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Inleiding  
 
Tijdens de internationale klimaatonderhandelingen te Parijs in 2015 waren ‘loss and damage’ 
of ‘schade en verlies’ een van de meest prominente maar ook meest controversiële 
onderwerpen voor de onderhandelende partijen. Het begrip erkent de groeiende 
gewaarwording dat niet alle gevolgen van klimaatverandering zullen ontweken worden door 
het verminderen van de broeikasgassen (mitigation) of door zich aan te passen aan de nieuwe 
omstandigheden die deze nadelige gevolgen van de opwarming van de aarde met zich 
meebrengen (adaptation). Er is nog geen vaststaande sluitende definitie voor het begrip loss 
and damage maar er wordt algemeen aangenomen dat dit de schade is die optreedt nadat 
alle maatregelen van mitigation en adaptation genomen zijn.  
 
Loss and damage is om die reden een veelzijdig en onduidelijk concept dat lastige juridische, 
politieke, wetenschappelijke en ethische vragen opwerpt. Hoewel het een formeel 
agendapunt is in de VN-klimaatonderhandelingen sinds 2010, is er geen internationale 
consensus over wat het begrip inhoudt en over hoe men de problematiek die daarmee 
gepaard is kan tackelen. Er bestaat over dit onderwerp grote onenigheid tussen de 
ontwikkelingslanden die het ergst getroffen worden door de nadelige gevolgen van de 
klimaatveranderingen en de ontwikkelde landen die niet voor de schade willen opdraaien. De 
kwetsbare ontwikkelingslanden benadrukken de historische verantwoordelijkheid van de 
ontwikkelde landen voor de opwarming van de aarde en beklemtonen de nood aan 
compensatie voor de nadelige gevolgen. De geïndustrialiseerde landen beschikken in 
tegenstelling tot de kwetsbare landen wel over voldoende middelen om in compensatie te 
voorzien voor loss and damage. Zij doen er daarentegen alles aan om de discussie omtrent de 
aansprakelijkheid voor die nadelige gevolgen en de compensatie die daaruit volgt in te tomen. 
Zij willen loss and damage onder de pijler van adaptatie houden of dit via risicoreductie en 
verzekeringsmechanismes aanpakken.1 
 
Probleemstelling 
 
President Gayoom van de Malediven verklaarde reeds in 1990 tijdens de Commonwealth 
Summit for Heads of State and Governments in Vancouver aan de Verenigde Naties dat in zijn 
land de nadelige effecten als gevolg van de opwarming van de aarde reeds voelbaar waren en 
in de toekomst zouden leiden tot onherstelbare schade. De president wou de internationale 
gemeenschap oproepen tot actie naar aanleiding van de vloedgolven die in 1978 zijn 
hoofdstad Malé onder water zetten samen met een derde van de archipel. Die 
overstromingen gaven een aanleiding tot grote bezorgdheid over de stijging van de 
zeespiegel, wat de regering ertoe verplichtte om de oorzaak van dit toen nog zeldzame 
fenomeen aan te kaarten.2 
 
De Malediven hebben samen met andere Small Island Developing States (hierna: SIDS) vanaf 
de begindagen van de VN-klimaatonderhandelingen actief loss and damage gepromoot. 
                                                        
1 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, “Policy Brief: Climate Change Loss and Damage - maart 2017”, UCL Global 
Governance Institute 2017, https://www.ucl.ac.uk/global-governance/downloads/policybriefs/policy-brief-loss-
and-damage, (1) 1. (hierna: J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute) 
2 Verklaring van Abdulla Yameen Abdul Gayoom, President of the Republic of Maldives, AOSIS, “A history of 
Leadership at the UNFCCC”, 2015, http://aosis.org/aosis-a-history-of-leadership-at-the-unfccc/.  
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Desondanks heeft het meer dan twee decennia geduurd alvorens een mechanisme werd 
ontwikkeld om de problematiek te verhelpen.3 SIDS zijn de meest kwetsbare landen die nu 
reeds zware gevolgen van het stijgen van de zeespiegel ondervinden. Bewoonbaar gebied 
wordt door de oceaan verzwolgen en ook de vispopulatie die de belangrijkste voedselbron 
uitmaakt van de eilandbewoners, sterft uit. In de toekomst zullen die nadelige effecten van 
de opwarming van de aarde steeds frequenter en intenser voorkomen. De impact van die 
gevolgen is niet te overzien. Miljoenen klimaatvluchtelingen zullen op de dool zijn, erfgoed zal 
verloren gaan en waardevolle ecosystemen zullen volledig verdwijnen. Financiële 
compensatie voor de residuele schade die niet door mitigation of adaptation kon voorkomen 
worden is ongetwijfeld noodzakelijk om het lijden dat daaruit voorkomt te verlichten.  
 
