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1 Introductie

1.1 Urgenda en macro-argumenten
Het Urgenda-arrest1 en de daarin spelende vraagstukken zijn
illustratief voor wat genoemd kan worden ‘het publieke leven’
van het civiele aansprakelijkheidsrecht.2 Centraal in de idee
van dit publieke leven van het aansprakelijkheidsrecht is dat
een civiele procedure, al dan niet beoogd, verandering(en)
teweeg kan brengen in de manier waarop zowel private als
publieke actoren omgaan met maatschappelijke vraagstukken
en kwesties van publiek belang. Een specifieke procedure kan,
met andere woorden, allerlei partij-overstijgende macro-effec-
ten hebben.3 Bij macro-effecten gaat het om de effecten van
een rechterlijke beslissing voor niet bij het geding betrokken
partijen (lees: derden). Dit kunnen zowel juridische als niet-
juridische effecten zijn. Een voorbeeld van een niet-juridisch
macro-effect is dat naleving van de Urgenda-norm, althans in
de huidige vorm, waarin de Staat voor 2020 25% CO2-uit-
stootreductie dient te bewerkstelligen ten opzichte van het
uitstootniveau van 1990, evident gevolgen heeft voor onder
meer het Nederlandse energiebeleid.

Voor deze bijdrage is minstens zo belangrijk dat Urgenda de
vragen illustreert die ontstaan ten aanzien van de rol die de
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1. Hof Den Haag 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2591, AB
2018/417 m.nt. Ch.W. Backes & G.A. van der Veen. Zie over de recht-
bankuitspraak in relatie tot risicoregulering ook E.R. de Jong, Urgenda:
rechterlijke risicoregulering als alternatief voor risicoregulering door de
overheid?, NTBR 2015/46.

2. Zie in relatie tot risico’s E.R. de Jong, Rechterlijke risicoregulering bij
gezondheids- en milieurisico’s, AA 2015, p. 872-881 (hierna: De Jong
2015a); E.R. de Jong, Judicial Risk Regulation through Tort Law, Euro-
pean Journal of Risk Regulation 2018, afl. 1, p. 14-33; D. Kysar, The
Public Life of Private Law: Tort Law as a Risk Regulation Mechanism,
European Journal of Risk Regulation 2018, afl. 1, p. 48-65; I. Giesen, Het
privaatrecht als instrument in het publieke domein, NJB 2018/1645.

3. J. Spier, Gedachten over een vastgelopen stelsel, AV&S 2014/6; E.R. de
Jong, De alles overziende rechter? Over rechtsvorming met oog voor
macro-effecten, in: T. Hartlief & M.G. Faure (red.), De Spier-bundel. De
agenda van het aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016,
p. 51-67; E.R. de Jong & T.E. van der Linden, Rechtspreken met oog
voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om reken-
schap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht, NTBR
2017, afl. 2, p. 4-16. Zie voor een studie naar macro-effecten en climate
change litigation in de common law-wereld J. Peel & H.M. Osofsky, Cli-
mate Change Litigation; Regulatory Pathways to Cleaner Energy, Cam-
bridge: Cambridge University Press 2017.

civiele rechter kan en wellicht ook moet (?) vervullen bij het
nader vormgeven van dit publieke leven: in hoeverre, wanneer
en op welke manier moet de rechter rekenschap geven van de
mogelijke macro-effecten van zijn uitspraken? Moet hij zich
überhaupt bekommeren om macro-effecten? Dient hij, in het
bijzonder in het geval van algemeen-belangacties, in ogen-
schouw te nemen of de (voorgenomen) uitspraak daadwerke-
lijk een effectieve bijdrage levert aan het beschermen van het
betrokken publieke belang (in casu: het voorkomen van
gevaarlijke klimaatverandering)? Bijzonder aan Urgenda is,
ten slotte, dat in belangrijke mate ook of juist vanwege deze
macro-effecten wordt geprocedeerd. Het gaat, met andere
woorden, niet louter om het winnen van de specifieke proce-
dure, maar ook om de bredere maatschappelijke uitstraling
van de procedure en de beleidsverandering die de rechtszaak
teweeg zou kunnen (en in de ogen van Urgenda moeten)
brengen.

De vraag naar de betekenis van macro-effecten en daarmee
naar de omgang met macro-argumenten lijkt overigens ook in
andere gevallen dan Urgenda belangrijker te worden. In de
wetenschap is bijvoorbeeld al langere tijd aandacht voor de rol
van het aansprakelijkheidsrecht bij het reguleren van risico’s
en het voorkomen van schade.4 Bij een dergelijke inzet van het
civiele aansprakelijkheidsrecht kunnen ook macroargumenten
naar voren komen: in hoeverre, en onder welke omstandig-
heden, draagt het aansprakelijkheidsrecht daadwerkelijk bij
aan het bewerkstelligen van een adequaat beschermingsniveau
tegen risico’s? Eveneens van belang is dat de weg naar de civiele
rechter ook daadwerkelijk wordt bewandeld om maatschappe-
lijke gezondheids- en milieubelangen te beschermen tegen risi-
co’s. Naast Urgenda hebben we recentelijk een dergelijke inzet
van het civiele recht gezien ten aanzien van de invloed van de
tabakslobby op het volksgezondheidsbeleid,5 het rookverbod

4. Zie voor verwijzingen De Jong 2015a, p. 872; zie eveneens A.L.M. Keirse,
Schadevoorkomingsplicht, Den Haag: Boom juridisch 2017, alsmede
T. Hartlief, Innovatie, wetgeving 2.0 en rechtspraak die daarbij past, NJB
2016/880; T. Hartlief, Leefbaar Nederland, NJB 2017/1753.

5. Rb. Den Haag 9 november 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12746.
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in kleine cafés,6 rookruimtes in de horeca7 en de Nederlandse
luchtkwaliteit.8

1.2 Doel en opzet van deze bijdrage
In het licht van de vragen die rijzen over de rol van de rechter
bij het vormgeven van het publieke leven van het civiele aan-
sprakelijkheidsrecht beoogt deze bijdrage om aan de hand van
enkele macro-argumenten die in Urgenda naar voren komen,
te illustreren hoe met verschillende macro-argumenten in het
algemeen kan worden omgegaan. Ik beoog met deze bijdrage
niet te reageren op de cassatieklachten van de Staat.9 Voorts is
van belang dat de leer van de positieve verplichtingen summier
aan de orde zal komen. Hoewel wordt ingegaan op de in de
literatuur geuite discussiepunten over de manier waarop het
Haagse hof invulling heeft gegeven aan de leer van de positieve
verplichtingen onder art. 2 en 8 Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM), zoals die is ontwikkeld in de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (hierna: EHRM), verwijs ik voor een uitgebreide(re)
bespreking van die leer graag naar de in de tekst opgenomen
noten.

