morele schade gewijd, maar de wijze waarop 

zij daarin als oord van aansprakelijkheidsverderf wordt voorgesteld, is buitenissig. 

 

Hoewel hij tal van vormen van pijn, smart of enig ander moreel leed als aantasting 

van de behoeftebevredigingscapaciteit aanvaardt 274, wijst hij de aantasting van 

een “gevoelen“ als extrapatrimoniale schade af. 

Volgens Kruithof kan de aantasting van een gevoelen wel aanleiding geven tot 

verminderde behoeftebevrediging maar niet tot vermindering van de 

behoeftebevredigingscapaciteit omdat zij de getroffene (m/v/x), dixit de 

preadviseur, niet hindert in zijn activiteiten. 275 

Het is mogelijk “juridische logica” voor gevorderden, maar de bewering mist 

werkelijkheidsgehalte, waardoor die logica op los zand drijft. 

 

De, door de preadviseur erkende vormen van extrapatrimoniale of morele schade 

berusten telkens op de aantasting van een gevoelen. De aanname dat enkel de, 

door de preadviseur erkende vormen van morele schade de getroffene in zijn 

activiteiten hinderen, wordt door hem overigens niet verantwoord of gestoffeerd. 
276 

 

Het mist bovendien feitelijke grondslag aan te nemen dat de aantasting van elk 

ander gevoelen niet zou kunnen leiden tot hinder in de activiteiten, zelfs wanneer 

die hinder om uiteenlopende redenen, verborgen wordt gehouden of door 

meerinspanningen wordt gecompenseerd. Dat stress, depressie, burnout, 

gedragsstoornissen … die vaak het gevolg zijn van de aantasting van gevoelens 

 
274  Hij vermeldt “de aantasting van de eer en goede naam, de aantasting van individuele vrijheid en 
 eerbaarheid, de aantasting van de fysieke integriteit, de esthetische schade, genoegenschade en 
 steriliteit“. 
275  Kruithof, 88-99, nr. 30. 
276  Overigens is het best mogelijk dat een, door Kruithof aanvaarde morele schade de getroffene 
 niet hindert in zijn activiteiten (bij voorbeeld een zeer beperkte aantasting van de fysische 
 integriteit of zeer lichte esthetische schade die zelden of nooit aan het zonlicht wordt 
 blootgesteld of waarvan de getroffene zich niets aantrekt). 
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die eerder niet of onvoldoende in aanmerking zijn genomen, mogelijk de 

behoeftebevrediging, maar niet de behoeftebevredigingscapaciteit verminderen 

omdat zij de activiteiten van de getroffene niet hinderen, mist duidelijk grondslag. 

Ongeacht haar oorzaak, kan de vermindering van de 

behoeftebevredigingscapaciteit van de getroffene in die gevallen niet ernstig 

worden betwist. De manier waarop in de samenleving door sommigen met 

algemene belangen of met het algemeen belang wordt omgegaan, kan de oorzaak 

van leed zijn, maar dat volstaat niet om dat leed als schade of als vermindering 

van de behoeftebevredigingscapaciteit te diskwalificeren. 

 

65. De rechtsplicht die door het aansprakelijkheidsrecht wordt opgelegd bestaat 

inderdaad uit de vergoeding of het herstel van de foutief of onrechtmatig 

veroorzaakte schade. 277 

 

Het gaat evenwel niet op te denken dat het aansprakelijkheidsrecht daardoor een, 

voor algemene belangen, resp. voor het algemeen belang oninneembare burcht 

zou zijn. 

De aansprakelijkheidsvoorwaarden laten de rechter voldoende 

beoordelingsvrijheid om door hem aan algemene belangen (resp. het algemene 

belang) ontleende elementen op zijn beslissing te laten doorwegen.  

Daarbij wordt meteen gedacht aan de (toepasselijke) algemene 

zorgvuldigheidsnorm, zijnde de concretisering van de wijze waarop, volgens de 

rechter, een normaal voorzichtig en redelijk persoon, in dezelfde omstandigheden, 

(al dan niet) zou hebben gehandeld, maar de beoordelingsvrijheid heeft meerdere 

ankerpunten. Zij laat zich ook gelden wanneer het erop aankomt te beoordelen of 

de miskende rechtsregel (al dan niet) een welbepaald gedrag oplegt, of er zich 

een onoverkomelijke dwaling voordoet, of er, in de gegeven omstandigheden, tot 

een oorzakelijk verband is te besluiten, of de schade al dan niet voor vergoeding 

vatbaar is, dan wel rechtmatig is, of het bewijs van de 

aansprakelijkheidsvoorwaarden is geleverd… 

 

 
277  Het opgelegde gebod, resp. verbod bestaat erin de foutief of onrechtmatig veroorzaakte schade 
 te vergoeden, resp. foutief of onrechtmatig veroorzaakte schade niet onvergoed te laten. 
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Achter al die aspecten en beoordelingen bevindt er zich meer dan voldoende 

ruimte voor algemene belangen, dan wel het algemene belang dat de rechter, al 

dan niet, wil behartigen. Of en in welke mate zijn beoordeling strookt met de 

belangenafweging of de beleidskeuzes van de politiek verantwoordelijke organen 

op het moment dat zij de aansprakelijkheidsregels in het leven riepen, is niet enkel 

onachterhaalbaar, maar wordt ook niet onderzocht. Die feitelijke beoordelingen 

zijn onaantastbaar tot en met het niveau van het Hof van Cassatie. 

Het is dan ook een illusie te denken dat algemene belangen, resp. het algemene 

belang, bekeken door de bril van de gevatte rechters, uit de 

aansprakelijkheidsbeoordeling en de eventuele schadevergoedingsplicht zijn weg 

te denken. 

 

66. Wat kan er verkeerd zijn met een zgn. actio popularis? Komt niet elke vorm van 

rechtsbedeling, op de ene of de andere wijze, neer op de afdwinging van (één of 

meerdere regels van) objectief recht, ongeacht de persoon waarvan de vordering 

uitgaat? 278 

Heeft de toepassing van een (algemene en abstracte) rechtsregel op een 

individueel en concreet geschil niet steeds die draagwijdte en dat gevolg? 

Kan in een democratische samenleving ernstig worden betwist dat personen er – 

per definitie – belang bij hebben dat de rechtsregels 279, die zij aanwijzen, door de 

overheid of door anderen ten opzichte van hen worden nageleefd, wanneer zij 

menen dat zulks niet het geval is? Kan de rechter zich aan het onderzoek van 

dergelijke vordering onttrekken? 

Moet niet evenzeer worden aangenomen dat er tussen dergelijke vordering en de 

rechtsverhouding tussen de eiser en de aangesproken overheid of anderen, het 

vereiste verband bestaat om tot proceshoedanigheid te besluiten? 280 

 

Als er daarover al twijfel kan bestaan, dan hakt de wetgever toch zelf de knoop 

door wanneer hij hetzij aan elkeen, hetzij aan nader bepaalde personen de 

 
278  Overheid, natuurlijke of rechtspersoon. 
279  Die geacht worden met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels overeen te 
 stemmen. 
280  Zie hiervoor nr 57. 
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bevoegdheid toekent om in rechte op te komen voor het algemeen belang, voor 

één of meerdere nader bepaalde algemene belangen of voor algemene 

zorgvuldigheidsnormen 281 die moeten worden nagekomen? 

 

Eerder dan de weg van de burger (of rechtspersoon) naar de rechter te versperren, 

lijkt de samenleving er belang bij te hebben dat de, in haar schoot geldende 

rechtsregels, op voorwaarde dat ze daadwerkelijk met de voorranghebbende 

normen stroken, worden nageleefd. Dat belang is niet minder groot wanneer het 

initiatief daartoe niet door de overheid, maar door particulieren wordt genomen. 

 

67. Het moeilijkste te verteren is evenwel de inkorting in het preadvies van het 

algemeen belang tot de belangenafweging(en) en beleidskeuzes gemaakt door de 

politiek verantwoordelijke organen, die aan de besis van de geldende rechtsregels 

liggen en hen derhalve voorafgingen. 

Voor dergelijk afgetopt algemeen belang komt Kruithof op en hij gebruikt het om 

het vonnis in de Belgische en in de Shell-klimaatzaak zwaar op de korrel te nemen. 

Het zijn evenwel niet die vonnissen, maar wel de inkorting van het algemeen 

belang die zorgwekkend zijn (is). 

 

In een democratie zijn de belangenafwegingen en de beleidskeuzes van de 

politieke verantwoordelijke organen, die hun beslag in rechtsregels krijgen, niet 

noodzakelijk zaligmakend. Dat zijn ze pas wanneer en in de mate dat zij met de 

voorranghebbende normen stroken. Zo wil de hiërarchie van de normen het om te 

verzekeren dat alle politiek verantwoordelijke organen zich aan de democratische 

beginselen, finaliteit en werkingsregels houden, die in die voorranghebbende 

normen besloten liggen. 

Hun voorrang bestaat overigens niet enkel bij de totstandkoming van een 

rechtsregel, maar ook bij elke daarvan gemaakte toepassing. 

 

 
281  Die ontegensprekelijk  algemene belangen, zoniet het algemeen belang dienen. 
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Het is dan ook een vergissing het algemeen belang en de rechtsregels te willen 

herleiden tot de wil of de bedoeling van de politiek verantwoordelijke organen die 

ze in het leven riepen. 

Integendeel moet, bij elke, van de rechtsregel gemaakte of verwachte toepassing 
282 kunnen worden onderzocht en bepaald of zij, al dan niet, strookt met het 

objectief recht dat in de voorranghebbende normen is aan te treffen. Daardoor 

kunnen de toepassing van de rechtsregel en, impliciet, de daaraan onderliggende 

belangenafwegingen en beleidskeuzes, bij voorbeeld, worden getoetst aan de 

uitoefening van grond- en mensenrechten, die de voorranghebbende normen 

hebben toegekend. 

 

Aan de basis van de voorranghebbende normen liggen belangenafwegingen en 

beleidskeuzes, die voorgaan op de afwegingen en keuzes die in de rechtsregel tot 

uiting komen, wanneer ze daarmee niet  of slechts gedeeltelijk overeenstemmen. 

Dat alles is vanzelfsprekend niet nieuw voor Kruithof, die bij de bespreking van het 

algemeen belang overigens schrijft : “De enige uitzondering hierop 283 bestaat 

indien de inhoud van regelgeving strijdig is met een hiërarchisch hogere 

rechtsregel. Dit betekent immers dat de regelgevende overheid een keuze heeft 

gemaakt die, blijkens de inhoud van die hogere norm, niet in het algemeen belang 

is zoals dit is bepaald door de hogere overheid“.284 

Alleen vergeet hij die  “uitzondering” (die in werkelijkheid de regel is) te gebruiken 

wanneer hij de rechterlijke bevelen bespreekt. 

 

Daar begint dus het echte verhaal, vermits de voorranghebbende normen, 

ongeacht of ze als duidelijke en concrete rechtsregels, dan wel als (toegespitste) 

open normen 285 worden gewalificeerd, uitwerking behoeven die aan de 

 
282  Waardoor de onderliggende belangafwegingen en beleidskeuzes van de politiek 
 verantwoordelijke organen zich manifesteren. 
283  Hij bedoelt de “regel“ dat de rechter gebonden is door de invulling van het algemeen belang, op 
 grond van een belangenarbitrage door de politiek verantwoordelijke overheid die zo haar weg 
 heeft gevonden tot een regel van objectief recht of die ertoe heeft geleid dat zij de politieke 
 beslissing nam - definitief of voorlopig – op een bepaald punt geen regel te geven (Kruithof, 82, 
 nr. 20).  
284  Kruithof, 82, nr. 20 in fine 
285  De terminologie van Schutgens en Sillen (zie hiervoor nr. 31) overnemend. 
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wetgever(s) is voorbehouden. Daarom bestaan er o.m. (rechterlijke) 

controlemechanismen die erover waken dat de uitwerking van de 

voorranghebbende normen blijft stroken met hun inhoud, zin en draagwijdte, 

kortom met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels. 

 

C. Subjectieve rechten in de ban van het objectieve recht 

 

68. De preadviseur heeft er geen probleem mee dat de rechter aan de overheid of aan 

anderen het bevel geeft om de, aan hen toerekenbare aantasting van andermans 

subjectief recht te beëindigen. 286 

De daaropvolgende vraag is dan : wat is een subjectief recht en hoe doet het zich 

voor? 

 

Op minstens twee plaatsen spreekt Kruithof zich daarover in het preadvies uit. 

 

Bij de begripsbepaling van het algemeen belang omschrijft de preadviseur het 

subjectief recht als het product van een abstracte belangenafweging, nl. “de mate 

waarin de titularis ervan aanspraken en bevoegdheden krijgt die de belangen van 

anderen kunnen krenken, is het resultaat van de in het objectief recht inherente 

belangenafweging, die het door de titularis behartigde belang hoger inschat dan 

het erdoor te krenken belang van derden“. 287 

 

Hij voegt eraan toe dat die prioriteit niet inhoudt dat gelijk welke andere belangen 

ervoor moeten wijken, zodat alle subjectieve rechten wel op een of andere manier 

beperkt zijn en er geen absolute rechten bestaan. Toegepast op grondrechten 

meent hij dat zij weergeven in welke mate burgers kunnen weigeren zich te voegen 

naar het door de overheid ingevulde algemeen belang. Grondrechten bepalen, 

volgens de preadviseur, de grenzen waarbinnen belangen van burgers niet 

moeten wijken voor het juridisch algemeen belang, zoals dit in regelgeving is 

vastgelegd. 

 

 
286  Kruithof, 93-94, nrs. 39-41, 132, nr. 106, 138-140, nrs. 115-119 en 146-147, nrs. 130-131. 
287  Kruithof, 82-83, nr. 21. 
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Wanneer hij, bij de bespreking van de rechtsgrond voor injuncties, aanbelandt bij 

“de rechtsplicht een subjectief recht te respecteren“ 288, laat hij gelden dat een 

(subjectief) recht inhoudt “dat de titularis ervan kan bepalen tot welk gedrag een 

ander gehouden is“ 289, zonder enige verwijzing naar het eerdere in de verf gezette 

verband met het objectieve recht en de daardoor beschermde belangenafweging. 

 

Het is mogelijk dat die verwijzing onderverstaan is, maar op zichzelf genomen lijkt 

de tweede omschrijving eerder te verwijzen naar autonome subjectieve rechten, 

waarvan de inhoud, de zin en de draagwijdte wordt bepaald door de 

belangenafweging die aan de basis van de rechtsregel ligt waarvan het subjectief 

wordt afgeleid. 

Die autonomie benadrukt Kruithof in het bijzonder met betrekking tot grondrechten, 

waarbij hij onbesproken laat wie de grenzen bepaalt waarbinnen belangen van 

burgers (beschermd door grondrechten) niet moeten wijken voor het juridisch 

algemeen belang, zoals dit in regelgeving 290 is vastgelegd. 

 

Hij meent aldus (1) dat subjectieve rechten de belangenafwegingen en de 

beleidskeuzes van de politiek verantwoordelijke organen weerspiegelen, met dien 

verstande dat de titularis binnen dat kader, dat zich eveneens aan de rechter 

opdringt, kan bepalen tot welk gedrag een ander gehouden is 291 en (2) met 

betrekking tot grondrechten dat zij een (voorafbestaande 292) betekenis hebben 

die de mate bepaalt waarin de burger kan weigeren zich te voegen naar het door 

de overheid ingevulde (en in beginsel bindende) algemeen belang. 293 

 
288  Kruithof, 144-146, nrs. 126-129. 
289  Kruithof, 145, nr. 129. 
290  Ongeacht hun plaats in de hiërarchie der normen? 
291  De preadviseur verwijst naar Ihering (…) er (is) sprake van een subjectief recht wanneer het 

objectief recht inhoudt dat een individu, via een rechtsvordering of eis in rechte, zelf zijn belang 
kan beschermen“. 

292  Waarvan de herkomst niet wordt bepaald. 
293  Met verwijzing naar volgende citaten van R. Dworkin : “individual rights are political trumps held 
 by individuals. Individuals have rights when, for some reason, a collective goal is not a sufficient 
 justification for denying them what they wish, as individuals, to have or to do, or not a 
 sufficient justification for imposing some loss or inquiry upon them“ en “It follows from the 
 definition of a right that it cannot be outweighted by all social goals“ (Kruithof, 83, voetnoot 58; 
 verwijzing naar R. Dworkin, Taking rights seriously, Cambridge Massachusets, Harvard University 
 Press, 1977, XI-XII en 91-92). 
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69. Die suggesties vergen voorbehoud. 

 

Door de speelruimte van het algemeen belang te beperken tot de 

belangenafwegingen en de beleidskeuzes van de politiek verantwoordelijke 

organen die de geldende rechtsregels ma(a)k(t)en, wordt het objectief recht 

ingekort. Er wordt immers abstractie gemaakt van de voorranghebbende normen. 

Zulks heeft gevolgen voor de subjectieve rechten waartoe de (afgetopte 

objectieve) rechtsregel leidt. Hun uitoefening kan enkel worden getoetst aan de 

belangenafwegingen en beleidskeuzes van de politiek verantwoordelijke organen, 

die tot de rechtsregel hebben geleid. Hoogstens kan ze bijkomend aan de 

voorafbestaande, autonome betekenis van de grond- en mensenrechten worden 

getoetst, waarvan de grenzen evenwel in het ongewisse blijven. 

 

Noch het ene, noch het andere is bevredigend. 

 

Zoals de rechtsregels van objectief recht, kan ook de uitoefening van elk subjectief 

recht, met inbegrip van de grond- en mensenrechten, aan de voorranghebbende 

normen worden getoetst. 

Zulks is een absolute vereiste om de verenigbaarheid van het objectieve recht, 

resp. de uitoefening van subjectieve rechten met de democratische beginselen, 

finaliteiten en werkingsregels te verzekeren en aldus een coherent rechtssysteem, 

de naam “rechtsstaat“ waardig, uit te bouwen. 

