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Wetenschap607

Zorgplichten van multi-
nationals in Nederland
‘Second best’ zo slecht nog niet?

Liesbeth Enneking1

Op 30 januari jl. wees de Rechtbank Den Haag een – zoals hier zal worden betoogd – baanbrekend eindvonnis 

inzake de aansprakelijkheidsclaims tegen Shell door een viertal Nigeriaanse boeren en de Nederlandse NGO 

Milieudefensie. Het baanbrekende aspect is simpelweg het feit dat de Rechtbank zich inhoudelijk en in één 

geval bevestigend uitspreekt over de vraag of en in hoeverre de aangesproken ondernemingen in rechte ver-

antwoordelijk gehouden kunnen worden voor de in het geding zijnde olielekkages. De uitspraak laat zien dat 

‘second best’ helemaal zo slecht nog niet hoeft te zijn, en dat foreign direct liability claims op basis van andere 

juridische grondslagen dan de Alien Tort Statute niet alleen politiek minder omstreden zullen zijn maar 

 wellicht, onder omstandigheden, juridisch ook kansrijker.

I n december 2009 kwam de Rechtbank Den Haag met 
een eerste tussenvonnis in een aansprakelijkheids-
procedure aangespannen tegen Shell door een aantal 

Nigeriaanse boeren en de Nederlandse NGO Milieudefen-
sie.2 We zijn nu drie jaar verder en het maatschappelijke 
en juridische landschap waarin de zaak zich afspeelt, 
heeft zich ontwikkeld. Vanuit de VN neemt de druk toe op 
overheden en bedrijven om te voorkomen dat onderne-
mingsactiviteiten een negatieve impact hebben op men-
senrechten wereldwijd. In Amerika en ook daarbuiten 
wordt met spanning uitgekeken naar de uitspraak in de 
zaak Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum, die voortvloeit uit 
de beweerdelijke betrokkenheid van Shell bij mensenrech-
tenschendingen gepleegd door het Nigeriaanse regime 
tegen milieuactivisten in de jaren ’90. En in Nederland 
heeft de Rechtbank Den Haag op 30 januari jl. een baan-
brekend eindvonnis gewezen in de foreign direct liability 
claim tegen Shell naar aanleiding van olielekkages in de 
Nigerdelta. Hoewel de meeste vorderingen van de eisers 
zijn afgewezen, is de toewijzing van één van de vorderin-
gen een unieke ontwikkeling die niet alleen in Nederland 
maar ook daarbuiten een impact zal hebben op de rechts-
ontwikkeling. Dit artikel plaatst de uitspraak van de 
Rechtbank Den Haag in zijn bredere maatschappelijke en 
juridische context.

De opmaat: ‘foreign direct liability’ claims
De afgelopen twee decennia heeft zich wereldwijd een 
tendens geopenbaard richting grensoverschrijdende 
civiele aansprakelijkheidsclaims tegen (moedermaat-

schappijen van) multinationale concerns die worden 
aangebracht voor rechters in westerse landen. Deze zoge-
noemde ‘foreign direct liability claims’ worden doorgaans 
ingesteld door slachtoffers uit minder ontwikkelde gast-
landen naar aanleiding van schade veroorzaakt aan 
mens en milieu als gevolg van de activiteiten van die 
multinationals aldaar.3 Het overgrote merendeel van 
deze procedures heeft zich tot nog toe afgespeeld in de 
Verenigde Staten, als gevolg van de ‘herontdekking’ door 
mensenrechtenactivisten in de jaren ’80 van een obscuur 
federaal wetje uit 1789, de Alien Tort Statute.4 Dit wetje 
bleek het mogelijk te maken om civiele aansprakelijk-
heidsclaims naar aanleiding van internationale mensen-
rechtenschendingen, gepleegd waar dan ook ter wereld, 
voor Amerikaanse federale rechtbanken te brengen. In 
eerste instantie waren deze claims hoofdzakelijk gericht 
tegen staten en al of niet namens de staat handelende 
individuen, zoals de Filipijnse oud-dictator Marcos en de 
Joegoslavische oorlogsmisdadiger Karadzic. Eind jaren 
’90 werd echter duidelijk dat de Alien Tort Statute ook als 
grondslag kon dienen voor aansprakelijkheidsclaims 
tegen multinationals die vermoed werden direct of indi-
rect betrokken te zijn geweest bij internationale mensen-
rechtenschendingen elders.5 