Aangevangen wordt met het Urgenda-arrest en de daarin spe-
lende macro-overwegingen (par. 2). Vervolgens wordt nader
ingegaan op de manier waarop macro-argumenten kunnen
worden gewogen (par. 3). Daar wordt besproken dat allereerst
het mogelijke intreden van een macro-effect conform de gel-
dende bewijsregels voldoende aannemelijk moet worden
gemaakt. Voor sommige macro-argumenten voldoet de Staat
hier niet aan. Als deze ‘horde’ wel is genomen, kan worden
toegekomen aan de juridische weging van de gestelde macro-
effecten. In dat verband worden twee perspectieven onder-
scheiden die sturing kunnen geven aan de vraag welk gewicht
dient toe te komen aan bepaalde macro-effecten (par. 4).
Daarna wordt, indachtig deze perspectieven, nader ingegaan
op enkele specifieke macro-argumenten zoals die in Urgenda
spelen (par. 5). Het betreft hier macro-argumenten ten aan-
zien van de reikwijdte van het EVRM, de effectiviteit, althans
het gebrek daaraan, van het gegeven bevel en de manier waar-
op het hof de klimaatwetenschappelijke kennis en inzichten
leest. In relatie tot dit laatste punt rijst in het bijzonder de
vraag of de rechter bij zijn oordeel dat een CO2-reductie van
25% voor 2020 vereist is, de beleidsvrijheid van de Staat heeft
miskend. Aan het einde van deze bijdrage wordt een en ander
kort samengevat (par. 6).

6. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928, NJ 2015/12 m.nt. E.A.
Alkema (Staat/CAN).

7. Hof Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:172.
8. Rb. Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14947; Rb.

Den Haag 7 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10171; Rb. Den
Haag 27 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15380.

9. Toegezonden aan de Tweede Kamer, zie www. tweedekamer. nl/
kamerstukken/ brieven_ regering/ detail ?id= 2019Z01568& did=
2019D03478.

2 Het Urgenda-arrest van het Gerechtshof Den
Haag en macroargumenten van de Staat

2.1 Macro-effecten
Alvorens in wordt gegaan op het Urgenda-arrest van het
Gerechtshof Den Haag is het van belang om kort stil te staan
bij de term macro-effecten. Daarmee wordt gedoeld op de
(potentiële of daadwerkelijk ingetreden) juridische én niet-
juridische effecten van een rechterlijke beslissing voor de
procespartijen én derden. Wat betreft juridische macro-effec-
ten dient men in het bijzonder te denken aan floodgate-effec-
ten. Zo kan een rechterlijke beslissing de kans (óf het risico)
op een succesvolle aansprakelijkstelling in soortgelijke gevallen
vergroten of verkleinen, hetgeen ertoe kan leiden dat er meer
of juist minder procedures worden gestart.10 Het kabinet acht
bijvoorbeeld al na de rechtbankuitspraak in Urgenda een oor-
deel van een hoger rechtscollege in deze zaak wenselijk ‘omdat
niet uit te sluiten valt dat de uitspraak van de rechtbank gevol-
gen heeft op andere beleidsterreinen’.11 Een belangrijke reden
om in cassatie te gaan is eveneens dat men een principiële uit-
spraak wil ten aanzien van ‘de vraag op welke wijze beleids-
keuzes van de regering juridisch worden getoetst’.12 Naar aan-
leiding van het arrest van het hof komt in dit verband in het
bijzonder de vraag naar voren wat de betekenis is van de uitleg
die het Gerechtshof Den Haag aan art. 2 en 8 EVRM heeft
gegeven voor de toepasbaarheid van dat leerstuk op andere
beleidsdossiers (zie nader par. 5.2). Denk in dit verband ook
aan het feit dat Urgenda een inspiratiebron is geweest voor het
starten van andere procedures die betrekking hebben op
gezondheids- en milieurisico’s, waaronder een procedure van
Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat over de Neder-
landse luchtkwaliteit en de recent gestarte klimaatprocedure
van Milieudefensie tegen Shell. Minstens zo interessant zijn de
niet-juridische macro-effecten en de juridische weging daar-
van. Denk aan de vraag of een rechterlijke uitspraak daadwer-
kelijk tot het voorkomen van schade of het reduceren van een
risico leidt. In Urgenda rijst bijvoorbeeld ten eerste de vraag of
het gegeven bevel effectief is in het aanpakken van het mondi-
ale klimaatprobleem. Ten tweede rijst de vraag wat het juridi-
sche belang van een vermeend gebrek aan effectiviteit van het
bevel is (zie hierover par. 5.3).

Ten slotte dient men in ogenschouw te houden dat de (moge-
lijke) macro-effecten van een rechterlijke beslissing zowel ex
ante als ex post van belang kunnen zijn. Ex ante gaat het om de
betekenis die de rechter toekent aan het mogelijke intreden
van een macro-effect als gevolg van een door hem voorgeno-
men beslissing: als we de leer van de positieve verplichtingen
van toepassing verklaren op het Nederlandse klimaatbeleid,
stimuleert dit dan procedures op andere beleidsterreinen, en
zo ja, is dat problematisch? Kortom: het gaat hier om de
manier waarop de rechter in zijn beslissing anticipeert op

10. Die op hun beurt weer andere macro-effecten in het leven kunnen roe-
pen.

11. Kamerstukken II 2014/15, 32813, 103, p. 1.
12. Kamerstukken II 2018/19, 32813, 223.
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macro-effecten. Daarnaast zijn macro-effecten ex post van
belang bij de evaluatie van in het verleden gewezen beslissin-
gen. Zo kan men zich in (pakweg) 2030 afvragen of Urgenda
tot meer procedures heeft geleid, en wat daadwerkelijk de
beleidsveranderingen zijn geweest die door de (klimaat)proce-
dures in gang zijn gezet. Dit artikel gaat over dit ex ante-per-
spectief.

2.2 Macro-argumenten in Urgenda
Het Urgenda-arrest is gestoeld op de leer van de positieve ver-
plichtingen. Het Straatsburgse Hof heeft meermaals bevestigd
dat op verdragsstaten van het EVRM in voorkomende
gevallen de verplichting rust om proactief op te treden om
burgers te beschermen tegen (dreigende) inbreuken op art. 2
EVRM (recht op leven) en art. 8 EVRM (recht op privé-,
familie- en gezinsleven).13

Het Gerechtshof Den Haag overweegt dat een dergelijke posi-
tieve verplichting ook op de Nederlandse Staat rust met
betrekking tot het voorkomen van gevaarlijke klimaat-
verandering. Vervolgens draait het arrest voor een belangrijk
deel om de concretisering van die positieve verplichting. Het
cruciale punt daarbij is welk CO2-reductiepad dient te worden
gevolgd. Urgenda en de Staat onderschrijven beide dat er vóór
2030 49% CO2-uitstootreductie moet hebben plaatsgevon-
den.14 De Staat vindt dat hij de vrijheid heeft om zelf te bepa-
len welk reductiepad richting 2030 wordt gevolgd. Urgenda
betoogt dat de Staat een positieve verplichting heeft om voor
2020 ten minste 25% CO2-uitstootreductie te bewerkstelligen
(hierna: de 25%-norm).