Daarbij hoort meteen de aantekening dat grond-, mensen- en andere subjectieve 

rechten geen (algemene) open normen, maar wel gebonden bevoegdheden zijn. 

Hun uitoefening door hun titularis moet op op elk moment stroken met de ketting 

van voorranghebbende normen, waaraan ze hun bestaan te danken hebben. 

Wat meer in het bijzonder de uitoefening van grond- en mensenrechten betreft, is 

zij niet te beoordelen in functie van de verhouding tussen de (gebeurlijk burgerlijk 

ongehoorzame) burger 294 en de wetgever, maar wel van de mate waarin hun 

 
294  Die een beroep doet op zgn. voorafbestaande, autonome (natuur) rechten… 
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concretisering en beperking (door de wetgever) strookt met de democratische 

beginselen, finaliteit en werkingsregels. 

 

§ 5. Bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen 

 

70. De verwachting dat de preadviezen duidelijk maken hoe klimaat, biodiversiteit en 

ecosystemen via het algemeen belang en algemeenbelangacties door het recht 

en de rechtsbedeling in bescherming worden genomen, zodat het niet tot ergere 

ontregelingen hoeft te komen, blijkt, na analyse ervan, te hoog gespannen. 

Het rechtssysteem, het objectief recht, de subjectieve rechten, het algemeen 

belang geven op dat vlak niet thuis. 

Schutgens, Sillen en Wirtgen proberen nog de gemoederen te sussen. Zij achten 

het mogelijk dat de rechter op middellange termijn bijdraagt tot de bescherming 

van het klimaat 295 wanneer de datum wordt bereikt die de rechter aan de overheid 

of aan ondernemingen oplegt om reductiedoelstellingen te halen, die bij 

veronderstelling 296 door de gedaagden worden geërbiedigd. 

 

Aangezien zij erop hameren dat aan de bestemmelingen van dergelijke rechterlijke 

bevelen de “vrije“ keuze wordt gelaten met betrekking tot de aan te wenden 

middelen en het tijdspad, houdt hun gesus in dat niets zich ertegen verzet dat de 

ontregelingen zich, in afwachting van de opleverings- of vervaldatum, ongestoord 

en mogelijk zelfs intensiever blijven ontwikkelen. 

 

Naar de smaak van Kruithof gaat dit reeds te ver. Nog nadrukkelijker dan 

Schutgens, Sillen en Wirtgen, maakt hij duidelijk dat het recht en de rechtsbedeling 

niet noodzakelijk het klimaat, de biodiversiteit- en de ecosystemen horen te 

beschermen. Het kan daarmee nog alle kanten uit: verdere ontregeling of 

aarzelende bescherming. 

 
295  En wellicht kan hetzelfde worden bereikt op het vlak van biodiversiteit en van ecosystemen. 
296  Ervan uitgaande dat die, vele jaren eerder bepaalde reductiedoelstellingen op dat moment nog 
 dienend of toereikend zullen zijn, wat eerder op een gok dan op een zekerheid lijkt. 
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Niet hij of de rechter, maar de belangenafwegingen en de beleidskeuzes die hij 

grootmoedig aan de politiek verantwoordelijke organen toevertrouwt, horen daar, 

volgens hem, over te beslissen. 

Die politiek verantwoordelijke organen zouden wikken en beschikken: de burgers 
297 en de rechter zouden zich, in beginsel, moeten schikken. 

 

71. Het lijkt er derhalve sterk op dat de preadviseurs elkaar vinden met de boodschap 

dat het recht en de rechtsbedeling zo goed als ongeschikt zijn om “iets 

daadwerkelijks” te doen aan de voorthollende ontregelingen van klimaat, 

biodiversiteit en ecosystemen. Zij lijken te denken dat recht en rechtsbedeling 

daaraan weinig kunnen doen en al zeker niet in staat zijn de ontregelingen te 

stoppen, de schadelijke gevolgen ervan te beperken en/of de reeds berokkende 

schade te doen herstellen. 

 

Mocht dat inderdaad het (eind) besluit zijn dan oogt de toekomst, o.m. gelet op het 

zesde voortgangsrapport 298 van het IPCC, bijzonder somber. 

 

Aan dat sombere beeld is niets onvermijdelijk. De preadviseurs gaan eraan voorbij 

dat recht en rechtsbedeling geen lijdende, maar leidende voorwerpen zijn, 

instrumenten die de structuur en de werking van het samenlevingsverband 

bepalen en handhaven. Hoe vreemd dit ook moge klinken, blijken zij de 

democratische beginselen, finaliteiten en werkingsregels in hun doorwerking op 

(de bescherming van) het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen reeds af te 

schrijven, zelfs vooraleer ze het democratisch kader zelf in stelling hebben 

gebracht. Wat is er aan de hand? 

 

Het staat immers vast dat de gevaarlijke ontregelingen waarmee het 

samenlevingsverband dagelijks heeft af te rekenen aan menselijke (economische, 

industriële en financiële) activiteiten zijn te “danken”. Het bestaan en de 

ontwikkeling van die activiteiten zijn zelf toe te rekenen aan het rechtssysteem, 

 
297  Bij de uitoefening van hun subjectieve rechten. 
298  Zie hiervoor nrs. 3 en 5. 
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aan daarop afgestemde rechtsregels die samen het objectief recht vormen, aan 

de uitoefening van subjectieve rechten die uit de rechtsregels worden afgeleid… 

Het is derhalve het gebruik van het rechtssysteem, van het objectief recht en van 

de, daarvan afgeleide subjectieve rechten door de personen die de vervuilende 

economische, industriële en financiële activiteiten, via ondernemingen, 

controleren, dat de ontregeling van het klimaat, de biodiversiteit en de 

ecosystemen op zijn actief heeft. 

Aan dat besluit is niet te ontkomen. Ondanks een duidelijk onderontwikkeld 

“milieurecht” en enige klimaatzaken, hebben recht en rechtsbedeling het zover 

laten komen. 

 

Dat de politiek verantwoordelijke organen (niet uitsluitend de wetgevers) daar voor 

veel tussenzitten, is evenmin ernstig te betwisten : zij zitten aan de knoppen 

waarmee het tot wetten en jurisprudentiële rechtsregels komt, zo 

“ondernemingsvriendelijk” dat de gemiddelde temperatuur de pan uit vliegt. 

 

De eindverantwoordelijkheid ligt niettemin elders. Voor economie, industrie en 

financiën zijn recht en rechtsbedeling immers slechts “un passage obligé” 

technische instrumenten die hun activiteiten, as such, mogelijk maken en 

beschermen. Zonder de ondersteuning door recht en rechtsbedeling zakken 

economische, industriële en financiële activiteiten als een pudding in elkaar, liggen 

ze in de lappenmand. 

 

Het, door de preadviezen opgehangen beeld van een machteloos recht en van 

een even machteloze rechtsbedeling klopt niet. 

Als recht en rechtsbedeling de klimaat- en ecologische ontregelingen veroorzaken 

of daaraan bijdragen door vervuilende en verkwistende economische en financiële 

activiteiten mogelijk te maken en in bescherming te nemen, dan kunnen zij 

daaraan ook perk en paal stellen, op voorwaarde dat zij met het (ontregelend) 

verleden komaf willen maken. 

Het is dus eerder een kwestie van niet willen, dan van niet kunnen. 
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72. Vooral Kruithof’s preadvies wekt de indruk dat hij zich van het voorgaande 

rekenschap geeft en zich daarom zoveel moeite getroost om aan te tonen dat het 

algemeen belang niet door de burger of door de rechter van inhoud, zin en 

draagwijdte kan worden voorzien. Het zijn daarom, volgens hem, de 

belangenafwegingen en de beleidskeuzes van de politiek verantwoordelijke 

organen, die het algemeen belang (ook in het kader van een 

algemeenbelangactie) horen te bepalen. 

 

Elke poging om daaraan te tornen, stoot volgens hem op zgn. onoverkomelijke 

juridisch-technische bezwaren in zijn visie op het privaatrecht. 299 

Ook al zou dit het geval zijn en zou die visie door talrijke privatisten worden 

gedeeld, dan is dat onvoldoende om uit het oog te verliezen dat recht en 

rechtsbedeling (maakbare) instrumenten zijn die het samenlevingsverband 

organiseren en handhaven. 

Het is niet omdat een welbepaalde visie op recht en rechtsbedeling wordt 

heroverwogen om de ontregeling van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen tegen 

te gaan, dan wel te temperen 300 dat daarom onrecht wordt gedaan aan recht en 

rechtsbedeling. 

Bepalend voor die beoordeling is de vraag of de heroverweging al dan niet beter 

past in de hiërarchie der waarden (en normen) waarvoor het  democratische 

samenlevingsverband staat dan de visie op recht en rechtsbedeling die 

onmiskenbaar tot de ontregelingen heeft geleid en blijft leiden. 

 

Om die heroverweging te verantwoorden en te ondersteunen, wordt in de 

hiernavolgende pagina’s onderzocht op grond van welke rechtsregels 

(rechtsplichten) en/of subjectieve rechten de bescherming van het klimaat, de 

biodiversiteit en de ecosystemen niet op lange of middellange termijn, maar 

meteen van de politiek verantwoordelijke organen en van (ontregelende) 

ondernemingen en eigenaars kan worden afgedwongen. 

 

 
299  Kruithof, o.m. 74-90 en 132-150. 
300  Op termijn en in de mate dat zulks door de mens kan worden bepaald. 
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Zonder de relevantie en de toepasselijkheid van het aansprakelijkheidsrecht in 

twijfel te trekken, blijft het hierna buiten beschouwing. Wanneer het tot schade 

komt die, als gevolg van vervuilende en/of energieverkwistende activiteiten, door 

ontregelend(e) klimaat, biodiversiteit of ecosystemen wordt veroorzaakt, is het kalf 

reeds verdronken. 

Vanzelfsprekend blijft het van belang de aansprakelijkheden uit te klaren en de 

slachtoffers (in de mate van het mogelijke) in de toestand te herstellen waarin ze 

zich zouden hebben bevonden indien de onrechtmatigheden, die hen troffen, zich 

niet zouden hebben voorgedaan. 301 

Beter en aantrekkelijker voor alle levende wezens op de planeet en dus ook voor 

de mens is dat de klimaat- en ecologische ontregelingen worden beëindigd of 

beperkt, zodat verdere verstoringen worden vermeden en aan de natuurkrachten 

de kans wordt gegeven zich (op termijn) te herstellen, zonder “elitoceen” dat roet 

in het eten blijft gooien. 

 

I. Hoe staan we ervoor? 

 

73. Om die vraag in het beperkte kader van deze bijdrage te beantwoorden, moeten 

we terug naar af, terug naar de Belgische en Nederlandse klimaatzaken, daarbij 

een onderscheid makend tussen de dragende overwegingen en het beschikkend 

gedeelte van de uitspraken. 

 

De dragende overwegingen lopen in grote lijnen gelijk en wijzen op onrechtmatig 

gedrag 302 dat aan de overheid, dan wel aan private ondernemingen wordt 

toegerekend. 

Met het beschikkend gedeelte loopt het echter mis: klimaat, biodiversiteit en 

ecosystemen worden niet in bescherming genomen of hun bescherming wordt – 

zonder enige zekerheid – op de (middel) lange baan geschoven. 

Waarom loopt het met die beschikkende gedeelten verkeerd? Ligt het aan het 

gevraagde beschikkende gedeelte of aan de beoordeling ervan? 

 
301  Wat de rechtsplicht is die door aansprakelijkheidsrechtsregels wordt opgelegd. 
302  Onrechtmatig in de zin dat het (gehekelde) gedrag met objectief recht, dan wel met subjectieve 
 rechten strijdt. 
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Om daarop vat te krijgen, wordt hierna voornamelijk opnieuw op het Shell-vonnis 
303 ingegaan. 

 

A. Waar staan we? 

 

74. Om te weten waar we op het vlak van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen 

“staan“, is er geen tekort aan internationaal bronnenmateriaal, zoals uit de 

Urgenda-, de Belgische klimaat- en Shellzaken blijkt. 

 

Samengevat, volgt daaruit 304 dat de mens, sinds de industriële revolutie, op grote 

schaal broeikasgassen naar de atmosfeer uitstoot. Een groot deel daarvan is 

afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas), 

waarmee energie wordt opgewekt, aangewend voor de productie en toevoer van 

producten en diensten. 

Koolstofdioxide (CO2) is het broeikasgas dat bij de verbranding van fossieke 

brandstoffen vrijkomt. Samen met methaan, lachgas, fluorhoudende gassen… 

blijft koolstofdioxide honderden jaren en langer in de atmosfeer hangen. 

Hun aanwezigheid in de atmosfeer heeft als gevolg dat de, door de aarde (en de 

daarop ontwikkelde activiteiten) uitgestraalde warmte in die atmosfeer wordt 

vastgehouden en stijgt naarmate er meer broeikasgassen worden uitgestoten. 

Slechts een deel van de uitgestoten broeikasgassen kan worden opgenomen door 

de ecosystemen van bossen en oceanen. Hun opnamecapaciteit wordt bovendien 

ondermijnd o.m. door ontbossingen en door de opwarming van oceanen en zeeën. 

Het klimaat reageert vertraagd op de (immer toenemende) uitstoot van 

broeikasgassen, die de atmosfeer en de planeet opwarmen doordat de 

opnamecapaciteit van (aardse) ecosystemen gelijktijdig afneemt. Broeikasgassen 

die vandaag worden uitgestoten, zullen hun volledige opwarmende werking pas 

over dertig tot veertig jaar hebben. 305 

 
303  Zie hiervoor nrs. 10-14. 
304  Die bevindingen zijn bovendien te actualiseren in functie van het zesde voortgangsrapport van 
 het IPCC (9 augustus 2021), onbekend ten tijde van de uitspraken. 
305  Met andere woorden, de effecten van de klimaat- en ecologische ontregelingen die vandaag 

zichtbaar zijn of worden, zijn veroorzaakt door economische, industriële en financiële activiteiten 
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Er is wereldwijd door wetenschappers vastgesteld dat er een direct, lineair verband 

bestaat tussen de, door “de mens“ veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen 306 

en de opwarming van de planeet, die de klimaat- en ecologische ontregelingen 

veroorzaakt. 307 

De, thans reeds vaststelbare gevolgen van de klimaat- en ecologische 

ontregelingen zijn toe te schrijven aan een opwarming van de aarde/haar 

atmosfeer met minstens 1,1°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur aan 

het begin van de industriële periode. 

 

75. In zijn vijfde rapport (2013-2014) heeft het IPCC vijf redenen van bezorgdheid 

geïdentificeerd: (i) de mondiale temperatuurstijging zorgt ervoor dat bepaalde 

menselijke systemen zich sterk moeten aanpassen en dat ecosystemen – zoals 

we die nu kennen – verdwijnen o.m. ijsmassa’s en koraalriffen (RFC 1) 308; (ii) 

extreme weersomstandigheden die zowel in frequentie als in intensiteit toenemen, 

met de daaraan verbonden gevolgen (branden en overstromingen) (RFC 2); (iii) 

de gevolgen van de klimaat- en ecologische ontregelingen zijn ongelijk verdeeld 

en zullen eerst de voedsel- en waterzekerheid van de nu al zwakkere en 

gemarginaliseerde groepen treffen (RFC 3); (iv) de gevolgen van de klimaat- en 

ecologische ontregelingen zijn groter dan alleen het directe gevolg en zijn een 

optelling van verschillende (indirecte) gevolgen die elkaar versterken (RFC 4); (v)  

klimaat- en ecologische veranderingen in fysieke, ecologische en sociale 

systemen die in de meeste gevallen onomkeerbaar zijn en waardoor ze zeer grote 

en blijvende gevolgen hebben (de “tipping points“, RFC 5). 

 

Aan de vijf RFC’s verbindt het IPCC acht belangrijke risico’s (“key risks“). 

 
die, pakweg, in de jaren 1980 plaatsgrepen, terwijl de CO2-uitstoot en andere 
broeikasgasuitstoten al die tijd, doorgingen en in volume toenamen. Begint het te dagen? 

306  In het bijzonder, doch niet uitsluitend, van koolstofdioxide. 
307  Zowel door de toename van die uitstoot, als door de aantasting van de opslagcapaciteit van 
 aardse ecosystemen. 
308  RFC is de afkorting van “reason for concern“. 
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“i) Risk of death, injury, ill-health, or disrupted livelihoods in low-lying coastal zones and 

small island developing states and other small islands, due to storm surges, coastal 

flooding, and sea level rise. (RFC 1-5) 

ii) Risk of severe ill-health and disrupted livelihoods for large urban populations due to 

inland flooding in some regions. (RFC 2 and 3) 

iii) Systemic risks due to extreme weather events leading to breakdown of infrastructure 

networks and critical services such as electricity, water supply, and health and 

emergency services. (RFC 2-4) 

iv) Risk of mortality and morbidity during periods of extreme heat, particularly for vulnerable 

urban populations and those working outdoors in urban or rural areas. (RFC 2 and 3)  

v) Risk of food insecurity and the breakdown of food systems linked to warming, drought, 

flooding, and precipitation variability and extremes, particularly for poorer populations in 

urban and rural settings. (RFC 2-4) 

vi) Risk of loss of rural livelihoods and income due to insufficient access to drinking and 

irrigation water and reduced agricultural productivity, particularly for farmers and 

pastoralists with minimal capital in semi-arid regions. (RFC 2 and 3) 

vii) Risk of loss of marine and coastal ecosystems, biodiversity, and the ecosystem goods, 

functions, and services they provide for coastal livelihoods, especially for fishing 

communities in the tropics and the Arctic. (RFC 1, 2, and 4) 

viii) Risk of loss of terrestrial and inland water ecosystems, biodiversity, and the ecosystem 

goods, functions, and services the provide for livelihoods. (RFC 1, 3, and 4)“ 
 

De kans dat die belangrijke risico’s zich verwezenlijken, met bijkomende schade, 

neemt toe in functie van de gemiddelde temperatuurstijging (van de planeet en zijn 

atmosfeer) die door de uitgestoten broeikasgassen wordt veroorzaakt. 

