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Mijnheer de Rector Magnificus, 
Waarde toehoorders,  
 
 
1.  Inleiding 
 
In 1894 en 1895 protesteerde Mexico tegen vermindering van het water in de Rio Grande die 
vanaf El Paso de grens vormt tussen Mexico en de Verenigde Staten en waardoor schade werd 
geleden door Mexicaanse boeren.1 Deze vermindering was het gevolg van wateronttrekkingen 
door Amerikaanse boeren uit het gedeelte van de Rio Grande dat nog geheel in de VS was 
gelegen. Mexico stelde dat ook bij afwezigheid van een verdrag de Mexicaanse boeren recht 
hadden op het gebruik van het water, met name op basis van een aanmerkelijk eerder gebruik. 
Toen het Mexicaanse protest door het Amerikaanse State Department voor juridisch advies 
aan Attorney-General Harmon werd voorgelegd, antwoordde deze:  
 
     “The present case is a novel one. ... [T]his question should be decided as one of policy   
     only, because in my opinion, the rules, principles, and precedents of international law   
     impose no liability or obligation upon the United States.”2  
 
Attorney-General Harmon’s visie dat er geen beginsel of regel van algemeen volkenrecht 
bestond, die het soevereine beschikkingsrecht van een staat over zijn natuurlijke rijkdommen 
zou beperken, ookal zou dat leiden tot nadelige gevolgen voor een andere staat is, de 
geschiedenis ingegaan als de Harmon doctrine.3  
 
In de kwestie met Mexico werd de soep overigens uiteindelijk niet zo heet gegeten, gezien de 
in 1906 met Mexico gesloten overeenkomst betreffende de billijke verdeling van het water 
van de Rio Grande voor irrigatie doeleinden.4 Het zou echter nog lang duren voor de VS 
officieel de Harmon doctrine terzijde schoven en natuurlijk was dit in een geval waarin de VS 
zelf de nadelige gevolgen daarvan dreigden te ondervinden in een geschil met Canada.5 
 
Attorney-General Harmon had natuurlijk gelijk dat er aan het einde van de 19de eeuw nog 
geenszins sprake was van een algemene statenpraktijk op basis waarvan men het bestaan van 
een regel of beginsel van algemeen volkenrecht kon concluderen m.b.t. grensoverschrijdende 
natuurlijke rijkdommen en milieuhinder. 
 
Een belangrijk internationaal precedent zou zich eerst voordoen in het befaamde geval van de 
zgn. Trail Smelter affaire, die speelde in de eerste decennia van de vorige eeuw tussen de VS 
en Canada, waarbij voor het eerst een beginsel van algemeen volkenrecht m.b.t. 
grensoverschrijdende milieuhinder werd vastgesteld.  
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2. De Trail Smelter affaire 
 
De Trail Smelter affaire betrof een geval van ernstige grensoverschrijdende 
luchtverontreiniging door zwaveldioxide veroorzaakt door een lood en zink smelterij in het 
plaatsje Trail, Canada, waardoor schade werd toegebracht aan voornamelijk bossen en 
landbouwgewassen in de staat Washington in de VS. De zaak was feitelijk gezien relatief 
eenvoudig.6 Er was in dit geval slechts sprake van één duidelijke veroorzaker waarvan de 
identiteit vaststond. Aangezien het wegens het ontbreken van bevoegdheid niet mogelijk 
bleek het geschil door een Amerikaanse of Canadese rechter te laten berechten, kwamen de 
VS en Canada in januari 1932 overeen7 de kwestie aan een internationaal arbitraal tribunaal te 
onderwerpen met o.m. de opdracht vast te stellen of van de Trail Smelter kon worden geëist 
dat deze zich in de toekomst zou onthouden van het veroorzaken van schade in de staat 
Washington.8  
Zeer opmerkelijk was dat volgens de arbitrage overeenkomst het tribunaal gerechtigd werd 
daarbij het Amerikaanse recht en de Amerikaanse praktijk in verwante zaken toe te passen 
alsmede het internationale recht en de internationale praktijk.9 Het tribunaal kwam 
uiteindelijk in april 1938 tot zijn befaamde uitspraak10: 
 
     “[T]hat, under the principles of international law, as well as of the law of the United States,       
     no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause  
     injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when  
     the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing  
     evidence.”11  
 
Welke motivering lag aan deze uitspraak ten grondslag? Over echt internationale 
statenpraktijk werd niets gezegd. Het tribunaal maakte melding van een uitspraak van het 
Zwitserse Federale Hof in een controverse tussen twee Zwitserse kantons inzake hinder 
veroorzaakt door het gebruik van een schietterrein12 en stelde vast dat er geen enkele 
beslissing van een internationaal arbitraal tribunaal bestond met betrekking tot lucht- of 
waterverontreiniging. 
  
In feite baseerde het tribunaal zijn uitspraak vrijwel uitsluitend op enkele uitspraken van het 
Amerikaanse Hooggerechtshof in geschillen tussen twee deelstaten van de VS inzake 
waterverontreiniging13 en tussen een deelstaat enerzijds en een stad of onderneming 
anderzijds inzake zeewaterverontreiniging14 en luchtverontreiniging.15 Met betrekking tot de 
te verhalen schade liet het tribunaal zich voorts vooral leiden door de Amerikaanse 
rechtspraak in hinderzaken tussen private (rechts)personen.16   
 
Nu was het, zoals wij zagen, het tribunaal expliciet toegestaan Amerikaans recht en 
Amerikaanse praktijk toe te passen. Het tribunaal hechtte er echter aan te benadrukken dat 
uitspraken van het Amerikaanse Hooggerechtshof ook als richtlijn voor het internationale 
recht in internationale lucht- en waterverontreinigingzaken konden dienen en analoog konden 
worden toegepast gezien het feit dat het Amerikaanse Hooggerechtshof in zaken tussen 
deelstaten van de VS of andere zaken waarbij de quasi-soevereine rechten van die deelstaten 
aan de orde waren geacht moest worden als het ware als een soort internationaal gerechtshof 
te fungeren. Het tribunaal achtte de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 
deze zaken in overeenstemming met het algemene volkenrecht.17 
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Ware Wiarda, naar wie de leerstoel is vernoemd die ik thans mag bekleden bekend zijn 
geweest met het mandaat en de uitspraak in de Trail Smelter affaire, hij zou naar alle 
waarschijnlijkheid de zaak een belangwekkend voorbeeld hebben genoemd van één van de 
door hem beschreven drie typen van rechtsvinding, en met name de vergelijkingsmethode.18   
 
 
3.  De verzilting van het water van de Rijn  
 
Vergeleken met de situatie in de Trail Smelter affaire was het feitencomplex in de zaak van de 
Rijnverzilting aanmerkelijk ingewikkelder.19  Er was niet slechts sprake van één enkele 
veroorzaker. De verzilting was voorts niet alleen te wijten aan menselijk gedrag, maar ook 
voor een deel aan natuurlijke oorzaken bovenstrooms waarvan de omvang niet precies was 
vast te stellen, terwijl ook in Nederland het binnendringen van het zeewater in de 
riviermonding van de Rijn (“zoute tong”) of via het grondwater (“zoute kwel”) bijdroeg aan 
de verzilting van het water in de Delflandse en Schielandse polders. De kunstmatige verzilting 
van het water van de Rijn kende voorts vele bronnen, t.w. mijnwater en afvalwater van 
industrieën, steden en dorpen. Daarbij was wel sprake van één duidelijk identificeerbare en 
bijzondere bron, nl. de lozing van afvalzouten door de Franse kalimijnen in de Elzas (de 
Mines Domaniales de Potasse d’Alsace S.A. (MDPA)). Terwijl bij de andere bronnen sprake 
was van lozing van reeds in water opgelost zout (waaruit dit niet meer economisch te 
destilleren viel) werden door de Franse kalimijnen grote hoeveelheden in vaste vorm 
gedolven keukenzout na afsplitsing van het nuttige kalizout vervolgens in de Rijn gedumpt. 
Een complicerende factor vormde voorts dat niet slechts twee, maar vijf landen, t.w. 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland bij de kwestie waren 
betrokken.20 De verzilting van het Rijnwater leidde tot een verhoogd zoutgehalte van het 
water in de polders dat door de Delflandse en Schielandse kwekers werd gebruikt en 
schadelijk was voor hun gewassen. Bovendien leidde het tot hogere kosten voor de productie 
van industrie- en drinkwater voor de van het Rijnwater afhankelijke waterbedrijven.  
 