Het hof volgt het betoog van Urgenda. Bij dat oordeel stelt
het een aantal dingen voorop: ook volgens gangbare klimaat-
wetenschappelijke inzichten is er vóór 2020 een reductie van
25 tot 40% ten opzichte van het uitstootniveau in 1990 nodig,
de Staat is al langer bekend met die reductiedoelstelling van 25
tot 40%15 en had bovendien zelf een doelstelling van 30% uit-
stootreductie voor 2020, maar heeft die naar het oordeel van
het hof zonder een valide (wetenschappelijke) onderbouwing
losgelaten.16 Voorts overweegt het hof dat uitstel van CO2-
reductie niet gerechtvaardigd is, omdat er in de tussentijd
schadelijke emissies zullen blijven plaatshebben:17 ‘hoe sneller
het probleem wordt aangepakt hoe beter’. Een gelijkmatige
verdeling van de geïndiceerde reductie-inspanning voor 2030
zou bovendien zelfs een reductiedoelstelling van 28% in 2020
betekenen. De Staat zou, bij een gelijkmatige reductie tot

13. E.C. Gijselaar & E.R. de Jong, Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige
bedreigingen voor de fysieke veiligheid, NTBR 2016, afl. 6, p. 36-45; E.R.
de Jong, Rechterlijke risicoregulering en het EVRM: over drempels om de
civiele rechter als risicoreguleerder te laten optreden, NTM/NJCM-Bull.
2018, afl. 2, p. 207-230 (hierna: De Jong 2018a); D.G.J. Sanderink, Het
EVRM en het materiële omgevingsrecht (diss. Nijmegen), Deventer:
Wolters Kluwer 2015.

14. R.o. 56.
15. R.o. 51.
16. R.o. 52.
17. R.o. 47.

2030, hoe dan ook meer moeten doen dan hij nu doet, om de
2030-norm te halen, aldus het hof.18

Voor deze bijdrage is interessant in welke mate de door de
Staat naar voren gebrachte (mogelijke) macro-effecten die
zouden intreden als gevolg van het rechtelijk gebod, tot een
andere conclusie dan het aanvaarden van de 25%-norm zou-
den nopen. Wellicht de belangrijkste overweging in dit kader
is dat het hof aangeeft zich te realiseren dat naleving van het
gebod om voor 2020 25% CO2-uitstoot te reduceren, ingrij-
pende maatschappelijke (en politieke) offers vergt, maar dat
die offers moeten worden gemaakt ten behoeve van het voor-
komen van een ingrijpend maatschappelijk probleem. Het
hof:

‘[O]verigens onderkent het hof dat maatregelen ter ver-
mindering van de CO2-uitstoot, zeker in onze geïndustria-
liseerde samenleving, ingrijpend zijn en (financiële) offers
vragen, maar daar staat tegenover dat veel op het spel staat:
het risico op een onomkeerbare aantasting van de wereld-
wijde ecosystemen en bewoonbaarheid van onze pla-
neet.’19

De thans te maken offers vallen, met andere woorden, in het
niet bij de kosten die zich aandienen indien niet conform de
25%-norm wordt gehandeld. Alvorens het hof deze macro-
overweging naar voren brengt, gaat het in op een aantal andere
macro-argumenten dat gerelateerd is aan de houdbaarheid van
de 25%-norm. Het macro-argument dat een extra Neder-
landse reductie-inspanning zal leiden tot minder CO2-uitstoot-
reductie-inspanningen door andere EU-lidstaten, mede omdat
er voor de EU eenzelfde uitstootplafond geldt en andere EU-
lidstaten een prikkel zouden krijgen om minder te doen, vindt
op feitelijke gronden geen gehoor bij het hof. Belangrijk
daarbij is dat er signalen zijn dat een niet-verwaarloosbaar aan-
tal EU-lidstaten juist méér aan reductie-inspanningen doet
dan Nederland.20 Ook het macro-argument dat bedrijven naar
andere landen zouden vertrekken waar minder stringente
reductieverplichtingen gelden, wordt op grond van juridische
overwegingen tevergeefs naar voren gebracht.21 Het hof over-
weegt dat het niet handhaven van een level playing field niet in
strijd is met enige rechtsregel.22 Kortom: zelfs indien juist is
dat een level playing field onder druk komt te staan, dan recht-
vaardigt dit niet de vastgestelde dreigende schending van de
positieve verplichting die op de Nederlandse Staat rust.

Tot slot is, samengevat, door de Staat aangevoerd dat het pro-
bleem niet alleen door Nederlandse reductie-inspanningen
kan worden opgelost. Hier appelleert de Staat als het ware aan
het uitblijven van een macro-effect (namelijk een effectieve
aanpak van het mondiale klimaatprobleem). Mede omdat

18. R.o. 47.
19. R.o. 67.
20. R.o. 55-56.
21. R.o. 57.
22. R.o. 57.
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iedere actor het causaliteitsverweer kan voeren en aldus een
‘effectief rechtsmiddel tegen een wereldomvattend probleem
als het onderhavige zou ontbreken’, gaat het hof niet mee in
dit betoog.23 Dit is een voorbeeld waarin een macroargument
op normatieve gronden, namelijk de wens om een gang naar
de rechter bij klimaatvraagstukken mogelijk te houden, wordt
gewogen en te licht wordt bevonden.

3 Weging van macro-argumenten
Er zijn verschillende manieren om macro-argumenten te
wegen. Allereerst is een feitelijke (bewijs)waardering nodig.
Hiermee bedoel ik dat, alvorens (überhaupt) wordt toegeko-
men aan een materieelrechtelijke waardering van het gestelde
macro-effect, volgens de geldende bewijsregels moet komen
vast te staan dat er naar het oordeel van de (feiten)rechter een
voldoende aannemelijke kans is dat het gestelde macro-effect
intreedt.24 Indien dit niet lukt, dan kan de rechter aangeven
dat hij, op grond van hetgeen naar voren is gebracht, onvol-
doende overtuigd is van het eventuele intreden van het macro-
effect.25 Men kan in dit verband ook wel stellen dat de partij
die zich beroept op een macro-effect, de consequenties draagt
van een in de ogen van de rechter te mager onderbouwde feite-
lijke stelling. Door in een dergelijk geval het macro-effect niet
mee te nemen kan men een signaal naar partijen doen uitgaan
dat men met overtuigende, controleerbare en volledige infor-
matie dient aan te komen, wil men in de toekomst een succes-
vol beroep op een soortgelijk macro-effect kunnen doen. Een
problematisch aspect van dit type overwegingen kan zijn dat
derden de gevolgen ondervinden van dat oordeel.