Sindsdien zijn er op grond van dit wetje zo’n 150 
foreign direct liability claims voor Amerikaanse rechters 
geïnitieerd tegen een brede kring van multinationals 
met hoofd- of nevenvestigingen in de VS.6 Een bekend 
voorbeeld zijn de aansprakelijkheidsclaims tegen een 
veelheid aan multinationals, waaronder IBM, Ford en 
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General Motors, wegens hun vermeende betrokkenheid 
bij de mensenrechtenschendingen gepleegd door het 
Zuid-Afrikaanse Apartheidsregime.7 Soortgelijke proce-
dures werden voor de Amerikaanse federale rechter inge-
steld tegen Shell, naar aanleiding van de beweerdelijke 
betrokkenheid van het concern bij mensenrechtenschen-
dingen gepleegd door het Nigeriaanse militaire regime 
in de jaren ’90 tegen milieuactivisten (de welbekende 
‘Ogoni Nine’, onder leiding van Ken Saro Wiwa) in de 
Nigerdelta. Eén van deze procedures, de zaak Wiwa vs. 
Shell, werd in 2009 buiten de rechter om geschikt voor 
een bedrag van 15,5 miljoen US dollar.8 De nog overge-
bleven procedure, de zaak Kiobel vs. Royal Dutch Petrole-
um Co., ligt inmiddels voor aan het Amerikaanse Supre-
me Court, waarover later in dit artikel meer. 

Niet alleen in de VS, maar ook in landen als Cana-
da, Australië en het Verenigd Koninkrijk zien rechters 
zich steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrij-
dende aansprakelijkheidsprocedures tegen multinatio-
nals naar aanleiding van schade aangericht aan mens 
en milieu in gastlanden. Zo leidde het afvaldumpingsin-
cident met de Probo Koala niet alleen tot strafrechtelij-
ke vervolging in Nederland van de internationaal opere-
rende handelsonderneming Trafigura, maar ook tot 
civiele claims door een grote groep Ivorianen die wer-
den ingesteld voor het Londense High Court.9 Bij dat-
zelfde gerecht is momenteel een groepsactie aanhangig 
van 11 000 Nigerianen die Shell aansprakelijk stellen 
voor de milieuschade veroorzaakt door twee ernstige 
olielekkage-incidenten nabij het dorp Bodo in de Niger-
delta.10 Aangezien de Alien Tort Statute in andere rechts-
systemen geen echt equivalent kent, wordt de juridische 
grondslag voor dit type procedures buiten de VS door-
gaans gevonden in algemene beginselen van civiel aan-
sprakelijkheidsrecht en de tort of negligence in het bij-
zonder. In deze zaken ligt de nadruk dan ook op de 
vraag of het handelen of nalaten van de aangesproken 
ondernemingen, zowel de lokale dochtermaatschappijen 
als hun Westerse moeders, strijd heeft opgeleverd met 
een zorgplicht (duty of care) jegens de schadelijdende 
derden in het gastland.11

Van olielekkages naar civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid?
Met het instellen in 2008 en 2009 voor de Rechtbank Den 
Haag van de in dit artikel centraal staande aansprakelijk-
heidsclaims tegen Shell door een viertal Nigeriaanse boe-
ren en de Nederlandse NGO Milieudefensie, heeft het 
fenomeen van de foreign direct liability claims ook in 
Nederland haar intrede gedaan. Inzet van de eisers was in 
de eerste plaats het verkrijgen van een verklaring voor 
recht dat de gedaagde bedrijven onrechtmatig gehandeld 
hadden jegens hen en als zodanig (hoofdelijk) aansprake-
lijk waren voor de schade geleden door de eisers als 
gevolg van olielekkages uit door Shell geëxploiteerde olie-
pijpleidingen nabij de dorpjes Oruma, Goi en Ikot Ada 
Udo in de Nigerdelta. Daarnaast vroegen zij de Rechtbank 
om Shell een aantal rechterlijke geboden op te leggen, op 
straffe van een dwangsom, met betrekking tot onder meer 
het uitvoeren van achterstallig onderhoud, sanering van 
de vervuilde grond en waterbronnen, en het opstellen van 

adequate contingency plans om de schade veroorzaakt 
door eventuele toekomstige olielekkages zoveel mogelijk 
te beperken.12