Opmerkelijk is voorts dat de kwestie speelde op twee niveaus, nl. op het interstatelijke niveau 
van de oeverstaten en op het niveau van private (rechts)personen in procedures aangespannen 
door Delflandse en Schielandse kwekers tegen de Franse kalimijnen voor de Rotterdamse 
Rechtbank. Internationaal publiekrechtelijke, internationaal privaatrechtelijke en Nederlands 
rechtelijke elementen speelden in deze affaire een belangrijke rol.  
 
Op het interstatelijke niveau begon de kwestie op Nederlands initiatief al te spelen kort na de 
Tweede Wereldoorlog.21 De onderzoeken en onderhandelingen in het kader van de 
Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen Verontreiniging gericht op het 
vinden van een financieel, technisch en milieuverantwoorde oplossing van het probleem 
verliepen evenwel uiterst moeizaam.    
 
In een in 1976 tot stand gekomen verdrag22 werd overeengekomen dat op Frans grondgebied 
60 kg/sec chloride-ionen (ongeveer de helft van de destijds door de kalimijnen geloosde 
hoeveelheid) geleidelijk niet meer in de Rijn zou worden geloosd.23 In een eerste fase zouden 
20 kg/sec in de ondergrond van de Elzas worden geïnjecteerd.24 Voor de terughouding van de 
resterende 40 kg/sec zou Frankrijk nadere plannen ontwikkelen.25  
 
Voor de kosten van het terughouden van de 60 kg/sec chloride-ionen werd een verdeelsleutel 
overeengekomen, die met het beginsel “de vervuiler betaalt” op gespannen voet stond. 
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Frankrijk en Duitsland dienden ieder 30% te betalen, Zwitserland 6% en Nederland (het 
grootste deel) 34%.26  
 
Met het oog op het bereiken van een definitieve oplossing van het zoutprobleem werd 
uiteindelijk in september 1991 overeenstemming bereikt over een additioneel protocol bij het 
Zoutverdrag van 197627 waarbij voor de periode 1991-1998 werd overeengekomen dat op 
Frans grondgebied een gemoduleerde vermindering van de zoutlozingen zou plaatsvinden 
(naast de reeds sinds 1987 plaatsvindende vermindering met 20 kg/sec chloride-ionen) 
wanneer de chloride belasting aan de Nederlands-Duitse grens de 200 mg/l zou 
overschrijden.28   
Opmerkelijk is dat tevens op Nederlands grondgebied tot maatregelen werd besloten. Ter 
vermindering van het zoutgehalte van het water van het IJsselmeer - een belangrijk 
drinkwaterreservoir - zou nl. de bestaande lozing in het IJsselmeer van zout polderwater uit de 
Wieringermeerpolder worden omgeleid naar de Waddenzee.29 De kosten van de in Frankrijk 
en Nederland te nemen maatregelen dienden weer volgens de eerder genoemde verdeelsleutel 
te worden gedragen.30 Een Frans voorstel om dit arrangement voor de opslag van afvalzout in 
Frankrijk na 1998 te continueren werd door de overige oeverstaten verworpen.   
 
Hoe diende de verzilting van de Rijn algemeen volkenrechtelijk te worden bezien? 
Onzekerheid of zelfs onenigheid schijnt daarover althans aanvankelijk te hebben bestaan bij 
de oeverstaten. De Nederlandse regering liet zich daarover openlijk slechts zeer sporadisch 
uit.31 Zo verklaarde de Nederlandse regering in de 60er jaren in het parlement dat de 
Nederlandse delegatie in de Rijncommissie het standpunt had ingenomen dat de Franse 
zoutlozingen strijdig waren met de algemene beginselen van recht en volkenrecht en dat geen 
land het recht had het water van een internationale rivier zodanig te verontreinigen dat 
daardoor hinder voor landen benedenstrooms ontstond.32 Bij diverse gelegenheden liet de 
regering zich ook ontvallen dat zij geen andere mogelijkheid had gezien dan mee te betalen 
aan de zoutopslag in Frankrijk en dat dit niet als een precedent voor andere maatregelen ter 
bestrijding van de verontreiniging van de Rijn mocht worden beschouwd.33 
 
Hoe verliepen de sinds 1974 met het interstatelijke overleg parallel lopende door de 
Delflandse en Schielandse kwekers tegen de kalimijnen ingestelde civielrechtelijke 
procedures? Een eerste probleem dat zich voordeed betrof de internationaal privaatrechtelijke 
vraag welke rechter nu eigenlijk bevoegd was om van deze zaak kennis te nemen, de rechter 
van de plaats waar de schade werd geleden of de rechter van de plaats waar de schade 
veroorzakende handeling werd verricht. Deze kwestie werd door het Europese Hof van 
Justitie in Luxemburg beslecht, dat bepaalde dat beide rechters bevoegd waren.34  
 
In een tussenvonnis in januari 1979 - dat gebaseerd was op een fictieve feitenaanname35 - 
kwam de Rechtbank Rotterdam tot de conclusie dat de kalimijnen onrechtmatig handelden.36 

De juridische grondslag van die uitspraak was opmerkelijk. De kwekers hadden gekozen voor 
de toepassing van Nederlands recht, waarbij de kalimijnen zich om strategische redenen 
hadden aangesloten.37 De Rechtbank onder leiding van de het volkenrecht zeer toegedane 
Vice-President Erades was evenwel van mening dat het geschil tussen private 
(rechts)personen, zoals tussen de kwekers en de kalimijnen, eigenlijk een geschil tussen staten 
betrof en dat toepassing van Nederlands recht in het onderhavige geval derhalve de toepassing 
van ongeschreven volkenrecht vereiste, hetgeen bij het ontbreken van een regel van 
volkenrechtelijk gewoonterecht neerkwam op de toepassing van door beschaafde volken 
erkende algemene rechtsbeginselen.38    
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Met beroep op o.m. de arbitrale uitspraak in de Trail Smelter affaire concludeerde de 
Rechtbank vervolgens dat het geschil over de Rijnverzilting door het door beschaafde volken 
erkende algemene rechtsbeginsel sic utere tuo ut alienum non laedas werd beheerst ofwel 
“gebruik het jouwe zodanig dat je een ander of het goed van een ander geen schade 
toebrengt”.39  
 
Hier was dus in feite sprake van een omgekeerde analoge toepassing van recht vergeleken met 
de arbitrale uitspraak in de Trail Smelter affaire. In plaats van de toepassing van op nationaal 
(federaal) niveau ontwikkelde rechtsbeginselen op een interstatelijke situatie werd met o.a. 
een beroep op dezelfde Trail Smelter affaire door de Rotterdamse rechtbank een door 
beschaafde volken erkend algemeen rechtsbeginsel toegepast in een civielrechtelijke 
procedure tussen private (rechts)personen. 
  