 

In de klimaatwetenschap en, althans met woorden, binnen de internationale 

gemeenschap bestaat al geruime tijd consensus en wordt erkend dat de 

gemiddelde temperatuur op aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C en beter 

op 1,5°C wordt geplafoneerd ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 

pre-industroële tijdperk. 

 

Om de – opwarmende – concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer aan te 

geven, wordt de eenheid ppm (parts per million) gebruikt. 
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De consensus, resp. erkenning houdt in dat het concentratieniveau van 

broeikasgassen 430 ppm niet mag overtreffen om een redelijke kans (van meer 

dan 50%) te hebben dat de opwarming tot 1,5°C wordt beperkt. 309 

In mei 2021 (Shell-vonnis) werd het vastgestelde concentratieniveau op 401 ppm 

bepaald. 

 

76. Op basis van die gegevens kan het (resterende) koolstofbudget worden berekend 

dat beschikbaar blijft alvorens die drempels worden bereikt/overschreden. 

Om een > 50% kans te hebben dat de opwarming tot 1,5°C beperkt blijft, bleef er 

– vanaf 2017 – een koolstofbudget beschikbaar van 580 GT CO2. Wetende dat de 

mondiale CO2 emissies jaarlijks, minstens, 40 GT CO2 bedragen, is de 

berekening snel gemaakt, daarbij bedenkend dat er wordt voor gevreesd dat 

sommige ondernemingen en overheden (welbewust) de CO2-uitstoot 

onderschatten dan wel niet onder controle hebben. Om en rond 2030 is het 

koolstofbudget, bij een gelijkblijvende uitstoot 310, volledig uitgeput en stoomt de 

planeet door naar een opwarming van 2°C en meer. 

 

Intussen is overigens gebleken dat de opwarming en de ontregelingen versnellen 

en dramatischer vormen aannemen. 311 

In functie van dat alles wordt door het IPCC gezocht naar reductiedoelstellingen 

die, bij veronderstelling, toelaten de opwarming, ten gevolge van de uitstoot van 

broeikasgassen, tot 1,5 à 2°C te beperken. In dat kader wordt gesproken van een 

reductie van netto 45% van de (mondiale) CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 

2010 (en in 2050 met netto 100%). 

Het staat echter vast dat de, door de verdragsstaten na het akkoord van Parijs 

(2016) geleverde klimaatinspanningen volstrekt onvoldoende zijn om de mondiale 

opwarming tot 1,5°C of zelfs 2°C te beperken en dat die doelstelling enkel haalbaar 

is op voorwaarde dat de mondiale CO2-uitstoot ruim voor 2030 begint af te nemen. 

Tot op dit moment is daarvan ondanks de elkaar opvolgende klimaatconferenties 

geen spoor is te bekennen, wel integendeel. 

 
309  Niet meer dan 450 ppm om onder 2°C te blijven. 
310  In werkelijkheid is vastgesteld de CO2-uitstoot jaarlijks met minstens 2% toeneemt. 
311  Zie het SR 15-rapport van het IPCC (2018) en het AR 6 IPCC (augustus 2021). 
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Voor zover zulks nog niet uit de feiten blijkt en niet door de inwoners wordt 

begrepen, laat het IPCC duidelijk verstaan dat West-Europa de dans niet zal 

ontspringen. Het zal verder worden geconfronteerd met een stijgende zeespiegel 

en worden getroffen door zwaardere stormen, overstromingen en perioden van 

hittegolven. 

 

Voor zover bekend worden de analyses en bevindingen van het IPCC, 

internationaal, aanvaard en bijgevallen, o.m. door de klimaatconferenties die sinds 

1992, in uitvoering van het VN-Klimaatverdrag, jaarlijks plaatsvinden, door het UN  

Environment Programm, door de Climate Ambition Alliance, door het 

Internationaal Energie Agentschap en door de Europese Unie… 

O.m. de Europese Lidstaten die, in de regel, tot het VN-klimaatverdrag en tot het 

Akkoord van Parijs zijn toegetreden en, in meerderheid lid van het Internationaal 

Energie Agentschap zijn, worden geacht de daaruitvolgende 

reductiedoelstellingen te verwezenlijken. 

 

   B. Hier en nu 

 

77. Dat de IPCC-rapporten van uitzonderlijk hoge, wetenschappelijke kwaliteit zijn, 

staat buiten kijf. Dat zij zich toeleggen op het voorkomen van het ergste 312 en, op 

wereldschaal, adaptatie- en mitigatiemaatregelen propageren, kan slechts worden 

toegejuicht. 

 

In UNO-verband komen alle mogelijke politieke regimes met elkaar in contact en 

die “dialoog“, hoe beperkt ook, is broodnodig. 

Hun klimaatwetenschappers ontmoeten elkaar in het kader van het IPCC : zij 

werken samen om de verschijnselen van de klimaat- en ecologische ontregelingen 

te doorgronden. 

Het is dan ook begrijpelijk dat zij zich daarop concentreren en zich niet inlaten met 

politieke of juridische afwegingen en bekommernissen. Zij weten maar al te goed 

 
312  Zijnde een opwarming als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen van meer dan 2°C. 
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dat de politieke of juridische vertaling, in het gremium van hun 

klimaatwetenschappelijke analyses en bevindingen, als een splijtzwam werkt. 

 

In het UNO-kader vormen (werkelijke) democratieën en hun beginselen, finaliteit 

en werkingsregels geen meerderheid. Het bestaan en de uitoefening van grond- 

en mensenrechten zijn niet determinerend in de studie van de klimaat- en 

ecologische ontregelingen; ze zijn dat wel in de (werkelijke) democratieën, ook 

wanneer zij door klimaat- en ecologische ontregelingen worden aangetast. 

 

78. Uit de RFC’s en de belangrijke risisco’s, die in de IPCC-rapporten worden 

geïdentificeerd, blijkt dus dat de ontregelingen van klimaat, biodiversiteit en 

ecosystemen zich mondiaal manifesteren en dat West-Europa daaraan niet 

ontsnapt. 

Ze maken nu reeds talloze slachtoffers in democratieën, die door hittegolven, 

langdurige droogte, branden, ongewone windsnelheden, wateroverlast, 

overstromingen, zware stormen… het leven (van dierbaren), hun gezondheid, hun 

welzijn, hun hebben en houden – geheel of deels – kwijtspelen ofwel het 

(onvoorspelbare maar niettemin dreigende) risico lopen om bij de volgende 

opstoot van de ontregelingen als slachtoffer aan de beurt te komen. 313 

 

Omwille van haar beginselen, finaliteit en werkingsregels, rijst in een democratie 

de vraag of de titularissen van grond- en mensenrechten op “het ergste“ moeten 

wachten om tegen klimaat- en ecologische ontregelingen in bescherming te 

worden genomen. 

 

Het is, prima facie, overduidelijk dat de rampspoed 314, die door de ontregelingen 

wordt veroorzaakt, en het risico daarvan inhakken op de uitoefening van grond- en 

 
313  In het Shell-vonnis (blz. 10, randnr. 2.3.9) worden de gezondheidsproblemen voor Nederlandse 

ingezetenen verbonden aan de klimaatverandering, als volgt omschreven : “hittestress, 
toenemende infectieziekten, verslechtering van de luchtkwaliteit, toename van UV-blootstelling 
en toename van water- en voedselgerelateerde ziekten”. Er wordt ook gewezen op de gevolgen 
voor de landbouw, de biodiversiteit, de industrie en de energiesector van de perioden van 
droogte (en watertekort) en van de perioden van wateroverlast. 

314  Die we beter niet als “natuurramp“ omschrijven. 
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mensenrechten, die hun titularis veiligheid, gezondheid, onderwijs en 

zelfbeschikking garanderen. 

De prominente plaats die in de Europese Unie en in haar Lidstaten toekomt 315 

aan de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels impliceert dat elke 

aantasting van grond- en mensenrechten ernstig wordt genomen : er kan niet op 

het ergste worden gewacht om de titularissen daadwerkelijk in bescherming te 

nemen. 

 

Gelukkig wordt die boodschap door de uitspraken in de klimaatzaken bevestigd. 

 

Weliswaar worden er in die uitspraken, soms, meerdere grondslagen besproken 

om het onrechtmatig gedrag van de gedaagden te kwalificeren, maar grond- en 

mensenrechten zijn niet uit die beslissingen weg te denken. 

 

79. Het Urgenda-arrest is het duidelijkst. 316 De Hoge Raad steunt niet alleen 

(exclusief) op de artikelen 2, 8 en 13 EVRM, maar legt ook haarfijn uit welke 

inhoud, zin en draagwijdte aan die wetsbepalingen toekomen en hoe zij opzichtens 

de gevaarlijke klimaatverandering moeten worden toegepast. 

 

De Hoge Raad gaat eerst in op de betekenis van de artikelen 1, 2, 8 en 13 EVRM, 

alsmede op de daaruitvolgende positieve verplichtingen van de Verdragsstaten. 

Hij onderstreept dat het recht op leven (artikel 2 EVRM), volgens de rechtspraak 

van het EHRM, de positieve verplichting inhoudt om de passende maatregelen te 

nemen om het leven te beschermen van elke persoon die onder zijn rechtsmacht 

staat, onder meer als er sprake is van gevaarlijke industriële activiteiten of van 

natuur- of milieurampen. Die verplichting is afdwingbaar van zodra er een werkelijk 

en rechtstreeks risico voor de titularissen bestaat en de Verdragsstaat daarvan op 

de hoogte is. De Hoge Raad benadrukt dat de bescherming van artikel 2 ook ziet 

op gevaren die zich pas op langere termijn kunnen verwezenlijken. 317 

 
315  En moet toekomen, gelet op het primaire Unierecht, op de Grondwet van de Lidstaten, op het 
 EVRM en op het Handvest. 
316  Zie hiervoor nr. 12. 
317  Zie randnr. 5.2.2. 
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Met betrekking tot het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven 

(artikel 8 EVRM) benadrukt de Raad dat die bescherming ook betrekking heeft op 

milieukwesties. Met verwijzing naar rechtspraak van het EHRM, wordt verduidelijkt 

dat de Verdragsstaat moet tussenkomen wanneer de verwezenlijking van 

milieugevaren voor het privé-leven rechtstreekse gevolgen heeft en voldoende 

ernstig is, zelfs zonder dat hiervoor nodig is dat de gezondheid van de 

betrokkene(n) wordt bedreigd. Die gehoudenheid bestaat van zodra zich het risico 

van een ernstige milieuverontreiniging voordoet die het welzijn van personen kan 

aantasten. Dat risico behoeft niet op korte termijn te bestaan. 318 

 

Andermaal naar de rechtspraak van het EHRM verwijzend, stelt de Hoge Raad 

vast dat de positieve verplichtingen die uit de artikelen 2 en 8 EVRM volgen, elkaar 

grotendeels overlappen wanneer het gaat over activiteiten die gevaarlijk zijn voor 

de omgeving. 

Bij milieugevaren die een geheel gebied bedreigen, bieden de artikelen 2 en 8 

EVRM bescherming aan alle ingezetenen van dat gebied. 

De verplichting om redelijke en passende maatregelen te nemenn strookt met het 

voorzorgsbeginsel. Preventieve maatregelen moeten worden genomen van zodra 

het (werkelijke en rechtstreekse) gevaar (risico) bestaat, ook als niet zeker is dat 

het gevaar zich zal verwezenlijken. In dat kader hebben de Verdragsstaten geen 

beoordelingsruimte (margin of appreciation), wel hebben zij de keuzevrijheid van 

de te nemen maatregelen, zij het dat deze daadwerkelijk redelijk en geschikt 

moeten zijn. De rechter kan onderzoeken of de maatregelen redelijk en geschikt 

zijn, wat o.m. inhoudt dat het beleid van de Verdragsstaat consistent moet zijn en 

dat de maatregelen tijdig worden genomen. 319 

De positieve verdragsverplichtingen zijn evenwel geen resultaatsverplichtingen, 

het volstaat dat de Verdragsstaat, tijdig en consistent, de passende en redelijke 

maatregelen neemt die, onder omstandigheden noodzakelijk zijn en dat hij 

daarvan het bewijs kan leveren.320 

 
318  Zie randnr. 5.2.3. 
319  Zie randnrs. 5.2.4 tot 5.3.3. 
320  Zie randnr. 5.3.4. 
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De Hoge Raad betrekt artikel 13 EVRM bij de uitleg van de artikelen 2 en 8 EVRM. 

Eerstgenoemde bepaling houdt immers het recht in om, bij schending van een 

mensenrecht, voor een nationale instantie over een daadwerkelijk rechtsmiddel te 

beschikken. Dat middel moet zowel praktisch, als juridisch effectief (daadwerkelijk) 

zijn. 

 

Om effectief te zijn moet het rechtsmiddel de schending kunnen voorkomen, dan 

wel beëindigen of adequaat rechtsherstel bieden als de schending zich reeds heeft 

voorgedaan. Bij ernstige(r) schendingen moet het rechtsmiddel beide 

mogelijkheden voorzien.321 

 

Zoals het EHRM, meent de Hoge Raad dat de, door het EVRM beschermde 

mensenrechten praktisch en effectief moeten zijn (het zgn. effectiviteitsbeginsel). 

De bepalingen van het EVRM moeten derhalve in die zin worden uitgelegd en 

toegepast.322 

 

80. Voor de Hoge Raad staat het vast dat de (gevaarlijke) klimaatverandering de 

Nederlandse ingezetenen een werkelijk en rechtstreeks risico van ernstige 

aantasting van het leven en welzijn doet lopen. 323 

Mocht het slechts een nationaal probleem betreffen, zou dit meteen tot de 

verplichting leiden om maatregelen tegen de reële dreiging van een gevaarlijke 

klimaatverandering te nemen. 

 
321  Zie randnr. 5.5.1 tot 5.5.3. 
322  In die zin kan van een “verdragsconforme interpretatie“ worden gesproken. Minder overtuigend 

is dat de Hoge Raad het EHRM – zonder voorbehoud – volgt in de zgn. “common ground-
methode“, die inhoudt dat de bepalingen van het EVRM zijn te interpreteren in het licht van 
andere internationale verdragen of instrumenten, van wetenschappelijke inzichten en algemeen 
aanvaarde standaarden, zonder de voorzorg te nemen hun verenigbaarheid met de 
democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels op de rooster te leggen (zie randnr. 5.4.1 
tot 5.4.3). 

323  Hij verwijst “onder meer“ naar de mogelijkheid van een sterke stijging van de zeespiegel (randnr. 
 5.6.2). 
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De klimaatverandering heeft evenwel als kenmerk dat het gaat om de gevaren van 

een wereldwijd plaatsvindende activiteit 324, waarvan de gevolgen ook wereldwijd 

worden ondervonden. 

De Hoge Raad stelt vast dat het EHRM zich nog niet over de impact van de 

klimaatverandering op de toepassing van de bescherming door het EVRM heeft 

uitgesproken. 325 

Hij acht het antwoord op deze vraag voldoende duidelijk om, zonder omweg, 

uitspraak te doen : op grond van de artikel 2 en 8 EVRM is Nederland verplicht om 

“het zijne“ te doen om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, ook al 

betreft het een mondiaal probleem 326, wat vervolgens, in detail, door de Raad 

wordt toegelicht. 

 

Vertrekkend van het UNO-klimaatverdrag en de jaarlijkse klimaatconferenties 

onderstreept de Hoge Raad dat alle landen het nodige moeten doen om het 

wereldwijde 327 probleem “op te lossen“. 

Hij beroept zich op het zgn. “no harm“-beginsel 328 en op de, daaruit af te leiden 

deelverantwoordelijkheid 329 van elk land, om het verweer te verwerpen dat een 

staat geen verantwoordelijkheid behoeft te nemen (1) wanneer andere landen zich 

niet aan hun deelverantwoordelijkheid houden of (2) wanneer zijn aandeel in de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zeer) gering is en weinig verschil op 

mondiale schaal maakt. 330 

 
324  Nl. de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. 
325  Zie randnr. 5.6.3 ; zie daarover ook S. Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, loc. cit, 145-

154. 
326  Zie randnrs. 5.6.4 en 5.7.1 ; laatstgenoemde overweging is reeds afgestemd op het gevorderde 

dispositief. 
327  “Waar van het grondgebied van alle landen uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt en alle landen 
 daarvan schade ondervinden, zullen door alle landen maatregelen moeten worden genomen“ (zie 
 randnr. 5.7.2). 
328  “Een algemeen aanvaard beginsel van internationaal recht dat inhoudt dat landen elkaar geen 

schade mogen berokkenen“ (zie randnr. 5.7.5). Als dat beginsel dan al bestaat, dan blijkt zijn 
toepassing in de praktijk geen succes te zijn en zijn afdwinging nog minder. 

329  “Aangenomen bij handelingen in strijd met het recht waardoor slechts een deel van de oorzaak 
van de schade in het leven wordt geroepen“ (zie randnr.5.7.6). Ieder land is voor zijn deel 
verantwoordelijk en is dus ook daarop aan te spreken (zie randnr. 5.7.5). 

330  Aanname van dat verweer komt erop neer dat de klimaat- en ecologische ontregelingen moeten 
 worden geduld, want iedere staat kan er zich, beurtelings, op beroepen (zie.randnr. 5.7.7). 
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Deze overwegingen zijn de aanloop om te bepalen welke concrete verplichting, op 

termijn, op de Staat rust, waarbij de, door het IPCC aanbevolen 

reductiedoelstellingen, die de eisende partij vorderde, bepalend worden geacht. 

 

Soortgelijke overwegingen zijn ook aan te treffen in het vonnis, uitgesproken in de 

Belgische klimaat- en in de Shell-zaak. Ook in Duitse en Franse klimaatzaken 

duiken ze op. 331 

 

 

 

II.  Wordt de titularis van grond- en mensenrechten blij gemaakt met 

een dode en overigens met uitsterven bedreigde (huis)mus? 

