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In het rechtbankvonnis (2015) in de Urgendazaak 
werd het nalaten van de Nederlandse Staat om 
de uitstoot van broeikasgassen vanuit Nederlands 
grondgebied tot een aanvaardbaar niveau terug 
te (doen) brengen, beschouwd als een schending 
van de zorgplicht (gevaarzetting) van artikel 6:162 
lid 2 Burgerlijk Wetboek. Door dit nalaten bracht 
Nederland de eigen bevolking in gevaar. In 2018 
kwalificeerde het gerechtshof datzelfde nalaten door 
de Staat als een schending van de mensenrechten 
van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder het 
recht op leven en een schone leefomgeving. In deze 
bijdrage onderzoek ik of de Urgendazaak gezien kan 
worden als een succesvol voorbeeld van strategisch 
procederen voor mensenrechten, dat wil zeggen het 
op een strategische manier inzetten van een juridi
sche procedure, waarin de mensenrechten centraal 
staan, om op deze wijze te proberen algemene 
beleids wijzigingen teweeg te brengen in het belang 
van de samenleving als geheel. Daarbij kijk ik ook 
naar de reactie van de Nederlandse samen leving 
op deze procedure. Die lijkt verdeeld. Sommige 
Nederlandse burgers beschouwen Urgenda als een 
stichting die moedig opkomt voor de goede zaak, 
anderen hebben juist meer sympathie voor de weife
lende Nederlandse Staat.

Sommige Nederlandse burgers 
beschouwen Urgenda als een 
stichting die moedig opkomt voor 
de goede zaak, anderen hebben 
juist meer sympathie voor de 
weifelende Nederlandse Staat

1 Introductie
Op 24 juni 2015 concludeerde de Rechtbank Den 
Haag in een zaak aangespannen door de Stichting 
Urgenda,1 dat de Nederlandse Staat niet voldoende 
deed om de uitstoot van broeikasgassen vanuit Ne
derlands grondgebied tot een aanvaardbaar niveau 
terug te brengen.2 De regering moest van de rechter 
een strenger klimaatbeleid ontwikkelen. De Neder
landse rechter laat normaal gesproken het maken van 
beleid over aan onze wetgever – de regering en de 
beide kamers van de StatenGeneraal – maar nu gaf 
de rechter aan de wetgever expliciet de opdracht om 
het klimaatbeleid drastisch en fundamenteel aan te 
passen. De rechter ging daarbij zelfs zo ver dat vrij 
concreet en specifiek aan de wetgever werd voor
geschreven wat het uiteindelijke doel van dit beleid 
moest zijn: de uitstoot van broeikasgassen in en 
vanuit Nederland moest in 2020 met ten minste 25% 
zijn verminderd ten opzichte van het uitstootniveau 
in 1990.3 Het enige waarin door de rechter aan de 
wetgever nog enige beleidsvrijheid werd overgela
ten, was in de manier waarop dit doel bereikt moest 
worden.4

Klimaatactivisten waren enthousiast over het von
nis. ‘Klimaatactivisten klapten en juichten in de volle 
rechtszaal’, stond er de volgende dag in de krant.5 
En in een artikel getiteld ‘De winst smaakt zoet’, 
lazen we dat ‘een kleine stichting van vijftien mensen 
de Staat der Nederlanden eronder kreeg’, en dat 
‘Urgenda feest viert na het gewonnen kort geding’.6 
Urgenda ontving bloemen, een mailbox vol felicitaties 
en taart.7 Het juridische gevecht werd omschreven 
als dat tussen een dappere stichting en de grote 
boze Staat, een soort David en Goliath. In deze strijd 
werd Urgenda, en niet de Staat, gezien als degene 
die opkwam voor de belangen van de Nederlandse 
burgers. Het meest uitgesproken hieromtrent was 
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een column van Bert Wagendorp in de Volkskrant, 
getiteld ‘Burgers vs. de staat’. Daarin werd betoogd 
dat de Urgendauitspraak 

‘Een herdefiniëring [betekent] van de verhouding tussen de geëman
cipeerde burger en de overheid. We hoeven niet langer braaf te 
wachten tot de volgende verkiezingen of tot de staat iets onderneemt. 
We doen het zelf of dwingen de overheid via de rechter tot actie: 
l’état, c’est nous.’8

Kortom: de dappere stichting vocht voor onze idea
len, dat wil zeggen de idealen van de Nederlandse 
burgers, en had als vijand de instantie die juist voor 
die idealen behoort op te komen: de Nederlandse 
Staat. Die laatste had juist ‘schijt aan de rechter, 
schijt aan de burger’, en deed niet anders dan ‘het 
proces vertragen met hoger beroep, kijken hoe 
de overheid zich onder haar verplichtingen uit kan 
draaien met behulp van een legertje dikbetaalde 
advocaten’.9 

De Staat ging in hoger beroep, en op 9 oktober 
2018 kwam het Gerechtshof Den Haag met zijn ar
rest.10 Het gerechtshof kwam tot dezelfde conclusie 
als de rechtbank, maar op basis van een wezenlijk 
andere argumentatie en rechtsbasis (hierover later 
meer). De huidige minister van Economische Zaken 
en Klimaat, Eric Wiebes, is intussen in cassatie ge
gaan bij de Hoge Raad. De zaak krijgt daarmee hoe 
dan ook een juridisch vervolg. 