In haar einduitspraak van 16 december 1983 - uitgaande van de door deskundigen 
vastgestelde werkelijke feiten40 - baseerde de Rechtbank - nu in een geheel nieuwe 
samenstelling - zich in eerste instantie alleen op intern Nederlands onrechtmatige daadsrecht. 
Zij kwam tot de conclusie dat de kalimijnen in strijd hadden gehandeld met hun 
zorgvuldigheidsplicht jegens de kwekers door niet op redelijke wijze rekening te houden met 
de belangen van andere gebruikers van het Rijnwater en dat door hun aandeel in de 
zoutbelasting van het door de kwekers gebruikte water “schade van betekenis” door de 
kwekers werd geleden.41 Eerst daarna verdiepte de Rechtbank zich in de vraag hoe de situatie 
naar internationaal recht diende te worden beoordeeld om tot de conclusie te komen dat 
toepassing van dat recht niet tot een afwijkend resultaat zou hebben geleid.42  
  
In hoger beroep werden de vonnissen van de Rechtbank door het Hof Den Haag bekrachtigd 
in zijn arrest van 10 september 1986 dat nu uitsluitend op Nederlands recht was gebaseerd. De 
kalimijnen werden opnieuw geacht onrechtmatig te hebben gehandeld wegens strijd met hun 
(op art. 1401 oudBW gebaseerde) zorgvuldigheidsplicht, “in ieder geval zolang zij niet de 
voor de kwekers hieruit voortvloeiende schade voor [hun] rekening [namen]”.43 De door de 
kalimijnen tegen het arrest van het Hof ingediende bezwaren werden vervolgens door de 
Hoge Raad in zijn arrest van 23 september 1988 geheel verworpen.44  
Voor de procederende kwekers maakte dit evenwel niet meer uit. Zij hadden tezamen met tien 
kwekerscoöperaties enkele weken voor de uitspraak van de Hoge Raad een schikking 
getroffen met de kalimijnen, waarbij de kalimijnen zich verplichtten fl. 3,75 miljoen (zo’n 1,7 
miljoen euro) niet alleen voor de in het verleden geleden schade maar ook voor de nog in de 
toekomst te lijden schade aan de kwekers te betalen.45   
 
 
4.  Het probleem van de grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand   
     ofwel “zure regen” 
 
Terwijl in het geval van de verzilting van de Rijn nog slechts sprake was van een 
verontreiniging op de beperkte schaal van het Rijnbassin, trok in de 70er jaren een nieuw 
milieuprobleem algemeen de aandacht, t.w. de zgn. grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over lange afstand46 veelal ook, zij het slechts ten dele terecht, als “zure regen” aangeduid.47  
Men had hier te maken met een vorm van verontreiniging die aanmerkelijk verschilde 
van die in de eerder besproken Trail Smelter affaire of de verzilting van de Rijn. In principe 
waren alle landen van Europa bij deze vorm van verontreiniging betrokken.  
Het probleem betrof niet slechts enkele economisch gelijksoortige landen, maar zowel de 
kapitalistische West-Europese landen als de destijds nog communistische Midden- en Oost-
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Europese landen, waarbij overigens ook nog binnen elke groep sprake was van grote 
verschillen in economische ontwikkeling.    
Bij deze vorm van verontreiniging was voorshands niet alleen onduidelijk uit welk land en in 
welke mate de verontreiniging daaruit afkomstig was, maar ook uit welke bronnen en in 
welke mate binnen ieder land de verontreiniging haar oorsprong had.48  
 
De verontreiniging betrof met name de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden 
(NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) leidende tot voor vissen 
schadelijke verzuring van zoetwatersystemen, verarming van de bodem, schade aan bossen en 
planten, corrosie van gebouwen en monumenten en aantasting van materialen. Zelfs boeken in 
bibliotheken werden er door bedreigd. De stikstofoxiden droegen voorts bij tot de eutrofiëring 
van ecosystemen. De vluchtige organische stoffen veroorzaakten samen met stikstofoxiden 
schadelijk ozon op leefniveau. Voor de mens kon de verontreiniging leiden tot aantasting van 
de longen en luchtwegen.   
Uitlaatgassen van auto’s en verbranding van zwavel- en/of stikstofhoudende brandstoffen in 
elektriciteitscentrales, industrieën, huisverwarming en de commerciële en dienstverlenende 
sectoren vormden de voornaamste oorzaak van deze vorm van verontreiniging. Belangrijke 
bronnen van stikstofoxiden waren ook de scheepvaart en het luchtverkeer, terwijl de 
landbouw en de intensieve veeteelt een belangrijke bron van de emissie van ammoniak 
vormden.   
 
Gezien de aard en omvang van het probleem van de luchtverontreiniging over lange afstand 
was het een illusie te veronderstellen dat dit probleem met enig succes middels een 
internationale arbitrale procedure zoals in de Trail Smelter affaire zou kunnen worden 
opgelost en evenmin door middel van civielrechtelijke procedures tussen private 
(rechts)personen voor nationale rechterlijke instanties zoals in het geval van de verzilting van 
de Rijn. 
 
Een eerste aanzet voor de aanpak van deze vorm van verontreiniging vormde de in het kader 
van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in 1979 tot stand 
gekomen Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.49 
 
Tot teleurstelling van vooral de Scandinavische landen, die het meeste van de zure neerslag 
hadden te lijden, bevatte dit verdrag echter geen harde verplichtingen met concrete 
reductiedoelstellingen, die binnen een specifieke termijn dienden te worden gerealiseerd.50 
Het verdrag schiep in feite niet veel meer dan een kader voor verdere samenwerking en 
ontwikkeling van nader over een te komen meer concrete maatregelen. In de navolgende jaren 
zou daaraan gevolg worden gegeven door een reeks van aanvullende protocollen.51  
 
Aanvankelijk werd bij de bestrijding van de zure regen een nogal arbitraire aanpak gevolgd. 
Zo werd in het in 1985 gesloten Helsinki Protocol inzake vermindering van zwavelemissies 52 
de zeer concrete verplichting opgenomen de nationale zwavelemissies zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk in het jaar 1993 met tenminste 30% te verminderen ten opzichte van het jaar 1980. 
Daarbij werd evenwel in het geheel geen rekening gehouden met door een land eventueel al  
vóór 1980 genomen maatregelen ter vermindering van de zwaveluitstoot en evenmin met het 
niveau van ontwikkeling van de landen.53  
 
Daarin kwam verandering in het in 1994 in Oslo gesloten protocol waarin verdergaande 
reducties van zwavelemissies werden overeengekomen.54 Daarin werd een veel uitgebreidere 
en genuanceerdere benadering gevolgd waarbij meer rekening werd gehouden met de in de 



 7

verschillende Europese landen bestaande specifieke situatie. Ook werden concrete 
streefdoeleinden overeengekomen op basis van nieuwe wetenschappelijke begrippen, zoals de 
kritische zwaveldepositie van een bepaald onderdeel van het milieu. Daaronder wordt 
verstaan een kwantitatieve schatting van de blootstelling van een onderdeel van het milieu aan 
zwavel, waar beneden zich volgens de bestaande kennis geen aanmerkelijke schadelijke 
gevolgen voor het milieu zullen voordoen.55 Zo werd op een raster van Europa in een bijlage 
bij het Zwavelprotocol van 199456 voor elk rasteronderdeel afhankelijk van de gevoeligheid 
van het milieu een kritische zwaveldepositie vastgesteld. Daarbij werd 95 % van de 
ecosystemen in het Europese gebied bestreken. Uitgangspunt was dat overal in Europa het 
verschil tussen de feitelijke zwaveldepositie in 1990 en de kritische zwaveldepositie met 
tenminste 60% zou worden verminderd.57 
 
Ter bereiking van de gestelde streefniveaus, verplichtten de partijen zich als een eerste stap  
hun jaarlijkse zwavelemissies te verminderen in overeenstemming met in een bijlage bij het 
Zwavelprotocol opgenomen emissieplafonds voor het jaar 2000 (en eventueel 2010), die 
uiteenlopende emissiereducties impliceerden ten opzichte van het niveau in 1980.58  
   