Ten aanzien van enkele macro-effecten slaagt de Staat er, bij
het hof, niet in om deze horde te nemen. Zo is het hof er niet
voldoende van overtuigd dat een extra Nederlandse reductie-
inspanning zal leiden tot minder CO2-uitstootreductie-
inspanningen door andere EU-lidstaten. Een ander voorbeeld
kan worden gevonden met betrekking tot de zogeheten nega-
tieve emissies. Een van de vragen is welk gewicht dient te wor-
den toegekend aan de mogelijkheid dat in de toekomst
technologieën beschikbaar komen waarmee negatieve emissies
kunnen plaatsvinden, dat wil zeggen in welke mate CO2 actief
uit de lucht kan worden gehaald. Bij de weging van dit argu-
ment betracht het hof terughoudendheid en gaat het ervan uit
dat negatieve emissies zeer waarschijnlijk niet plaatsvinden.
Mijns inziens is dat terecht. Zolang de techniek voortschrijdt,
kan het argument altijd naar voren worden gebracht. Boven-
dien zullen als gevolg van het wachten op nieuwe technieken
de kosten van het nemen van voorzorgsmaatregelen veelal
worden doorgeschoven naar de toekomst en anderen, terwijl

23. R.o. 64.
24. In cassatie geldt bovendien dat dergelijke overwegingen in beperktere

mate te toetsen zijn door de Hoge Raad.
25. Uiteraard moet hij dat oordeel op een juiste manier motiveren.

de kans op het intreden van gevaarlijke klimaatverandering
blijft bestaan, en groter wordt.26

Uiteraard kan het ook voorkomen dat de rechter zich wel uit-
laat over de inhoudelijke waardering van een macroargument.
Voor hem ligt dan de vraag welk juridisch belang dient te wor-
den toegekend aan het mogelijke intreden van het macro-
effect. Een voorbeeld, dat hieronder ook nog de revue zal pas-
seren, vindt men ten aanzien van het gestelde macro-effect dat
bedrijven Nederland zouden verlaten als het hof Urgenda in
het gelijk stelt: het hof geeft mijns inziens duidelijk aan dat,
ook indien dit macro-effect zich daadwerkelijk voor zal doen,
dat gegeven juridisch niet noopt tot een andere conclusie.

In de komende paragrafen wordt nader gekeken naar de houd-
baarheid van de manier waarop het hof rekenschap heeft gege-
ven van deze macro-argumenten. Dat wordt gedaan aan de
hand van twee perspectieven op de functies en doelen van het
aansprakelijkheidsrecht in relatie tot mondiale en complexe
risico’s als klimaatverandering.27 Zoals in paragraaf 5 zal blij-
ken, ziet men die perspectieven ook terug in de verschillende
zienswijzen op hoe enkele macro-argumenten in Urgenda
gewogen kunnen worden.

4 Op normatieve gronden rekenschap geven van
macro-argumenten

4.1 Noties van interpersoonlijke risicoverdeling en
macro-argumenten

Als eerste kan men stellen dat het aansprakelijkheidsrecht op
aarde is voor de distributie van risico’s die specifiek gelden
tussen degene die een risico creëert en degene die het risico-
subject is. Vanuit deze benadering draait het in het aansprake-
lijkheidsrecht om de tussen eiser (zeg: A) en gedaagde (zeg: B)
(correlatieve) rechten en plichten en de verdeling van de risi-
co’s tussen die twee partijen. Indien er een disbalans is in deze
verhouding, dan is het aansprakelijkheidsrecht op aarde om
deze te herstellen. Het aansprakelijkheidsrecht draait, met
andere woorden, vanuit deze gedachte om de bescherming van
de belangen van individuele personen, in plaats van groepen
personen of de samenleving in het geheel.

Om te verhelderen waarom de Urgenda-zaak zich moeilijk
met dit perspectief verhoudt, moet men een onderscheid
maken tussen drie verdelingsvraagstukken. Het eerste vraag-
stuk draait om een rechtvaardige distributie van de lasten en

26. Zie over deze thematiek in het algemeen ook E.R. de Jong, Voorzorgver-
plichtingen, Den Haag: Boom juridisch 2016, par. 11.4.3 (hierna: De
Jong 2016a). De rechtbank overweegt overigens ook dat uit rapporten
van het UNEP en het IPCC blijkt ‘dat later ingrijpen de noodzaak van
nieuwe technologieën vergroot, terwijl de risico’s en mogelijkheden daar-
van onzeker zijn’. Mede om die reden is wachten niet verantwoord in de
ogen van de rechtbank. Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:
2015:7145, r.o. 4.72.

27. Er zijn meerdere perspectieven naar voren te brengen, zie M.A. Loth, The
Civil Court as Risk Regulator: The Issue of Its Legitimacy, European
Journal of Risk Regulation (9) 2018, p. 66-79.
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lusten van risico’s en risicovol gedrag over de samenleving in
het geheel. De civiele rechter zou mede vanwege mogelijke
informatiegebreken en de casuïstische aard van zijn recht-
spraak minder goed in staat zijn om dit vraagstuk te adresse-
ren. Bij het tweede verdelingsvraagstuk gaat het om de verde-
ling van de effecten en kosten van een risico tussen de procede-
rende partijen.28 De Engelsman Gardner spreekt in dit ver-
band van localized distributive justice.29 Voor een belangrijk
deel wordt de manier waarop localized distributive justice
gestalte krijgt, bepaald door de verdeling van de juridische risi-
co’s die zich voor de partijen in een specifieke procedure aan-
dienen. Deze juridische risico’s komen bijvoorbeeld voort uit
de geldende bewijsregels en toepasselijke bewijsnoden. De ver-
deling van deze juridische risico’s tussen de partijen is het der-
de distributievraagstuk.

In een aansprakelijkheidsrechtelijke procedure draait het om
het tweede en derde distributievraagstuk. Echter, door in een
specifieke procedure aan de knoppen van het derde distribu-
tievraagstuk te draaien, bijvoorbeeld door bewijsvermoedens
te introduceren of door de drempels voor het vaststellen van
een zorgplichtschending te verhogen of te verlagen, beïnvloedt
de rechter het tweede distributievraagstuk en uiteindelijk óók
(al dan niet beoogd) het eerste distributievraagstuk. Dat gege-
ven zou met name bij overheidsaansprakelijkheid tot terug-
houdendheid moeten leiden.30

Indien men dit perspectief aanhangt, dan is het eventuele
intreden van macro-effecten irrelevant, zolang de uitspraak
binnen dit raamwerk blijft en het aansprakelijkheidsrecht
aldus wordt ingezet ter behartiging van individuele belangen.
Indien een uitspraak, zoals Urgenda, buiten dit raamwerk lijkt
te treden, is het niet aan de rechter om zich over dergelijke
thematiek uit te spreken, of dient te rechter op zijn minst met
zeer veel terughoudendheid te opereren. Klimaatbeleid is bij
uitstek een vraagstuk dat gaat over het algemeen belang, en
raakt daarmee ook (beter gezegd: primair) belangen van der-
den. Het aansprakelijkheidsrecht, en het daarbij geldende pro-
cesrechtelijke kader, zou zich slecht verhouden tot dergelijke
vraagstukken. Bij het vormgeven van dit beleid heeft de over-
heid verscheidene, tegenstrijdige, belangen in ogenschouw te
nemen, die verder reiken dan het traditionele ‘A tot B’-para-
digma, waarin het draait om individuele belangen. Dat gege-
ven, en het hiermee samenhangende feit dat overheidsaanspra-
kelijkheid al snel implicaties heeft voor beleidskeuzes en daar-
mee de verdeling van publieke middelen, noopt in de recht-
spraak, althans zo lees ik de Nederlandse rechtspraak waarin
gewraakt overheidsbeleid wordt getoetst, tot terughoudend-

28. T. Honoré, Responsibility and Fault, Oxford/Portland: Hart Publishing
1999.

29. J. Gardner, What Is Tort Law for? Part 2. The Place of Distributive Justi-
ce, in: J. Oberdiek (red.), Philosophical Foundations of the Law of Torts,
Oxford: Oxford University Press 2014, p. 333-353, p. 346.