De Nederlandse regering heeft 
het over het belang van ‘draagvlak’ 
voor dergelijke maatregelen bij 
de bevolking, en dat draagvlak 
lijkt nu juist te ontbreken

Mensen begrijpen dat hetgeen Urgenda eist voor 
hen persoonlijk nogal onplezierige gevolgen dreigt 
te hebben. En de pers gooit olie op het vuur door dit 
continu te benadrukken. Het gaat over de verlaging 
van de maximumsnelheid op de snelwegen van 130 
naar een ‘slakkengang’ van 100 kilometer per uur;11 
een verplichting tot maximaal 5 minuten per dag on
der de warme douche;12 een algeheel verbod tot – of 
drastische beperking van – het eten van vlees;13 het 
fors hoger belasten van energieverbruik; het massaal 
aardgasvrij maken van huizen; en het afschaffen van 
de koopzondag.14 Sommige mensen geven aan dit 
soort ‘opofferingen’ al vrijwillig te ondergaan,15 terwijl 
andere mensen aangeven er weinig zin in te hebben. 
De Nederlandse regering heeft het over het belang 
van ‘draagvlak’ voor dergelijke maatregelen bij de 
bevolking, en dat draagvlak lijkt nu juist te ontbre
ken.16 Alleen voor maatregelen zoals het sluiten 
van alle kolencentrales,17 of het invoeren van een 
CO2belasting,18 of het drastisch inkrimpen van de 
veehouderij,19 lijkt er nog wel draagvlak te zijn onder 
de bevolking. In zijn column ‘Draconisch’ vatte Bert 
Wagendorp het mooi samen:

‘Vroeger [i.e. in 2015] was iedereen tegen klimaatverandering en voor 
het milieu, maar nu het menens wordt [in 2019] en geld gaat kosten, 
beginnen mensen er genoeg van te krijgen en dreigt de Gehaktbalre
volutie. De tijd zal leren of de zege van Urgenda een pyrrusoverwin
ning was.’20

Ook in het Kamerdebat van 5 februari 2019, waren 
er voor en tegenstanders van ingrijpende maatrege
len tegen klimaatverandering. Geert Wilders (PVV) 
verwoordde het standpunt van de tegenstanders:

‘Om de Urgendadoelen te halen wordt er nu zelfs aan gedacht, zo 
lezen we in de krant, om de maximumsnelheid te verlagen, om de 
koopzondag af te schaffen, om mensen nog maar vijf minuten per 
dag te laten douchen. Het Nederland van Mark Rutte, Rutteland, is 
een krankzinnig land geworden. Wat ik net zei, al die voorbeelden, 
dat is geen klimaatbeleid, maar klimaatterreur! We worden het 
slachtoffer van klimaatterreur.’21 

Rob Jetten (D66) vroeg zich daarentegen juist af 
hoe de Urgendauitspraak door het kabinet het 
beste zou kunnen worden gebruikt als ‘versneller’ 
voor het klimaatakkoord. Hij hoopte dat het kabinet, 
aangespoord door de Urgendauitspraak, zo snel 
mogelijk met een pakket aan maatregelen zou komen 
om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Hij 
voegde er echter wel aan toe dat wat hem betreft 
ook maatregelen die pas in 2021 of 2022 effect 
zouden hebben in aanmerking mochten komen. 
Strikt genomen is dat niet in lijn met de Urgenda
uitspraak.

Wat Urgenda doet, kan 
gezien worden als een vorm 
van strategisch procederen 
voor mensenrechten

Wat Urgenda doet, kan gezien worden als een vorm 
van strategisch procederen voor mensenrechten. In 
navolging van het Public Interest Litigation Project 
(PILP), een project geïnitieerd door het Nederlands 
Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), 
omschrijf ik strategisch procederen voor mensen
rechten als het op een strategische manier inzetten 
van een juridische procedure, waarin de mensen
rechten centraal staan, om op deze wijze te probe
ren algemene beleidswijzigingen teweeg te brengen 
in het belang van de gehele samenleving.22 PILP 
benadrukt dat het bij strategisch procederen voor 
mensenrechten niet zozeer gaat om het ‘winnen van 
de zaak voor een cliënt, maar om de impact van de 
procedure’.23 De Urgendazaak wordt door het PILP 
expliciet genoemd als een voorbeeld van strategisch 
procederen voor mensenrechten.24 Het gaat immers 
om een juridische procedure, geïnitieerd door een 
stichting, die algemene politieke (beleids)veran
deringen probeert teweeg te brengen. Urgenda 
claimt daarbij niet op te komen voor een specifieke 
groep mensen (een ‘cliënt’), maar voor de gehele 
Nederlandse bevolking. Vandaar dat de vraag naar 
de sympathie van het Nederlandse volk zo belangrijk 
is. Urgenda klaagt ook niet over een specifiek en 
concreet handelen of nalaten door de Nederlandse 
Staat, maar probeert veeleer het klimaatbeleid voor 
de komende decennia op fundamentele wijze te 
 beïnvloeden. En het gebruikt daarbij de (internatio
nale) mensenrechten als maatstaf. 

In het vervolg van deze bijdrage zal ik eerst het 
vonnis van de rechtbank analyseren (2), gevolgd 
door het arrest van het gerechtshof (3). Daarna volgt 
een commentaar (4) en conclusie (5). 
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2 De zaak voor de Haagse rechtbank: schending 
van de zorgplicht (gevaarzetting)
De Haagse rechtbank oordeelde dat de Nederlandse 
Staat de uitstoot van broeikasgassen in en vanuit 
Nederland met ten minste 25% moest (doen) vermin
deren tegen eind 2020, vergeleken met de niveaus 
in 1990. Als de Nederlandse Staat die doelstelling 
uiterlijk 2020 – dat is dus al volgend jaar(!) – niet zou 
halen, zou de Staat volgens de rechtbank bijdragen 
aan het veroorzaken van een voor alle Nederlanders 
gevaarlijke klimaatverandering en daarmee hande
len in strijd met de zorgplicht (gevaarzetting). Deze 
zorgplicht is af te leiden uit de plicht te handelen 
conform ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in 
het maatschappelijk verkeer betaamt’ (art. 6:162 
lid 2 BW). Urgenda beriep zich, ter nadere invulling 
van de zorgplicht, onder meer op de artikelen 2 en 
8 EVRM.25 Artikel 2 stelt onder meer dat ‘niemand 
opzettelijk van het leven mag worden beroofd’ en arti
kel 8 EVRM zegt dat ‘eenieder recht heeft op respect 
voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven [en] 
zijn woning’. In tegenstelling tot de meeste interna
tionaal en Europeesrechtelijke bepalingen waarop 
Urgenda zich ook beriep – die vooral toepasselijk 
waren in de relaties tussen Staten onderling – zijn 
deze mensenrechtenbepalingen wel geschikt om 
rechtstreeks door Urgenda tegen de Staat voor de 
Nederlandse rechter te worden ingeroepen. Deze 
gelden immers juist wel in de relatie tussen de Staat 
en zijn burgers. Maar er was een probleem. Artikel 34 
EVRM bepaalt namelijk:

‘Het Hof kan verzoekschriften ontvangen van ieder natuurlijk 
persoon, iedere nietgouvernementele organisatie of iedere groep 
personen die beweert slachtoffer te zijn van een schending [curs. 
OS] door een van de Hoge Verdragsluitende Partijen van de rechten 
die in het Verdrag of de Protocollen daarbij zijn vervat.’