Maximale emissiegrenswaarden werden voorgeschreven voor belangrijke nieuwe stationaire 
verbrandingsbronnen.59 Voor grote bestaande stationaire verbrandingsbronnen dienden deze 
waarden uiterlijk in juli 2004 te zijn gerealiseerd, althans voor zo ver mogelijk zonder dat 
zulks buitensporige kosten met zich zou meebrengen en rekening houdende met de resterende 
levensduur van de installatie.60    
 
De partijen dienden verder maatregelen te nemen gericht op een efficiënter energieverbruik, 
meer gebruik van duurzame energie, verlaging van het zwavelgehalte in gebruikte 
brandstoffen of gebruik van brandstof met een laag zwavelgehalte, en toepassing van de best 
beschikbare beheersingstechnologieën die geen buitensporige kosten met zich mee zouden  
brengen waarbij bijlage IV bij het Protocol als richtsnoer diende.61  
  
Niet alleen op basis van de Zwavelprotocollen van 1985 en 1994, maar ook door aanvullende 
protocollen betreffende stikstofoxiden62, vluchtige organische stoffen63, zware metalen64, 
persistente organische stoffen65 en ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op 
leefniveau66 werden nadere concrete maatregelen overeengekomen. Door deze maatregelen en 
door industriële veranderingen of overschakeling op gas en nucleaire energie in sommige 
landen is de luchtverontreiniging over lange afstand in Europa uiteindelijk aanmerkelijk 
afgenomen en is het probleem van de verzuring van het milieu, hoewel niet geheel 
verdwenen, op de achtergrond geraakt.67  
 
 
5.  De klimaatverandering  
 
Het zal een ieder inmiddels duidelijk zijn dat de aard en omvang van de in de 80er jaren 
bewust geworden problematiek van de klimaatverandering nog aanmerkelijk complexer is dan 
het probleem van de grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.68 Anders 
dan de eerder door mij besproken situaties betreft het hier - net als bij de afbraak van de 
ozonlaag en de aantasting van de biodiversiteit - een mondiaal probleem. Alle landen, zowel 
ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en hun bevolkingen zijn hierbij betrokken. Anders dan 
in het geval van de regionale luchtverontreiniging over lange afstand doet zich hier de vraag 
voor of de geconstateerde opwarming van de atmosfeer wel het directe of indirecte gevolg is 
van menselijk activiteit.  
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Een zeer belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het zgn. Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), een in 1988 door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties 
(UNEP) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gezamenlijk opgerichte uit 
wetenschappers bestaande organisatie met als doel een duidelijke, transparante en objectieve 
evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische 
informatie verband houdende met de klimaatverandering.69 
 
Enkele van de belangrijkste conclusies van het IPCC in zijn laatste (vierde) rapport van 
November 200770 zijn dat 11 van de warmste jaren gemeten sinds 1850 in de 12-jaar periode 
(1995-2006) vielen71; dat de Aarde in de afgelopen eeuw gemiddeld zo’n 0,74 (0,56 tot 0,92) 
graad Celsius warmer is geworden72 en in deze eeuw nog 1,8 (1,1 tot 2,9) graad Celsius in het 
gunstigste en 4 (2,4 tot 6,4) graad Celsius in het meest ongunstige scenario warmer zal 
worden73, o.a. afhankelijk van welke maatregelen zullen worden genomen; dat in de vorige 
eeuw het zeeniveau door het smelten van gletsjers en ijskappen en als gevolg van uitzetting 
van het zeewater door de opname van een groot deel van de toegenomen warmte wereldwijd 
met 17 cm (+ 5 cm) is gestegen74 en in onze eeuw nog met 18 cm in het gunstigste scenario en 
59 cm in het meest ongunstige scenario zal stijgen75, een stijging die nog hoger kan uitvallen 
door verdere afkalving van de ijskappen van Groenland en Antarctica76; dat het feit dat de 
oceanen een deel van de CO2 absorberen een dempend effect heeft gehad op de CO2-
concentratie in de atmosfeer, maar dat deze buffer verzadigd begint te raken77, waardoor dit 
effect minder zal worden; en dat zich zeer waarschijnlijk op regionale schaal een toename van 
de frequentie van warme dagen, hittegolven en zware neerslag zal voordoen.78  
Het IPCC komt tot de conclusie dat de opwarming van de atmosfeer door de verhoogde 
concentraties van broeikasgassen zoals met name kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) “zeer 
waarschijnlijk” mede is te wijten is aan menselijke activiteit.79 Deze concentraties zijn thans 
de hoogste in minstens 650.000 jaar.80 
Zoals bekend is deze toename van de concentraties van de broeikasgassen vooral het gevolg 
van de verbranding van fossiele brandstoffen, maar ook landbouw en veeteelt dragen ertoe bij, 
alsmede ontbossing waardoor de opname van CO2 uit de atmosfeer wordt verminderd.81   
 
Helaas is er inmiddels twijfel gerezen over de geloofwaardigheid van het IPCC wegens 
geconstateerde onjuiste informatie over het smelten van de gletsjers in de Himalaya en de 
ligging van Nederland onder zeeniveau of vermeende manipulatie met de reconstructie van de 
gemiddelde temperaturen op aarde in het verleden. Nader kritisch onderzoek zal 
waarschijnlijk aantonen dat ondanks de enkele geconstateerde onjuistheden in het laatste 
IPCC rapport de hoofdconclusies van het IPCC overeind blijven staan.82  
 
De problematiek van de klimaatverandering vormt - naast die van het behoud van de 
biodiversiteit - thans de grootste uitdaging op milieugebied voor de internationale 
gemeenschap. Anders dan bij water- en luchtverontreiniging wordt de verandering in het 
klimaat op aarde en de nadelige gevolgen daarvan dan ook als “een gemeenschappelijke zorg 
voor de mensheid” aangemerkt.83 Terwijl er bij de besproken gevallen van water- en 
luchtverontreiniging van uit wordt gegaan dat geen aanmerkelijke schade aan het milieu van 
andere staten of het internationale milieu mag worden toegebracht en deze waar zij optreedt 
moet worden bestreden, wordt in het in 1992 met moeite tot stand gekomen Klimaatverdrag 
de lat duidelijk anders gelegd.84 Het uiteindelijke doel van het Klimaatverdrag is immers “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” en dit niveau dient te worden bereikt binnen een tijdsbestek “dat 
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toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich op natuurlijke wijze aan te passen aan 
klimaatverandering”. De voedselproductie dient niet in gevaar te komen en de economische 
ontwikkeling moet op duurzame wijze kunnen voortgaan.85  
 
Uitgangspunten zijn o.m. dat de verdragspartijen het klimaatsysteem moeten beschermen “ten 
behoeve van huidige en toekomstige generaties, op basis van billijkheid en in 
overeenstemming met hun gezamenlijke, doch verschillende, verantwoordelijkheden en 
onderscheiden mogelijkheden”.(cursivering mijnerzijds). De ontwikkelde landen dienen dus 
het voortouw te nemen bij de bestrijding van de klimaatverandering en de nadelige gevolgen 
daarvan.86 Gezien de bestaande onzekerheden betreffende het verloop, de omvang en de 
regionale patronen van de klimaatverandering en de nadelige gevolgen daarvan wordt het zgn. 
voorzorgsbeginsel van toepassing geacht, hetgeen inhoudt dat “wanneer ernstige of 
onherstelbare schade dreigt te ontstaan, … gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid 
niet als grond [mag] dienen voor uitstel van … maatregelen”.87  
 
Het Klimaatverdrag bevat een aantal zeer algemene verplichtingen voor alle partijen bij het 
verdrag. B.v. de verplichting nationale inventarislijsten op te stellen van antropogene emissies 
en verwijderingen per put van broeikasgassen en de verplichting informatie te verschaffen 
over ondernomen of voorgenomen maatregelen ter naleving van het verdrag. Voorts  
betreffende het opstellen van nationale programma’s voor een reeks van maatregelen ter 
beperking van de klimaatverandering.88   
 