30. Zie voor het voorgaande ook E.R. de Jong, Legitimiteitsperspectieven op
rechterlijke participatie bij vermeend overheidsfalen, TGMA 2017, afl. 3,
p. 4-15.

heid aan de zijde van de rechter bij het beoordelen van het
gewraakte overheidsbeleid.31

Een soortgelijke gedachte kan men ook terugvinden in de
rechtspraak van het EHRM. Dat terughoudendheid is vereist,
blijkt onder meer uit het feit dat (1) er op grond van de leer
van de positieve verplichtingen geen absoluut recht op veilig-
heid of op een schone leefomgeving bestaat;32 (2) de Staat een
margin of appreciation heeft bij het bepalen van de manier
waarop aan de positieve verplichting(en) invulling wordt gege-
ven; (3) bij de concretisering van een positieve verplichting
acht moet worden geslagen op het toepasselijke wettelijke en
administratieve kader, het nationale beslissingsproces en de
complexiteit van het vraagstuk, in het bijzonder indien er con-
flicterende belangen op het spel staan; en (4) in ieder geval
geen onmogelijke of disproportionele last op de schouders van
de autoriteit mag worden gelegd, zonder dat acht is geslagen op
de operationele keuzes die de autoriteit moet maken.33

De vraag is hoe nader aan deze terughoudendheid invulling
dient te worden gegeven: heeft de margin of appreciation een
ondergrens van 25% voor 2020, of is het aan de Staat om het
te volgen reductiepad tot 2030 zelf te bepalen? De vraag is of
het Gerechtshof Den Haag die ondergrens op de juiste manier
heeft vastgesteld. Zoals in paragraaf 5 nader wordt betoogd,
meen ik dat dat het geval is.

4.2 Het aansprakelijkheidsrecht als instrument in het
publieke domein

Aan de andere kant van het spectrum van visies op de rol van
het civiele aansprakelijkheidsrecht staat het perspectief waarin
het (aansprakelijkheids)recht wordt gezien als een van de
mechanismen om te komen tot risicoregulering en publieke
belangen te beschermen, onder meer in die gevallen waarin
andere mechanismen, zoals overheidsregulering, tekort zou-
den schieten. Dit perspectief gaat uit van de gedachte dat risi-
coregulering, en in dit geval regulering van de risico’s van
onder meer CO2-uitstoot, gestalte krijgt op verschillende
niveaus (mondiaal, supranationaal, nationaal en lokaal), waar-
bij verschillende actoren zijn betrokken en verschillende
instrumenten worden ingezet.34 In dit meergelaagde regule-
ringssysteem geeft de civiele rechter input aan de maatschappij
ten aanzien van de te varen koers. Zijn uitspraken drukken de
geldende normen uit, kunnen problemen signaleren die anders
uit beeld blijven, en kunnen bepaald handelen of nalaten legi-
timeren of juist afkeuren. Het aansprakelijkheidsrecht vormt
aldus een onderdeel van een breder (maatschappelijk) besluit-
vormingsproces over de omgang met (maatschappelijke) risi-
co’s. In sommige gevallen kan het aansprakelijkheidsrecht er

31. Zie ook Spier 2014.
32. ECHR 8 juli 2003, 36022/97, § 96 (Hatton/Verenigd Koninkrijk);

EHRM 1 maart 2005, 69869/01 (Bone/Frankrijk), § 1.
33. EHRM 28 oktober 1998, 23452/94 (Osman/VK), § 116; EHRM

20 maart 2008, 15339/02, 21166/02, 11673/02, 15343/02 (Budayeva
e.a./Rusland), § 124-125.

34. Zie over deze gedachte eveneens M. Lee, Safety, Regulation and Tort:
Fault in Context, Modern Law Review (74) 2011, afl. 4, p. 561.
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bovendien aan bijdragen om maatschappelijke misstanden of
de verwaarlozing van bepaalde belangen aan de orde te stellen.
Deze ombudsmanfunctie van het aansprakelijkheidsrecht,
zoals men het zou kunnen noemen, kan vervolgens ‘the
accountability and legitimacy of the state of power’ vergro-
ten.35 Dat geldt in het bijzonder in die gevallen waarin het
aansprakelijkheidsrecht leidt tot de ontwikkeling van norm-
stelling en verhaal ten aanzien van complexe maatschappelijke
risico’s.36

De achterliggende rechtvaardiging voor deze (publieke) func-
tie van het aansprakelijkheidsrecht kan (onder meer) worden
gevonden in het idee van ‘prods and pleas’, zoals dat is geïntro-
duceerd door de Amerikanen Ewing en Kysar.37 Door middel
van ‘porren en pleiten’ moeten de verschillende staatsmachten
elkaar activeren om bepaalde publieke belangen (meer) ter
harte te nemen. Prods and pleas is een uitwerking van het idee
van de machtenscheiding dat valt te herleiden tot het onder-
scheid tussen een, wat ik noem, negatief en positief idee van de
checks and balances. De negatieve variant is gestoeld op het
idee dat een té actieve overheid een gevaar voor burgers kan
opleveren, en is derhalve gericht op het beteugelen van de
machtsuitoefening door verschillende staatsmachten. Bij mon-
diale complexe risicoproblemen, zoals klimaatverandering,
komt het gevaar, aldus Kysar en Ewing, veelal evenwel niet
voort uit een té actieve overheid, maar juist uit een té passieve
overheid. Door verscheidene factoren, waaronder men kan
denken aan internationale economische belangen, invloeden
van lobby, en verschillende interpretaties van de beschikbare
wetenschappelijke kennis en inzichten en daarom omtrent
heersende onzekerheden, zou er ten aanzien van dergelijke
risico’s een ‘preference for passivity’ kunnen ontstaan.38 Het
aansprakelijkheidsrecht van de 21ste eeuw kan een belangrijke
– en wellicht noodzakelijke – rol vervullen bij het ‘activeren’
van andere staatsmachten en aldus het bieden van tegenwicht
aan die ‘verlammende’ factoren, en zo de ‘preference for passivi-
ty’ doorbreken. Soms moet een van de staatsmachten de ande-
re een kleine por geven om deze te activeren. De vraag is uiter-
aard hoe ‘stevig’ de por van de rechter richting de Staat mag
zijn. Om dat te bepalen is eveneens relevant in welke gevallen
er rechtens al dan niet een gegronde reden voor een bepaalde
passiviteit bestaat. Daarbij kan men zich in het bijzonder
afvragen wanneer bepaalde macro-argumenten een bepaalde
mate van passiviteit rechtvaardigen.

35. P. Cane, Tort Law and Public Functions, in: J. Oberdiek (red.), Philoso-
phical Foundations of the Law of Torts, Oxford: Oxford University
Press 2014, p. 148-169.

36. C. Harlow, State Liability, Oxford: Oxford University Press 2004, p. 31.
Dit is overigens ook een gedachte die wordt onderstreept vanuit de
rechtseconomie.