De Haagse rechtbank besliste op basis van deze 
bepaling dat Urgenda alleen een vordering kan 
indienen wanneer Urgenda zelf het slachtoffer is van 
een schending van het recht op leven (art. 2 EVRM) 
of het recht op eerbiediging van privé, familie en 
gezinsleven (art. 8 EVRM). Hieruit leidde de Haagse 
rechter af dat Urgenda’s eigen fysieke integriteit 
moest zijn geschonden, of dat Urgenda’s eigen 
privacy of familieleven moest zijn verstoord, hetgeen 
in casu niet het geval was. En omdat Urgenda zelf 
geen slachtoffer was, kon Urgenda zich volgens de 
Haagse rechter niet op bepalingen uit het EVRM 
beroepen. Daarmee zegt de rechter eigenlijk dat het 
EVRM geen goede rechtsbasis biedt voor strate
gisch procederen, i.e. procederen in het algemeen 
belang. Maar artikel 2 en 8 EVRM konden wel 
‘dienen als een bron van interpretatie’ bij de toepas
sing van bepalingen van nationaal recht, zoals de 
zorgplicht van artikel 6:162 lid 2 BW. Zoals we later 
zullen zien, is de conclusie van de Haagse rechter – 
dat artikel 34 EVRM ook op hem van toepassing is 
– onjuist.26 Het in artikel 34 EVRM genoemde ‘Hof’ 
is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) in Straatsburg, en niet de rechtbank in Den 
Haag.

25 Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, 
gesloten te Rome op 4 no
vember 1950. 

26 Al voordat het arrest uitkwam, 
betoogde E. de Jong dat 
de interpretatie van art. 34 
EVRM door de Haagse 
rechtbank niet overtuigend 
was. Zie E. de Jong, ‘Rech
terlijke risicoregulering en het 
EVRM: over drempels om de 
civiele rechter als risicore
guleerder te laten optreden’, 
NJCM Bulletin 2018, p. 214 
en p. 225. 
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Samen met Stichting Urgenda presenteerden zich, 
in dezelfde procedure, ook nog eens 800 individuen 
als eisers. De vraag was of zij wel rechtstreeks een 
beroep konden doen op bovengenoemde men
senrechtenbepalingen. Kunnen zij wel als directe 
slachtoffers worden beschouwd, in de zin van artikel 
34 EVRM? Uiteindelijk concludeerde de Haagse 
rechter dat de kwestie van de status van de indivi
duen onbeantwoord kon blijven, omdat ‘ook als kan 
worden aangenomen dat de individuele eisers zich 
inderdaad wél op de artikelen 2 en 8 EVRM kunnen 
beroepen, hun vorderingen niet (kunnen) leiden tot 
een andere beslissing dan die waarop Urgenda voor 
zichzelf aanspraak kan maken’.27 Met andere woor
den, Urgenda had de zaak al volledig gewonnen 
door een beroep op de zorgplicht van artikel 6:162 
lid 2 BW, dus dan zouden de 800 individuen toch 
ook tevreden moeten zijn?28 Het is jammer dat de 
rechtbank op deze manier zo gemakkelijk de kwestie 
van de ontvanke lijkheid van de claims van deze indi
viduele eisers op basis van artikelen 2 en 8 EVRM 
heeft weten te vermijden. Het zou immers interes
sant geweest zijn om van de rechter te vernemen of 
iemand het slachtoffer kan zijn van schade die zich 
waarschijnlijk in de toekomst zal voordoen. Zoals we 
hieronder zullen zien, moest het gerechtshof deze 
laatste vraag wel beantwoorden, nu het arrest vol
ledig op artikelen 2 en 8 EVRM is gebaseerd. 

Tussenconclusie
Het vonnis van de rechtbank is te beschouwen 
als voorbeeld van strategisch procederen voor 
mensenrechten: Urgenda heeft immers, met succes, 
een juridische procedure op een strategische manier 
ingezet, en heeft de politiek (de wetgever) ertoe ge
dwongen fundamentele wijzigingen in het klimaatbe
leid teweeg te brengen. Daarbij beriep Urgenda zich 
– onder meer – op mensenrechtelijke bepalingen, al 
moest dat wel via de omweg van de gevaarzetting. 

Het vonnis van de rechtbank is 
te beschouwen als voorbeeld 
van strategisch procederen 
voor mensenrechten

3 De zaak voor het Haagse gerechtshof: 
schending van internationale mensenrechten
De Nederlandse Staat was het op bijna alle punten 
oneens met het vonnis van de rechtbank en ging in 
hoger beroep. Urgenda was juist uiterst verheugd 
over het vonnis van de rechtbank. Er vloeiden zelfs 
tranen van vreugde toen het vonnis werd voor
gelezen.29 De weigering van de rechtbank om de 
artikelen 2 en 8 EVRM rechtstreeks toe te passen 
was het enige waar Urgenda het niet mee eens was. 
Urgenda maakte vooral bezwaar tegen de manier 
waarop de rechtbank conclusies uit artikel 34 EVRM 
had getrokken. Urgenda betoogde dat de beperking 
van artikel 34 EVRM niet gold voor de ontvankelijk
heid voor de Nederlandse rechter. 

