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Rechtsbegrip ‘duurzame
ontwikkeling’:
Rapport ‘Our Common Future’ (1987),
Brundtland Commissie, p. 43:

‘…to ensure that it meets the needs of the
present without compromising the ability
of future generations to meet their own
needs’

De rechtsbronnen van
internationaal klimaatrecht
Drie verdragen (1992, 1997, 2015)
Algemene rechtsbeginselen
Veel ‘soft law’ (VN-verklaringen)
Statenpraktijk: bijna 1500
nationale klimaatwetten
• Enige jurisprudentie,
internationaal en nationaal
•
•
•
•

Doelstelling klimaatraamverdrag 1992
“Vastbesloten het klimaatsysteem te beschermen ten
behoeve van de huidige en toekomstige generaties”
(preambule)
“Het uiteindelijke doel van dit Verdrag... is het
bewerkstelligen ... van een stabilisering van de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een
niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het
klimaatsysteem wordt voorkomen...binnen een tijdsbestek
dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich
op natuurlijke wijze aan te passen aan
klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproductie
niet in gevaar komt en de economische ontwikkeling op
duurzame wijze te doen voortgaan”
(art. 2, UNFCC).

VN-Raamwerkverdrag inzake
klimaatverandering (1992)
• Duurzame ontwikkeling
• Mitigatie: verreikende vermindering uitstoot
broeikasgassen
• Adaptatie: aanpassing aan nieuwe situatie
(dijkverhoging, infrastructuur)
• Gemeenschappelijke maar gedifferentieerde
verantwoordelijkheden
• Intergenerationele billijkheid: rechten van
toekomstige generaties
• Gemeenschappelijke zorg van de mensheid
• Verdrag leent zich niet voor afdwinging (“soft
law”), niettemin juridisch zeer relevant
• Rol Conference of Parties (COP) – komt jaarlijks
bijeen sinds 1994: om die reden in 2019 COP 25

Aanvullend Kyoto Protocol (1997)
• Verdrag uit 1997, maar kon pas in 2005 in werking
treden
• Specificeerde de commitments van Raamverdrag van
1992; ‘top down approach’ Uitstoot broeikasgassen
door industriestaten moet 5% lager zijn ten opzichte
van referentiejaar 1990
• Alle andere landen hebben rapportageverplichtingen
• Differentieerde de verplichtingen tussen industrie- en
ontwikkelingslanden
• Commitment period was 2008-2012: niet gelukt
• Verlengd tot 2020 via Doha-amendement
• Flexibiliteitsmechanismen: joint implementation,
bubble, hot air, emissiehandel
• Protocol behelst verplichtingen (“hard law”)
• Niet deelname door de VS onder Bush jr. was
ernstige tegenvaller, na Clinton/Gore

Klimaattop Parijs (dec. 2015)

Doelstelling in
Overeenkomst Parijs 2015
Artikel 2
“1.

a. de stijging van de wereldwijde gemiddelde
temperatuur ruim onder de 2 gr C te houden ten
opzichte van het pre-industriële niveau en ernaar
te blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 gr
C, erkennende dat dit de risico’s en gevolgen van
klimaatverandering aanzienlijk zou beperken;
1.b. Het vermogen te vergroten tot aanpassing aan
de nadelige gevolgen van klimaatverandering, en
de veerkracht voor klimaatverandering en
broeikasarme ontwikkeling te bevorderen, op een
wijze die de voedselproductie niet in gevaar
brengt;”

Klimaatovereenkomst als resultaat Klimaattop
Parijs
• Verdrag trad reeds 11 maanden na sluiting in
werking op 4 nov 2016 na ratificatie door 55
staten, samen verantwoordelijk voor >55%
of CO2 uitstoot. Nu reeds 186 vedragsstaten.
• Betreft de periode na 2020
• Begrenst opwarming van de aarde tot ruim
onder 2 graden Celsius en mikt op 1,5 ten
opzichte van pre-industrieel tijdperk
• Nationaal vastgestelde bijdragen: ‘nationally
determined contributions’ (NDCs)
• Financiële steun voor ontwikkelingslanden
• Elk 5 jaar evaluaties, global stocktake en
nieuwe nationaal bepaalde bijdragen (NDCs)

Juridische valkuilen van Parijs
• Naar vorm juridisch bindend, naar inhoud nauwelijks. Beperkt
afdwingbare afspraken.
• Bottom up-benadering via de NDCs
• Universele toepassing? Clexit
• Transparantie en verantwoording afleggen
• Beoordeling van naleving op “transparante, niet-confronterende
en niet-bestraffende wijze” (art.15(2))
• Duurzame ontwikkeling benadering

Evaluatie Klimaatakkoord Parijs
- Parijs is belangrijke stap voorwaarts en meest
vergaande wat haalbaar was
- Overeenstemming over concrete doelen en
inspanningen plus mechanismen voor toezicht en
naleving, hoe soft ook
- Veel inspannings-, weinig resultaatsplichten
- Vergaande invulling en amendering van CBR
- Fantastisch resultaat in ruim 2 jaar: 186 staten
- Afwezigen: enkele Afrikaanse landen, Turkije,
Iran, Irak, Rusland, Suriname
- Enorme rem op uittreden: art. 28 (3+1 jaar)

Year
adoption

Entry into
force

Parties

9 May 1992

21 March 1994

197

Kyoto Protocol 11 December
1997

16 February
2005

192

Doha
Amendment

8 December
2012

-

128 (not yet
144)

Paris
Agreement

12 December
2015

4 November
2016

186 ratified
(signatories
195 – all
states)

UNFCCC

Ambitie Nederland
• Enthousiast deelnemer sinds eind jaren ‘80
• Nederland mikte op 30% reductie in 2007-2011
• Nederland verlaagde zijn ambitie naar 20% na 2011
• Feitelijke trend reductie is ongeveer 18-21% in 2020
• Bevel in Urgenda-uitspraak is 25% in 2020
• Rutte III wil 49% broeikasreductie in 2030, 95% in
2050 en ook 100% CO-2 neutrale electr productie
• Hoe serieus zijn wij nu met groene energie?
• 130 km op de snelwegen
• Kolencentrales: open tot 2030 of nu plotseling dicht?