37. B. Ewing & D. Kysar, Prods and Pleas: Limited Government in an Era of
Unlimited Harm, Yale Law Journal (121) 2011, afl. 2, p. 350-424.

38. Zie hierover L. Enneking & E.R. de Jong, Regulering van onzekere risi-
co’s via public interest litigation?, NJB 2014, afl. 23, p. 1542-1551.

5 Macro-argumenten in Urgenda

5.1 Concretisering van de perspectieven
In de komende subparagrafen wordt, met de hiervoor beschre-
ven perspectieven in het achterhoofd, ingegaan op de weging
van enkele macro-argumenten die tijdens de Urgenda-proce-
dure of in de reacties daarop naar voren zijn gekomen. Het
betreft hier macro-argumenten gerelateerd aan de reikwijdte
van het EVRM (par. 5.2), de effectiviteit, althans het gebrek
daaraan, van het gegeven bevel (par. 5.3) en de manier waarop
het hof de klimaatwetenschappelijke kennis en inzichten leest
(par. 5.4).

5.2 Floodgate-macro-argumenten
Volgens sommigen is het hof te ver gegaan door voor de uit-
eindelijke conclusie (dat wil zeggen het niet behalen van een
25% CO2-uitstootreductie voor 2020 levert een schending
van art. 2 en 8 EVRM op) voldoende te achten dat de door art.
2 en 8 EVRM beschermde mensenrechten van Nederlanderse
burgers op het spel staan. In de rechtspraak van het EHRM
zou het voornamelijk gaan om dreigende inbreuken op de
mensenrechten van een identificeerbare groep personen of één
identificeerbaar persoon.39 Dat geldt in het bijzonder in die
gevallen wanneer de opgelegde positieve verplichtingen strek-
ken tot het nemen van ingrijpende beschermende maatrege-
len. Een strikte lezing van de leer van de positieve verplichtin-
gen, zoals we die thans kennen, lijkt te impliceren dat nader
moet worden gespecificeerd wiens recht op leven en/of
privéleven in welke mate en met welke ernst op het spel staat.
40 Door de ruime lezing die het hof aan de leer van de positieve
verplichtingen geeft, zouden nu veel (beleids)vraagstukken
onder de reikwijdte van art. 2 en 8 EVRM vallen.

Vanuit de notie dat het aansprakelijkheidsrecht op aarde is om
te komen tot interpersoonlijke verantwoordelijkheids- en aan-
sprakelijkheidstoedeling, kan men inderdaad concluderen dat
het wenselijk is om de personen wier mensenrechten op het
spel staan nader te specificeren. Uitgaande van de gedachte dat
het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke publieke functie
vervult, valt evenwel moeilijk te rechtvaardigen dat bedreigin-
gen voor de mensenrechten van een identificeerbare groep
personen wél een inbreuk op art. 2 en 8 EVRM kan opleveren,
maar wanneer de gehele samenleving die risico’s loopt, en het
risico aldus bestaat uit de cumulatie van de dreigende schen-
dingen van de mensenrechten van individuen, dit niet kan
opleveren.

39. Zie voor de overige vereisten Gijselaar & De Jong 2016.
40. Opmerkelijk is dat overigens niet, aangezien het EVRM rechten toekent

aan individuele slachtoffers en dientengevolge de rechtspraak van het
EHRM is toegespitst op (dreigende) schendingen van de mensenrechten
van (groepen) identificeerbare personen. Eveneens moet worden aange-
stipt dat onder het EVRM, als gevolg van art. 54 EVRM, alleen (indivi-
duele) slachtoffers van een mensenrechtenschending ontvankelijk zijn bij
het EHRM. Gezien de casuïstische benadering van het EHRM valt
bovendien niet direct te bepalen in hoeverre de lezing van het Gerechts-
hof Den Haag wordt uitgesloten door de leer van de positieve verplich-
tingen zoals het EHRM die heeft ontwikkeld.
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Bij acceptatie van deze gedachte komen echter afbakeningsvra-
gen naar voren. Een tegenargument is dat indien men een
betoog van deze strekking aanvaardt, mogelijkerwijs vele
gezondheids- en milieurisico’s onder het bereik van art. 2 en 8
EVRM vallen. Volgens Backes en Van der Veen biedt het
arrest van het hof ruimte om de Staat ertoe te verplichten dat
overdag met het licht aan wordt autogereden (dat zou onge-
veer 3000 doden schelen), en dat het verplicht wordt een helm
te dragen tijdens het fietsen. Backes en Van der Veen vragen
zich retorisch af: ‘[W]illen wij dat de rechter de Staat kan
dwingen om dergelijke maatregelen te nemen als een belan-
gengroepering met een beroep op art. 2 en 8 EVRM daarom
vraagt?’41

In essentie appelleren deze auteurs aan een vermeend flood-
gate-effect (macro-effect). Hier is sprake van een macro-effect,
aangezien het mogelijke effect zich doet gevoelen buiten deze
specifieke procedure én niet-juridische implicaties kan hebben
op andere beleidsdomeinen (namelijk verkeersveiligheid).42 In
hoeverre bij dergelijke voorbeelden sprake is van een (dreigen-
de) schending van art. 2 en/of 8 EVRM, valt in zijn algemeen-
heid niet vast te stellen. Bovendien is nog helemaal niet gezegd
dat met dit arrest, en het arrest van de Hoge Raad, de deur
openstaat voor succesvolle acties gericht tegen allerlei over-
heidsbeleid. In dat verband lijkt in ieder geval relevant dat,
zoals het EHRM ook aanneemt, er geen absoluut recht op vei-
ligheid bestaat en er bovendien de nodige beleidsvrijheid aan
de zijde van de Staat bestaat. Die beleidsvrijheid wordt inge-
perkt door de ernst van de risico’s en de mate waarin de liti-
gieuze risico’s, en de omgang daarmee door de Staat, een drei-
gende inbreuk vormen op de in art. 2 en 8 EVRM besloten lig-
gende rechten. Mede in dat licht is het de vraag in hoeverre de
analogie tussen de genoemde risico’s en klimaatrisico’s daad-
werkelijk opgaat.

Daarnaast brengen deze auteurs dit voorbeeld naar voren
omdat zij menen dat, gezien de verschillende kennis en inzich-
ten in de klimaatwetenschap over het te volgende reductiepad
tot 2030, het tot de beleidsvrijheid van de Staat behoort om te
bepalen van welke kennis en inzichten, en daarmee welk
reductiepad, hij uitgaat. Het hof zou dit hebben miskend door
ervan uit te gaan dat ten minste 25% reductie voor 2020 nodig
is.

5.3 Beleidsvrijheid bij het bepalen van de ondergrens en
het voorkomen van second guessing

In de komende paragraaf wordt ingegaan op de vraag of het
hof de Staat meer ruimte had moeten laten bij het lezen van de

41. C. Backes & G.A. van der Veen, noot bij Urgenda, AB 2018/418,
p. 2780. Zie al eerder voor soortgelijke kritiek naar aanleiding van de
rechtbankuitspraak L. Bergkamp, Het Haagse klimaatvonnis. Rechterlij-
ke onbevoegdheid en de negatie van het causaliteitsvereiste, NJB
2015/1676, afl. 33, p. 2278-2288; R. Schutgens, Urgenda en de trias.
Enkele staatsrechtelijke kanttekeningen bij het geruchtmakende klimaat-
vonnis van de Haagse rechter, NJB 2015/1675, p. 2275. Zie ook De Jong
2015a, p. 319-332, p. 322 e.v.