 

81. Zonder aan het nut van de reductiedoelstellingen te twijfelen die door het IPCC 

worden aanbevolen om de opwarming van de planeet en van de atmosfeer als 

gevolg van uitgestoten broeikasgassen, met een redelijke kans op welslagen 332, 

tot 1,5 °C en hoogstens 2°C te beperken, zou het onverstandig zijn beide voeten 

niet op de grond te houden zolang niet met zekerheid vaststaat dat die 

reductiedoelstellingen in feiten worden omgezet. 

 

Waar weinig of niets over wordt gehoord, is de kans dat die reductiedoelstellingen, 

op welke termijn ook 333 door de overheid en door de private ondernemingen 

effectief en blijvend worden verwezenlijkt. Overheden kunnen die doelstellingen 

inderdaad opleggen, maar zullen zij het ook doen? Zullen zij de naleving ervan 

opvolgen en controleren? Zullen de daartoe aangewende middelen daartoe 

daadwerkelijk redelijk en geschikt zijn? 

Het bereiken van de reductiedoelstellingen ligt bovendien grotendeels in handen 

van private ondernemingen. Zullen zij zich daarnaar plooien of, wanneer het 

 
331  Zie S. Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, loc. cit., 133-137. 
332  Minstens 50%, wat evenveel kans op mislukking impliceert, ook wanneer de 
 reductiedoelstellingen worden nageleefd. 
333  Bij voorbeeld : einde 2022, 2025, 2030, 2040, 2050 of 2100 ? 
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menens dreigt te worden, zo geruisloos mogelijk het hazenpad kiezen naar een 

“klimaat- of ecologisch paradijs“ dat hen reeds met open armen staat op te 

wachten? Hoe zullen de overheden daarop reageren? 

Overdreven pessimisme is ongetwijfeld te vermijden, maar rooskleurig kunnen de 

vooruitzichten niet worden genoemd, wanneer naar de “uitvoering“ van het 

akkoord van Parijs, naar de opeenvolgende, dramatischer wordende rapporten 

van het IPCC (AR4, AR5 en AR6) en naar de tegenvallende resultaten van de 

laatste klimaatconferenties wordt gekeken. 

 

Vanuit dat perspectief, lijkt het er eerder op dat de IPCC-reductiedoelstellingen en 

hun afdwinging door de overheid (inclusief de rechters) er eerder op neerkomen 

dat de mensenrechten van de, door de klimaat- en ecologische ontregelingen 

getroffen titularissen “on hold“ worden gezet. 

Hoewel de volop aan de gang zijnde klimaatverandering de uitoefening van 

mensenrechten ernstig en rechtstreeks bedreigt en ook effectief aantast, wordt 

o.m. met de klimaatzaken de indruk gewekt dat hun bescherming kan wachten tot 

de uitkomst – if any – van de reductiedoelstellingen zich ontvouwt. 

 

Wordt de substantie van de mensenrechten niet aangetast door de bescherming 

van o.m. het recht op leven en op eerbied van het privé-leven afhankelijk te maken 

van termijnen die worden bepaald om de IPCC-reductiedoelstellingen te 

verwezenlijken, daarbij bovendien uitgaande van de (loutere) veronderstelling dat 

die doelstellingen zullen worden nageleefd, tijdig zullen worden bereikt en op dat 

moment nog dienend zullen zijn om de opwarming tot 1,5°C (hoogstens 2°C) te 

beperken? 

Hoe kan worden ontsnapt aan de vaststelling dat zulks haaks staat op de 

bepalingen van o.m. de artikelen 2 en 8 EVRM, uitgewerkt door het EHRM en 

fideel overgenomen in de Belgische en Nederlandse klimaatzaken? 334 

 

82. Uit het EVRM en de, daaraan gewijde rechtspraak blijkt immers dat de, door het 

Verdrag opgelegde (negatieve en positieve) verplichtingen onverkort door de 

 
334  Zie hiervoor nrs. 79-80. 
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Verdragsstaten moeten worden nageleefd, onder voorbehoud van de, in het 

Verdrag erkende mogelijkheden tot beperking (ook rechtvaardigingsgronden 

genoemd). 

 

Het besluit is dan ook dat de staatsmachten van de (democratische) 

Verdragsstaten hun verplichtingen 335 niet kunnen schorsen onder het 

voorwendsel dat zij, op termijn, oplossingen voor ogen hebben die “het probleem“ 

gebeurlijk, doch zonder zekerheid, kunnen oplossen. 

Zij zijn aan hun “ingezetenen“ 336, integendeel, de ononderbroken bescherming 

verschuldigd die de verdragsbepalingen via de mensenrechten op het oog hebben, 

onder het voorbehoud van hun uitwerking en concretisering. 

 

 

De nakoming van die verplichtingen is dus niet enkel de verantwoordelijkheid van 

de wetgevende en de uitvoerende machten, maar dringt zich ook aan de 

rechterlijke macht op. Wanneer zij, in het kader van geschillenbeslechting, over de 

– al dan niet – toepassing van een (algemene en abstracte) rechtsregel op de 

(individuele en concrete) feiten uitspreekt die tot onenigheid leiden, moet de 

rechter 337 de verenigbaarheid van zijn beslissing met de verdragsbepalingen 

onderzoeken en in acht nemen. Die verdragsbepalingen werken derhalve door op 

de rechtsverhoudingen tussen de partijen die bij de betwisting betrokken zijn. 

De partijen, die weten, minstens horen te weten dat het EVRM een “wet“ is die de 

rechter hoort toe te passen, kunnen hun rechtsverhoudingen en hun gedrag dus 

niet bepalen, doende alsof het EVRM voor hen niet bestaat of geldt. 

Raken zij bij een betwisting betrokken, dan kunnen zij verwachten dat handelingen 

of gedrag dat andermans mensenrechten schendt, door de rechter wordt 

gesanctioneerd. Op die manier heeft het EVRM dus ook rechtstreekse werking in 

horizontale verhoudingen tussen “ingezetenen“. 

 

 
335  Die ertoe strekken de uitoefening van de mensenrechten door hun titularis te beschermen. 
336  Alle personen die zich onder hun gezag/rechtsmacht bevinden (artikel 1 EVRM). 
337  Zelfs ambtshalve (met eerbiediging van de rechten van verdeiging) vermits het EVRM, de door 

zijn bepalingen beschermde mensenrechten en hun effectieve uitoefening rechtsregels zijn en 
bovendien de (Europese) openbare orde raken. 
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Een staatsmacht die, weze het impliciet, de bescherming opheft die volgens het 

EVRM door de Verdragsstaten aan hun ingezetenen of een deel daarvan 

verschuldigd is met betrekking tot de mensenrechten die zij aan het EVRM 

ontlenen, sukkelt manifest van de weg die zij moet volgen om in overeenstemming 

met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels te handelen. 

 

  III. De al te lange weg naar het, niet te vermijden pijnpunt. 

 

83. Wanneer de IPCC-doestellingen aldus worden opgevat dat zij de bescherming van 

mensenrechten, die door de klimaatopwarming effectief worden aangetast of 

ernstig en rechtstreeks bedreigd, in de ijskast stoppen, in afwachting van het al 

dan niet tijdig en succesvol bereiken, op termijn, van die doelstellingen, wordt het 

verhaal maar voor de helft verteld. 

 

Die werkwijze impliceert immers dat de economische, industriële en financiële 

activiteiten, die de broeikasgasuitstoot veroorzaken of mogelijk maken, intussen 

ongehinderd kunnen doorgaan vermits aan de desbetreffende ondernemingen, 

eigenaars en overheid de keuze van de in te zetten middelen en van het tijdspad 

wordt gelaten, om de reductiedoelstelling op de opleverings- of vervaldatum te 

verwezenlijken. 

Van de overheid, van private ondernemingen en van hun eigenaars wordt enkel 

verwacht dat zij te goeder trouw de passende maatregelen nemen om de 

klimaatopwarming tot 1,5°C (of hoogstens tot 2°C) te beperken door de uitstoot 

van broeikasgassen overeenkomstig de IPCC-kalender te verminderen. 

Over de kansen van welslagen van dit “wonder“ wordt evenwel zedig gezwegen. 

 

In termen van mensenrechten en van hun uitoefening wordt aldus aanbeland bij 

het werkelijke pijnpunt 338 dat zich onder de uitstoot van broeikasgassen onder, de 

gevaarlijke opwarming van de planeet en van de atmosfeer en onder de klimaat- 

en ecologische ontregelingen bevindt. 

 
338  Zie hiervoor nr. 9. 
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Het gaat, in wezen, over de afweging tussen (1) de bescherming van de 

mensenrechten van elke titularis die nu reeds door de aan gang zijnde gevaarlijke 

klimaatopwarming effectief wordt getroffen dan wel ernstig en rechtstreeks wordt 

bedreigd en (2) de bescherming van de mensenrechten die door ondernemingen 

en hun eigenaars (gesteund door de overheid) worden uitgeoefend om de 

economische, industriële en financiële activiteiten te ontplooien die 

broeikasgassen (blijven) uitstoten 339, waardoor zij – gezamenlijk – klimaat en 

ecologie ontregelen (de zgn. deelaansprakelijkheid in het Unerga-arrest van de 

Hoge Raad, resp. de solidaire of in solidum aansprakelijkheid in het Belgische 

aansprakelijkheidsrecht). 

 

Zolang dit pijnpunt niet wordt uitgeklaard 340, zal met het klimaat, de biodiversiteit 

en de ecosystemen verder worden aangemodderd, in functie van goede en minder 

goede bedoelingen. 

 

84. Het ligt geenszins voor de hand dat die uitklaring kan worden toevertrouwd of 

verwacht van internationale instellingen. Zelfs voor Europese instellingen (de 

Raad van Europa) en voor de Unie gaat die opdracht hun (meestal goedbedoelde) 

krachten te boven, zoals uit tal van precedenten blijkt. 

De manier waarop binnen Europa (en daarbuiten) over fiscale paradijzen, dan wel 

over illiberale democratieën 341 wordt gedacht en daarmee wordt omgegaan, 

maakt dat overduidelijk. 

 

Ongetwijfeld hebben Europese Verdrags- of Lidstaten de gewoonte zich als een 

democratie aan te dienen, maar de waarheid is dat hun democratisch gehalte 342 

- sterk – verschillend is. 

 

 
339  En via hun leveranciers en afnemers doen uitstoten. 
340  Het wordt – impliciet – door de IPCC– reductiedoelstellingen, doch zonder de minste zekerheid, 

behandeld. 
341   Andere aandachtspunten waarvan het belang weinig voor de klimaat- en ecologische 

ontregelingen moet onderdoen. 
342  Ook wanneer hun vertegenwoordigers binnen de Europese instellingen worden geacht 

onafhankelijk te handelen en zulks ook doen, worden hun beslissingen en beoordelingen 
daardoor bepaald. 
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Welke coalitie de vereiste meerderheid kan vormen of de anderen, om welke reden 

ook, over de streep weet te trekken wanneer pijnpunten op het bord liggen, is in 

een internationaal of Europees kader onvoorspelbaar. 

 

85. Daarom is het realistischer en te verkiezen, zoals in de Duitse en Franse 

klimaatzaken tot op heden gebeurde 343, om het pijnpunt, inherent aan de klimaat 

en ecologische ontregelngen door de Lid- en Verdragsstaten in functie van hun 

Grondwet en de, door die voorranghebbende norm toegekende grondrechten te 

laten uitklaren, in overeenstemming met de (consistente) rechtspraak die daaruit 

reeds is tot stand gekomen. 344 

De (nationale) overheid, inclusief haar rechterlijke macht, moet aldus kleur 

bekennen. 

Hoewel de afweging van de belangen, die door conflicterende mensen- en 

grondrechten worden gediend, een complexe en pijnlijke bedoening is 345, moet 

daarover, binnen een democratie, door de bevoegde overheid open en transparant 
346 kunnen worden beraadslaagd en beslist. 347 Het resultaat van haar 

beslissingen, dan wel de ontstentenis of de ontoereikendheid ervan moet 

bovendien door de rechterlijke macht aan de voorranghebbende normen kunnen 

worden getoetst. 

 

Hoewel het klimaatpijnpunt daarin niet alsdusdanig wordt vermeld of aangepakt, 

komt het in het arrest van 24 maart 2021 van het Duitse Bundesverfassungsgericht 

bovendrijven. 

 
343  S. Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, loc.cit., 133-137. 
344  Aangevuld door de rechtspraak van het EHRM mits die met de voorranghebbende Grondwet 
 (haar beginselen, finaliteit en werkingsregels) verenigbaar is. 
345  Omdat zij de – concrete – levensomstandigheden van alle titularissen, rechtstreeks en middellijk, 
 bepaalt op het vlak van veiligheid, gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking. 
346  De wetgevende macht, waarvan de beslissingen door de uitvoerende macht worden 
 geconcretiseerd. 
347  Hopelijk, onder het waakzaam oog van de stemgerechtigden, die daadwerkelijk hun stemrecht 

(moeten) benutten. 
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Het Hof besliste dat de reductiedoelstellingen, bepaald door een Duitse wet 348, 

ongrondwettelijk zijn omdat daardoor 349 de last van de vereiste reductie in de 

daaropvolgende periode (na 2030) voor de ingezetenen te zwaar dreigt te worden. 

Zijn beslissing berust op de vaststelling dat de overheid nu reeds toereikende 

maatregelen moet nemen om de gevaren van de aan de gang zijnde 

klimaatverandering voor de grondrechten 350 tegen te gaan en dat tussentijdse 

reductiemaatregelen moeten worden vermeden waardoor de (echte) last van de 

klimaatverandering en van haar bestrijding naar “later“ wordt doorgeschoven. 

Terecht laat het Hof gelden dat op de overheid de plicht rust om rechten en 

vrijheden toenemend te beperken naarmate de klimaat- en ecologische 

ontregelingen belangrijker worden. 351 

 

 

  IV. De veelzijdigheid van grond(- en mensen)rechten 

 

86. In een democratie, komt het aan de Staat(smachten) toe om in te staan voor de 

bescherming van de grond- en mensenrechten van hun ingezetenen, toegekend 

door de Grondwet en, in overeenstemming daarmee, door internationale normen 

met rechtstreekse werking. 

Die verplichting wordt hen, klaar en duidelijk, door hun Grondwet en die 

internationale normen opgelegd. 

 

Zonder uitwerking, zijn de grond- en mensenrechten lege hulzen, louter 

theoretische instrumenten, waarvan de uitoefening bovendien risicovol is, omdat 

pas naderhand zal blijken of zij door de beugel kan. 

 
348  Onder meer een reductie met 55% van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 vergeleken met de 
 uitstoot in 1990. 
349  Uitgaande van de veronderstelling dat de reductiedoelstelling effectief en tijdig wordt bereikt. 
350  In het bijzonder artikel 2, lid 1, eerste zin van de Duitse Grondwet (het recht op leven en op 
 fysische integriteit)  
351  S. Van Drooghenbroeck, C. Jadot en C. de Bueger, loc.cit., 133-136, nr. 19. Die auteurs tonen zich 

trouwens zeer voorzichtig wanneer zij onderzoeken of het EHRM zich over de bestrijding van de 
klimaat- en ecologische ontregelingen via de bepalingen van het EVRM zal (willen) uitspreken (loc. 
cit., 145-153, nrs. 27-33). 
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Indien daarover betwisting ontstaat, wat meestal niet kan worden voorspeld, zal 

immers niet de titularis, maar een derde daarover een beslissing moeten nemen. 

Wanneer de grond- en mensenrechten niet vooraf zijn uitgewerkt, betekent zulks 

dat de derde naar eigen inzichten over de uitoefening van het recht kan oordelen. 

Eenvormigheid en eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel kan in die 

omstandigheden niet worden gegarandeerd. 

Met de (effectieve) uitoefening van een, aan de titularis toekomend “recht” heeft 

die gang van zaken niets meer te maken : de facto beslist de derde over de 

uitoefening van het recht. De titularis moet, vingers gekruist, zijn oordeel 

afwachten. 

Of de theoretische grond- en mensenrechten de titularis, in dergelijke 

omstandigheden, al dan niet in bescherming nemen, ligt in de handen van de 

derdebeslisser. 

 

Om dergelijke toestand te vermijden, hebben de democratieën, zoals uit hun 

Grondwetten en uit het EVRM blijkt 352, de uitwerking van de grond- en 

mensenrechten exclusief aan wetgevende vergaderingen toevertrouwd. 

Zij vertegenwoordigen de stemgerechtigden en moeten hun grondwettelijke en 

derhalve doelgebonden bevoegdheden in naam, voor rekening en in het belang 

van de democratische Natie uitoefenen. 

Uit die Grondwetten en uit het EVRM volgt verder dat zij de grond- en 

mensenrechten van hun ingezetenen moeten uitwerken. 

Voortgaand op wat er zich in het samenlevingsverband voordoet of afspeelt, 

bepalen de wetgevers met gebiedende en verbiedende wetskrachtige normen 

over welke macht en mogelijkheden de titularissen van grond- en mensenrechten 

kunnen beschikken, wanneer ze die (in overeenstemming met de gebiedende en 

verbiedende normen) uitoefenen. Daardoor weten de titularissen wat ze met de – 

conforme – uitoefening van hun grond- en mensenrechten kunnen bereiken en wat 

ze van de uitoefening door andere titularissen aan hun rechten, in beginsel, 

kunnen verwachten. 

 

 
352  En eveneens door het VEU en door het Handvest wordt bevestigd. 
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Uit de gebiedende en verbiedende wetten put de titularis de macht om zich, met 

de uitoefening van zijn grond- en mensenrechten, op een welbepaalde manier te 

gedragen (in overeenstemming met de gebiedende of verbiedende wet), dan wel 

om van een ander persoon te eisen dat hij (m/v/x) zich krachtens de toepasselijke 

gebiedende of verbiedende wet op een welbepaalde manier gedraagt, zodat de 

titularis daarop kan voortgaan o.m. in het kader van de uitoefening van zijn grond- 

en mensenrechten. 