Het gerechtshof in Den Haag was het eens met 
Urgenda op dit punt. En dus kon Urgenda zich voor 
het gerechtshof wel rechtstreeks beroepen op de 
artikelen 2 en 8 EVRM. Dat maakte de redenering 

van het gerechtshof een stuk simpeler – maar 
daarmee ook minder creatief en innovatief – dan die 
van de rechtbank. In tegenstelling tot de rechtbank, 
die zich slechts indirect baseerde op internatio
nale mensenrechten, baseert het gerechtshof zijn 
arrest volledig op de rechtstreekse toepassing van 
de artikelen 2 en 8 EVRM, waardoor het arrest in 
hoger beroep veel eenvoudiger, en aanzienlijk korter 
geworden is. Na slechts twintig pagina’s – dat is 
weinig vergeleken met de zestig pagina’s van het 
vonnis van de rechtbank – komt het gerechtshof tot 
de conclusie dat de Staat de artikelen 2 en 8 EVRM 
schendt door niet per eind 2020 de uitstoot van 
broeikasgassen vanuit Nederland met ten minste 
25% te willen reduceren in vergelijking met 1990.30 
Dit betekent overigens niet dat de redenering van de 
rechtbank door het gerechtshof onderuitgehaald is. 
Het gerechtshof legt uit dat, nu de zaak is afgedaan 
op basis van de artikelen 2 en 8 EVRM, ‘de grieven 
van de Staat die betrekking hebben op het oordeel 
van de rechtbank over de gevaarzettingsleer […] niet 
[hoeven] te worden behandeld’.31 

De interpretatie door het gerechtshof van artikel 
34 EVRM leidt tot een conclusie die exact te
genovergesteld is aan die van de rechtbank. De 
redenering van het gerechtshof is de moeite waard 
om volledig te citeren:

‘De rechtbank heeft, in navolging van de Staat, aan artikel 34 EVRM 
ontleend dat Urgenda geen rechtstreeks beroep toekomt op de 
artikelen 2 en 8 EVRM. Hiermee miskent de rechtbank dat artikel 
34 EVRM (slechts) gaat over de toegang tot het EHRM. Blijkens dit 
artikel hebben burgers, NGO’s en groepen personen (en wel voor 
zover zij schending van hun in het EVRM gewaarborgde rechten 
claimen), toegang tot het hof in Straatsburg. Het EHRM legt dit 
artikel zo uit, kort samengevat, dat ‘algemeen belang acties’ niet zijn 
toegestaan en dat slechts de eiser die in zijn eigen belang is getrof
fen, toegang heeft tot het EHRM. Het EHRM heeft hiermee geen 
uitsluitsel gegeven over toegang tot de Nederlandse rechter. Dit kan 
ook niet. Hier gaat de Nederlandse rechter over. Dit betekent dat 
artikel 34 EVRM geen grondslag kan bieden voor ontzegging aan 
Urgenda in deze procedure van een beroep op de grondrechten van 
de artikelen 2 en 8 EVRM.’32

En dus moest de vraag of Urgenda zich rechtstreeks 
kon beroepen op de bepalingen in het EVRM be
antwoord worden volgens het Nederlands recht, en 
niet volgens het internationale recht dat de toegang 
tot het EHRM regelt. Volgens Nederlands recht kun
nen stichtingen juist wel een algemeenbelangactie 
instellen:

‘Voor toegang tot de Nederlandse rechter is de Nederlandse wet 
bepalend, in het geval van Urgenda in deze procedure met name 
artikel 3:305a BW, waarin is voorzien in een collectieve actie door 
belangenorganisaties. Nu individuele personen die onder de rechts
macht van de Staat vallen voor de rechter een beroep kunnen doen 
op de (rechtstreeks werkende) artikelen 2 en 8 EVRM, kan Urgenda 
dat ook op de voet van artikel 3:305a BW voor hen doen. De grief 
van Urgenda in incidenteel appel is dus gegrond.’33

Artikel 3:305a BW stelt onder meer dat ‘een stich
ting een rechtsvordering kan instellen die strekt tot 
bescherming van gelijksoortige belangen van andere 
personen, voor zover zij deze belangen ingevolge 
haar statuten behartigt’. Het gerechtshof concludeert 
hiermee dus dat het EVRM wel degelijk een geschik
te rechtsbasis biedt voor strategisch procederen 
voor de mensenrechten bij de Nederlandse rechter. 

27 Urgenda, r.o. 4.109. 
28 Dit was niet het enige argument 

van de rechtbank om de klacht 
van de individuen verder niet te 
behandelen. Ook speelde mee 
dat de rechtbank onvoldoende 
feitelijke gegevens aanwezig 
achtte om het belang van de 
individuele eisers te bepalen. 

29 Dat is duidelijk te zien op het 
filmpje dat Urgenda zelf des
tijds op YouTube zette: https://
youtu.be/9YCb1ZMMZqA. Zie 
ook www.urgenda.nl/themas/
klimaat-en-energie/klimaatzaak, 
en D. Samsom, ‘Grenzen aan 
een vonnis’, de Volkskrant 
6 februari 2019. 

30 Urgenda hoger beroep, r.o. 73.
31 Urgenda hoger beroep, r.o. 76.
32 Urgenda hoger beroep, r.o. 35.
33 Urgenda hoger beroep, r.o. 36.

https://youtu.be/9YCb1ZMMZqA
https://youtu.be/9YCb1ZMMZqA
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
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Zoals gezegd, beschermen de artikelen 2 en 8 
EVRM het recht op leven en het recht op eerbie
diging van woning. Deze bepalingen beschermen 
individuen dus niet expliciet tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Dat vereist enige interpretatie. 
Het Haagse gerechtshof doet dit als volgt:

‘Het belang dat artikel 2 EVRM beschermt is het leven, daaronder 
begrepen omgevingsgerelateerde situaties die het recht op leven 
aantasten of dreigen aan te tasten. Artikel 8 EVRM beschermt het 
recht op respect voor het privéleven, het familieleven, de woning 
en correspondentie. Artikel 8 EVRM kan ook van toepassing zijn in 
omgevingsgerelateerde situaties. Van dit laatste is sprake wanneer 
(1) een handeling/nalaten een nadelige invloed heeft op de woning 
en/of het privéleven van een burger en (2) die nadelige invloed een 
zeker minimum bereikt (“minimum level of severity”).’34

Met betrekking tot vooral artikel 8 EVRM, beveelt het 
gerechtshof dat, ‘wanneer de overheid weet dat er 
sprake is van een reëel en onmiddellijk dreigend ge
vaar, de Staat preventieve maatregelen moet nemen 
om de aantasting zoveel mogelijk te voorkomen’.35 
Met andere woorden, er is ook een verplichting om 
toekomstige inbreuken op dit recht te voorkomen. 
Na beoordeling van de relevante feiten komt het 
gerechtshof tot de conclusie dat inderdaad sprake is 
van een ‘reële dreiging van een gevaarlijke klimaat
verandering, waardoor er een ernstig risico bestaat 
dat de huidige generatie ingezetenen zal worden ge
confronteerd met verlies van leven en/of verstoring 
van het gezinsleven’, en dus ‘volgt uit de artikelen 2 
en 8 EVRM een verplichting voor de Staat om tegen 
deze reële dreiging bescherming te bieden’.36

Interessant is hoe het gerechtshof het argument 
van de Nederlandse Staat weerlegt dat Urgenda niet 
het recht zou hebben om toekomstige generaties te 
vertegenwoordigen. Het gerechtshof stelde dat dit 
helemaal niet relevant is, omdat: 

‘het zonder meer aannemelijk is dat reeds de huidige generatie 
Nederlanders, en niet uitsluitend de jongeren onder hen, tijdens hun 
leven te maken zullen krijgen met de nadelige gevolgen van klimaat
verandering indien de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen niet 
adequaat wordt teruggedrongen.’ 