Naast deze zeer algemene voor alle verdragspartijen geldende verplichtingen, bevat het 
Klimaatverdrag speciale verplichtingen voor de ontwikkelde landen, d.w.z. de in Bijlage I bij 
het Verdrag genoemde partijen. Het betreft hier de 24 oorspronkelijke lidstaten van de OESO, 
de Europese Unie en 14 voormalige communistische Midden- en Oost-Europese landen - 
welke laatsten gewoonlijk worden aangeduid als landen in de overgang naar een 
markteconomie.89   
 
Voor de ontwikkelde landen geldt overigens ook nog maar een zeer zwakke en geclausuleerde 
verplichting om beleid te ontwikkelen en maatregelen te treffen inzake inperking van 
klimaatverandering, waaruit moet blijken dat deze landen het voortouw nemen bij het 
ombuigen van de tendensen op lange termijn, erkennende dat de terugkeer aan het einde van 
de eeuw, d.w.z. het jaar 2000, naar vroegere niveaus van antropogene emissies tot die 
ombuiging zal bijdragen. Daarbij moet rekening worden gehouden met tussen die landen 
bestaande verschillen in uitgangspunten en benaderingen, economische structuren en 
rijkdommen, met de noodzaak sterke en duurzame economische groei te handhaven, met 
beschikbare technologieën en andere individuele omstandigheden, alsmede met de noodzaak 
dat billijke en passende bijdragen worden geleverd door elk van hen aan de op mondiale 
schaal ondernomen actie.90 Voorts werden de ontwikkelde landen verplicht regelmatig 
informatie te verschaffen over hun in de periode tot het jaar 2000 ontwikkelde beleid en 
getroffen maatregelen “met het doel afzonderlijk of gezamenlijk terug te keren naar hun 
niveaus van 1990 van [de] antropogene emissies van kooldioxide en andere broeikasgassen 
…”.91 Kortom, er was ook voor de ontwikkelde landen geen sprake van een 
ongekwalificeerde concrete en aan termijn gebonden verplichting tot reductie of zelfs maar 
stabilisering van de uitstoot van broeikasgassen 
 
In tegenstelling tot het Klimaatverdrag bevat het in 1997 gesloten Kyoto Protocol92 wel harde  
concrete verplichtingen tot vermindering, stabilisering of in een enkel geval nog beperkte 
toename van de uitstoot van broeikasgassen, doch weer uitsluitend voor de ontwikkelde 
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landen. Deze landen hebben zich verplicht er voor te zorgen dat zij in de periode 2008-2012 
waarin wij thans verkeren de hun in Bijlage B bij het Kyoto Protocol toegestane hoeveelheden 
emissie van de in Bijlage A genoemde broeikasgassen93 uitgedrukt in een percentage van hun 
uitstoot in 1990 niet overschrijden94, “met het oog op de reductie van hun totale emissie van 
die gassen in de periode 2008 tot 2012 met tenminste 5% ten opzichte van de niveaus van 
1990”.95  
 
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de netto veranderingen in de 
broeikasemissies per bron en de verwijderingen per put die voortvloeien uit rechtstreeks door 
de mens ontplooide activiteiten op het gebied van veranderingen in de landbouw en de 
bosbouw, zij het beperkt tot bebossing, herbebossing en ontbossing sinds 1990, voor zover 
althans daarover transparant en verifieerbaar kan worden gerapporteerd.  
Onder bepaalde voorwaarden kan een ontwikkeld land er ook voor kiezen rekening te houden 
met netto veranderingen in de broeikasemissies per bron en verwijderingen per put 
voortvloeiende uit andere door de mens sinds 1990 ondernomen veranderingen in landgebruik 
en bosbouw verband houdend met het beheer van bossen, grasland,  akkerland of 
herbeplanting.96 

 
Het Kyoto Protocol is niet concreet ten aanzien van de wijze waarop de kwantitatieve 
reducties door de ontwikkelde landen moeten worden gerealiseerd. Slechts in vrij algemene 
termen worden die landen verplicht “in overeenstemming met [hun] nationale 
omstandigheden beleid en maatregelen uit te voeren en/of verder uit te werken”.97  
 
Een interessante ontwikkeling in het internationaal milieurecht vormt de introductie in het 
Kyoto Protocol van een enkele mechanismen, die de nakoming door de ontwikkelde landen 
van hun verplichtingen moeten vergemakkelijken.   
 
Zo bestaat er voor hen de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten voor een gezamenlijke 
nakoming van hun verplichtingen op voorwaarde dat hun gezamenlijke emissie de som van de 
hun individueel toegewezen maximale emissies niet zal overschrijden. Zo’n gezamenlijke 
nakoming van verplichtingen kan ook plaats vinden in het kader van een regionale organisatie 
die zelf partij is bij het Protocol.98 Van deze mogelijkheid is door de in 1997 uit 15 landen 
bestaande Europese Unie gebruik gemaakt.99 Het in het Kyoto Protocol overeengekomen door 
iedere lidstaat in de periode 2008-2012 te realiseren gelijke maximale emissiepercentage van 
92% ten opzichte van het emissieniveau van 1990 is in de Europese Unie onderling 
gedifferentieerd, rekening houdende met de tussen de lidstaten bestaande verschillen in 
draagkracht, kosten, economische structuren en andere nationale omstandigheden.100   
Ook de vermindering van de emissie van CO2 en andere broeikasgassen met 20% en onder 
voorwaarden 30% in 2020 ten opzichte van het jaar 1990 waartoe op 8-9 maart 2007 tijdens 
de Europese top werd besloten101, wordt tussen de lidstaten van de Europese Unie op billijke 
verdeeld.102  
 
Het Kyoto Protocol kent voorts nog twee flexibele projectgebonden mechanismen, t.w. de 
mogelijkheid van zgn. “gemeenschappelijke uitvoering” ofwel “joint implementation”103 en 
het zgn. “mechanisme voor schone ontwikkeling” ofwel “clean development mechanism”.104  
 
Joint implementation kan alleen plaatsvinden tussen ontwikkelde landen die partij zijn bij het 
Kyoto Protocol. Het betreft hier projecten die een Partij in een ander land kosten-effectiever 
kan doen uitvoeren.105 De basisgedachte is soortgelijk aan de bekende slogan van de 
marktkooplui “op de markt is uw gulden een daalder waard”. De markt is dan in dit geval 
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vooral een Midden- of Oost-Europees land.106 De emissiereductieeenheden (zgn. “Emission 
Reduction Units” of  “ERUs”) - waarbij 1 emissiereductie eenheid staat voor 1 ton CO2 
equivalent/tCO2e - die het resultaat zijn van zo’n project kunnen worden overgedragen aan de 
partij die het project financierde. Zulks onder bepaalde voorwaarden, nl. dat het project leidt 
tot een extra emissiereductie ten opzichte van die welke anders zou zijn opgetreden, de zgn. 
eis van de additionaliteit107, en dat die emissiereductie niet de reductiemaatregelen in eigen 
land geheel of grotendeels vervangt, maar daarop slechts een beperkte aanvulling vormt, de 
zgn. eis van supplementariteit.108 Kernenergieprojecten komen niet in aanmerking voor joint 
implementation.109  
 
Ook bij het door het Kyoto Protocol voorziene tweede flexibele projectgebonden 
mechanisme, het clean development mechanism, komen kernenergieprojecten niet in 
aanmerking. Dit mechanisme, hierna als CDM aangeduid, beoogt als het ware drie vliegen in 
één klap te slaan. Het moet ontwikkelingslanden helpen bij het realiseren van duurzame 
ontwikkeling, een bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel van het Klimaatverdrag en 
ontwikkelde landen helpen bij het nakomen van hun verplichtingen hun uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.110  
Net als bij joint implementation mag het ontwikkelde land de door zijn project in een 
ontwikkelingsland gerealiseerde emissiereductieeenheden (zgn. Certified Emission 
Reductions of CERs) optellen bij de hem toegewezen maximale hoeveelheid emissie van 
broeikasgassen.111  
 
Een simpel voorbeeld ter verduidelijking. Was de uitstoot van het ontwikkelde land 100 
eenheden en zijn maximaal toelaatbare hoeveelheid 70 eenheden en realiseert het bij een 
project in een ontwikkelingsland een emissiereductie van 10 eenheden, dan wordt zijn 
maximaal toelaatbare uitstoot met 10 verhoogd tot 80 eenheden, zodat het ontwikkelde land 
vervolgens zijn emissie in eigen land nog maar met 20 i.p.v. 30 eenheden hoeft te 
verminderen. 
  