Al in 2009 bepaalde de Rechtbank Den Haag dat zij 
bevoegd was om kennis te nemen niet alleen van de vor-
deringen tegen het in Nederland hoofdkantoor houdende 
Royal Dutch Shell (hierna: RDS), maar ook van de vorde-
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ringen tegen diens in Nigeria gevestigde dochtermaat-
schappij Shell Petroleum Development Company of Nige-
ria (hierna: SPDC).13 Dit op zichzelf was reeds een 
interessante ontwikkeling, gezien de weinige aankno-
pingspunten van de vorderingen tegen de Nigeriaanse 
dochter met de Nederlandse rechtsorde. De mate van 
samenhang tussen de vorderingen tegen RDS enerzijds en 
de vorderingen tegen SPDC anderzijds deed de Rechtbank 
echter besluiten dat redenen van doelmatigheid een geza-
menlijke behandeling van de vorderingen tegen beide 
rechtspersonen rechtvaardigden en dat haar dus ook 
rechtsmacht toekwam ten aanzien van de vorderingen 
tegen de Nigeriaanse dochter.14 Het verweer van Shell dat 
de eisers met hun vorderingen tegen RDS misbruik van 
recht maakten omdat deze evident kansloos zouden zijn 
en slechts ingesteld om rechtsmacht over de vorderingen 
tegen SPDC te bewerkstelligen, werd door de Rechtbank 
tot twee maal toe verworpen.15

Een tweede tussenvonnis in deze procedures dat in 
september 2011 gewezen werd door de Rechtbank Den 
Haag viel aanmerkelijk minder in het voordeel van de 
eisers uit. De eisers hadden op grond van het in art. 843a 
Rv. neergelegde inzagerecht incidentele vorderingen 
ingesteld tot inzage in interne documenten van Shell 
met betrekking tot onder meer het onderhoud van de 
betreffende stukken pijpleiding en de interne gezagsrela-
tie tussen RDS en SPDC. Deze documenten waren voor de 
eisers van cruciaal belang voor het bewijs van hun stel-

lingen dat de oorzaak van de lekkages gelegen was in 
achterstallig onderhoud en dat ook de moedermaat-
schappij daarvoor verantwoordelijk gehouden kon wor-
den. De Rechtbank wees hun incidentele vorderingen tot 
inzage echter vrijwel op alle punten af, met als voor-
naamste reden het ontbreken bij de eisers van het ver-
eiste rechtmatig belang, in de zin van bewijsbelang, bij 
inzage in deze stukken. Volgens de Rechtbank hadden de 
eisers op dat punt in de procedure enerzijds de stellin-
gen van Shell dat de lekkages het gevolg zouden zijn van 
sabotage vooralsnog onvoldoende weersproken, en 
anderzijds onvoldoende aannemelijk gemaakt dat op 
grond van de toepasselijke regels van Nigeriaans aan-
sprakelijkheidsrecht RDS dan wel SPDC aansprakelijk zou 
kunnen zijn voor de geleden schade.16 

 Ondanks pogingen van de eisers om met verder 
bewijsmateriaal hun stellingen verder te onderbouwen, 
ging de Rechtbank er bij haar eindoordeel van 30 januari jl. 
op grond van het aan haar voorgelegde feitenmateriaal 
vanuit dat de in het geding zijnde lekkages het gevolg 
waren van sabotage door derden, zoals betoogd door Shell, 
en niet van achterstallig onderhoud. Dit, in combinatie met 
het feit dat naar Nigeriaans recht (dat op grond van de ipr-
regels in deze procedure moest worden toegepast) de 
exploitant van een oliepijpleiding in beginsel niet aanspra-
kelijk is voor de schade die wordt aangericht door olielekka-
ges die het gevolg zijn van sabotage, leidde tot afwijzing 
van alle vorderingen tegen SPDC in vier van de in totaal 
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vijf procedures.17 Met betrekking tot de vijfde procedure, 
die betrekking had op de schade veroorzaakt door twee 
olielekkages in 2006 en 2007 uit een achtergelaten stuk 
pijpleiding (een wellhead) nabij het dorp Ikot Ada Udo, 
kwam de Rechtbank echter tot een ander oordeel. Volgens 
de Rechtbank was SPDC in dit specifieke geval wél aanspra-
kelijk voor de schade aangericht aan de visvijvers en akkers 
van de eisers als gevolg van de lekkages, nu het de desbe-
treffende wellhead onvoldoende beveiligd had achtergela-
ten waardoor deze eenvoudig (met een paar slagen van een 
Engelse sleutel) opengedraaid kon worden. Dit leidde tot 
het oordeel dat SPDC niet voldoende gedaan had om het 
risico op sabotage te beperken en als zodanig haar duty of 
care jegens de omwonenden geschonden had.18 