 

Door de (theoretische) grond- en mensenrechten met gebiedende en verbiedende 

wetten uit te werken, maken de wetgevers er effectieve en efficiënte instrumenten 

van die hun titularissen, in de vorm van subjectieve rechten, naar goedvinden, 

kunnen uitoefenen en afdwingen, op voorwaarde dat zij de limieten eerbiedigen 

die in de gebiedende en verbiedende wetten besloten liggen. 353 

 

 

 

 

 

 

87. De omzetting van theoretische grond- en mensenrechten in effectief uitoefenbare 

en afdwingbare (subjectieve) rechten heeft voor de titularissen steeds een 

ongemakkelijke keerzijde. 

Door de grond- en mensenrechten, aan de hand van gebiedende en verbiedende 

wetten, van een concrete inhoud, zin en draagwijdte te voorzien, worden zij 

onvermijdelijk beperkt. 

Ook dat aspect wordt, zoals hierna wordt besproken, in de Grondwetten en in het 

EVRM behandeld. 

 

Om meerdere redenen moeten de wetgevers noodzakelijk met beperkingen 

werken. 

 
353  Zie Cass. 9 december 2016, C.16.0057.N. 
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Vooreerst moeten zij roeien met de riemen waarover zij beschikken. Hun financiële 

en logistieke middelen zijn steeds begrensd, hoe belangrijk ze ook kunnen zijn. 

Bovendien moeten zij worden verdeeld over de verschillende grond- en 

mensenrechten, De, aan elk grond- en mensenrecht door de wetgever 

toegewezen middelen begrenzen, rechtstreeks en middelijk, de aanwending ervan 

door de titularissen. Die middelen zijn verwerkt in de toepassingsvoorwaarden van 

de gebiedende en verbiedende wetten, waarmee het grond- en mensenrecht wordt 

verwezenlijkt. 

 

Afgezien daarvan moeten de wetgevers rekening houden met de vaststelling dat 

de titularissen hun grond- en mensenrechten, de wijzer rond en gelijktijdig, willen 

kunnen uitoefenen om daardoor, in de omstandigheden waarin zij zich bevinden, 

van de best mogelijke levensomstandigheden te genieten. Zij handelen naar eigen 

inzichten, wat tot gevolg heeft dat de uitoefening van hun rechten onvermijdelijk 

en ononderbroken botst met de uitoefening door talloze andere titularissen van 

hun rechten, wanneer daarop door de wetgever niet wordt geanticipeerd. 

Om te vermijden dat de uitoefening van grond- en mensenrechten door één 

titularis al te zeer de uitoefening doorkruist die andere titularissen van hetzelfde of 

van andere grond- en mensenrechten willen maken, worden de, daarmee 

nagestreefde “belangen” (voordelen) door de wetgevers gewikt en gewogen. 

 

Die complexe belangen(af)wegingen berusten op talloze variabelen die in kaart 

zijn te brengen. Zij worden vertaald door de toepassingsvoorwaarden die het 

bereik van de gebiedende en verbiedende wetten bepalen. 

 

Onder voorbehoud van hun latere mildering of verstrenging, begrenzen zij het 

gebruik dat van de, onderliggende grond- en mensenrechten door de titularis kan 

worden gemaakt, ter vrijwaring van (dezelfde of andere) grond- en mensenrechten 

die aan (de) andere titularissen toekomen. 

 

88. Het belang dat toekomt aan de verwezenlijking en aan de onvermijdelijke 

begrenzing van de (gelijktijdige) uitoefening van alle grond- en mensenrechten 
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door alle titularissen, is niet aan de aandacht van de Grondwetten en van het 

EVRM ontsnapt. 

 

Niet alleen is daarin te lezen dat die bevoegdheid (politieke macht) exclusief aan 

wetgevende vergaderingen toekomt, maar ook dat het een doelgebonden 

bevoegdheid is. 

Het kon wellicht scherper onder woorden worden gebracht, maar de strekking van 

die voorranghebbende normen is duidelijk: de begrenzing die door middel van 

gebiedende en verbiedende wetten aan de uitoefening van elk grond- en 

mensenrecht wordt opgelegd, moet haar verantwoording in de Grondwet en, 

verder, in het EVRM vinden. 

In die voorranghebbende normen wordt op specifieke dan wel algemene wijze 

omschreven in welke situaties de uitoefening van grond- en mensenrechten kan 

worden beperkt. 

Daaruit blijkt dat de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels, die uit 

de voorranghebbende normen volgen, de richting bepalen waarop elke begrenzing 

is af te stemmen. 

 

Het Grondwettelijk Hof en het EHRM zeggen niets anders wanneer ze, met eigen 

woordgebruik, aanduiden dat de wet, waardoor de uitoefening van een grond- of 

mensenrecht wordt beperkt, redelijk moet zijn, wat inhoudt dat de beperkende wet 

(of de daarvan afgeleide rechtsregel) voldoende toegankelijk en precies is, 

noodzakelijk is in een democratische samenleving, daarin aan een dwingende 

maatschappelijke behoefte beantwoordt en dienend en evenredig is om het door 

de wetgever nagestreefde (wettige) doel te verwezenlijken. 354 

 

Het privaatrecht en zijn beoefenaars blijken aan het voorgaande geen boodschap 

te (willen) hebben. 

Zij kunnen niet aan de verleiding weerstaan om de begrenzing die aan de 

uitoefening van elk grond- en mensenrecht kleeft voor te stellen als een, restrictief 

 
354  Zie hiervoor nrs. 27-28. 
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te interpreteren uitzondering op de regel van de “vrijheid” en derhalve van 

onbegrensde rechtsuiitoefening. 355 

Zij komen daardoor tot het zgn. besluit dat het privaatrecht, in beginsel, 

wilsaanvullend moet zijn. In het privaatrecht zouden de titularissen van grond- en 

mensenrechten geen “last” mogen hebben van wettelijk opgelegde, gebiedende 

en verbiedende, beperkingen. 

 

Door de privatisten wordt evenwel niet uitgelegd waarom de democratische 

beginselen, finaliteit en werkingsregels niet in het privaatrecht zouden doorwerken. 

Zij verkiezen op die vraag niet in te gaan en met voldongen feiten te werken. 

 

Hun stilzwijgen hoeft niet te verbazen. 

Gelet op de samenhang waaraan een rechtssysteem moet beantwoorden 356, kan 

er immers geen sprake zijn van een beschot tussen het publiek- en het 

privaatrecht. 

De voorranghebbende normen die tot het publiekrecht worden gerekend, moeten 

derhalve in het privaatrecht doorwerken, ongeacht of de privatisten zulks leuk of 

triest vinden. 

 

Daaruit volgt o.m. dat ook de wetten van het privaatrecht gebiedend of verbiedend 

zijn, tenzij er geen twijfel over bestaat dat de wetgever het met zijn wet of sommige 

bepalingen ervan anders heeft gewild. 357 

Ook in het privaatrecht is de uitoefening van grond- en mensenrechten derhalve 

begrensd. Bij elke uitoefening manifesteert die begrenzing zich via de 

toepassingsvoorwaarden van de gebiedende en verbiedende wetten die zich niet 

enkel aan de titularis opdringen die het recht uitoefent, maar ook de (eveneens 

begrensde) grond- en mensenrechten van anderen in bescherming nemen, die 

 
355  Zie in die zin M. Kruithof, 82-83, nr. 21 en 145, nr. 129. 
356  Zie o.m. GWH 18 juni 2020, nr. 88/2020; GWH 11 maart 2021, nr. 42/2021; EHRM 22 december 

2020; Cass. 21 november 2016, 5.16.001.N; HvJ 17 januari 2017, Hutchinson/Verenigd Koninkrijk. 
357  Die beslissing komt enkel aan de wetgever toe; wanneer de rechterlijke macht zich die macht bij 

de kwalificatie toe-eigent, verandert zij de, aan de wet toekomende draagwijdte, bepaald door 
de wetgever. Daarmee gaat zij de grenzen van haar grondwettelijke bevoegdheid te buiten. 
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aldus door de hoger bedoelde titularis moeten worden geëerbiedigd (horizontale 

werking). 

 

89. Hoe ze zich ook voordoet, de begrenzing is steeds een intrinsiek en wezenlijk 

bestanddeel van elk grond- en mensenrecht, ongeacht of zijn uitoefening zich in 

het publiek-, dan wel in het privaatrecht situeert. 

Zij heeft evenveel belang als de macht, waarop de titularis van het (begrensde) 

subjectieve recht verlekkerd is. 

 

Die vaststelling relativeert sterk de bewering dat alles toegelaten is wat de wet niet 

(uitdrukkelijk) verbiedt. Het verbod kan immers onder een gebiedende 

wetsbepaling schuilgaan of het gevolg zijn van de bescherming die aan de 

(eveneens begrensde) uitoefening van rechten door anderen toekomt. 

 

Wanneer de uitoefening van grond- en mensenrechten wordt verwezenlijkt en 

beperkt, komen ook het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie 

opzetten. 

In een democratie worden de grond- en mensenrechten niet louter op papier aan 

alle titularissen gelijkelijk toegekend. Hun finalitit bestaat erin dat de (effectieve) 

uitoefening ervan elke titularis toelaat, gedurende zijn (m/v/x) gehele leven, van de 

best mogelijke levensomstandigheden op het vlak van veiligheid, gezondheid, 

onderwijs en zelfbeschikking te genieten. 

Met die finaliteit voor ogen, moeten de grond- en mensenrechten worden 

verwezenlijkt en begrensd : vermits hun uitoefening iedere titularis levenslang 

uitzicht moet geven op de best mogelijke levensomstandigheden moeten die 

levensomstandigheden minstens vergelijkbaar zijn en blijven. 

 

Onvergelijkbare levensomstandigheden wijzen er onverbiddelijk op dat niet alle 

titularissen van de best mogelijke levensomstandigheden genieten. Het wijst op 

niet of onvoldoende gecorrigeerde verschillen in behandeling bij de uitoefening 

van (verwezenlijkte en begrensde) grond- en mensenrechten, waardoor sommige 

titularissen zich levensomstandigheden kunnen veroorloven, die onvergelijkbaar 
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zijn met die van andere titularissen die zich met veel, veel minder moeten 

vergenoegen. 358 

 

Om die ongelijke en discriminerende behandeling te beëindigen moet er in de 

uitoefening van de grond- en mensenrechten worden ingegrepen : hun 

verwezenlijking en beperking moet worden bijgesteld om de ongrondwettelijke 

ongelijkheid/discriminatie, die uit onvergelijkbare levensomstandigheden blijken, 

ongedaan te maken. 

 

V. De bescherming van het klimaat, dan wel van het dominante 

economische model? 

 

90. Uit de feiten die o.m. uit de klimaatconferenties, de IPCC-rapporten en uit de 

besproken klimaatzaken blijken en die zich, in een mondiaal geconnecteerde 

wereld, overigens voor ieders ogen en oren afspelen, volgt dat keuzes zich 

opdringen. 

 

De bescherming van het klimaat en van het dominante economische model zijn 

onverzoenbaar. Wanneer het dominante economische model verder in 

bescherming wordt genomen en voorrang krijgt zoals de laatste twee eeuwen 

gebeurde, gaan het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen op de schop en 

worden ze aan dat model opgeofferd. 

 

Tot de essentie herleid komt die vaststelling erop neer dat de uitoefening van 

grond- en mensenrechten door de personen en hun ondernemingen, die het 

dominante economische model in economische, industriële en financiële 

activiteiten omzetten, in alle hevigheid botsen met de uitoefening van de grond- en 

mensenrechten van de personen die worden getroffen dan wel ernstig en 

 
358  Hier wordt buiten beschouwing gelaten dat de vergelijkbaarheid van de levensomstandigheden, 

ook in democratieën van de 21e eeuw een even vrome wens blijft als op het einde van de 19e 
eeuw het geval was in de toenmalige oligarchische, ondemocratische samenlevingen. De 
patrimoniale ongelijkheden zorgen daarvoor. 
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rechtstreeks bedreigd door de gevaarlijke opwarming van de aarde en van haar 

atmosfeer, die aan die activiteiten is toe te rekenen. 

 

De patrimoniale aspecten buiten beschouwing latend 359, kan een dergelijk 

massaconflict slechts bestaan omdat de, door economische, industriële en 

financiële activiteiten gemobiliseerde grond- en mensenrechten aan hun 

titularissen toelaten broeikasgassen uit te stoten en andere vervuilingen te 

veroorzaken. De verwezenlijking en de beperkingen van die rechten door de 

bevoegde wetgevers schenken aan die bekende externaliteiten manifest geen of 

onvoldoende aandacht. 

De geëxternaliseerde risico’s, kosten, uitgaven en schade blijven niet in het 

luchtledige hangen. Ze hebben een (waarlijk) “trickle-down”-effect : ze treffen 

effectief of bedreigen ernstig en rechtstreeks “anderen” die – tot op heden – 

nochtans de bescherming van hun grond- en mensenrechten door gebiedende en 

verbiedende wetten kunnen inroepen. 

 

Gelet op het gevorderde uur 360, zullen halve en/of kwartoplossingen weinig aarde 

aan de dijk brengen : met klamme handjes groeit het inzicht dat er tussen het 

klimaat en het dominante economische model moet worden gekozen. 

Ofwel worden de grond- en mensenrechten weggeblazen van de personen die het 

slachtoffer worden van de rampen die door de (geexternaliseerde) klimaat- en 

ecologische ontregelingen worden veroorzaakt.  

Ofwel wordt de toepassing van het dominante economische model geringeloord 

door de externalisering van risico’s, kosten, uitgaven en schade (o.m. ten koste 

van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen) te verbieden en aldus de uitoefening 

van de, daaraan ten grondslag liggende grond- en mensenrechten te beperken. 

 

Daar ligt het (brandende) pijnpunt. Weinigen voelen zich geroepen om het naar de 

oppervlakte te brengen. 

 
359  Hoewel zij de drijvende kracht achter de economische, industriële en financiële activiteiten zijn 

en blijven. 
360  De gemiddelde, onherroepelijke temperatuurstijging die zich sinds de pre-industriële periode 

voordeed, heeft tot gevolg dat het vijf voor twaalf en mogelijk al veel later is. In elk geval is de 
aftelling begonnen. 
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Er wordt getreuzeld en getalmd, wat één der beide alternatieven goed uitkomt : 

toeval of strategie? 

 

91. Dat de keuze zich niet meteen en overduidelijke opdringt, is bevreemdend gelet 

op de kwalijke onevenredigheid die de alternatieven kenmerkt. 

Kan er geaarzeld worden tussen een situatie waarin een minderheid 361 een 

bijkomende beperking moet aanvaarden van de uitoefening van rechten waarmee 

zij, door externalisering, klimaat en ecosystemen ontregelt en een situatie waarin 

aan een veel grotere groep van personen 362,  de bescherming van grond- en 

mensenrechten wordt ontzegd wanneer zij het ongeluk hebben het slachtoffer van 

“natuurrampen” te worden? 

 

Zeker in een democratie wijst die aarzeling, dat getreuzel, erop dat er meer aan 

de hand is. 

Er is niet enkel het dominante economische model, waarvan zowel de “belle 

époque” 363 als de vijf laatste decennia hebben aangetoond dat het de 

levensomstandigheden van de “happy few” spectaculair tot onfatsoenlijk verbetert 

en “de rest”, die zich maar moet zien te redden. 

Er is ook de omstandigheid dat de aanpak van het intussen geïdentificeerde 

pijnpunt zelf het”status quo” in vraag stelt en de dag van morgen onzekerder 

maakt. 

 

In een democratie, zoals in andere politieke regimes, hebben velen, zoniet de 

grote meerderheid, de neiging om “hun levensomstandigheden”, wat die ook 

mogen behelzen, als “definitief verworven” te beschouwen. Ze vertrouwen erop 

dat zij er dag na dag op kunnen rekenen. 

Wanneer ze de indruk krijgen dat “hun levensomstandigheden” door 

omstandigheden, gebeurtenissen, ontwikkelingen… op het spel zouden kunnen 

staan, wordt er kort en brutaal geremd. 

 
361  De personen die, via ondernemingen, de economische, industriële en financiële activiteiten 

controleren en die eerder 5% (dan hoogstens 10%) van de lokale, regionale, nationale, 
continentale en mondiale bevolking omvatten. 

362  Die in omvang groeit naarmate de rampen in aantal, frequentie en omvang toenemen. 
363  Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot het begin van de eerste wereldoorlog. 
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Van makkelijk manipuleerbare argwaan gaat het naar angst en vervolgens woede, 

gericht tegen alles wat “hun levensomstandigheden” in de weg kan lopen. 

 

Die reactie berust niet op wetenschappelijke inzichten of op de beste stand van de 

wetenschap : wanneer wetenschap op een pijnpunt wijst dat het status quo kan 

bedreigen, wordt ze zelf het voorwerp van afwijzing, alsof een dergelijke reactie 

voldoende zou kunnen zijn om levensomstandigheden, levenslang, veilig te 

stellen. 

 

Het is wellicht een genetisch bepaalde reflex 364, die overduidelijk de natuurlijke en 

sociale verschillen en ongelijkheden overstijgt. 

Ongeacht de, op zijn best, erbarmelijke of bescheiden plaats die zij op de 

inkomens- en rijkdomladders inneemt, denkt de overgrote meerderheid eerst en 

vooral aan het behoud van de eigen levensomstandigheden. Zij worden dus met 

hand en tand verdedigd wanneer met het doembeeld van hun aantasting wordt 

gezwaaid. 

 

Al wat of wie, ook met mooie beloften of met wetenschappelijk onderbouwde 

analyses, de “levensomstandigheden” van de dag 365 zelfs maar ter discussie wil 

stellen, wordt gestigmatiseerd en op ongeloof onthaald. Zo vergaat het ook de 

klokkenluiders, de lastige luizen die het klimaat, de biodiversiteit en de 

ecosystemen ten koste van het dominante economische model willen 

beschermen. 