Het voordeel voor ontwikkelde landen is ook en hier nog sterker dan bij joint implementation 
dat het realiseren van emissiereductie projecten in ontwikkelingslanden aanmerkelijk 
goedkoper is dan in hun eigen land. Om te voorkomen dat een ontwikkeld land zijn 
reductieverplichtingen geheel of grotendeels door projecten in ontwikkelingslanden zou gaan 
realiseren geldt ook hier, even als bij de joint implementation, de eis van de 
supplementariteit.112 Daarnaast geldt ook hier de eis van de additionaliteit, d.w.z. dat het 
CDM project in het ontwikkelingsland moet leiden tot een emissiereductie, die zich niet zou 
hebben voorgedaan wanneer dat project niet zou hebben plaatsgevonden. De emissiereductie 
moet worden afgemeten tegen wat wel wordt genoemd het “base line scenario”. Het mag dus 
b.v. geen project betreffen dat zonder gebruikmaking van het clean development mechanism 
toch al in het ontwikkelingland gerealiseerd zou zijn. Immers anders zou de emissiereductie 
die zonder toepassing van het clean development mechanism in het ontwikkelingsland zou 
zijn gerealiseerd door de toepassing van het clean development mechanism weer ongedaan 
worden gemaakt door een even grote toename van de maximaal toelaatbare uitstoot door het  
ontwikkelde land.113 
Een door een ontwikkelingsland goedgekeurd project114 moet door een door de Executive 
Board van het CDM geaccrediteerde onafhankelijke instantie (zgn. Designated Operational 
Entity of DOE) op deugdelijkheid worden getoetst115 volgens door de Executive Board 
vastgestelde methodieken116 ter vaststelling dat het project voldoet aan de eis van 
additionaliteit en aan andere door het Kyoto Protocol gestelde eisen van geschiktheid, zoals 
de eis dat het project leidt tot “feitelijke, meetbare en lange-termijnvoordelen”.117 Eerst daarna 
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zal het project door de Executive Board van het CDM worden goedgekeurd en als CDM 
project worden geregistreerd.118   Tenslotte zal wanneer het project is uitgevoerd eveneens een 
door de Executive Board geaccrediteerde onafhankelijke instantie het aantal werkelijke 
emissiereducties moeten verifiëren en formeel vaststellen119, alvorens zij door de Executive 
Board aan de bij het project betrokkenen worden toegekend.120  
Het innoverende karakter en de noodzaak deugdelijke procedures te ontwikkelen om de 
integriteit van het CDM te waarborgen hebben er toe geleid dat het mechanisme aanvankelijk 
slechts langzaam op gang kwam. Nadat in november 2004 het eerste project werd 
geregistreerd heeft het 3½ jaar geduurd voor in april 2008 het 1000ste project werd 
goedgekeurd. Het CDM proces is evenwel inmiddels aanmerkelijk gestroomlijnd en versneld 
waardoor bij het begin van dit jaar het 2000ste project kon worden geregistreerd. Begin dit 
jaar waren 265 miljoen gecertificeerde emissiereductieeenheden toegekend 121 De Executive 
Board van het CDM verwacht dat op basis van de thans geregistreerde, in behandeling zijnde 
en aangevraagde projecten aan het eind van 2012 meer dan 2,9 miljard CERs zullen zijn 
toegekend.122  
Met de stroomlijning en versnelling van de procedures is de Executive Board tegemoet 
gekomen aan een deel van de op het mechanisme geuite kritiek. Het mechanisme is o.a. 
bekritiseerd vanwege het feit dat onvoldoende rekening zou worden gehouden met de eis dat 
de projecten de duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden moeten bevorderen en dat het 
derhalve noodzakelijk is criteria voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen en te 
harmoniseren.123    
Een ander punt van kritiek vormt het feit dat vanwege de grote onzekerheden bij de  
vaststelling van de CO2-opname of -afgifte bij de categorie landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouwactiviteiten  (Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)) 
vooralsnog alleen bebossing- en herbebossingprojecten (de zgn. afforestation and 
reforestation of A/R projecten) in aanmerking komen als CDM project 124 Voor deze 
projecten geldt voorts dat de omvang van de daarmee te verwerven emissierechten in de 
periode 2008-2012 niet meer dan 5 maal 1% van de emissies in het basisjaar van het 
ontwikkelde land mag bedragen.125  
 
Bepleit wordt dat naast een ruimere mogelijkheid voor CDM projecten voor bebossing en 
herbebossing ook projecten die ontbossing of achteruitgang van bossen tegengaan (zgn. 
REDD projecten) of mogelijk zelfs andere vormen van landgebruik of wijziging van 
landgebruik in aanmerking kunnen komen als CDM project op voorwaarde dat voor tijdelijke 
CDM projecten en voor de ondermijning van CDM projecten door andere niet-CDM 
projecten een adequate oplossing kan worden gevonden.126  
Toelating van dergelijk projecten zou ook tegemoet komen aan de kritiek dat veel 
ontwikkelingslanden niet of nauwelijks van het clean development mechanism profiteren.127 

Wegens ontoereikende capaciteit om complexe CDM projecten voor te bereiden of het relatief 
kleinschalige karakter daarvan zijn veel ontwikkelingslanden sowieso in het nadeel.  Aan het 
probleem van de kleinschalige projecten probeert de Executive Board van het CDM thans 
tegemoet te komen door het ontwikkelen van zgn. Programmes of Activities (PoAs) waarbij 
een groot aantal kleinere projecten als één project wordt behandeld, dat mogelijk een hele stad 
of zelfs hele staat zal kunnen bestrijken.128 Verreweg het grootste deel van de geregistreerde 
CDM projecten die tot flinke emissiereducties leiden vindt om begrijpelijke redenen plaats in 
de nieuwe geïndustrialiseerde ontwikkelingslanden, zoals China, India, Brazilië of Mexico.129 
 
In een laat stadium van de onderhandelingen over het Kyoto Protocol is tenslotte op 
Amerikaans aandringen de mogelijkheid van handel in emissierechten tussen de ontwikkelde 
landen partijen bij het Protocol opgenomen om - eveneens in aanvulling op nationale 
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maatregelen - aan de kwantitatieve verplichting inzake emissiebeperking en -reductie te 
voldoen.130 Het betreft ook hier een noviteit in het internationale milieurecht. Naar 
verwachting zal in een aantal voormalige communistische landen - en met name in de 
Russische Federatie en Oekraïne -  als gevolg van de economische neergang in die landen na 
1990 de emissie van broeikasgassen in de periode 2008-2012 aanmerkelijk geringer zijn dan 
de hun toegewezen hoeveelheid, waardoor zij niet alleen geschikte partners voor joint 
implementation projecten zullen zijn 131, maar ook in staat zullen zijn om de hun toebedeelde 
ongebruikte emissierechten (zgn. “Assigned Amount Units” of “AAUs”) te verkopen.aan 
landen of instanties die niet in staat zijn hun emissies terug te brengen tot de hun toegestane 
maximale hoeveelheid. Vanuit milieuoverwegingen is deze handel met de voormalige 
communistische landen - ook wel handel in “hot air” genoemd - zeer bedenkelijk.132 Anders 
dan bij de handel in emissierechten die bij projecten middels joint implementation of het clean 
development mechanism worden verworven staan hier immers geen reële emissiereducties 
tegenover.133    
 