In 2013 werd het concept loss and damage geïnstitutionaliseerd in het Warsaw International 
Mechanism for Loss and Damage (hierna: WIM) wat het belangrijkste instrument is binnen de 
United Nations Framework Convention on Climate Change (hierna: UNFCCC) om de resterende 
impact van klimaatverandering het hoofd te bieden.4 Het Paris Agreement was vervolgens het 
eerste internationaal klimaatverdrag dat een volledig artikel aan het concept loss and damage 
wijdde.5 Artikel 8 van het Paris Agreement was een grote stap in de goeie richting voor de 
ontwikkelingslanden. Door de onenigheid tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden is 
het WIM echter geen mechanisme geworden dat aansprakelijkheid aan de grootste 
historische uitstoters van de opwarming van de aarde toewijst en bijgevolg een 
compensatieverplichting oplegt aan die landen. Er werd uitdrukkelijk in paragraaf 51 van die 
eindebeslissing bij het Paris Agreement bepaald dat het WIM geen basis kan zijn voor enige 
aansprakelijkheid of compensatie.6 Om die reden heeft het WIM voorlopig maar weinig 
vooruitgang geboekt met betrekking tot het verstrekken van concrete ondersteuning voor de 
kwetsbare landen.7 
 
Door de ontwikkelde landen wordt zeer halsstarrig niet deelgenomen aan enige discussie 
omtrent een mogelijke toewijzing van de historische verantwoordelijkheid die zij dragen voor 
hun bijdrage aan de klimaatverandering. Daarnaast weigeren zij ook om via een nieuw 
financieringsmechanisme in financiële ondersteuning voor loss and damage te voorzien. 
Hoewel er in het Paris Agreement recent enorme vooruitgangen werden geboekt op het vlak 
van schade en verlies is het gebrek aan financiële compensatie voor de residuele 
klimaatschade een groot hiaat in het internationaal milieurecht. Tot op heden bestaat er geen 
basis in het internationaal recht waarop een staat zich kan beroepen om compensatie te 
verkrijgen voor klimaatschade waaraan een andere staat heeft toe bijgedragen. 
 
Onderzoeksvragen 
  
In het eerste deel wordt ingegaan op de definitie of het gebrek daaraan van het begrip loss 
and damage en op de verschillende gevolgen en soorten schade die onder het begrip kunnen 
vallen. Deze gevolgen worden onderverdeeld in extreme weersomstandigheden en langzame 

                                                        
3 Infra 1.2.1. 
4 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 1.  
5 Artikel 8 van the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change van 12 
december 2015, UN Doc. FCCC/CP/2015/10/Add.1, annex, 21. (hierna: PA of Paris Agreement) 
6 Decision 1/CP.21 (12 december 2015), UN Doc. FCCC/CP/2015/10/ Add.1, §51. (hierna: Decision 1/CP.21)  
7 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 1.  
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gevolgen van de klimaatverandering. Vervolgens wordt besproken hoe het concept van loss 
and damage geëvolueerd is binnen de onderhandelingen onder het UNFCCC. De 
industrielanden weigeren om onder het Paris Agreement in extra financiële ondersteuning te 
voorzien voor loss and damage. Daarnaast blokkeren zij ook de mogelijkheid om via een 
rechtsgrond uit het Paris Agreement aansprakelijk te worden gesteld en bijgevolg 
compensatie te moeten betalen voor de bijdrage die zij hebben in schade die zich reeds 
voordoet in de ontwikkelingslanden. De tegenstelling tussen de industrielanden en de 
ontwikkelingslanden zorgt ervoor dat er tot op heden nog geen compensatiemechanisme 
bestaat waarop laatstgenoemden beroep kunnen doen. Ten slotte wordt besproken of men 
langs een minder ingrijpende weg door het toewijzen van verantwoordelijkheid in plaats van 
het toewijzen van aansprakelijkheid tot een oplossing kan komen.  
 