Het is daardoor voor de benificiarissen van dat model een koud kunstje om van de 

bescherming van het klimaat een boeman te maken, dan wel om haar te 

recupereren en er nieuwe economische opportuniteiten van te maken in 

overeenstemming met het economische model. 

Dat de angst haar om het hart slaat, kan de meerderheid niet eens worden 

verweten. Zij weet, jammer genoeg uit herhaalde ervaringen, dat de kost en de 

 
364  Die naar “zelfbehoud” en dus naar de “struggle for life” verwijst, zie Chr. De Duve, Genetics of 

original sin. The impact of natural selection on the future of humanity, New Haven, Londen, 
Paris, Yale University Press/Ed. Odile Jacob, 2010, 146-209. 

365  Hoe armtierig en verstikkend ook in vergelijking met de royale levensomstandigheden die het 
dominante economische model aan de “affluent” laat toevallen. 
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last van veranderingen steeds en in overgrote mate door haar wordt gedragen. Zij 

is dus meer dan op haar hoede. 

 

 

Het komt er dus op aan “de dag van morgen” in beide alternatieven te 

concretiseren en duidelijk te maken dat het status quo in beide alternatieven, zelfs 

op korte termijn, een illusie is geworden gelet op de volop aan de gang zijnde 

opwarming als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de laatste 

zeventig jaren door economische, industriële en financiële activiteiten, waaraan 

niets, retroactief, te veranderen valt. 

 

92. Het zal dus nog tijd vragen vooraleer het besef, o.m. bij de meerderheid, 

kristalliseert dat een “nieuw” status quo onvermijdelijk is en impliceert dat voor het 

minste kwaad wordt gekozen, waarover in een democratie overigens geen twijfel 

kan bestaan. 

 

Hoe dramatisch ze ook zijn, de feiten zijn de krachtigste en koppigste 

pleitbezorgers voor de bescherming van het klimaat en de neutralisering van het 

dominante economische model. Naarmate de rampen zich, ook op Europese en 

Amerikaanse continenten, opstapelen, zal het wetenschappelijk onderzoek dat het 

verband tussen klimaat- en ecologische ontregelingen en (vervuilende) 

economische, industriële en financiële activiteiten uit de doeken doet, ernstiger 

moeten worden genomen, willen de democratie en haar beginselen, finaliteit en 

werkingsregels zich handhaven. 

 

Laten we dus van de levensomstandigheden “van de dag” vertrekken. 

Zij worden niet alleen bepaald door de, door de wetgever (overheid) uitgewerkte 

en beperkte grond- en mensenrechten, maar ook (en vooral) door het gebruik dat 

de titularissen ervan maken. 

Vermits geen enkele titularis (m/v/x) in staat is om, op eigen houtje, voor zijn 

levensomstandigheden, vanaf zijn eerste ademhaling tot de laatste snik, in te 

staan, zijn “zijn” levensomstandigheden, rechtstreeks en onrechtstreeks, 

afhankelijk van de wijze waarop “anderen” hun grond- en mensenrechten, al dan 
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niet, uitoefenen, weliswaar binnen een kader uitgewerkt en beperkt door 

gebiedende en verbiedende wetten. 

Die onderlinge afhankelijkheid is kenmerkend voor het samenlevingsverband. 

Ieder op zijn beurt, is elke titularis voor “zijn” levensomstandigheden aangewezen 

op het doen en laten van “anderen” 366 , die – hopelijk – in overeenstemming 

handelen met hun, door de wetgever verwezenlijkte en begrensde grond- en 

mensenrechten. 

 

Zoals vermeld 367 zijn economische, industriële en financiële activiteiten in de 

hedendaagse samenleving dominant, ook op het vlak van de uitoefening van 

grond- en mensenrechten. De personen, die de ondernemingen controleren die 

zich met die activiteiten inlaten, maken voorranghebbend gebruik van hun recht 

op vrijheid, op meningsvrijheid, op de bescherming van het privé-leven, op 

vereniging en vergadering en op eigendom… 368 

Hun activiteiten zijn erop gericht goederen, produkten en diensten op de “markt” 

te brengen en, door hun verhandeling, winst te maken. 

In beginsel handelen zij in overeenstemming met de beperkingen die de wetgever 

door gebiedende en verbiedende wetten aan hun activiteiten en derhalve aan de 

onderliggende grond- en mensenrechten oplegt. 

 

De ondernemingen en hun eigenaars maken er geen geheim van dat hun 

activiteiten afgestemd zijn op een economisch model, dat met dank aan de 

beginselen, finaliteit en werkingsregels van het economisch (neo)liberalisme, op 

wieltjes loopt. Het vindt zijn wortels vnl. in de negentiende eeuw, werd door 

generaties economen verfijnd en door generaties juristen in rechtsregels omgezet. 

 

93. Bondig samengevat, maar daarom niet minder accuraat, komt de boodschap van 

het model erop neer dat de “ondernemer” met zo weinig mogelijk kosten 

(inspanningen) de zo groot mogelijke opbrengst (rendement) moet nastreven. Dat 

 
366  Waartoe hij (m/v/x) op zijn beurt behoort. 
367  Zie hiervoor nrs 6-9. 
368  En hun afgeleiden : de vrijheid van handel en nijverheid, de vrije mededinging, de 
 fundamentele (Unie)vrijheden, de wilsvrijheid en -autonomie… 
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is, zoals uit de geschiedenis blijkt, de met succes geplaveide weg die naar 

inkomsten, rijkdom en de beste levensomstandigheden leidt. Besparing op kosten 
369 zit gebakken in het dominante economische model. 

 

De externalisering van risico’s, kosten, uitgaven en schade, eigen aan het 

productieproces 370, is een “evergreen” in dat economische model. 

In de plaats van die risico’s, kosten, uitgaven en schade te internaliseren en 

derhalve tijdens het productieproces te neutraliseren 371, worden zij, liefst bedekt 

met de mantel der liefde, op anderen 372, op de collectiviteit en/of op de planeet 

geëxternaliseerd (afgewenteld). 

 

De uitstoot van broeikasgassen 373 in “niemandsland” 374 past naadloos in het 

plaatje van (gevaarlijke en schadelijke) externaliseringen. 375 

Bekeken vanuit het dominante economische model is het een voltreffer : de kosten 

die moeten worden gemaakt om, in de mate van het mogelijke, de gevolgen van 

de gevaarlijke opwarming, resp. van de klimaat- en ecologische ontregelingen op 

te vangen, worden niet gedragen door de (vervuilende) ondernemingen en hun 

eigenaars, maar wel door de slachtoffers van de, door eerstgenoemden 

veroorzaakte rampen en door de collectiviteit, die de slachtoffers ter hulp snelt. 

 

 
369  Ook wanneer ze door gebiedende of verbiedende wetten worden veroorzaakt bestaat de 

neiging daarop zoveel mogelijk te besparen zonder tegen de lamp te lopen (zgn. kosten/baten 
analyse). 

370  En welbekend aan de onderneming en aan hun eigenaars. 
371  Wat kostenverhogend zou zijn en wat niet zonder gevolg blijft voor de winstmarge of voor winst, 

omzet en/of marktaandeel wanneer niet de winstmarge wordt verlaagd, maar de prijs van het 
goed, het product of de dienst wordt opgetrokken. 

372  Leveranciers en/of afnemers, dan wel derden. 
373  Door de ondernemingen maar ook door de leveranciers die de vervuilende activiteiten mogelijk 

maken en door de afnemers van de (vaak ook zelf vervuilende) produkten, goederen en 
diensten. 

374  De atmosfeer rond de aarde en het opwarmende aardoppervlak waarvan de temperatuur 
 niemands eigendom is. 
375  Het “dumpen” van andere vervuilende afvalstoffen of -gassen, ondergronds of in beekjes, 

waterlopen, de zee of oceanen, is in hetzelfde bedje ziek. 
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Minstens sinds de jaren zeventig van vorige eeuw weten 376 de ondernemingen en 

hun eigenaars wat broeikasgassen zijn, of hun (economische, industriële of 

financiële) activiteiten bijdragen tot de uitstoot van broeikasgassen, hoe zij zich in 

de atmosfeer opstapelen en de gemiddelde temperatuur van de aarde doen 

stijgen. Zij kennen ook de gevolgen daarvan in de vorm van zich ontregelend(e) 

klimaat, biodiversiteit en ecosystemen. 

 

Niettemin zetten zij welbewust hun gevaarlijke en schadelijke activiteiten verder, 

bijdragend tot de verergering van de toestand, zoals wordt aangetoond door de 

oplopende gemiddelde temperatuur in vergelijking met de pre-industriële periode. 

Zij blijven het “normaal” vinden dat zij de schadelijke gevolgen van hun activiteiten, 

waarvan ze zich rekenschap geven, via de (door hen ontregelde) planeet op 

anderen kunnen afwentelen doordat zij het slachtoffer (dreigen te) worden van 

rampen, die het gevolg van de, door hun activiteiten veroorzaakte opwarming en 

ontregelingen zijn. 

Zij beroepen zich, ter verantwoording en met veel drama, op de uitoefening van 

hun grond- en mensenrechten en op de meerwaarde voor de samenleving die 

daaraan, volgens hen, toekomt. 

 

94. Tegenover de ondernemingen en hun eigenaars staan de personen die hun 

goederen, produkten en diensten afnemen 377 en daardoor (daarmee) ook grond- 

en mensenrechten uitoefenen, binnen de grenzen van hun verwezenlijking en 

beperking door de wetgever. 

Binnen die groep nemen de potentiële 378 en effectieve slachtoffers van klimaat- 

en ecologische ontregelingen een bijzondere plaats in. 

 

Zolang zij van rampspoed gespaard blijven en zich ervan kunnen overtuigen dat 

zij de dans zullen kunnen (blijven) ontspringen, klampen de afnemers zich daaraan 

 
376  En bovendien horen te weten o.m. gelet zowel op de kennis die zij als “insiders” hebben, als op 

de publiek beschikbare en wijdverspreide informatie. 
377  En/of die op enige wijze bij hun productie en verhandeling betrokken zijn (leveranciers, 

werknemers, aannemers… 
378  Die zich niet noodzakelijk rekenschap (willen) geven dat zij ernstig en rechtstreeks door de 

klimaat- en ecologische ontregelingen worden bedreigd. 
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vast vermits zij “hun” levensomstandigheden met die goederen, produkten en 

diensten associëren. 

Bij de gedachte alleen dat zij zouden kunnen ontbreken of schaarser worden, 

raken zij opgeschrikt en voelen ze zich ongelukkig of onwel worden. 

 

Ook al realiseren ze zich dat er “iets” schort of misloopt met het klimaat en de 

ecosystemen waardoor zich wereldwijd zoveel “natuurrampen” kunnen voordoen, 

toch zien ze er tegen op hun levensomstandigheden, gedetermineerd door 

broeikasgasuitstotende activiteiten, in vraag te stellen. 

 

Zich sussend met het idee dat het goed komt, dat er altijd oplossingen worden 

gevonden en dat zij, in het rijke en machtige Westen, er niet of toch het minst van 

te lijden zullen hebben, willen ze de (klimaatontregelende) zekerheid van de, met 

broeikasgasuitstoot verwezenlijkte goederen, produkten en diensten niet inruilen 

voor, volgens hen, “onzekere” alternatieven, waarvan ze vrezen dat ze “welzijn” 

kosten. 

 

Dat de bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen niet tegen elke 

vorm van economische, industriële en financiële activiteiten ten strijde trekt 379, 

maar wel komaf wil maken met één welbepaald, dominant economisch model, kan 

hen noch troosten, noch geruststellen : liever één vogel in de hand, dan tien in de 

lucht. 

Dat risico’s, kosten, uitgaven en schade kunnen worden geïnternaliseerd in plaats 

van geëxternaliseerd, dat klimaat- en ecologisch vriendelijke investeringen in de 

plaats van vervuilende mogelijk zijn, dat in klimaat en ecologisch vriendelijk(e) 

onderzoek en ontwikkeling kan worden geïnvesteerd in de plaats van de winst uit 

te keren 380 … daaraan hebben zij voorlopig geen boodschap. 

 

 
379  Zie ook J. Hickel, op. cit., 169-290 
380  Zie ook de (juridisch gekleurde) voorstellen van J. Hickel (op. cit., 205-250) : een einde maken 

aan de geplande veroudering (209-212); publiciteit en marketing beperken (213-216; 
overschakelen van eigendom naar gebruik (217-218); voedselverspilling beëindigen (218); 
afslanking van industriële activiteiten die de ecologie ontregelen (219-222). 
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95. Dat alles verandert uiteraard brutaal wanneer zij of hun dierbaren, rechtstreeks of 

middelijk, worden getroffen door een ramp die aan de gevaarlijke opwarming en 

de, daarmee gepaard gaande klimaat- en ecologische ontregelingen is toe te 

rekenen. 

Dan wordt verweesd vastgesteld dat (de uitoefening van) het recht op leven, op 

gezondheid, op vrijheid, op privé-leven, op eigendom van de slachtoffers weinig 

voorstelt in een confrontatie met ontketende of sluipende natuurkrachten, 

ontregeld door eerder hooggeprezen economische, industriële en financiële 

activiteiten die van vervuiling een kostenbesparing maken. 

Het sombere lot van effectieve slachtoffers, doet anderen nadenken 381 en inzien 

dat zij zich – ongevraagd – in de rij van potentiële slachtoffers bevinden, 

geconfronteerd met het ernstige en rechtstreekse risico dat zij dat lot, al dan niet 

in een nabije toekomt, op de ene of de andere wijze zullen moeten delen. 

Overigens geven ook effectieve slachtoffers er zich rekenschap van dat het 

“noodlot”, door dezelfde oorzaken gedreven, meerdere keren kan toeslaan. 

 

Effectieve slachtoffers zullen, in eerste instantie, noodgedwongen aan het herstel 

van hun schade denken. 382 

Potentiële slachtoffers zullen eerder voorkoming nastreven met maatregelen die 

kunnen worden getroffen om de gevaarlijke opwarming en de ontregelingen te 

vermijden, zoniet zoveel mogelijk te beperken. Daardoor begeven ze zich, ipso 

facto, op het terrein van het dominante economische model. De maatregelen die 

“iets” aan de opwarming en de ontregelingen doen, zullen per definitie aan het 

dominante economische model moeten sleutelen dat de vervuilende 

economische, industriële en financiële activiteiten in zijn greep heeft. 

 

Zoals tijdens de vijf laatste decennia ononderbroken werd aangetoond, kan niet 

worden verwacht of gehoopt dat de ondernemingen, hun eigenaars, de op 

produkten, goederen en diensten verslingerde afnemers en zelfs de overheden 

bijdraaien. Om tal van overigens uiteenlopende redenen vinden zij elkaar om zich 

daartegen te verzetten. Het blijkt een ijdele hoop te zijn dat zij, op korte of langere 

 
381  “Waarom zij en ik/wij niet?” 
382  Vandaar het belang van het (contractueel en buitencontractueel) aansprakelijkheidsrecht. 
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termijn, het economische model zodanig (doen) bijstellen dat het afziet van de 

externalisering van klimaat- en ecologische risico’s, kosten, uitgaven en schade. 

 

Dat hoeft echter niet te betekenen dat de effectieve en potentiële slachtoffers van 

vervuilende economische, industriële en financiële activiteiten die hen onder de 

vorm van rampen treffen die worden veroorzaakt door de opwarming en de 

ontregelingen, aan hun lot worden overgelaten. 

Zij moeten zich bij de (dreigende) aantasting van leven, fysische integriteit, 

gezondheid, arbeidsgeschiktheid, privé-leven, eigendom, vrijheid …383 niet 

neerleggen, omdat anderen (ondernemingen, eigenaars) gebruik maken van hun 

recht op vrijheid, privé-leven, meningsvrijheid, eigendom in de vorm van 

vervuilende economische, industriële en financiële activiteiten. 

 

Zij moeten niet verzaken aan de bescherming van hun (verwezenlijkte en 

begrensde) grond- en mensenrechten omwille van de uitoefening door anderen 

van hun grond- en mensenrechten, in overeenstemming met het dominante 

economische model, dat inherent vervuilend en schadeberokkend is. Zij worden 

daardoor niet onteigend. 

 

Het volstaat de overwegingen van de Hoge Raad in het Urgenda-arrest te herlezen 
384 om daarover zekerheid te hebben en vast te stellen dat de zekerheid die 

daarover bestaat op de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels 

berust. 

Daaruit blijkt namelijk dat de (vervuilende) economische, industriële en financiële 

activiteiten, afgietsel van het dominante economische model, die tot de gevaarlijke 

opwarming en de ontregelingen bijdragen geen beperking van het recht op leven, 

gezondheid, fysische integriteit, arbeidsgeschiktheid, privé-leven, eigendom, 

vrijheid van “anderen” rechtvaardigt. 

 

96. Er bestaat geen wet die de uitoefening van grond- en mensenrechten omwille van 

het dominante economische model beperkt. 

 
383  En de impact daarvan op hun onderwijs- en zelfbeschikkingsmogelijkheden. 
384  Zie hiervoor nrs. 12 en 79-80. 
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Uit het feit dat de wetgever economische, industriële en financiële activiteiten 

duldt, erkent of toelaat 385, ook wanneer zij zich volgens het dominante, 

economische model ontwikkelen, volgt niet dat de (dreigende) aantasting van 

andermans grond- en mensenrechten, toerekenbaar aan die activiteiten, door de 

getroffen titularissen moet worden doorgeslikt. 