Over de vraag of ook de in Nederland gevestigde 
moedermaatschappij RDS aansprakelijk gehouden kon 
worden voor de geleden schade op grond van schending 
van een eigen duty of care jegens de betrokken boeren 
oordeelde de Rechtbank in elk van de ingestelde proce-
dures ontkennend. Volgens de Rechtbank kent het Nige-
riaanse recht, net als het Engelse recht, […] geen algeme-
ne duty of care om te voorkomen dat derden schade 
toebrengen aan anderen, waaruit volgt […] dat ook moe-
dervennootschappen zoals RDS naar Nigeriaans recht in 
het algemeen geen verplichting hebben om te voorkomen 
dat hun (klein)dochtervennootschappen zoals SPDC door 
hun bedrijfsactiviteiten schade toebrengen aan anderen. 
Hoewel op deze hoofdregel onder bijzondere omstandig-
heden een uitzondering gemaakt kan worden, zoals ook 
blijkt uit de Engelse zaak Chandler vs. Cape waarin de 
moedermaatschappij van een asbest-concern aansprake-
lijk gehouden werd voor gezondheidsschade opgelopen 
door een werknemer van één van haar dochters als 
gevolg van blootstelling aan asbeststof,19 was van derge-
lijke omstandigheden volgens de Rechtbank in deze zaak 
geen sprake.20

Is dit nu een baanbrekende uitspraak?
In haar uitvoerig gemotiveerde eindvonnis van 30 janua-
ri jl. wees de Rechtbank Den Haag alle aansprakelijk-
heidsclaims van de Nigeriaanse boeren en Milieudefen-
sie tegen de Nederlandse moedermaatschappij van het 
Shell-concern af, alsook het merendeel van de claims 
tegen de Nigeriaanse dochtermaatschappij. Het is dan 
wellicht ook niet verwonderlijk dat deze uitspraak door 
de woordvoerder van Shell als ‘bijzonder positief ’ beti-
teld werd.21 Toch gaf de uitspraak ook voor de eisers 
reden tot enige vreugde. De Rechtbank oordeelde 
immers dat de Nigeriaanse dochtermaatschappij in één 
van de gevallen een tort of negligence gepleegd heeft 
jegens één van de boeren en aansprakelijk is voor de als 

gevolg daarvan geleden schade (de precieze omvang van 
de aan de boer te betalen schadevergoeding zal worden 
vastgesteld in een schadestaatprocedure).22 Maar wat is 
nu de daadwerkelijke meerwaarde, voor zover daarvan 
überhaupt sprake is, van deze uitspraak? In hoeverre zal 
zij van invloed zijn op de rechtsontwikkeling in het 
kader van de eerder besproken wereldwijde tendens rich-
ting foreign direct liability claims? 

Vooropgesteld moet worden dat de uitspraak van de 
Rechtbank Den Haag geen precedent voor rechters hier of 
elders schept, althans niet in strikt juridische zin; het gaat 
immers om een uitspraak van een Nederlandse rechter op 
basis van Nigeriaans aansprakelijkheidsrecht. Toch kan hier 
gesproken worden van een baanbrekende zaak die zonder 
twijfel een brede uitwerking zal hebben, niet alleen in 
Nederland maar ook daarbuiten, op de rechtsontwikkeling 
als het om foreign direct liability claims gaat. Reeds het feit 
dat de Rechtbank zich in 2009 bevoegd verklaarde ten aan-
zien van de vorderingen tegen zowel RDS als SPDC maakte 
duidelijk dat ook Nederlandse rechters geconfronteerd kun-
nen worden met foreign direct liability claims waarin zij 
zich moeten uitspreken over de vraag of in Nederland 
gevestigde multinationals voldoende zorgvuldigheid 
betracht hebben jegens mens en milieu bij hun onderne-
mingsactiviteiten elders. Het feit dat het Nederlandse sys-
teem van civiel procesrecht het mogelijk maakt om in een 
dergelijke zaak in ‘slechts’ vier jaar te komen tot een inhou-
delijk eindvonnis, is opvallend gezien het feit dat soortgelij-
ke procedures in de VS zich vaak meer dan tien jaar voort-
slepen voordat het komt tot een inhoudelijke behandeling 
van de hoofdzaak. Tegelijkertijd maakt het tussenvonnis 
van de Rechtbank uit 2011 duidelijk dat de eisers in dit 
type zaken wél beter af zijn in de VS waar het aankomt op 
het verkrijgen van inzage in mogelijk relevante bewijsstuk-
ken die in het bezit zijn van de gedaagde multinationals.23