In deel 2 wordt een eerste oplossing aangereikt om langs een alternatieve weg compensatie 
te verkrijgen voor de residuele klimaatschade. Deze mogelijkheid bestaat uit het voeren van 
een proces door een staat tegen een andere staat voor een internationaal forum. In dat geval 
komen er echter heel wat vragen bovendrijven waarop niet altijd een sluitend antwoord kan 
worden gevonden. Vooreerst moet de fout van de staat voor de bijdrage in de opwarming van 
de aarde bewezen worden en de schuld daarvoor aan die staat toegerekend worden. 
Vervolgens moet er een causaal verband tussen de handeling van de staat en de ontstane 
schade worden aangetoond. Tenslotte moet een rechtsgrond gevonden worden in het 
internationaal recht om de claim van aansprakelijkheid en compensatie te onderbouwen en 
moet er vastgesteld worden voor welk internationaal forum de eis gebracht kan worden.  
 
In deel 3 wordt ingegaan op een tweede alternatieve oplossing die vooral door de ontwikkelde 
landen gestimuleerd wordt. Risicomanagementsystemen en verzekeringsmechanismes die 
het risico op klimaatschade verdelen, verplaatsen of verminderen worden reeds in sommige 
kwetsbare regio’s toegepast. De drie verschillende manieren van risicomanagement zijn 
risicovermindering, risicobehoud en risico-overdracht. In dit deel worden de mogelijkheden, 
de uitdagingen en de beperkingen die aan die verschillende systemen verbonden zijn 
besproken. Bovendien is voor sommige complexe nadelige effecten, zoals voor de langzame 
gevolgen van de klimaatverandering, een combinatie van verschillende systemen van 
risicomanagement vereist om de risico’s op klimaatschade te tackelen. Vervolgens wordt een 
voorbeeld van een regionaal mechanisme besproken dat reeds in werking is. Ten slotte kan 
nog de bedenking gemaakt worden dat het huidige klimaatregime (en deze masterproef) zich 
uitsluitend focust op de nadelige gevolgen die zich zullen voordoen in de ontwikkelingslanden. 
De vraag die zich dan stelt is in welke mate de nadelige gevolgen die zich ongetwijfeld ook in 
die landen zullen voordoen kunnen leiden tot loss and damage. 
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1. Loss and damage binnen de klimaatonderhandelingen van de Verenigde 
Naties 

 
1.1. Begrip  

1.1.1. ‘Loss and Damage’ als een losstaand concept van ‘Adaptation’ en ‘Mitigation’ 

 
Vanaf de begindagen van de VN-klimaatonderhandelingen werd de oplossing in het tackelen 
van de klimaatproblematiek gevonden op twee mogelijke manieren: mitigation en 
adaptation. Bij de onderhandelingen van het Kyotoprotocol (hierna: KP) lag de focus vooral 
bij ‘mitigation’ wat tot doel heeft de menselijke oorzaken van klimaatverandering te 
verminderen door het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.89 
Mitigatie was toen de belangrijkste doelstelling en dit kwam tot uiting enerzijds door in artikel 
3 van het Kyoto Protocol de verplichting op te nemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2012 met vijf procent te verlagen in vergelijking met het uitstootpeil in 1990 en anderzijds 
door het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuurlijke afvoersystemen zoals 
de oceanen en het regenwoud.10 Naargelang de klimaatonderhandelingen vorderden kwam 
men echter tot de realisatie dat schadelijke gevolgen onvermijdbaar zouden zijn en verschoof 
de nadruk naar ‘adaptation’. Adaptatie gaat nog een stap verder en houdt in dat men enerzijds 
de natuurlijk of menselijke systemen gaat aanpassen om te anticiperen op de te verwachten 
en de actuele klimaat stimuli en om de schadelijke gevolgen daarvan te tackelen en anderzijds 
door nieuwe kansen die zich voordoen effectief te benutten.11  
 
Experten wezen de internationale gemeenschap erop dat indien de mitigatie en adaptatie 
infrastructuren hun beste werk zullen hebben geleverd er nog steeds onherstelbare schade 
zal optreden. Sommige gevolgen van de klimaatverandering zijn zo verregaand dat loutere 
adaptatiemaatregelen niet volstaan.  

In de SIDS worden de constructieplannen met het oog op adaptatie van deze zeer kwetsbare 
eilandstaten momenteel gefinancierd door het Adaptation Fund en het Green Climate fund 
die binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change werden opgericht.12 
Een voorbeeld van de schadelijke effecten ten gevolge van klimaatverandering is dat men nu 
reeds voorziet dat op een gegeven moment de golfbrekers voor de Malediven en Tuvalu het 
zullen begeven met als gevolg dat hele gemeenschappen en landen compensatie nodig zullen 
hebben voor het herstel van de verliezen nadat een verwoestende ramp heeft 
plaatsgevonden. 13 Voor deze eilandstaten is het noodzakelijk dat er binnen het UNFCCC een 