 

De verwezenlijking en de beperking van de uitoefening van grond- en 

mensenrechten door (redelijke) wetten betreffen elk recht afzonderlijk. Uit de (al 

dan niet toereikende) begrenzing van één recht kan de titularis niet afleiden dat hij 

het kan uitoefenen zonder zich zorgen te moeten maken over de gevaarlijke, dan 

wel schadelijke gevolgen van de uitoefening daarvan op andermans grond- en 

mensenrechten. De (effectieve of potentiële) slachtoffers blijven immers de titularis 

(m/v/x) van hun grond- en mensenrechten, die ook met redelijke wetten werden 

verwezenlijkt en beperkt. 

 

Wie het anders ziet, onteigent de titularissen van grond- en mensenrechten die 

worden getroffen door de economische, industriële en financiële activiteiten 

waarmee andere titularissen sommige van hun rechten uitoefenen. 386 

 

Ook al zou een wet (of jurisprudentiële rechtsregel) het licht zien waardoor 

titularissen van grond- en mensenrechten niet langer worden beschermd wanneer 

de aantasting van hun rechten het gevolg is van het gebruik dat anderen van hun 

rechten maken in overeenstemming met het, zelfs door de wetgever ondersteunde 

dominante economische model, dan nog dringt de vaststelling zich op dat een wet 

of rechtsregel met die inhoud niet redelijk is. 

 

 

Dergelijke wet is immers allesbehalve noodzakelijk in een democratische 

samenleving. In een democratie heeft iedere persoon, iedere minderheid recht op 

 
385  Wat zich situeert in het kader van de verwezenlijking en begrenzing van de uitoefening van 

grond- en mensenrechten die aan de basis van die activiteiten liggen. 
386  Die  “powertaal “ lijkt sterk op het argument dat tijdens de kolonisatie werd gebruikt om 

“ontdekte” werelddelen te onttrekken aan de bewoners die ze eeuwenlang bezetten. 
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de bescherming van de grond- en mensenrechten die de meerderheid aan de 

uitoefening van haar rechten gunt. 

Een beperking op grond van het dominante economische model beantwoordt 

evenmin aan een (de) dwingende maatschappelijke behoefte. De uitschakeling 

van de bescherming van de grond- en mensenrechten van één categorie van 

titularissen 387 is geenszins onontbeerlijk om de veiligheid, de gezondheid, het 

onderwijs en/of zelfbeschikking te vrijwaren van de personen die het dominante 

economische model willen (kunnen) toepassen. 

Mochten die hinderpalen niet reeds onoverkomelijk zijn, dan stuit dergelijke wet 

minstens op de vaststelling dat zij niet dienend en bovendien onevenredig is met 

het (wettige?) doel dat de regelgever nastreeft. 

Zoals vermeld, kristaliseert het dominante economische model de beginselen, de 

finaliteit en de werkingsregels van het economisch (neo)liberalisme. Economisch 

(neo)liberalisme is geen noodlottigheid, maar een keuze van de personen die zich 

op economische, industriële en financiële activiteiten toeleggen. 

In de Grondwet, het EVRM en de Unie-verdragen wordt niet eens van “economisch 

(neo)liberalisme” gesproken. Uit artikel 3.3 VEU blijkt integendeel dat een sociale 

markteconomie tot de doelstellingen van de Unie behoort, bovendien 

ondergeschikt aan de, in artikel 2 VEU omschreven Unie-waarden. Een economie 

kan derhalve op andere dan de (neo)liberale beginselen, finaliteit en 

werkingsregels berusten. 

 

Het staat overigens vast 388 dat een economie de vereiste goederen, produkten en 

diensten kan voortbrengen zonder de draconische ingreep dat de (dreigende) 

slachtoffers van activiteiten, die zich op het dominante economische model 

beroepen, de bescherming van hun getroffen grond- en mensenrechten verliezen. 

Het is eveneens onbewezen dat de productie van goederen, produkten en 

diensten niet kan gebeuren zonder gevaarlijke opwarming van de planeet en 

zonder de ontregelingen van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen die 

 
387  Namelijk de titlarissen die worden getroffen in de uitoefening van hun rechten door het 
 gebruik dat anderen van het dominante economische model maken. 
388  Zowel de « trente glorieuses » (1945-1975), als het Amerikaans protectoraat over Japan na WO 

II hebben immers aangetoond dat een economie op volle toeren kan draaien zonder alles 
overheersend economisch (neo)liberalisme. 
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economische, industriële en financiële activiteiten, hic et nunc, veroorzaken. Alles 

wijst erop dat “de noodzakelijkheid” geen betrekking heeft op het productieproces, 

maar wel op de (achterliggende beweegreden van ) versnelde en 

geoptimaliseerde accumulatie en concentratie van inkomsten en rijkdom. 

 

97. Uit het voorgaande volgt dat de overheid, met inbegrip van de rechterlijke macht, 

niet kan blijven stilzitten wanneer vaststaat 389 dat (vervuilende) economische, 

industriële en financiële activiteiten, onder auspiciën van het dominante 

economische model, bijdragen tot de opwarming van de planeet en tot ontregeling 

van het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen, waardoor (brutale of 

sluipende) rampen de grond- en mensenrechten aantasten of bedreigen van de 

personen, die zich onder haar gezag bevinden. 

In die omstandigheden bij de pakken blijven zitten komt neer op de flagrante 

miskenning van grondwettelijke en conventionele verplichtingen, die op de 

staatsmachten rusten. 

Zolang de Grondwetten en o.m. het EVRM zijn wat ze zijn, is de, zelfs tijdelijke, 

uitschakeling van de bescherming van aangetaste of bedreigde grond- en 

mensenrechten geen optie, ook niet wanneer het dominante economische model 

die aantasting of bedreiging goed bevindt. 

 

Wanneer, met toepassing van het dominante economische model, economische, 

industriële en financiële activiteiten kunnen blijven gedijen, die bijdragen tot de 

(gevaarlijke) opwarming, tot de ontregeling van klimaat en ecosystemen, tot 

(natuur)rampen die steeds meer effectieve slachtoffers maken 390 en, per slotsom, 

alle ingezetenen ernstig en rechtstreeks bedreigen, is verder gepalaver overbodig. 

 

Daardoor wordt, onweerlegbaar, bewezen dat de verwezenlijking en begrenzing 

van de uitoefening van de rechten die tot de (vervuilende) economische, 

 
389  Wat sinds meerdere decennia het geval is. 
390  Wat verwijst naar de (effectieve of potentiële) aantasting van grond- en mensenrechten die, 

als gevolg daarvan, door hun titularis niet meer of niet meer dezelfde wijze als zonder die 
aantasting kunnen worden uitgeoefend. 
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industriële en financiële activiteiten leiden, ontoereikend is om de grond- en 

mensenrechten van anderen te beschermen. 

De huidige toestand wijst er, met andere woorden op, dat de staatsmachten 

tekortschieten. 

Zij moeten dus in actie komen, niet omwille van de Uno-klimaatverdragen, van het 

Protocol van Kyoto of van het verdrag van Parijs, maar wel omwille van de grond- 

en mensenrechten van hun ingezetenen, waarvoor zij grondwettelijk en 

conventioneel verantwoordelijk zijn. 

 

Mogelijk denken zij dat zij, steunend op de bevindingen van het IPCC en van het 

UNEP 391 doen wat zij moeten doen door zich achter de, door die organisaties 

bepaalde reductiedoelstellingen te scharen of ze, in het kader van 

klimaatprocedures, aan met de voeten slepende overheden en ondernemingen op 

te leggen. 

Die houding faalt in rechte. Afgezien van de brandende vraag of die in de tijd 

gespreide reductiedoelstellingen effectief op de opleverdatum zullen worden 

gehaald 392, kan geen enkele overheid (opschortende) termijnen aan de 

uitoefening van grond- en mensenrechten opleggen die noch door de Grondwet, 

noch door het EVRM zijn voorzien. Kortom, met die benadering gaan de 

staatsmachten eraan voorbij dat (aangetaste of enstig en rechtstreeks bedreigde) 

grond- en mensenrechten steeds en meteen afdwingbaar moeten zijn, ook in 

rechte. 

Wanneer die mogelijkheid, zelfs tijdelijk, aan een titularis wordt ontzegd, wordt 

hem (m/v/x) de uitoefening en de bescherming van het getroffen recht ontnomen. 

 

Een omwenteling, een revolutie, een transitie of disruptie, een paradigmashift… 

zijn niet eens nodig om het klimaat, de biodiversiteit en de ecosystemen uit het 

slop te halen. Het volstaat voor de staatsmachten om de (grondwettelijke en 

 
391  Het United Nations Environmental Program, opgericht in het kader van de United Nations 

Conference on The Human Environment (Stockholm, 1972) onmiddellijk na de publicatie van 
“The limits to growth”. 

392  De kans daarop is, op zijn minst, onzeker te noemen (zie hiervoor, nrs. 81-82). 
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conventionele) bescherming van de grond- en mensenrechten van de anderen 393 

ernstig te nemen. 

 

98. Het is bovendien verkeerd te denken dat de staatsmachten de opwarming en de 

ontregelingen met lege handen zouden moeten ondergaan. Zij hebben 

integendeel alle instrumenten ter beschikking om daartegen op te komen, wat hun 

passiviteit en lankmoedigheid dan ook schrijnender maakt. 

 

In het privaatrecht zijn tal van rechtsregels beschikbaar die vervuilende 

economische, industriële en financiële activiteiten kunnen corrigeren, wanneer ze, 

rechtstreeks of middelijk, de openbare orde in het gedrang brengen, opzettelijk 

aan anderen schade berokkenen, gepaard gaan met misbruik van recht, berusten 

op overeenkomsten en verbintenissen die met een ongeoorloofde oorzaak of 

voorwerp worden gesloten, dan wel tot herstel verplichten van de schade die 

foutief werd veroorzaakt. 394 

 

In dit kader kan het volstaan te verwijzen naar de rechtsregels die bedrieglijk en 

gewelddadig gedrag 395 sanctioneren, dan wel gekwalificeerde benadeling 

(misbruik van omstandigheden) verbieden. 

 

Die rechtsregels beperken de uitoefening van grond- en mensenrechten wanneer 

hun titularis ze aanwendt  om zich met geweld, bedrog, arglist of misbruik van 

omstandigheden ten nadele van één of meer anderen (slachtoffers) enig voordeel 

toe te eigenen. 

In die omstandigheden, eigent de geweldenaar, de bedrieger, de benadeler zich 

de controle toe over de wil van zijn slachtoffer(s). Zij ontnemen hem (hen) de 

mogelijkheid om zijn of hun (grond- en mensen)rechten naar zijn of hun 

goedvinden uit te oefenen, wat hen in staat stelt schade te berokkenen. 

 
393  De personen die niet de controle hebben over de vervuilende economische, industriële en 

financiële activiteiten. 
394  In een gezamenlijke publicatie met collega’s R. Feltkamp en A. François, die in een nabije 
 toekomst beschikbaar wordt, wordt daarop dieper ingegaan. 
395  Ook wanneer het aan de oorsprong van “rechtshandelingen” ligt. 
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Zolang de slachtoffers zich onder het (al dan niet verborgen gehouden) 

“meesterschap” van de geweldenaar, bedrieger of benadeler bevinden, worden 

hun grond- en mensenrechten welbewust miskend. 

 

Ondernemingen en hun eigenaars weten wanneer hun activiteiten bijdragen tot de 

broeikasgasuitstoot. 396 Zij kennen daarvan, overigens sinds lang, de gevolgen op 

het vlak van (gevaarlijke) opwarming en ontregelingen, waardoor het tot (brutale 

of sluipende) rampen komt. 

Zij blijven die activiteiten niettemin ontwikkelen omdat zij met de geproduceerde 

en verhandelde goederen, produkten of diensten winsten boeken, rijkdom 

accumuleren en zich de “beste” levensomstandigheden kunnen veroorloven. 

Ten opzichte van de personen die het slachtoffer van de rampen (dreigen te) 

worden, bevinden zij zich manifest in de toepassingsvoorwaarden van de 

rechtsregels die gewelddadig, bedrieglijk of arglistig gedrag verbieden en misbruik 

van omstandigheden sanctioneren. 

 

De (dreigende) schade die aan de slachtoffers wordt berokkend en waarmee zij 

moeten leven is de geëxternaliseerde kostprijs van de opbrengst van die 

activiteiten en van het rendement dat daarmee door “anderen” (ondernemingen, 

eigenaars) wordt nagestreefd. 

 

Hoe is te verantwoorden dat die ondernemingen en hun eigenaars met dergelijke 

activiteiten ongestoord slachtoffers kunnen maken? 

Waarom worden o.m. die corrigerende rechtsregels niet secuur gehandhaafd en 

niet ambtshalve toegepast in de rechterlijke procedures waarin die ondernemingen 

betrokken raken? 

 

99. Afgezien van bestaande correctieven, kunnen overheden ook maatregelen 

opleggen waardoor wordt verhinderd dat vervuilende economische, industriële en 

financiële activiteiten zich op hun grondgebied voordoen, ontwikkelen of winsten 

boeken. Dergelijke activiteiten kunnen worden beperkt of verboden, de toegang 

 
396  Dan wel andere polluanten als bijproduct aan de planeet “toevertrouwen”. 
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tot de markt kan worden ontzegd aan produkten, goederen en diensten die 

voortkomen van of leiden tot vervuilende activiteiten. 

Met maatregelen kunnen vervuilende ondernemingen en hun eigenaars worden 

verplicht hun productieproces te beëindigen, te beperken of aan te passen door 

over te stappen naar productiewijzen die klimaat- en ecologisch vriendelijk zijn, 

ook wanneer dat een invloed op de productieprijs heeft. 

De overheid kan tevens toezicht houden op de investeringspolitiek van vervuilende 

ondernemingen en hen verplichten in beschikbare, klimaat- en ecologisch 

vriendelijke productiewijzen te investeren. 

Wanneer de markt geen toereikende alternatieven biedt, kan de overheid 

vervuilende ondernemingen en hun eigenaars, die hun activiteiten willen 

verderzetten, ertoe verplichten hun resultaat niet langer uit te leren, maar te 

investeren in onderzoek en ontwikkeling, die op korte termijn en 

wetenschappelijk/technisch onderbouwd, de vervuiling stopzetten, dan wel met 

reductiedoelstellingen inkort. 

Er zijn dus tal van maatregelen die de overheid kan mobiliseren om te verhinderen 

dat zich op haar grondgebied activiteiten ontplooien of voordoen die o.m. tot de 

gevaarlijke opwarming en ontregelingen bijdragen, waardoor de gemiddelde 

temperatuur met meer dan 1,5 °, dan wel 2° C kan stijgen in vergelijking met de 

pre-industriële periode. 

 

100. De accurate toepassing van de bestaande correctieven, gecombineerd met de 

implementatie van nieuwe maatregelen, waardoor vervuilende economische, 

industriële en financiële activiteiten worden verboden, beperkt of prijziger worden 

gemaakt, zullen, voorspelbaar, veel tegenwind krijgen en met “represailles” (van 

ondernemingen, hun eigenaars, hun afnemers) moeten afrekenen. 

 

Ook daarop moet het antwoord van een (in feite en in rechte) voorbereide 

overheid komen. Zij zal zowel de bijkomende begrenzingen van de, in het kader 

van vervuilende activiteiten uitgeoefende grond- en mensenrechten moeten 

verantwoorden, als klimaat- en ecologisch verantwoorde activiteiten moeten 

ontwikkelen en financieren wanneer private ondernemingen en hun eigenaars 

zulks, om welke reden ook, laten afweten. 
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De verantwoording van bijkomende en beter opgevolgde begrenzingen die 

worden opgelegd aan de uitoefening van het recht op vrijheid, op privé-leven, op 

meningsvrijheid, op eigendom… 397, aangewend door ondernemingen en hun 

eigenaars in het kader van vervuilende activiteiten, zullen aanleiding geven tot 

pittige discussies, maar over de uitkomst daarvan kan weinig twijfel bestaan op 

voorwaarde dat de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels 

worden geëerbiedigd. 

 

Naar goede gewoonte, zullen de getroffen (?) ondernemingen en eigenaars 

ingroepen dat hun (zelfs vervuilende) activiteiten in een democratische 

samenleving noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de dwingende 

maatschappelijke behoeften die de welvaart en het welzijn van de ingezetenen 

bepalen. 

Gelijkgestemde staatsmachten kunnen daar oren naar hebben, zoals overigens 

door de opwarming en door de ontregelingen wordt bewezen. Zij doen zich voor 

en kunnen verergeren omdat ondernemingen, eigenaars en staatsmachten de 

zgn. voordelen van een groeiend BNP (economische groei en welvaart) 398 

verkiezen boven de onherstelbare schade die zij – met kennis van zaken. – 

berokkenen aan klimaat, biodiversiteit en ecosystemen. 

 

101. Hun argument verwart oorzaken met gevolgen. Aan de basis van en noodzakelijk 

in een democratie zijn de (uitoefening van) grond- en mensenrechten die aan 

elke persoon toekomen, die onder democratisch gezag staat, uitgewerkt en 

begrensd in overeenstemming met de democratische finaliteit 399 en 

werkingsregels. Alle activiteiten, van welke aard ook, uitgeoefend in 

samenlevingsverband, zijn daaraan ondergeschikt en daarvan afhankelijk. 

Activiteiten zijn dus steeds een gevolg van het politieke model ook wanneer ze 

een economische, industriële of financiële dimensie hebben. Het fundamentele, 

 
397  In al hun verschijningsvormen. 
398  Zelfs bijzonder ongelijk verdeeld en voortkomend uit gevaarlijk, vervuilende activiteiten. 
399  Erin bestaande dat de uitoefening van de grond- en mensenrechten iedere titularis moet 
 toelaten van de best mogelijke en derhalve vergelijkbare levensomstandigheid te genieten. 
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politieke beginsel dat elke titularis (m/v/x) zijn rechten moet kunnen uitoefenen, 

overheerst derhalve het economische beginsel. 

 

In de grond- en mensenrechten liggen immers de dwingende maatschappelijke 

behoeften besloten. Zij vormen het voorwerp van die rechten en blijken de 

veiligheid, de gezondheid, het onderwijs en de zelfbeschikking (vrijheid) van elke 

titularis te raken. 