Het meest baanbrekende aspect van de uitspraak van 
de Rechtbank Den Haag is echter simpelweg het feit dat de 
Rechtbank zich inhoudelijk en in één geval bevestigend uit-
spreekt over de vraag of en in hoeverre de aangesproken 
ondernemingen in rechte verantwoordelijk gehouden kun-
nen worden voor de in het geding zijnde olielekkages. Dit is 
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Ada Udo), par. 4.26-4.34.
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259-262.
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een belangrijke ontwikkeling, aangezien het, ondanks het 
vrij aanzienlijke aantal foreign direct liability claims dat tot 
dusverre voor rechters in westerse landen is aangebracht, 
slechts in een handjevol zaken ook daadwerkelijk tot een 
inhoudelijk eindoordeel is gekomen.24 Dit heeft niet alleen 
te maken met de lange looptijd van foreign direct liability 
claims in de VS (waar, zoals gezegd, het overgrote meren-
deel van de zaken zich tot nu toe heeft afgespeeld), maar 
ook met het feit dat veel van deze zaken in een voorstadi-
um sneuvelen. Met name het leerstuk van ‘forum non con-
veniens’, op grond waarvan Amerikaanse (en Engelse) rech-
ters rechtsmacht mogen weigeren wanneer zij van mening 
zijn dat een ander forum beter geschikt is voor berechting 
van de zaak, is een geduchte procedurele drempel.25 En een 
groot deel van de zaken die deze en andere procedurele 
drempels in de voorfase van de procedure weten te overko-
men, wordt, net als de eerdergenoemde Wiwa vs. Shell-zaak, 
buiten de rechter om geschikt. 

Het feit dat de Rechtbank Den Haag in de hier cen-
traal staande aansprakelijkheidsprocedures is gekomen 
tot een uitgebreide inhoudelijke behandeling en beoorde-
ling van de vorderingen tegen de Nigeriaanse dochter-
maatschappij SPDC én tot toewijzing van één van die vor-
deringen, is dus uitzonderlijk. Dit biedt belangrijke 
aanknopingspunten voor eventuele toekomstige foreign 
direct liability claims, niet alleen in Nederland maar ook 
daarbuiten. Een ander belangrijk punt is dat hoewel de 
Rechtbank op grond van de omstandigheden van de zaak 
(waaronder het uitgangspunt dat de lekkages het gevolg 
waren van sabotage) en het toepasselijke Nigeriaanse 
recht de vorderingen tegen moedermaatschappij RDS 

afwijst, zij het betoog van Shell c.s. dat deze vorderingen 
‘evident kansloos’ zouden zijn, uitdrukkelijk van de hand 
wijst.26 Dit, in combinatie met het feit dat de door de 
Rechtbank aangehaalde Engelse regels van aansprakelijk-
heidsrecht (die verondersteld worden in grote lijnen het-
zelfde te zijn als het toepasselijke Nigeriaanse recht) rela-
tief restrictief zijn voor wat betreft het aannemen van een 
duty to act bij (zuiver) nalaten, suggereert dat andere 
omstandigheden en/of andere regels van aansprakelijk-
heid zeer wel tot een ander resultaat zouden kunnen lei-
den.27 Zo lijkt het bijvoorbeeld niet uitgesloten dat beoor-
deling van een soortgelijke zaak op grond van 
Nederlandse regels van aansprakelijkheidsrecht (hetgeen 
in theorie mogelijk zou zijn op basis van de Rome II Veror-
dening) wél zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid van 
de moedermaatschappij.28

Het bredere perspectief: de bescherming van 
mensenrechten versus handelsbelangen
Het mijns inziens grote belang van de uitspraak van de 

Rechtbank Den Haag in de foreign direct liability claims 
tegen Shell wordt onderstreept door internationale ont-
wikkelingen die momenteel gaande zijn in de bredere 
context van bedrijven en mensenrechten. 