Het ging dus helemaal niet (alleen) om schade toe
gebracht aan toekomstige generaties, maar vooral 
om schade die de huidige generatie zou ondervin
den.37

Veel wetenschappers zagen het 
arrest van het gerechtshof als 
een verbetering ten opzichte van 
het vonnis van de rechtbank

4 Is er nu sprake van succesvol strategisch 
procederen voor mensenrechten?
Veel wetenschappers zagen het arrest van het 
gerechtshof als een verbetering ten opzichte van het 
vonnis van de rechtbank. Volgens Tim Bleeker waren 
de artikelen 2 en 8 EVRM ‘bij uitstek een geschikte 
grondslag voor de rechter om in te grijpen op over
heidsbeleid’, omdat mensenrechten ‘bedoeld [zijn] 
om burgers te beschermen tegen hun overheid’.38 En 
‘mensenrechten vormen dus een robuustere grond

slag voor een klimaatbevel dan (vage) ongeschreven 
zorgvuldigheidsnormen’.39 Overigens heeft diezelfde 
auteur wel enige kritiek op de wijze waarop het 
gerechtshof de jurisprudentie van het EHRM heeft 
geïnterpreteerd (hierover zo direct meer). 

Er zijn ook kritischer geluiden.40 Chris Backes 
betoogt bijvoorbeeld dat het gerechtshof weliswaar 
gelijk heeft dat artikel 34 EVRM niet de ontvanke
lijkheid van Urgenda voor de Nederlandse rechter 
regelt, maar dat uit artikel 34 EVRM wel het een 
en ander valt af te leiden over het karakter van de 
mensenrechtenbescherming van het EVRM. Backes 
verwoordt dit als volgt:

‘In het systeem van het EVRM zijn de rechten van onder andere 
art. 2 en 8 EVRM toegesneden op individuele slachtoffers en kunnen 
belangengroeperingen daar heel bewust geen beroep op doen. 
Hoewel art. 34 EVRM alleen de toegang tot de Europese rechter 
regelt, hangen de strekking van de materiële rechten, die alleen aan 
individuen toekomen, en de regeling van de toegang tot de rechter 
samen. Door de nationale norm voor de toegang tot de rechter te 
combineren met de materiële rechten uit het EVRM wordt deze 
samenhang doorbroken en wordt een resultaat bereikt dat noch de 
Europese, noch de nationale wetgever lijkt te hebben beoogd.’41 

Oftewel: in tegenstelling tot wat het gerechtshof 
beweert, is het systeem van het EVRM eigenlijk 
helemaal niet geschikt als rechtsbasis voor 
strategisch procederen voor de mensenrechten. Dit 
standpunt wordt ondersteund door de jurisprudentie 
van het EHRM waar het de toepassing van de 
artikelen 2 en 8 EVRM betreft. Ik zal dit nu nader 
uitleggen.

In tegenstelling tot wat het 
gerechtshof beweert, is 
het systeem van het EVRM 
eigenlijk helemaal niet 
geschikt als rechtsbasis 
voor strategisch procederen 
voor de mensenrechten

Ter onderbouwing van het standpunt dat de artikelen 
2 en 8 EVRM ook van toepassing kunnen zijn in ‘om
gevingsgerelateerde situaties’ zoals een leven dat 
ondraaglijk wordt vanwege gevaarlijke klimaatveran
dering, verwijst het gerechtshof naar de jurispruden
tie van het EHRM. Als je die zaken echter vergelijkt 
met deze klimaatzaak, vallen vooral de verschillen op 
en niet de overeenkomsten.

De zaak Öneryildiz betrof een schending van 
artikel 2 EVRM, vanwege het nalaten van de Turkse 
autoriteiten om sterfgevallen te voorkomen veroor
zaakt door een explosie op een vuilstortplaats in 
de buurt van een sloppenwijk.42 De zaak Budayeva 
ging over het falen van de Russische autoriteiten 
om een modderstroom te voorkomen, die leidde tot 
het verlies van mensenlevens; ook dat leverde een 
schending op van artikel 2 EVRM.43 De zaak Kolya-
denko ging over een overstroming in Vladivostok, 
waarvoor de Russische autoriteiten verantwoordelijk 
gehouden werden. De autoriteiten waren bekend 
met de risico’s, maar hadden te weinig gedaan om 
de inwoners te beschermen, wat opnieuw schending 
van artikel 2 EVRM opleverde.44 

34 Urgenda hoger beroep, r.o. 40.
35 Urgenda hoger beroep, r.o. 43.
36 Urgenda hoger beroep, r.o. 45.
37 Urgenda hoger beroep, r.o. 37.
38 T.R. Bleeker, ‘Nederlands 

klimaatbeleid in strijd met 
het EVRM’, NTBR 2018/39, 
p. 292. 

39 Bleeker 2018. Ook anderen 
zijn enthousiast, zie bijvoor
beeld C. Eckes, ‘De Urgenda 
uitspraak doet juíst recht aan 
het EVRM’, EU Explainer 
27 oktober 2018, http://
euexplainer.nl/?p=520 of F.M. 
Fleurke & A. de Vries, ‘Urgenda: 
convergentie tussen klimaat 
en mensenrechten?’, M en R 
2016/42 (dit laatste artikel was 
al voorafgaand aan de hoger
beroepszaak gepubliceerd).