Behalve in de zojuist genoemde Assigned Amount Units (AAUs), zal ook gehandeld kunnen 
worden in de via het CDM verworven CERs (Certified Emission Reduction units), de via  
joint implemention verworven ERUs (Emission Reduction Units) of de zgn. RMUs (Removal 
Units).134  
 
Aan de Europese Unie komt de eer toe als eerste een regionaal systeem voor handel in CO2-
emissierechten tussen bedrijven te hebben gecreëerd 135 Een CO2-emissierecht geeft een 
bedrijf het recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Als een bedrijf meer CO2 
uitstoot dan het emissierechten bezit, moet het maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te 
verlagen of kan het emissierechten bijkopen van andere bedrijven binnen de EU. Bedrijven 
die emissierechten over hebben omdat zij minder CO2 uitstoten, al dan niet na 
reductiemaatregelen te hebben genomen, kunnen die verkopen. Vooralsnog geldt de regeling 
alleen voor CO2-emissies van industriële bedrijven en elektriciteitsproducenten, maar zij kan 
in beginsel in de toekomst tot andere bedrijven (b.v. in de luchtvaart) en andere 
broeikasgassen worden uitgebreid.136 
 
Het Klimaatverdrag bevat een aantal belangrijke financiële bepalingen ten behoeve van de 
ontwikkelingslanden Partij bij het Verdrag. Zo zegden de tot de groep van OESO-landen 
behorende ontwikkelde landen (de zgn. Bijlage II landen) toe “nieuwe en aanvullende 
financiële middelen” ter beschikking te zullen stellen ter volledige dekking van de door de 
ontwikkelingslanden te maken kosten voor de opstelling van hun nationale inventarislijsten 
van broeikasemissies. Voorts voor de door de ontwikkelingslanden te maken meerkosten 
(incremental costs) voor de naleving van de overige op hen rustende verplichtingen.137  
 
Het Klimaatverdrag bevat geen enkele verplichting voor landen die verantwoordelijk zijn 
voor de klimaatverandering, dus met name de ontwikkelde landen, betreffende vergoeding 
van aan andere landen daardoor toegebrachte schade. Wel hebben de OESO-landen de 
verplichting op zich genomen ontwikkelingslanden die bijzonder kwetsbaar zijn voor de 
nadelige gevolgen van klimaatverandering steun te verlenen in de dekking van de kosten van 
de aanpassing aan deze nadelige gevolgen.138 Gezien de vooral door de ontwikkelde landen 
veroorzaakte nadelige gevolgen van de klimaatverandering betreft het hier naar mijn mening 
een nogal zuinige toezegging die nog alleen tot de meest kwetsbare ontwikkelingslanden is 
beperkt. Ook verplichtten de OESO-landen zich de overdracht van relevante technologie aan 
de andere verdragspartijen te bevorderen om hen in staat te stellen maatregelen te nemen 
tegen de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.139 
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Voor de ontwikkelingslanden, die economische en sociale ontwikkeling en uitroeiing van 
armoede als de eerste en allerhoogste prioriteit zien vormen de financiële middelen van de 
OESO-landen en de overdracht van technologie een essentiële voorwaarde voor hun 
medewerking aan de uitvoering van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol. Zij hebben er 
dan ook geen misverstand over laten bestaan dat de mate van de naleving van hun 
verplichtingen afhangt van de mate waarin de ontwikkelde landen hun verplichtingen 
betreffende financiële steun en overdracht van technologie zullen nakomen.140  
 
Zoals bekend heeft in december van het afgelopen jaar in Kopenhagen de 15de Conferentie 
van Partijen bij het Klimaatverdrag plaatsgevonden en gelijktijdig daarmee de 5de 
Bijeenkomst van Partijen bij het Kyoto Protocol. Voornaamste doel was het bereiken van 
overeenstemming over verdergaande juridisch bindende maatregelen ter beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen, die in de periode na 2012 van kracht zouden moeten worden. Het 
resultaat van het overleg in Kopenhagen is zoals bekend zeer teleurstellend.141   Het 
Akkoord142 dat uiteindelijk met moeite stand kwam en uitonderhandeld werd door een kleine 
groep van landen (de VS, China, India, Brazilië en Zuid-Afrika), waaronder de landen met de 
grootste CO2-uitstoot en de minste commitment, is slechts een politiek, niet juridisch bindend 
akkoord. De Conferentie van Partijen bij het Klimaatverdrag - die alleen bij consensus 
besluiten kan nemen - heeft het Akkoord wegens verzet van enkele ontwikkelingslanden niet 
formeel kunnen aannemen, maar slechts daarvan kennis genomen.143  
Afgezien van het niet juridisch bindende karakter moet ook de inhoud van het Akkoord als 
zeer zwak worden beschouwd. Terwijl het op zich een winstpunt is dat het Akkoord de 
wetenschappelijke visie van het IPCC onderschrijft dat de stijging van de temperatuur 
beneden de 2 graad Celsius moet blijven willen zeer ernstige gevolgen van de 
klimaatverandering worden voorkomen 144 zijn de in het Akkoord overeengekomen 
maatregelen daarvoor bepaald niet toereikend.  
 
In Bijlage I van het Akkoord hebben de EU en haar lidstaten inmiddels voor 2020 t.o.v. 1990 
een emissiereductie van 20-30% toegezegd, Japan 25% en de Russische Federatie 15-25%. 
Australië 15-25% t.o.v. het jaar 2000 en de VS 17% t.o.v. het jaar 2005, hetgeen neerkomt op 
een schamele 3% t.o.v. 1990 en dan nog onder de voorwaarde van goedkeuring door de 
Senaat.145 Canada is tot hetzelfde bereid als de VS. Veelal zijn de toezeggingen afhankelijk 
gemaakt van de bijdrage van andere landen met inbegrip van de economisch opkomende 
ontwikkelingslanden.146 
Tot de groep van landen die in absolute termen het meeste bijdragen aan de uitstoot van CO2  
door het gebruik van fossiele brandstoffen behoren de Verenigde Staten, de Russische  
Federatie, Japan, Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Maar ook een aantal 
ontwikkelingslanden, t.w. China, India, Zuid-Korea, Iran, Mexico, Zuid-Afrika en Brazilië. 
Sinds 2007 is China zelfs de Verenigde Staten voorbij gestreefd en staat dat land boven aan 
de lijst met India na de Verenigde Staten en Rusland op een goede vierde plaats. Nederland, 
als het even mag, heeft bepaald ook geen reden om zich op de borst te slaan. In de periode 
1990-2007 is de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen met 16% toegenomen 
terwijl deze in Duitsland met 16% afnam en zal de Nederlandse Kyotodoelstelling van een 
vermindering van de CO2-uitstoot met 6% in de periode 2008-2012 alleen maar bereikt 
kunnen worden door projecten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden.147  
Uiteraard moet rekening worden gehouden met het ontwikkelingsniveau en de bijdrage per 
hoofd van de bevolking aan de CO2-emissies. Zo droeg de Amerikaan, Australiër en Canadees 
in 2007 ca. 2 maal zoveel bij aan de mondiale CO2-emissie als een Duitser, Japanner of 
Engelsman en ca. 4 maal zoveel als een Chinees of Mexicaan, 10 maal zoveel als een 
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Braziliaan, 16 maal zoveel als een Indiër en bijna 240 maal zoveel als een Ethiopiër. Ook de 
Nederlander droeg in 2007 nog ca  2,5 maal zoveel bij als een Chinees, 10 maal zoveel als een 
Indiër en 140 maal zoveel als een Ethiopiër.148  
Wil men de klimaatverandering effectief tegen gaan dan is echter onvermijdelijk dat ook 
industrieel opkomende ontwikkelingslanden, zoals China, India, Iran, Zuid-Afrika, Mexico en 
Brazilië in de nabije toekomst uitstoot beperkende maatregelen nemen ook al is hun uitstoot 
per hoofd van de bevolking nog relatief gering.  
Positief is dan ook dat de meeste van deze landen inmiddels hebben toegezegd zgn. 
“nationally appropriate mitigation actions” (NAMA’s) te zullen ondernemen en bereid zijn 
deze in Bijlage II van het Akkoord te vermelden.149 Daarbij worden geen absolute 
emissiereductie cijfers genoemd, daar zulks een te grote rem op de industriële ontwikkeling 
zou leggen. Zo heeft China toegezegd naast maatregelen op bosbouwgebied en het gebruik 
van niet-fossiele brandstoffen vrijwillig te streven naar een CO2-emissiereductie van 40-45% 
per productie eenheid in 2020 vergeleken met het jaar 2005. India zegde toe te streven naar 
een dergelijke reductie van 20-25%. Brazilië heeft toegezegd in 2020 een emissiereductie van 
36-39% na te streven vergeleken met het business as usual scenario. Voor Zuid-Afrika is dat 
34% en voor Mexico en Zuid-Korea ieder 30%. Een groot aantal ontwikkelingslanden, 
waaronder ook minst ontwikkelde, is bereid gebleken zich met het Akkoord van Kopenhagen 
te associeren, waaronder vele met een vermelding van nationally appropriate mitigation 
actions. Opmerkelijk is evenwel de afwezigheid van toezeggingen door grote olie- of 
gasproducerende landen als Venezuela, Nigeria, Algerije, Soedan, Libië, Iran, Irak en 
Kuweit.150  
  