                                                        
8 A. SOETE, “Het Paris agreement: one giant leap for mankind, one small step for climate?”, MER 2016, (125) 
128. (hierna: A. SOETE, MER). 
9 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change van 11 December 1997, 
UNTS, vol. 2303, 162. (hierna: KP) 
10 Nasa website, Global Climate Change: Vital Signs of the Planet, “Responding to Climate Change”, 
https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/; Art. 2, 1, a, ii KP 
11 J. MCGEE, L. PHELAN, J. WENTA, “Writing the fine print: developing regional insurance for climate change 
adaptation in the Pacific”, Melb. J. Int'l L. 2014, (444) 445-449.  
12 Infra 1.3.1. Klimaatfinanciering 
13 BBC News, “Sea Wall ‘saves Maldives Capital’”, 10 januari 2015, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4161491.stm.  
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systeem wordt uitgewerkt dat voorziet in een verzekeringsmechanisme voor risico’s bij een 
mogelijke natuurramp en dat er in compensatie wordt voorzien bij onherstelbare schade.14 

Hoewel de Alliance of Small Island States15 (hierna: AOSIS) reeds bij de klimaatonderhandeling 
van 1991 een voorstel deed tot het opnemen van een verzekeringsmechanisme voor de 
onherstelbare en onvermijdbare schade door de stijging van het zeeniveau werden loss and 
damage pas in het Paris Agreement van 2015 gezien als een van adaptatie losstaand concept. 
Voor de eerste keer werd er in een internationaal verdrag een aparte status gegeven aan het 
begrip.16 

1.1.2. De betekenis van het begrip loss and damage 

 
Dat schade en verlies zich door de gevolgen van de klimaatverandering zullen voordoen wordt 
door ongeveer de hele internationale gemeenschap erkend maar er bestaat daarentegen 
geen consensus over wat het begrip ‘loss and damage’ precies inhoudt. Ook artikel 8 van het 
PA geeft geen sluitende definitie.  

 
Art. 8, 1 Paris Agreement: 
 

“Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and 
damage associated with the adverse effects of climate change, including extreme 
weather events and slow onset events, and the role of sustainable development in 
reducing the risk of loss and damage.” 
 

Om inzicht te krijgen in het concept loss and damage moet gekeken worden naar de betekenis 
die hieraan door verschillende bronnen van de Verenigde Naties en andere internationale 
rechtsleer gegeven wordt.  
 
‘Loss’ staat voor de schade en verlies die onherstelbaar zijn ten gevolge van de veranderingen 
in het klimaat. Voorbeelden hiervan zijn de totale vernieling van de kustlijn door de stijging 
van de zeespiegel of de totale verdwijning van een vispopulatie door de verzuring van de 
oceaan. Het verlies kan economisch zijn zoals het verlies van de globale hoeveelheid 
zoetwater door het smelten van het gletsjerijs maar ook niet-economisch. Non-economic loss 
and damage (NELS) zijn niet in geld waardeerbare verliezen en slaan op goederen die meestal 
niet op de markt worden verhandeld.17 Stel dat een eiland onbewoonbaar wordt door de 
stijging van de zeespiegel en daardoor de gemeenschap volledig moet migreren dan lijden de 
getroffenen bepaalde economische verliezen zoals het verminderen van inkomen door het 
uitsterven van de vispopulatie en de verzilting van de vruchtbare gronden. Daarnaast verliezen 
zij ook een deel van hun erfgoed zoals bijvoorbeeld de traditionele manier van vissen, wat kan 

                                                        
14 M. BURKETT, “Loss and damage”, climate law 2014, vol. 4, (119) 119-124. (hierna: M. BURKETT, climate law) 
15 The Association for Small Island States is een associatie tussen 44 kleine eilandstaten en laagliggende 
kuststaten die een niveau van ontwikkeling en een gemeenschappelijke klimaatproblematiek delen. Binnen de 
onderhandelingen in de VN zijn ze de stem en lobbygroep van de kleine eilandstaten. (hierna: AOSIS) 
16 Art. 8 PA; A. SOETE, MER, supra vn. 8, 128. 
17 UNFCCC website, loss and damage executive committee , “NELS side-event summary note”, 2016, 
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/p
df/nels_side_event_summary_note.pdf.  
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leiden tot een destabilisatie van de gemeenschap aangezien zij hun verbondenheid met hun 
cultuur en hun leefgebied kwijtraken wat op zijn beurt resulteert in het gevoel dat ze nergens 
thuishoren. Deze verliezen worden beschouwd als niet-economisch. Andere voorbeelden van 
niet-economische verliezen zijn de aantasting van de volksgezondheid en zelfs het verlies van 
mensenlevens indien er bijvoorbeeld na zware overstromingen een malariaepidemie 
uitbreekt.18 Klimaatmigratie en daarmee meestal samenhangend het verlies van territorium 
maar ook het verlies van biodiversiteit en ecosystemen worden ook beschouwd als niet-
economische verliezen. Deze verliezen ondermijnen daarbij nog meer de weerstand van de 
reeds kwetsbare gebieden voor de toekomstige impact van de klimaatverandering.19   
 