Zo is dit een onderwerp dat sinds een aantal jaar 
hoog op de VN-agenda staat, hetgeen aanleiding gaf tot 
de benoeming in 2005 van een Speciaal Gezant op het 
gebied van mensenrechten en internationaal opereren-
de ondernemingen, professor John Ruggie. Deze kwam 
in 2008 met een beleidsraamwerk dat rustte op drie pij-
lers: de verplichting van staten om bescherming te bie-
den tegen bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschen-
dingen, de verantwoordelijkheid van ondernemingen 
om te voorkomen dat hun activiteiten een negatieve 
uitwerking hebben op de mensenrechten van derden, 
en het belang van verhaalsmogelijkheden voor slachtof-
fers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendin-
gen.29 In 2011 volgden zogenoemde ‘Guiding Principles’ 
waarin nader uiteen gezet werd hoe deze verplichtin-
gen en verantwoordelijkheden in de praktijk gebracht 
zouden moeten worden.30 De belangrijkste boodschap 
voor bedrijven is dat zij zich middels ‘human rights due 
diligence’ processen voortdurend rekenschap moeten 
geven van de mogelijk nadelige invloeden die zij met 
hun eigen activiteiten uitoefenen op de mensenrechten 
van derden, of die via hun zakenpartners gelinkt zijn 
aan hun activiteiten, producten of diensten.31 Een 
belangrijke boodschap voor overheden is bijvoorbeeld 
dat hun verplichting om bescherming te bieden tegen 
bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen zich 
onder omstandigheden ook kan uitstrekken tot buiten 
het eigen grondgebied.32 Daarnaast ligt er specifiek voor 
de thuislanden van multinationals een taak waar het 
gaat om het bieden van toegang tot gerechtelijke ver-
haalsmogelijkheden voor slachtoffers die in eigen land 
niet kunnen rekenen op een rechtvaardige afhandeling 
van hun claims.33 

Het moge duidelijk zijn dat het semi-juridische kader 
dat wordt geboden door het Ruggie framework en de bij-
behorende Guiding Principles niet alleen een gezagheb-
bend richtsnoer biedt binnen de internationale discussie 
rond bedrijven en mensenrechtenschendingen, maar 
tegelijkertijd ook nieuwe vragen oproept. Want hoe ver 
binnen het concern of binnen de productieketen strekken 
de mensenrechten-gerelateerde verantwoordelijkheden 
van internationaal opererende bedrijven? En in hoeverre 
wordt van overheden verwacht dat zij regulerend optre-
den, via ex ante regelgeving en/of ex post rechterlijke 
handhaving, met betrekking tot de (mogelijke) betrokken-
heid van ‘hun’ multinationals bij extraterritoriale mensen-
rechtenschendingen? Vragen zoals deze houden zowel 
bedrijven en nationale beleidsmakers alsook politici, 
NGOs en juristen over de hele wereld druk bezig; in 
Nederland is het wachten momenteel op een Nationaal 
Actieplan van de Nederlandse regering voor wat betreft de 
implementatie van het Ruggie framework.34 Tegelijkertijd 
maken al deze ontwikkelingen het steeds waarschijnlijker 
dat ook onze rechters zich in de toekomst vaker zullen 
moeten uitspreken over de harde juridische (‘hard law’) 
consequenties van deze en andere quasi-juridische (‘soft 
law’) instrumenten op het gebied van internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.35 
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Maar er zijn momenteel ook belangrijke ontwikkelin-
gen gaande in de Verenigde Staten, waar het gebruik van 
de Alien Tort Statute als juridische grondslag voor foreign 
direct liability claims in toenemende mate ter discussie 
staat. Sinds enkele jaren is er een ontwikkeling zichtbaar 
dat Amerikaanse federale rechters deze wet steeds restric-
tiever interpreteren, vooral als gevolg van het feit dat er, 
ondanks een uitspraak van het Supreme Court uit 2004,36 
weinig zekerheid bestaat over de precieze betekenis, reik-
wijdte en begrenzingen ervan.37 Tegelijkertijd wordt er van-
uit bedrijfs- en overheidskringen, zowel binnen als buiten 
de VS, steeds luider geklaagd over de mogelijkheid dat het 
toenemend aantal grensoverschrijdende aansprakelijk-
heidsprocedures tegen bedrijven op deze basis nadelige 
gevolgen zal hebben voor internationale handelsbelangen 
en internationale betrekkingen. Maar aan de andere kant 
wijzen mensenrechtenbewegingen er juist met klem op dat 
de Alien Tort Statute het meest veelbelovende hedendaagse 
mechanisme is op grond waarvan slachtoffers van bedrijfs-
gerelateerde mensenrechtenschendingen gepleegd waar 
dan ook ter wereld, hun leed in rechte kunnen adresseren 
en geredresseerd kunnen krijgen.38