42. Zie ook par. 2.1.

kennis en inzichten over klimaatverandering (dat wil zeggen
of het hof het aan de Staat had moeten laten om op grond van
die kennis en inzichten een ander reductiepad te volgen dan
Urgenda voorstelt).

In het licht van het perspectief dat het aansprakelijkheidsrecht
een publieke functie vervult, is in dit verband allereerst van
belang dat een rechtelijke uitspraak niet alleen invloed heeft
op de omgang met een bepaald maatschappelijk probleem,
maar ook op wat te gelden heeft als valide wetenschappelijke
kennis en inzichten over (aspecten van) het klimaatprobleem
en eventuele macro-effecten die als gevolg van een rechtelijke
uitspraak intreden. Maria Lee wijst in dit verband op wat zij
noemt de ‘wederzijdse legitimering’ van normstelling via
rechtspraak en de wetenschappelijke kennis en inzichten over
klimaatverandering. Aan de ene kant, aldus Lee, verschaft de
rechter juridische legitimiteit aan een bepaalde lezing van de
bestaande kennis en inzichten door van die lezing uit te gaan
in zijn uitspraak. Aan de andere kant geldt dat, in het
bijzonder indien deze kennis en inzichten afkomstig zijn van
gerenommeerde wetenschappers en/of wetenschappelijke ken-
nisinstituten, dezelfde kennis en inzichten de uitspraak van de
rechter ook legitimeren. Lee: ‘[C]ourts construct serviceable
truth in the process of seeking it.’43 Daarbij dient men zich
ook te realiseren dat eveneens het afwijzen van een bepaalde
lezing kan bijdragen aan de delegitimering van gestelde kennis
en inzichten.

Mede in het licht van het beperkte specialisme van de civiele
rechter komt de vraag naar voren welke positie hij ten opzich-
te van de overheid dient in te nemen bij het beoordelen van de
wetenschappelijke kennis en inzichten die voor de overheid
leidend zijn geweest bij het kiezen van de gekozen beleidslijn.
Naar het mij voorkomt dient van de rechter terughoudend-
heid te worden gevergd bij het geven van een oordeel dat ertoe
strekt dat de overheid zich baseert op de ‘verkeerde’ kennis en
inzichten.44 Die terughoudendheid kan zich ten eerste uiten
doordat hij – indien hij tot het oordeel komt dat de overheid
‘te weinig’ doet – voldoende gemotiveerd aangeeft welk
beschermingsniveau de overheid dan wél in acht dient te
nemen (zogeheten positieve normformulering).45 Voorts zou
als uitgangspunt hebben te gelden dat indien de overheid haar
beleid afstemt op (algemeen) geaccepteerde lezing van de rele-
vante kennis en inzichten, er voor de rechter een aanzienlijke
drempel dient te zijn om deze kennis en inzichten en het daar-
op gebaseerde beleid (impliciet) als inadequaat te bestempelen.

Dat de rechter terughoudendheid dient te betrachten, neemt
evenwel niet weg dat er in zijn algemeenheid normatieve uit-
gangspunten kunnen worden geformuleerd bij het beoordelen

43. M. Lee, The Sources and Challenges of Norm Generation in Tort Law,
European Journal of Risk Regulation 2018, afl. 1, p. 34-47. Zie ook
H. Osofsky, The Continuing Importance of Climate Change Litigation,
Climate Law (1) 2010, afl. 3, p. 5.

44. Zie ook De Jong 2018a, p. 207-230.
45. Zie ook W.H. van Boom, Structurele fouten in het aansprakelijkheids-

recht (oratie Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003.
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van complexe en onzekere kennis en inzichten. Immers, de
rechter kan, doordat partijen van inzicht verschillen over de
lezing van de kennis en inzichten, in de positie komen zich
toch een oordeel te moeten vormen over die kennis en inzich-
ten. Die uitgangspunten kunnen worden gevonden in het
voorzorgsbeginsel, dat overigens in Tătar/Roemenië door het
EHRM expliciet als rechtsbeginsel dat onder het EVRM geldt,
is erkend.46 Het Gerechtshof Den Haag legt in het Urgenda-
arrest – terecht – de nadruk op, wat genoemd kan worden, het
negatieve element van het voorzorgsbeginsel.47 Dit negatieve
element geeft aan dat wetenschappelijke onzekerheid of het
feit dat er afwijkende wetenschappelijke meningen bestaan,
niet zonder meer als een geldige reden kan worden aangevoerd
om van een rooskleuriger toekomstscenario – in casu: een
ander reductiescenario dan 25% voor 2020 – uit te gaan dan
gebruikelijk is in de relevante wetenschappelijke discipline.

Dit negatieve element is allereerst gebaseerd op lessen uit het
verleden, waaruit blijkt dat in gevallen van wetenschappelijke
onzekerheid over risico’s zowel private als publieke actoren
(lees: regelgevers) geneigd zijn om risico’s te onderschatten.48

Of anders gezegd: geneigd zijn de mogelijkheden om de risi-
co’s tijdig en adequaat aan te pakken, te overschatten. Dezelf-
de voorbeelden illustreren eveneens dat in vele gevallen ten
onrechte is gewacht met het treffen van (soms ingrijpende)
maatregelen, met ernstige maatschappelijke gevolgen. Daar
komt bij dat naarmate de wetenschappelijke kennisontwikke-
ling voortschrijdt, men niet zelden tot het inzicht komt dat
het risico ernstiger is dan gedacht. Dat leidt tot de tweede
gedachte achter het voorzorgsbeginsel: men dient de tekort-
komingen en feilbaarheid van wetenschappelijke kennisverga-
ring te onderkennen. Het punt van dit voorgaande is niet dat
het feit dat de samenleving vaak risico’s onderschat als zodanig
doorslaggevend dient te zijn bij de beoordeling of een reduc-
tiepad van 25% voor 2020 dient te worden gevolgd. Waar het
om gaat, is dat men het voorzorgsbeginsel accepteert en daar-
mee een normatieve invulling geeft aan de reductiescenario’s,
waar men van uit dient te gaan.