Welvaart en welzijn, al dan niet als gevolg van andermans activiteiten, zijn 

daaraan ondergeschikt. Zonder veiligheid, gezondheid, onderwijs en 

zelfbeschikking die aan iedere titularis door de uitoefening van zijn, 

verwezenlijkte en begrensde rechten wordt gegarandeerd 400, verdampt het 

“welzijn” en verliest “welvaart” grotendeels elke glans. 

 

Welnu daarover gaat het precies met de gevaarlijke opwarming en de 

ontregelingen van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen. Onder de vorm van 

(natuur)rampen bedreigen en tasten zij het leven, de veiligheid, de fysische 

integriteit, de gezondheid, de arbeidsgeschiktheid, de eigendom, de vrijheid, het 

privé-leven… aan van (alle) ingezetenen, die daardoor de controle over de 

uitoefening van hun rechten verliezen. 

Aangezien die ketting van gebeurtenissen is toe te rekenen aan vervuilende 

economische, industriële en financiële activiteiten die broeikasgassen en andere 

polluanten uitstoten, zitten de desbetreffende ondernemingen en hun eigenaars 

op ramkoers met de democratische beginselen, finaliteit en werkingsregels. 

Daarom is het in een democratische samenleving noodzakelijk en beantwoordt 

het daarin aan de dwingende maatschappelijke behoeften dat dringend aan die 

activiteiten de daartoe dienstige en daarmee evenredige beperkingen worden 

opgelegd die verhinderen dat ze verder tot de klimaatopwarming en de 

ontregelingen bijdragen. 

  

 
400  Omdat de democratische finaliteit erin bestaat dat elke titularis, op het vlak van die dwingende 

maatschappelijke behoeften, in staat wordt gesteld om, zonder discriminatie, van de best 
mogelijke en derhalve  vergelijkbare levensomstandigheden te genieten. 
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§ 6. Besluit : bescherming van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen middels 

subjectieve rechten 

 

102. Het staat dus vast dat : 

1) de verbranding van voornamelijk fossiele brandstoffen, wijdverspreid en 

intensief aangewend bij de productie en de verhandeling van goederen, 

produkten en diensten, gevaarlijke broeikasgassen (in het bijzonder CO2) 

uitstoot 401, 

2) die uitstoot de atmosfeer rond de aarde en, bij weerkaatsing, het 

aardoppervlak becijferbaar opwarmt, wat blijkt uit de stijging van de 

gemiddelde temperatuur 402, die dus, door de mens wordt veroorzaakt maar 

waarvan hij de gevolgen niet onder controle heeft, 

3) die opwarming leidt tot gevaarlijke klimaatveranderingen die het gevolg zijn 

van de ontregeling van klimaat en van ecosystemen, waardoor de 

biodiversiteit wordt verstoord, 

4) zich daardoor, wereldwijd, frequentere en desastreusere rampen 403 

voordoen, die brutaal toeslaan of zich sluipenderwijs voordoen,  

5) de verwezenlijking van dergelijke rampen niet alleen elke mens 404 ernstig en 

rechtstreeks bedreigt, maar ook daadwerkelijk slachtoffers maakt die in hun 

leven, fysische en/of psychische integriteit, gezondheid, arbeidsgeschiktheid, 

privé-leven, vrijheid, eigendom… worden getroffen, 

6) de productie en de verhandeling van goederen, produkten en diensten 

gebeurt door vervuilende 405 economische, industriële en financiële 

activiteiten, die worden georganiseerd en gecontroleerd door ondernemingen 

en hun eigenaars, die sinds decennia van het voorgaande en van hun 

 
401  Het zou niettemin een grove vergissing zijn te denken dat de uitstoot van broeikasgassen de 

enige oorzaak is van de ontregeling van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen. De lijst van 
polluanten die de veiligheid en de gezondheid van de mens en, ruimere zin, van alle levende 
wezens aantast is bijzonder lang. Ook hun aanwending in economische, industriële en financiële 
activiteiten is wijdverspreid en gebeurt intensief. 

402  In vergelijking met de gemiddelde temperatuur tijdens de pre-industriële periode (+/- 1850) 
403  Die rampen zijn aan menselijke activiteiten (zie hiervoor punt 1) toe te rekenen. 
404  Overigens elk levend wezen. 
405  Die onder meer de uitstoot van broeikasgassen mogelijk maken. 
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vervuilende activiteiten op de hoogte zijn, maar daarmee doorgaan en ze zelfs 

opdrijven alsof er geen vuiltje aan de lucht zou zijn. 

 

Gelet op die vaststellingen, kan niet aan het besluit worden ontsnapt dat de 

ondernemingen en hun eigenaars die met hun (gevaarlijke) activiteiten bijdragen 

tot de opwarming en de ontregelingen van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen, 

aan de “anderen” opzettelijk schade berokkenen. Via zgn. (natuur)rampen, 

wentelen ze opzettelijk risico’s, kosten, uitgaven en schade op die anderen af. 

 

Aan hun bedrieglijk en arglistig gedrag zal pas een einde komen wanneer zij, 

vrijwillig of daartoe door de overheid verplicht, hun gevaarlijk en 

schadeberokkendend gedrag wijzigen. Daartoe zullen zij de vervuilende 

activiteiten moeten vervangen door klimaat- en ecologisch vriendelijke 

activiteiten. Slagen zij daarin niet, dan moeten ze de vervuilende activiteiten 

reduceren of staken. 

 

Uit de hoek van de vervuilende ondernemingen en hun eigenaars komt evenwel 

geen teken dat erop wijst dat zij bereid zijn hun activiteiten, hun “speelveld” en 

hun (dominant) economisch model vrijwillig te wijzigen. 

 

Jammer genoeg meer met woorden dan met daden, lijken de overheden er zich 

wel rekenschap van te geven dat zij, met hun ingezetenen, afstevenen op meer 

en meer klimaat- en ecologische rampen indien zij de vervuilende 

ondernemingen en eigenaars verder hun gang laat gaan. Desondanks blijft hun 

aanpak beperkt en wordt “het probleem” vooral vooruitgeschoven 406, hoewel het 

een publiek geheim is dat de opwarming en de ontregelingen daardoor, dag na 

dag, in versneld tempo en in onderlinge wisselwerking, verergeren. 

 

103. Intussen maken de vervuilende activiteiten, via de opwarming, de ontregelingen 

en de zgn. natuurrampen, verder (zichtbare en onzichtbare) slachtoffers. 

 
406  Voornamelijk om de levensomstandigheden “van de dag” niet ter discussie te stellen, hoewel 
 dat van kortzichtigheid getuigt. 
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De schade die zij lijden en/of waarmee ze ernstig en rechtstreeks worden 

bedreigd 407 neemt de vorm aan van de aantasting van hun leven 408, van hun 

fysische of psychische integriteit, van hun gezondheid, van hun 

arbeidsongeschiktheid, van hun privé-leven, van hun vrijheid, van hun 

eigendom… 

 

Wanneer zich daardoor een “ramp”, brutaal dan wel sluipend, voordoet, vallen ze 

bij bosjes. 

 

Wie (m/v/x) als daadwerkelijk of potentieel slachtoffer de klimaatactualiteit 

opvolgt of zich, zelfs in grote lijnen, vertrouwd heeft gemaakt met de bevindingen 

van het IPCC, weet dat hij niet op de vervuilende ondernemingen en eigenaars 

moet rekenen en dat de overheden, op dit moment, nog steeds verkiezen “het 

probleem” uit de weg te gaan. 

Mogelijk kunnen daadwerkelijke slachtoffers, nadat een ramp zich voordeed wel 

op enige overheidshulp rekenen, maar om het roer om te gooien, om de 

opwarming en de ontregelingen te stoppen of (meteen) te reduceren, geven ook 

democratische overheden niet thuis. 

 

Het individu, “we the people”, staat er dus alleen voor of toch misschien, niet 

helemaal. 

 

Vooreerst bevindt hij (m/v/x) zich als daadwerkelijk en potentieel slachtoffer in 

hetzelfde bootje dat door de volgende, brutale of sluipende, ramp kan worden 

getroffen, waarin zich met hem ook alle andere, effectieve en potentiële 

slachtoffers bevinden. 

 

Alleen is hij dus niet : het probleem is van een andere orde. Hij voelt zich in de 

steek gelaten door de staatsmachten ofschoon zij, althans in een democratie, in 

naam, voor rekening en in het belang van de ingezetenen moeten handelen. 

 
407  Ongeacht of ze zich daarvan, hic et nunc, reeds rekenschap geven. 
408  Of dat van hun dierbaren. 
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Volgens hem geven zij verstek door vervuilende activiteiten, dan wel de 

verhandeling van de erdoor gegenereerde goederen, produkten en diensten op 

hun grondgebeid te dulden, ofschoon zij tot de opwarming en de ontregelingen 

van klimaat, biodiversiteit en ecosystemen bijdragen. 

 

In theorie kan hij de overheden doen bijdraaien door hun politieke 

verantwoordelijkheid voor het ontoereikende klimaatbeheer te sanctioneren, 

mechanisme dat, zoals uit de decennia onder democratische hegemonie blijkt, 

jammer genoeg niet klimaat- en ecologisch efficiënt is gebleken. 

 

Wat daarvan ook de verklaring kan zijn, die vaststelling volstaat niet om de 

staatsmachten (en de ingezetenen) van de verplichting te ontslaan om de 

voorranghebbende normen te eerbiedigen. 

Op dat punt kan iedere ingezetene zich roeren en van zich afbijten wanneer hij 

vaststelt of meent dat het misloopt. Zonder overdrijving kan zijn, daarop gericht  

toezicht tot de burgerplichten worden gerekend. 

 

104. Uit de Grondwet en uit de, in overeenstemming daarmee gesloten internationale 

verdragen put hij grond- en mensenrechten, waarvan het voorwerp (het leven, 

de veiligheid, de gezondheid, het privé-leven, de eigendom…) wordt aangetast 

door de vervuilende economische, industriële en financiële activiteiten van 

ondernemingen en hun eigenaars, die welbewust tot de verdere opwarming en 

ontregelingen blijven bijdragen. 

 

Aan de, door de bevoegde overheid met redelijke wetten verwezenlijkte en 

begrensde grond- en mensenrechten ontleent elke titularis subjectieve rechten 
409 die hem toelaten ze zowel opzichtens de overheid, als ten aanzien van de 

anderen uit te oefenen en af te dwingen. 

Zoals blijkt uit de, daarop betrekking hebbende redelijke wetten en rechtsregels, 

gaat de beperking van grond- en mensenrechten niet zover dat hun titularissen 

 
409  Zie daarover eensgezind : M. Kruithof, 82-83, nr. 21 en 144-146, nrs. 126-129; R. Schutgens en 
 J. Sillen, 158, 160 en 196; A. Wirtgen, 13 nr. 1, 68, nr. 66 en 71, nr. 79. 
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zich bedrieglijke of arglistige aantastingen 410 door anderen moeten laten 

welgevallen. 

Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse of 

onrechtstreekse aantastingen, die aan een welbepaalde oorzaak, dan wel aan 

een pluraliteit van samenlopende oorzaken kunnen zijn toe te rekenen. 

 

De grondwetgever 411 heeft aan alle titularissen het recht gegeven om zich tot de 

rechterlijke macht te wenden wanneer zij menen dat hun subjectieve rechten, 

ontleend aan grond- en mensenrechten, door anderen onrechtmatig 412 worden 

aangetast of bedreigd. 

 

Hij kan zijn pijlen richten op de overheid wanneer hij meent dat haar klimaat- en 

ecologisch beleid ontoereikend is om de bedrieglijke, arglistige, ongeoorloofde, 

abusieve of foutieve vervuilende activiteiten van ondernemingen en hun 

eigenaars te beëindigen. Niets belet hem evenwel om zich ook of uitsluitend tot 

de vervuilende ondernemingen en hun eigenaars te wenden en maatregelen te 

eisen waardoor, meteen, een einde komt aan de bedrieglijke, arglistige, 

ongeoorloofde, abusieve of foutieve vervuilende activiteiten, die zijn (grond- en 

mensen)rechten aantasten of ernstig bedreigen. 

 

Zoals ook voor de twee andere staatsmachten het geval is, rust op de rechterlijke 

macht de grondwettelijke en conventionele plicht om in het kader van de 

geschillen waarvan zij kennis neemt voor de eerbiediging van de grond- en 

mensenrechten 413 in te staan. 

Indien de grond- en mensenrechten van de (effectieven en potentiële) 

slachtoffers van de klimaatverandering “iets” voorstellen, moeten hun klachten in 

rechte ernstig worden genomen. 

 
410  Krachtens andere, redelijke wetten en rechtsregels moeten zij ook geen vrede nemen met 
 ongeoorloofde,  abusieve of foutieve aantastingen. 
411  Daarin door internationale verdragen bijgevallen en versterkt. 
412  De onrechtmatigheid kan ook het gevolg zijn van de miskenning van grondwettelijk en 
 conventioneel toegekende grond- en mensenrechten. 
413  Zoals ze door de bevoegde regelgever met redelijke wetten en rechtsregels zijn verwezenlijkt 
 en begrensd. 
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Rechters kunnen niet in strijd met de, gedurende decennia wetenschappelijk 

vastgestelde en geanalyseerde feiten, voorbijgaan aan het bestaan van 

vervuilende economische, industriële en financiële activiteiten, die de atmosfeer 

en het aardoppervlak opwarmen en aldus klimaat, biodiversiteit en ecosystemen 

onomkeerbaar ontregelen. 

 

Zij kunen evenmin negeren dat de ondernemingen en hun eigenaars, die 

daarmee met volledige kennis van zaken doorgaan, bedrieglijk of arglistig 

handelen en aldus de redelijke begrenzing miskennen die door de bevoegde 

regelgevers aan de uitoefening van hun grond- en mensenrechten werd 

opgelegd. 

 

Rond de hete brij blijven dansen of vluchten kan dus niet meer : de kordate 

maatregelen die door de (effectieve en potentiële) slachtoffers worden 

gevorderd,moeten aan de verweerder(s) worden opgelegd. 

Gelet op het beschikkingsbeginsel 414, is het hier voor de slachtoffers opletten 

geblazen. De rechter kan immers niet méér toekennen dat er wordt gevorderd. 

Wanneer klimaatmaatregelen worden gevorderd die enkel op middellange 

termijn door de vervuilende ondernemingen moeten worden opgeleverd 415 en 

bovendien aan die ondernemingen de keuze van de in te zetten middelen en van 

het tijdspad wordt gelaten, dreigt de gegrondverklaring van de vordering een slag 

in het water te zijn. In afwachting van de vervaldatum, zullen de vervuilende 

ondernemingen ongestoord tot de opwarming en de ontregelingen kunnen blijven 

bijdragen. 

 

Het komt er derhalve op aan de gevorderde klimaatmaatregelen precies te 

omschrijven zodat hun naleving meteen op de vervuilende activiteiten rust en hen 

neutraliseert. 

 
414  Onder het voorbehoud van de toepassing van rechtsregels die de openbare orde raken die de 
 rechter, mits eerbiediging van de rechten van verdediging, ambtshalve kan inroepen en 
 toepassen. 
415  Zoals in de Shellzaak gebeurde (zie hiervoor nrs 13-14) 
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Onder verbeurte van een dwangsom 416, kan worden gevorderd dat de 

vervuilende productie- en/of verhandelingswijzen meteen worden vervangen 

door klimaat- en ecologisch vriendelijke procédés, wanneer die beschikbaar zijn 

ongeacht de impact daarvan op de kostprijs, het marktaandeel of het rendement. 

Er kan ook worden gevorderd dat vervuilende activiteiten in afwachting van die 

vervanging worden verminderd 417 of gestaakt. 

 

Dat kan hard klinken maar is in verband te brengen met het feit dat tal van 

vervuilende ondernemingen en hun eigenaars, op de hoogte van het “probleem”, 

decennialang verzuimden te investeren in onderzoek en ontwikkeling van 

klimaat- en ecologisch vriendelijke productie- in verhandelingswijzen. Liever 

keerden zij de geoptimaliseerde winsten aan de eigenaars en hun getrouwen uit. 

 

Eveneens kan worden gevorderd dat de rechter de toegang tot de nationale 

markt aan goederen, produkten en diensten ontzegt die elders (zelfs binnen de 

Unie) door vervuilende ondernemingen en eigenaars worden geproduceerd of 

ingevoerd. De fundamentele vrijheden zijn immers niet onbegrensd en de 

bescherming van de Unie-waarden, waartoe de grond- en mensenrechten 

uitdrukkelijk behoren, rechtvaardigen onmiskenbaar dat hun uitoefening wordt 

geneutraliseerd wanneer de rechten van Unie-ingezetenen effectief of potentieel 

worden aangetast. 

 

Tal van andere maatregelen blijven ongetwijfeld te ontdekken, maar met enkele 

voorbeelden wordt reeds duidelijk gemaakt dat de bescherming van klimaat, 

biodiversiteit, ecosystemen met de uitoefening en de afdwinging van subjectieve 

(grond- en mensen)rechten vleugels kan krijgen en daardoor ondernemingen, 

eigenaars en overheden zal verplichten in een minimum van tijd vele snelheden 

 
416  Waarvan het bedrag zodanig moet zijn dat de overtreding van het rechterlijk bevel aan de 
 onderneming manifest meer kost dan de voordelen die zij daaruit haalt (zie desbetreffend R. 
 Schutgens en J. Sillen, 204-207). 
417  In overeenstemming bij voorbeeld met de aanbevelingen van het IPCC die in de komende jaren 
 ongetwijfeld actualisering zullen behoeven en waaraan, samen met controlemechanismen, een 
 strikte kalender met betrekking tot de afbouw van de uitstoot/vervuiling moet worden 
 verbonden. 
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hoger te schakelen ernaar te streven om de opwarmende en ontregelende 

economische, industriële en financiële activiteiten naar de geschiedenisboeken 

te verwijzen. 

 