Helaas is het in Kopenhagen alleen mogelijk gebleken overeenstemming te bereiken over  
internationale rapportage en verificatie van “nationally appropriate mitigation actions” 
waarvoor internationale ondersteuning is gevraagd en toegekend. Voor zover het niet om 
dergelijke projecten gaat zal men de ontwikkelingslanden dus op hun woord moeten 
geloven.151  
 
Het is van groot belang dat de ontwikkelde landen in Kopenhagen belangrijke toezeggingen 
hebben gedaan ter financiële en technische ondersteuning van de ontwikkelingslanden. Zij 
hebben toegezegd in de periode 2010-2012 gezamenlijk ca. 30 miljard US$ ter beschikking te 
zullen stellen voor aanpassing en emissiereductie maatregelen. Voor de financiering op 
langere termijn hebben zij toegezegd er naar te streven gezamenlijk tegen 2020 ca. 100 
miljard US$ per jaar beschikbaar te stellen.152  
 
Nog onduidelijk is wat de individuele bijdragen van de ontwikkelde landen aan deze 
financiële steun zullen zijn. Ook is de oprichting van een nieuw fonds, het Copenhagen Green 
Climate Fund, voorzien ter ondersteuning van o.a. aanpassingsmaatregelen en maatregelen 
om ontbossing en aantasting van bossen tegen te gaan.153 Ook is besloten tot de oprichting 
van een Technology Mechanism ter bevordering van de overdracht van technologie.154  
 
Het Kopenhagen Akkoord voorziet ten slotte in een evaluatie van de naleving van de in 
Kopenhagen gemaakte afspraken die in 2015 zal moeten zijn voltooid. Daarbij zal o.m. ook 
als doelstelling op lange termijn een beperking van de stijging van de temperatuur met 1,5 
graad Celsius worden overwogen.155 
 
Hoe verder? Eind november/begin december van dit jaar zal in Mexico de volgende, 16de 
zitting van de Conferentie van Partijen bij het Klimaatverdrag plaatsvinden en gelijktijdig 
daarmee de 6de zitting van de bijeenkomst van Partijen bij het Kyoto Protocol.156 Dit biedt 
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nieuwe kansen en hopelijk zal het dan wel mogelijk zijn overeenstemming te bereiken over 
een juridisch bindende tekst met verdergaande en meer concrete commitments. 
 
Nog onduidelijk is welke vorm een dergelijke tekst zou aannemen: een geamendeerde versie 
van het Kyoto Protocol met daarnaast een tekst die voor landen als de VS, die niet Partij zijn 
bij het Kyoto Protocol, aanvaardbaar zal zijn ofwel een tekst ter aanvulling op het 
Klimaatverdrag die het Kyoto Protocol geheel zal vervangen.157 
 
 
6.  Enkele opmerkingen tot besluit 
 
Waarde toehoorders, 
 
Zoals u ziet heeft het internationaal milieurecht sedert de tijd van Attorney-General Harmon 
aan het einde van de 19de eeuw een enorme ontwikkeling en expansie doorgemaakt.  
Behalve vele verdragen zijn ook belangrijke milieurechtbeginselen tot stand gekomen. Zoals 
het beginsel dat geen aanmerkelijke schade mag worden toegebracht aan het milieu van 
andere staten of gebieden buiten de rechtsmacht van staten, het beginsel van de gezamenlijke 
doch verschillende verantwoordelijkheden en onderscheiden mogelijkheden van staten bij de 
bestrijding van mondiale milieuproblemen, het preventiebeginsel, het voorzorgsbeginsel dat 
reeds tot het nemen van maatregelen noopt wanneer ernstige of onherstelbare schade dreigt te 
ontstaan ookal bestaat over het causaal verband nog geen volledige wetenschappelijke 
zekerheid, het beginsel dat verplicht tot een billijk gebruik en verdeling van 
grensoverschrijdende natuurlijke rijkdommen en tot een duurzaam gebruik daarvan, het “de 
vervuiler betaalt” beginsel, het beginsel dat tot internationale samenwerking verplicht en in 
het bijzonder tot kennisgeving, informatie en consultatie bij voorgenomen activiteiten waarbij 
mogelijk aanmerkelijke schade aan andere staten wordt toegebracht, het beginsel dat burgers 
recht hebben op toegang tot informatie, inspraak in de besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, het non-discriminatie beginsel m.b.t. de toegang tot 
rechterlijke instanties en het verkrijgen van verhaal, of de totstandkoming van nieuwe 
begrippen zoals “duurzame ontwikkeling”, “een gemeenschappelijke zorg voor de mensheid”  
of wat wordt aangeduid als “inter-generational equity”.  
 
Het internationaal milieurecht heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een rechtsgebied dat zich 
uitstrekt tot alle hoeken en onderdelen van de aarde en de atmosfeer, ja zelfs het universum, 
en is een onvermijdelijk hoofdstuk geworden in ieder handboek volkenrecht.  
 
 
Gekomen aan het einde van mijn betoog wil ik mijn grote dankbaarheid uitspreken jegens 
allen die hebben bijgedragen aan mijn benoeming tot hoogleraar “Internationaal 
omgevingsrecht” op de G.J. Wiarda Wisselleerstoel. In het bijzonder wil ik daarbij noemen 
prof. Fred Soons die daarvoor het initiatief heeft genomen en mij als het ware na mijn 
pensionering een nieuwe kans heeft gegeven dit boeiende vak in goede samenwerking met 
Harm Dotinga opnieuw te doceren. Ik prijs mij gelukkig dat ik iets van mijn ruime 
betrokkenheid en ervaring bij de totstandkoming van vele verdragen op internationaal 
milieugebied aan de studenten zal kunnen overdragen. Ik verzeker u de bestudering en 
vormgeving van het internationaal milieurecht blijft een fascinerende bezigheid.   
 
Grote dank gaat tenslotte uit naar mijn echtgenote Maógosia, die niet onder stoelen of banken 
steekt dat zij wel andere, exotischer ideeën heeft over mijn pensionering, maar mij toch heeft 
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toegestaan de Wiarda Wisselleerstoel te aanvaarden. Tot haar zou ik willen zeggen “het is 
maar een wisselleerstoel en er komen andere tijden!”. 
 
Ik heb gezegd.  
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