Mijns inziens voldoet het arrest van het hof aan de hiervoor
beschreven uitgangspunten. In Urgenda kon het hof aan posi-
tieve normformulering doen en sluit het aan bij gangbare
wetenschappelijke kennis en inzichten: de gestelde reductie-
ondergrens van 25% voor 2020 wordt in de internationale kli-
maatwetenschappen én in door de overheid ondertekende ver-
dragen algemeen erkend. Onzekerheden omtrent de houd-
baarheid van dit reductiescenario leggen bij die stand van
zaken op grond van het voorzorgsbeginsel onvoldoende
gewicht in de schaal. Met andere woorden: vaststaat dat (1)
voor 2030 49% CO2-uitstootreductie benodigd is; (2) 25%
CO2-uitstootreductie voor 2020 in de gangbare wetenschap

46. EHRM 27 januari 2009, 67021/01 (Tătar/Roemenië), § 69 en 120.
47. Zie verder De Jong 2016a, hoofdstuk 5.
48. Zie bijv. European Environmental Agency, Late Lessons from Early

Warnings: Science, Precaution, Innovation, Kopenhagen: EEA 2013,
p. 581-606.

als absoluut minimumniveau wordt erkend; en ten slotte (3)
een gelijkmatige verdeling van de reductie-inspanning tot
2030 een hogere reductie-inspanning (namelijk 28% voor
2020) zou betekenen. Bij die stand van zaken verzet het voor-
zorgsbeginsel zich ertegen dat de Staat op grond van weten-
schappelijke onzekerheden over de effectiviteit van het bevo-
len reductiescenario uitgaat van een lager reductieniveau voor
2020 dan 25%.

5.4 De effectiviteit van het gegeven bevel
Voorts is er het argument dat juist ziet op het uitblijven van
een macro-effect: namelijk dat een door de Nederlandse rech-
ter gegeven bevel niet effectief is in het aanpakken van
klimaatverandering. Aspecten van enerzijds de gedachte dat
het aansprakelijkheidsrecht in het publieke domein opereert
en anderzijds de beschreven notie dat het aansprakelijkheids-
recht draait om individuele belangen, vindt men ook terug in
het debat over de effectiviteit van het gegeven bevel.

Het argument van de Staat dat hij de zijdelingse laedens is en
niet de primaire dader,49 en dat een (voldoende sterk) causaal
verband ontbreekt tussen het bevel tot het treffen van bescher-
mende maatregelen door de Nederlandse Staat enerzijds en de
mate waarin dat bevel bijdraagt aan het wegnemen van de
bedreiging dat art. 2 en 8 EVRM worden geschonden (die
voortvloeit uit een mondiaal klimaatprobleem) anderzijds, valt
in essentie te herleiden tot de gedachte dat het civiele aanspra-
kelijkheidsrecht op aarde is om effectief bescherming te bieden
tegen risico’s tussen twee partijen. De gedachte is dat het voor
de risico’s die de Nederlandse burgers lopen, weinig uitmaakt
hoe ambitieus het Nederlandse klimaatbeleid is. Die gedachte
is evenwel gebaseerd op het, mijns inziens, onjuiste uitgangs-
punt dat gevaarlijke klimaatverandering (effectief) dient te
worden voorkomen door middel van voorzorgsmaatregelen
die een lineaire causale bijdrage leveren aan het wegnemen van
het probleem.

De in paragraaf 4.2 besproken idee dat het aansprakelijkheids-
recht een belangrijk instrument in het publieke domein is,
werpt een ander licht op de vraag in hoeverre relevant is dat de
Nederlandse Staat niet alleen het klimaatprobleem effectief
kan aanpakken. Vanuit dat perspectief zou de discussie over de
effectiviteit zich richten op de mogelijkheid om publieke en
private actoren ter verantwoording te roepen, en op de vraag
of een eventuele por richting de overheid kan bijdragen aan
een oplossing van het klimaatprobleem, en niet zozeer aan de
oplossing van het klimaatprobleem. De regulering (of: aanpak)
van klimaatrisico’s krijgt gestalte in een meergelaagd regerings-
systeem waar verschillende instrumenten en actoren, op ver-
schillende niveaus, met elkaar interacteren. Het Nederlandse
civiele aansprakelijkheidsrecht is één mechanisme in dat speel-
veld. Bij acceptatie van dit effectiviteitsverweer zou men rech-
tens onderkennen dat er in het geheel geen rechtens afdwing-
bare verplichtingen met betrekking tot mitigatieverplichtin-

49. Ik laat hierna het punt aangaande de primaire en secundaire dader-pro-
blematiek rusten.
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gen bestaan. Dat is naar het mij voorkomt gezien de ernst en
bijzondere aard van het klimaatprobleem een onwenselijke
conclusie. Mede gezien de ernst en bijzondere aard van het kli-
maatprobleem en het feit dat daarmee art. 2 en 8 EVRM in
het geding komen, meen ik niet dat na Urgenda het hek van
de dam is en de civiele rechter op allerlei beleidsterreinen zal
concluderen dat het overheidsbeleid (of een vermeend gebrek
daaraan) onrechtmatig is. Ten slotte dient men in dit verband
ook in ogenschouw te nemen dat andere macro-effecten
– denk aan aandacht voor het probleem of het feit dat actoren
naar aanleiding van het arrest zelf hun gedrag of beleid aanpas-
sen – van het klimaatbevel kunnen bijdragen aan een oplos-
sing van het klimaatprobleem.50 Het belangrijkste is echter dat
bij acceptatie van dit verweer eenieder de mogelijkheid zou
worden ontnomen om via de civiele rechter voor zijn of haar
belangen in de context van mitigatieverplichtingen op te
komen.51 Mocht men een andere positie aanvaarden, dan zou
handhaving van de verantwoordelijkheden van zowel private
actoren als publieke actoren via de juridische weg onmogelijk
worden. Echter, het enkele feit dat het onrechtmatige gedrag
van een ander ongemoeid wordt gelaten of dat een ander niet
zijn verantwoordelijkheid neemt, zou niet moeten betekenen
dat de actor niet op zijn eigen verantwoordelijkheden kan
worden aangesproken.

6 Afsluiting
In zekere zin moet worden erkend dat het gebruik van ver-
schillende, op zichzelf gerechtvaardigde perspectieven op de
rol van het aansprakelijkheidsrecht het gevaar van een doelre-
denering bevat: afhankelijk van het perspectief dat men kiest,
kan men de uitkomst in Urgenda al dan niet rechtvaardigen.52

Desalniettemin valt er mijns inziens het nodige te zeggen voor
acceptatie van het idee dat het aansprakelijkheidsrecht een
instrument in het publieke domein is om te komen tot risico-
regulering. Dat idee doet het meeste recht aan de realiteit,
waarin we geconfronteerd worden met mondiale en complexe
risico’s en het idee dat overheidsregulering ook beperkingen
kent. Of door de Hoge Raad eenzelfde gedachtegang wordt
gevolgd, moet worden afgewacht. Bovendien hangt de omgang
van de Hoge Raad met de problematiek af van een veelvoud
van factoren, waar ik niet in heb willen treden. Denk hierbij
aan het (cassatie)procesrechtelijke kader, de omvang van het
debat tussen de partijen, hetgeen zich onder meer uit in de
aangevoerde cassatieklachten, de (nationaal en supranationaal)
materieelrechtelijke regels en de uitleg daarvan, en ten slotte,
wellicht het belangrijkste, de taakopvatting en wereldbeelden
van de rechters.

50. Zie ook T. Bleeker, Nederlands klimaatbeleid in strijd met het EVRM,
NTBR 2018, afl. 39, p. 289-294, p. 293.

51. Enneking & De Jong 2014, p. 1543-1544.
52. Zie reeds eerder Loth 2018.
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