40 Voor een mix van enthousiasme 
en voorzichtigheid, zie I. Leijten, 
‘The Dutch Climate Case Judg
ment: Human Rights Potential 
and Constitutional Unease’, 
Verfassungsblog 31 oktober 
2018, https://verfassungsblog.
de (laatst bekeken 5 januari 
2019).

41 Ch.W. Backes & G.A. van der 
Veen, annotatie bij Gerechtshof 
Den Haag 9 oktober 2018, 
ECLI: NL: GHDHA: 2018: 2591, 
AB 2018/417.

42 EHRM 30 november 2004, 
ECLI: NL: XX: 2004: AS2641, NJ 
2005/210, m.nt. E.A. Alkema 
(Öneryildiz/Turkije).

43 EHRM 20 maart 2008, ECLI: 
NL: XX: 2008: BD6179, NJ 
2009/229, m.nt. E.A. Alkema 
(Budayeva/Rusland).

44 EHRM 28 februari 2012, ECLI: 
NL: XX: 2012: BW6229, AB 
2012/314, m.nt. T. Barkhuysen 
& M.L. van Emmerik (Kolya-
denko/Rusland).

http://euexplainer.nl/?p=520
http://euexplainer.nl/?p=520
https://verfassungsblog.de
https://verfassungsblog.de
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De Fadeyevazaak betrof een schending van artikel 
8 EVRM. Daar ging het over het falen van de Rus
sische autoriteiten om een gezin, dat in een ernstig 
verontreinigd gebied woonde, tijdig elders onder te 
brengen, en om doeltreffende maatregelen te nemen 
om industriële vervuiling in hun leefgebied te vermin
deren. De vervuiling werd overigens veroorzaakt door 
de industriële activiteiten van staalfabriek Severstal.45 

Wat opvalt, is dat al deze zaken schade betref
fen die reeds is ingetreden – dus geen toekomstige 
schade. Ook gaat het steeds om schade die toege
bracht is aan een specifieke groep mensen, door een 
specifieke handeling of nalaten. Het gaat dus niet 
om schade, veroorzaakt door algemeen beleid, die 
de gehele samenleving in de toekomst zal lijden. De 
zaken kunnen daarom dus niet beschouwd worden 
als voorbeelden van strategisch procederen voor 
mensenrechten, en daarmee verschillen ze wezenlijk 
van de Urgendazaak.

Dat is ook het geval bij enkele vergelijkbare zaken 
waarnaar het gerechtshof in het Urgendaarrest niet 
expliciet verwijst, maar waarin het EHRM ook een 
schending van ofwel artikel 2 EVRM, ofwel 8 EVRM, 
ofwel allebei, heeft vastgesteld. 

Wat betreft een schending van zowel artikel 2 
als 8 EVRM valt te denken aan de zaak Brincat. 
Deze zaak had betrekking op werknemers van een 
scheepswerf, die decennialang waren blootgesteld 
aan asbest, waardoor ze ziek geworden waren, 
en sommigen zelfs waren overleden. Het EHRM 
oordeelde dat er sprake was van een schending van 
artikel 2 EVRM jegens de klagers wier familielid was 
overleden, en een schending van artikel 8 EVRM wat 
betreft de overige getroffen werknemers. Volgens het 
EHRM was de Maltese regering zich ervan bewust 
dat de scheepswerfarbeiders last konden krijgen van 
de gevolgen van de blootstelling aan asbest, maar 
de regering had desondanks geen positieve stappen 
ondernomen om dit risico tegen te gaan.46 

Wat betreft artikel 2 EVRM, valt te denken aan de 
zaak Özel tegen Turkije. Dat ging over een schen
ding van het mensenrecht op leven vanwege de 
dood van enkele mensen die levend begraven waren 
onder gebouwen in Çinarcik, een regio geclassifi
ceerd als ‘belangrijke risicozone’ vanwege regel
matige seismische activiteit. Die gebouwen waren 
ingestort tijdens een van de dodelijkste aardbevin
gen ooit in Turkije.47 

De meeste zaken gaan over artikel 8 EVRM. Zo is 
er de zaak López Ostra tegen Spanje, waarin over
last, veroorzaakt door een afvalverwerkingsinstallatie 
dicht bij de woning van de eisers, leidde tot een 
schending van artikel 8 EVRM.48 Te denken valt ook 
aan de zaak Taşkın tegen Turkije.49 Die zaak betrof 
de verlening, door de Staat Turkije, van vergunningen 
voor de exploitatie van een goudmijn in Ovacık, in 
het district Bergama (Izmir). Verzoekers woonden 
in Bergama en de omliggende dorpen. Ze voerden 
aan dat de activiteiten van de Ovacıkgoudmijn tot 
milieuschade hadden geleid. Het ging vooral om ge
luidshinder veroorzaakt door het gebruik van machi
nes en explosieven. Ook de zaak Giacomelli tegen 
Italië is interessant. Verzoeker woonde in een huis op 
dertig meter afstand van een fabriek voor de opslag 
en behandeling van ‘speciaal afval’. Ze klaagde dat 
de aanhoudende geluiden en schadelijke uitstoot 
afkomstig vanuit de fabriek een ernstige bedreiging 
vormden voor haar leefomgeving en een permanent 

risico voor haar gezondheid. Het EHRM oordeelde 
dat er inderdaad sprake was van een schending van 
artikel 8 EVRM, omdat Italië er niet in geslaagd was 
een rechtvaardige balans te vinden tussen het belang 
van de gemeenschap bij het hebben van een instal
latie voor de verwerking van toxisch bedrijfsafval, en 
het recht van respect op huis, privé en gezinsleven 
van de verzoekster.50 Te denken valt ook aan de 
zaak Tătar tegen Roemenië. Daarin oordeelde het 
EHRM dat er sprake was van een schending van 
artikel 8 EVRM, omdat de Roemeense autoriteiten 
tekort waren geschoten in hun plicht omwonenden 
te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van de 
activiteiten van een goudmijnexploitant.51

Er zijn goede redenen waarom 
artikelen 2 en 8 EVRM door het 
EHRM nooit zijn toegepast op 
toekomstige schade, toegebracht 
door iedereen, aan iedereen

Wat opnieuw opvalt, is dat het steeds gaat om reeds 
ingetreden schade, geleden door een specifieke 
groep mensen, veroorzaakt door een specifieke 
handeling of nalaten van de Staat. Dat is allemaal niet 
het geval bij schade veroorzaakt door klimaatveran
dering. Daarbij gaat het immers om schade, die alle 
individuen in deze wereld in de toekomst zullen lijden, 
door alle Staten in de wereld gezamenlijk veroorzaakt 
door een op fundamentele punten falend mondiaal 
klimaatbeleid. Van een dergelijke toepassing van 
artikelen 2 en/of 8 EVRM is voor zover ik weet nog 
nooit sprake geweest. 