Deze ontwikkelingen bereikten een kritiek punt toen 
het New Yorkse Court of Appeals in september 2010 een 
uitspraak deed in de zaak Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum 
waarin zij te kennen gaf dat het idee dat rechtspersonen 
rechtstreeks aansprakelijk zouden kunnen zijn voor inter-
nationale misdrijven of voor andersoortige internationale 
normschendingen naar haar mening niet voldoende steun 
vindt binnen het internationale publiekrecht. Op grond 
hiervan concludeerde het Hof dat aansprakelijkheidsclaims 
tegen rechtspersonen – anders dan tegen individuen – per 

definitie niet binnen de reikwijdte van de Alien Tort Statute 
vallen, hetgeen leidde tot het oordeel dat de claims tegen 
Shell op die basis dus niet ontvankelijk zijn.39 Deze uit-
spraak, en daarmee de vraag of het in de toekomst moge-
lijk zal blijven om foreign direct liability claims voor Ameri-
kaanse federale rechters te brengen op grond van de Alien 
Tort Statute, ligt inmiddels ter beoordeling voor aan het US 
Supreme Court. In maart 2012 nam deze zaak een verras-
sende (of eigenlijk: nog verrassender) wending toen het 
Hooggerechtshof aangaf ook gebrieft te willen worden over 
een tweede, nog bredere kwestie, namelijk of de Alien Tort 
Statute Amerikaanse federale rechters de bevoegdheid ver-
leent om zich uit te spreken over aansprakelijkheidsproce-
dures die betrekking hebben op internationale normschen-
dingen die zich buiten de VS hebben afgespeeld.40

Het moge duidelijk zijn dat de Kiobel-zaak en de kwes-
ties die daarin aan de orde zijn veel stof doen opwaaien, niet 
alleen binnen de VS of binnen juridische kringen maar ook 
ver daarbuiten. Dit blijkt ook uit het ongekend hoge aantal 
amicus curiae briefs (officiële zienswijzen) dat inmiddels is 
ingediend bij het Supreme Court door bedrijven, overheden, 
wetenschappers, NGOs en vele anderen. Ook de Nederlandse 
overheid diende, in samenwerking met het Verenigd Konink-
rijk, tot twee maal toe een dergelijke zienswijze in waarin op 
beide vraagpunten een restrictieve interpretatie van de Alien 
Tort Statute bepleit werd.41 Hieruit blijkt duidelijk hoe groot 
het spanningsveld kan zijn tussen het belang van het 
beschermen van internationale mensenrechten enerzijds en 
commerciële en handelsbelangen anderzijds, ook in Neder-
land. De grote vraag is natuurlijk hoe het Supreme Court zal 
omgaan met deze maatschappelijk hoogst belangrijke maar 
juridisch ingewikkelde en politiek gevoelige zaak, en in hoe-
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verre het voor slachtoffers ook in de toekomst mogelijk zal 
blijven om op grond van de Alien Tort Statute voor Ameri-
kaanse federale rechters foreign direct liability claims in te 
stellen tegen in de VS gelokaliseerde multinationals die ver-
moed worden betrokken te zijn geweest bij internationale 
mensenrechtenschendingen elders.

‘Second best’ dan toch als eerste keus?
De uitspraak van het Supreme Court in de Kiobel-zaak, die 
nog in de eerste helft van 2013 verwacht wordt, zal ongetwij-
feld ook in Nederland haar uitwerking niet missen. Want de 
recente einduitspraak van de Rechtbank Den Haag in de 
foreign direct liability claim tegen Shell maakt nog eens dui-
delijk dat de Alien Tort Statute wellicht het meest populaire 
en veelbelovende, maar zeker niet het enige mechanisme is 
voor het adresseren en redresseren van schade aangericht 
aan mens en milieu in gastlanden als gevolg van de activitei-
ten van multinationals aldaar. Het is natuurlijk waar dat de 
Amerikaanse civiele-procescultuur, met haar ruime moge-
lijkheden tot het instellen van collectieve acties, liberale 
regels omtrent bewijsgaring, jury-systeem, tolerante houding 
ten aanzien van no cure no pay afspraken, en traditie van 
public interest litigation, uiterst aantrekkelijke perspectieven 
biedt voor hen die een aansprakelijkheidsprocedure willen 
initiëren.42 Maar met de steeds beperktere interpretatie van 
de Alien Tort Statute zal de blik van NGOs, slachtoffers en 
wetenschaps- en praktijkjuristen zich steeds meer gaan rich-
ten op (voorheen) ‘second best’ opties zoals foreign direct lia-
bility claims die worden ingesteld voor rechters in andere 
westerse landen (of in de Amerikaanse staten43) op grond 
van in algemene beginselen van civiel aansprakelijkheids-
recht en de tort of negligence in het bijzonder.44 