De Urgenda-zaak

Rechtbank Den Haag (24 juni 2015)
• Urgenda is ontvankelijk in haar vorderingen
• Centrale rechtsvraag is:
“Schendt Nederland de op hem rustende
zorgplicht voor het welzijn van zijn burgers,
inclusief toekomstige generaties ?”
• Verklaring van feiten: IPCC, UNEP,
PBL, KNMI
• Bevel tot vermindering van uitstoot
met 25%, als ondergrens
• Kelderluik-criteria
• Reflexwerking internationaal recht

Hof in hoger beroep re Urgenda, 9
oktober 2018
- Is een reële dreiging waartegen maatregelen
moeten worden genomen (r.o. 67)
- Veel staat op het spel: het risico van een
onomkeerbare aantasting van de wereldwijde
ecosystemen en bewoonbaarheid onze planeet
- Art 2 inzake recht op leven en art 8 inzake privéen familieleven EVRM hebben rechtstreekse
werking
- Reductie met 25% in 2020 in lijn zorgplicht Staat
- Staat heeft volledige beleidsvrijheid op welke wijze
hij aan het gevorderde bevel uitvoering geeft (r.0.
68)
- 16 nov 2018: staat tekent cassatie aan bij Hoge
Raad en hoorzitting was op 24 mei 2019

Relatie mondiaal-nationaal
- Bereik de piek in nationale uitstoot zo snel
mogelijk: o.a. energietransitie vereist
- Verdragspartijen moeten NDCs overleggen
- Echter: nationaal opgesteld, ‘bottom-up’
- Neem nationale mitigerende maatregelen ter
verwezenlijking doelstellingen van NDCs
- Veel aandacht voor respectieve nationale
mogelijkheden en omstandigheden
- Parijs voorziet in allerlei rapportage-, overlegen samenwerkingsverplichtingen
- Wees ambitieus (art. 4)
- Geen afdwingingsmechanisme:
met opzet geen sancties

Mechanisme om naleving te
bevorderen
- “…comite van deskundigen dat op transparante,
niet-contentieuze en niet-bestraffende wijze
faciliterend van aard en functie is” (art. 15, lid 2,
Parijs)
- COP: Global Climate Action Agenda
- Op COP 24, in december 2018, het Katowice rule
book opgesteld: Paris Agreement Work Program:
(1) Structured summary mitigatie; (2)
Transparantie-raamwerk; (3) Global stockstake
in 2023; (4) klimaatadaptatie register; (5)
rapportage klimaatfinanciering

Klimaatwet Nederland
- Aangenomen op 28 mei 2019: Eerste Kamer met 62 voor, 13
tegen (PvdD, PVV, SGP)
- Is kaderwet voor ontwikkeling, effectmeeting en realisering
klimaatbeleid
- 5 jaarlijks Klimaatplan (beleidsvormend 10 jaar)
- Jaarlijkse Klimaatnota (verantwoording)
- Klimaatakkoord (uit de polder; zes tafels e.d.)
- Jaarlijkse Klimaat- en Energie Verkeninngen PBL
- Jaarlijkse evaluatie aan hand toetsingskader, toezichthoudende en
adviserende rol RvSt
- Vergeet niet: belangrijke rol EU - eigen NDC al in 2016 ingeleverd;
40% reductie in 2030 (t.o.v. 1990), “to be fulfilled jointly”. ETS
belangrijk.

Nationale klimaatwetten
- Meer dan 1500 wetten wereldwijd
- Alle 197 staten hebben ten minste 1 wet
- Piek was voor Parijs 2015: bijv UK Climate Change Act
2008
- Onderscheidingen: (1) ‘kaderwetten’ en specifieke
wetten; (2) afkomstig van wetgevende (NL, VK) of
uitvoerende macht (China, VS); (3) gericht op mitigatie
(preventie: OESO-landen) of adaptatie (reactie:
ontwikkelingslanden)
- Integratie klimaat in sectorwetten: energie, land- en
bosbouw, transport

Source: Global trends in climate change legislation and litigation: 2018
snapshot – Policy Brief. Data from: Climate Change Laws of the World
database, Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment and Sabin Center for Climate Change Law (2018)
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Hoe de valkuilen van Parijs te
dichten?
- Laatste staten aan boord trekken (waaronder Rusland),
clexit tegengaan
- In praktijk toezicht versterken via best practices: COP24
Katowice ‘rulebook’
- Rol onafhankelijke deskundigen versterken
- Na 5 of 10 jaar technisch protocol?
- Nationale klimaatwetgeving en vooral inbedden in vele
beleidssectoren
- Klimaatjurisprudentie? Urgenda is goede klaroenstoot

Ter overdenking
- Twee functies van het recht: waardensysteem en concreet
regulerend raamwerk
- Gebruik van verdrag als instrument van beleid, niet als neerslag
van overeengekomene
- Consolidatie en progressieve ontwikkeling van rechtsbeginselen
- Overgangsrecht: sommige beginselen kwijnen weg
- Overgang interstatelijk naar wereld- en nationaal recht?
- Grootste uitdaging: integratie en inbedding in andere
beleidsterreinen