Er zijn goede redenen waarom artikelen 2 en 
8 EVRM door het EHRM nooit zijn toegepast op 
toekomstige schade, toegebracht door iedereen, aan 
iedereen. Mensenrechtenschendingen zijn in de regel 
schendingen die door een Staat zijn toegebracht 
aan een individu dat zich binnen de rechtsmacht van 
die Staat bevindt. Mensenrechten beschermen het 
weerloze individu tegen de almachtige Staat. Klimaat
verandering past niet in dat narratief, ook al lijkt men 
soms het tegenovergestelde te suggereren. Zoals 
gezegd zag je dit narratief – individu als slachtof
fer, Staat als dader – terug in enkele reacties op de 
eerste Urgendauitspraak van 2015. Eindelijk werd 
de Nederlandse Staat gewezen op zijn verantwoor
delijkheden, op de vreselijke consequenties van zijn 
nalaten voor de weerloze mensen! Hoera voor de 
rechter. Andere mensen waren minder enthousiast. 
Wellicht omdat ze beseften dat, wanneer de Staat 
inderdaad zijn verantwoordelijkheid zou nemen, 
dit ertoe zal leiden dat ze zelf gedwongen worden 
minder vaak te vliegen, minder van de auto gebruik 
te maken (benzine wordt immers veel duurder), 
meer te betalen voor energie, een waterpomp aan 
te schaffen, et cetera. Diezelfde mensen die het 
slachtoffer zijn van klimaatverandering, zijn immers 
ook de veroorzakers ervan. Naast Urgenda en de 
klimaatactivisten, hebben we intussen ook te maken 
met de ‘gele hesjes’ die de straat op gaan om te pro
testeren tegen klimaatmaatregelen. Niet verrassend: 
deze beweging van de gilets jaunes begon immers 
in Frankrijk als een uiterst gewelddadig protest tegen 
de verhoogde brandstofprijzen. 

45 EHRM 9 juni 2005, 
ECLI: CE: ECHR: 2005: 
0609:JUD00 5572300 
(Fadeyeva/Rusland).

46 EHRM 24 juli 2014, ECLI: 
NL: XX: 2014: 366, NJB 
2014/2161 (Brincat/Malta).

47 EHRM 17 november 2015, 
ECLI: CE: ECHR: 2015: 
1117JUD001435005 (Özel/
Turkije).

48 EHRM 9 december 1994, 
ECLI: CE: ECHR: 1994: 
1209JUD001679890 (López 
Ostra/Spanje).

49 EHRM 10 november 2004, 
ECLI: CE: ECHR: 2004: 
1110JUD004611799 
(Taşkın/Turkije).

50 EHRM 2 november 2006, 
ECLI: NL: XX: 2006: AZ6231, 
AB 208/23, m.nt. T. Bark
huysen & M.L. van Emmerik 
(Giacomelli/Italië).

51 EHRM 27 januari 2009, 
ECLI: NL: XX: 2009: BI0380, 
AB 2009/285, m.nt. T. Bark
huysen & M.L. van Emmerik 
(Tătar/Roemenië).

52 Zie ook M. Buurman, 
‘Hof gaat veel te ver in de 
klimaatzaak’, de Volkskrant 
14 februari 2019.
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Hoe dan ook: het lijkt niet passend om het individu 
als weerloos slachtoffer van klimaatverandering te 
zien, en de Staat als de apathische toeschouwer, die 
weigert de uitstoot van broeikasgassen te reguleren, 
en daarmee het individu in gevaar brengt. Misschien 
moeten we daaruit concluderen dat het tegengaan 
van klimaatverandering helemaal geen mensenrech
tenissue is. Wat daarbij ook meespeelt, is dat het 
minder problematisch is, vanuit het oogpunt van 
de scheiding der machten, wanneer de rechter de 
Staat bekritiseert vanwege een specifieke hande
ling of nalaten in een concreet geval – zoals in alle 
zaken voor het EHRM, waarnaar hierboven verwezen 
wordt, het geval is. Rechterlijke bemoeienis wordt 
pas echt problematisch, wanneer de rechter de Staat 
bekritiseert vanwege algemeen toepasselijk beleid 
voor de komende decennia – zoals in de Urgenda
zaak. Alleen in dat laatste geval bemoeit de rechter 
zich met wetgeving, wat mogelijk met de trias politica 
in strijd is.52

Het lijkt niet passend om het 
individu als weerloos slachtoffer 
van klimaatverandering te zien, 
en de Staat als de apathische 
toeschouwer, die weigert de 
uitstoot van broeikasgassen 
te reguleren, en daarmee het 
individu in gevaar brengt

Uiteraard zijn er ook auteurs die het deels met 
bovenstaande analyse eens zijn, maar een dergelijke 
verstrekkende conclusie niet trekken, omdat alter
natieve juridische kaders – zoals de zorgplicht van 
artikel 6:162 lid 2 BW – ook niet gemaakt zijn om 
verplichtingen van de overheid om effectief op 
te treden tegen gevaarlijke klimaatverandering te 
reguleren. Er is simpelweg geen beter alternatief. 
Zo geeft Bleeker toe dat er ‘een aanzienlijk gat’ zit 
tussen de Urgendacasus en de jurisprudentie van 
het EHRM, omdat er ‘in de door het [gerechts]hof 
aangehaalde jurisprudentie van het EHRM steeds 
sprake [is] van behoorlijke concrete, directe schade 
ten gevolge van het handelen of nalaten van de 
overheid [en] een dergelijke casus zich natuurlijk 
moeilijk [laat] vergelijken met klimaatverandering’.53 
Desondanks concludeert Bleeker dat het mensen
rechtenkader beter geschikt is dan dat van de 
gevaarzettingsleer voor het type van strategisch 
procederen waarmee Urgenda zich bezighoudt. Maar 
ook hij ziet de gevaren: ‘net als klimaatverandering, 
heeft ook de interpretatie van het EVRM een tipping 
point: rek mensenrechten te ver op, en ze verliezen 
aan overtuigingskracht’.54 