De vraag blijft natuurlijk in hoeverre de aangespro-
ken rechters bereid zullen zijn om een actieve houding 
aan te nemen waar het aankomt op het verleggen van de 
grenzen van het positieve recht op een manier die tege-
moetkomt aan de veranderende maatschappelijke verhou-
dingen, waarden en behoeften die ten grondslag liggen 
aan deze foreign direct liability claims. De Rechtbank Den 
Haag heeft met haar eindvonnis in de aansprakelijkheids-
procedures tussen Milieudefensie c.s. en Shell de status 
van onze hoofdstad als ‘legal capital of the world’ in ieder 

geval weer bevestigd. De uitspraak laat zien dat ‘second 
best’ helemaal zo slecht nog niet hoeft te zijn, en dat 
foreign direct liability claims op basis van andere juridi-
sche grondslagen dan de Alien Tort Statute niet alleen 
politiek minder omstreden zullen zijn maar wellicht, 
onder omstandigheden, juridisch ook kansrijker. 

Toch roept de uitvoerig gemotiveerde uitspraak van 
de Rechtbank Den Haag, waar in dit artikel alleen de hoofd-
punten van zijn aangestipt, ook vragen op. Eén daarvan is 
natuurlijk of de uitkomst, met name waar het de aanspra-
kelijkheid van de moedermaatschappij betreft, misschien 
anders zou zijn uitgevallen als de eisers de Rechtbank had-
den kunnen overtuigen van hun stelling dat de lekkages 
het gevolg waren van achterstallig onderhoud en niet van 
sabotage. Een andere vraag is bijvoorbeeld wat de juridi-
sche merites is van de overweging van de Rechtbank dat 
zelfs daar waar SPDC wél een verwijt kan worden gemaakt 
(in het geval van de olielekkages nabij Ikot Ada Udo) dit in 
de betreffende horizontale verhoudingen niet als een 
inbreuk op een mensenrecht kan worden aangemerkt 
omdat het een nalaten betreft van SPDC en niet een actief 
handelen.45 Het feit dat de eisers hoger beroep hebben aan-
gekondigd (alhoewel nog niet daadwerkelijk ingesteld) doet 
de vraag rijzen of het Gerechtshof Den Haag en misschien 
zelfs de Hoge Raad op deze en andere punten de grenzen 
misschien anders zullen trekken? 

In dit kader zal wellicht de voorspellende kracht blij-
ken van het ‘Vooraf ’ dat Drion, nu lid van de Hoge Raad, 
zo’n vijf jaar geleden schreef in een special issue van het 
Nederlands Juristenblad over de juridische aspecten van 
klimaatverandering. Hij pleitte daarin voor de inzet van 
het recht waar bedrijven en overheden in de westerse 
wereld aantoonbaar tekortschieten in hun verantwoorde-
lijkheden ten aanzien van het milieu en het klimaat in 
het bijzonder. In dat kader vroeg hij zich af: [...] wanneer, 
op welke wijze en hoe vérgaand westerse rechters bereid 
zullen zijn om in het juridische mijnenveld van de precaire 
verhouding tussen politiek en recht de brug te slaan van 
een algemene zorg naar een specifieke “duty to care” en 
vervolgens naar een “duty of care” [...]. Drion zelf twijfelde 
er niet aan dat dit een ontwikkeling was die niet lang op 
zich zou laten wachten, althans op het door hem bedoelde 
gebied van klimaatverandering: Immers, ófwel de interna-
tionale politiek slaagt er in om concrete normen te formu-
leren, welke rechters dan kunnen toetsen, ófwel de politiek 
blijft falen en dan zullen rechters, hoe contre coeur ook en 
in eerste instantie alleen in echt sprekende gevallen, in 
actie moeten komen om – in het voetspoor van de oude 
stripheld Bul Super – te doen waar het recht voor is 
geschapen: recht maken wat niet langer krom kan blij-
ven.46 De tijd zal leren of Drion de mate van rechterlijk 
activisme in Nederland daarmee goed heeft ingeschat en 
of Nederland als forum voor dit soort ontwikkelingen wel-
licht zal promoveren van ‘second best’ naar eerste keus.  
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