Mensenrechten hebben, vooral onder mensenrech
tenjuristen zelf, een soort heilige status gekregen. 
Ze worden al gezien als ‘wereldwijde morele visie’,55 
een ‘gedeelde morele toetssteen’,56 de ‘morele lingua 
franca van onze tijd’,57 of de ‘gouden standaard’ van 
internationale moraliteit.58 In de woorden van één 
auteur: ‘Wanneer iemand iets moreel fout doet, is een 
van de meest voorkomende antwoorden die vandaag 
de dag gegeven wordt, dat het een “schending van de 

mensenrechten is”.’59 De voormalige secretarisgene
raal van de Verenigde Naties, Boutros BoutrosGhali, 
sprak enige tijd geleden zijn hoop uit dat ‘mensen
rechten de gemeenschappelijke taal van de hele 
mensheid mogen worden!’60 Als we hierin meegaan, 
lijken mensenrechten de ideale maatstaf te zijn om 
overheidsbeleid aan te toetsen, en om dus als basis 
te dienen voor strategisch procederen. Maar dat 
botst met het hoofddoel van de mensenrechten, dat 
veeleer bedoeld is om het individu te behoeden tegen 
machtsmisbruik door de Staat in een concreet geval. 

De nationale rechter werd met 
succes door Urgenda gebruikt 
om de besluitvorming enigszins 
te versnellen, en een duw in 
de goede richting te geven

5 Conclusie
We spreken van strategisch procederen voor 
mensenrechten wanneer een juridische procedure, 
waarin de mensenrechten centraal staan, op een 
strategische manier wordt ingezet om op deze wijze 
algemene beleidswijzigingen teweeg proberen te 
brengen die in het belang zijn van de gehele samen
leving. De Urgendazaak voldoet aan deze definitie, 
en is dus te zien als een voorbeeld van strategisch 
procederen voor mensenrechten. Urgenda heeft 
immers de juridische procedure gebruikt om de aan
dacht te vestigen op een kwestie van (inter)nationaal 
belang, te weten gevaarlijke klimaatverandering. 
Urgenda was uitdrukkelijk niet uit op schadever
goeding voor een identificeerbare groep ‘cliënten’. 
Urgenda was erop uit om de regering in beweging te 
krijgen, in een situatie waarin fundamentele publieke 
belangen op het spel stonden, maar de wetgever 
en de uitvoerende macht om een of andere reden 
toch niet in staat bleken tot het maken van effectief 
beleid. Geconfronteerd met een dergelijke patstel
ling, werd de nationale rechter met succes door 
Urgenda gebruikt om de besluitvorming enigszins te 
versnellen, en een duw in de goede richting te geven. 
Omdat het bij strategisch procederen essentieel is 
of de eiser wel voldoende sympathie heeft onder 
de bevolking – de eiser claimt immers namens de 
gehele samenleving te handelen – heb ik uitgebreid 
gekeken naar commentaren rondom de Urgendauit
spraak in de kranten. Daaruit blijkt vooral dat er zowel 
voor als tegenstanders van ingrijpende maatregelen 
tegen klimaatverandering zijn, en dus ook voor en 
tegenstanders van Urgenda. Zo hebben intussen de 
klimaatspijbelaars, gesteund door een grote groep 
klimaatwetenschappers, en door enkele prominente 
(ex)politici,61 zich expliciet in het kamp van Urgenda 
gevoegd.62 En Reinout Sterk, jurist werkzaam bij 
de krijgsmacht, stelde voor om de Nederlandse 
krijgsmacht om te vormen tot een watermanagement
organisatie, die ons verdedigt tegen klimaatverande
ring.63 De hoofdredacteur van Elsevier zet Urgenda
sympathisanten daarentegen juist neer als ‘fanatici’,64 
en Margo Stols concludeert in de Telegraaf dat ‘de 
klimaatspijbelaars die met duizenden op het Malie
veld demonstreerden, bij de lezers [van de Telegraaf] 
op weinig sympathie kunnen rekenen’.65
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Dat roept de vraag op wat de Nederlandse Staat 
nu precies gaat doen met de uitspraak. Tijdens 
het Kamerdebat van 5 februari 2019, wilde Jesse 
Klaver (GroenLinks) van het kabinet weten of ‘het 
halen van de Urgendauitspraak, en van dat doel 
in 2020, een inspanningsverplichting [is] of een 
resultaatsverplichting?’66 De reactie van minister
president Rutte (VVD) was als volgt: 

‘Het doel is om het doel te halen. We doen daar ook een uiterste 
inspanning voor. De strekking van het vonnis is een resultaatsverplich
ting. Dat klopt. Maar het is niet zo dat het vonnis een resultaatverplich
ting is. De strekking van het vonnis is een resultaatverplichting, dat 
klopt.’67 

66 Plenair verslag van de Twee
de Kamer, 49e vergadering, 
dinsdag 5 februari 2019.

67 Plenair verslag van de Twee
de Kamer, 49e vergadering, 
dinsdag 5 februari 2019.

68 Diederik Samsom, ‘Grenzen 
aan een vonnis’, de Volkskrant 
6 februari 2019.

Dit raadselachtige antwoord, daar bleef het voorlopig 
even bij. Met elke dag die we dichterbij 31 december 
2020 komen, lijkt de kans dat we 25% reductie halen 
kleiner en kleiner te worden. En intussen stellen zelfs 
enkele van de grootste medestanders van Urgenda 
voor om de Staat niet letterlijk aan de uitspraak te 
houden. ‘Laat Urgenda en de staat gaan overleggen 
en elkaar vinden in datgene waar de klimaatzaak echt 
om ging: een ambitieuzer en structureler energie
beleid’, zo suggereerde Diederik Samsom.68 Mocht 
dat ervan komen, dan heeft Urgenda toch gekregen 
waar het voor kwam: een algemene wijziging in het 
klimaatbeleid. Dat is toch een sterk staaltje strate
gisch procederen!
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