‘Damage’ staat voor schade die wel nog te herstellen is. Indien door een storm een stuk van 
de kustmangrove is vernield, dan valt dit onder die categorie. Als geheel begrip worden loss 
and damage gezien als de huidige en potentiële schadelijke gevolgen die ontstaan door 
klimaatverandering en die de menselijke en de natuurlijke systemen negatief beïnvloeden. 
Deze gevolgen worden vooral gevoeld door meer kwetsbare ontwikkelingslanden. Beide 
begrippen kunnen de ontwikkeling in die landen doen stopzetten of zelfs terugdraaien en 
daarnaast werken zij armoede in de hand wat opnieuw voor de minst ontwikkelde landen de 
zwaarste gevolgen heeft.20  

De gevolgen van klimaatverandering worden ondergebracht in twee groepen. Enerzijds zijn er 
de ‘slow and onset events’ of verlies en schade door de langzame gevolgen van 
klimaatverandering. COP-16 geeft een opsomming van deze gevolgen: het stijgen van de 
zeespiegel, het verhogen van de temperatuur, de verzuring van de oceaan, het smelten van 
het gletsjerijs en de gerelateerde gevolgen, de verzilting van de grond en het zoetwater, land 
en bos degradatie, het verlies van biodiversiteit en woestijnvorming.21 Anderzijds zijn er de 
‘extreme wheather events’. Dit zijn extreme weersomstandigheden en natuurrampen zoals 
overstromingen, zware stormen en orkanen, modderstromen, droogte, bosbranden die niet 
enkel zullen toenemen in frequentie maar ook aan intensiteit.  

1.1.3. Terminologische beschouwingen 

Uit het Paris Agreement zelf kan niet echt een sluitende juridische definitie voor loss and 
damage worden afgeleid want het artikel verstrekt vooral voorbeelden van de gevolgen die 
zich kunnen voordoen zoals extreme weather events en slow-onset events. De enige zeer 
ruime betekenis die in de tekst kan worden gevonden is dat het verlies en schade betreft die 
voortvloeien uit de nadelige gevolgen van de klimaatverandering. Dit schept echter geen 
duidelijkheid over waaruit loss and damage nu echt bestaan wat het moeilijk maakt om te 
beoordelen wat de exacte gevolgen van artikel 8 van het Paris Agreement zullen zijn.  

In de literatuur werd voornamelijk gediscussieerd over het verschil tussen loss and damage 
en adaptation. Zoals eerder besproken is er een consensus die benadrukt dat er nog steeds 

                                                        
18 S. CHAN, O. SERDECZNY, “Non-economic loss and damage in the context of climate change: 
Understanding the challenges”, German Development Institute 2016, https://www.die-
gdi.de/uploads/media/DP_3.2016.pdf.  
19 M. BURKETT, climate law, supra vn. 14, 121. 
20 Ibid. 
21 Decision 1/CP.16 (15 maart 2011), Un doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, §25. (hierna: Decision 1/CP.16) 
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schade zal optreden hoeveel er ook verwezenlijkt wordt op vlak van adaptatie en het is die 
residuele schade waarop het begrip betrekking heeft. Het doel van adaptatie is zonder twijfel 
het vermijden van loss and damage maar het is onduidelijk wat het verschil precies is tussen 
die twee begrippen. Loss and damage staat echter voor schade die zich reeds heeft 
voorgedaan terwijl adaptatiemaatregelen worden genomen alvorens verlies en schade zich 
voordoen met als doel deze te voorkomen. Het verschil moet dus niet gevonden worden in de 
praktische gevolgen van de begrippen maar in hun verschillende doelstellingen. 

Een voorbeeld dat duidelijkheid schept is het verlies van een habitat als gevolg van een 
tropische storm nadat reeds maatregelen genomen werden om kusterosie te voorkomen. De 
maatregelen die worden genomen als een oplossing voor klimaatverandering worden gezien 
als adaptatie maar het verlies van de habitat is permanent en wordt gezien als loss and 
damage.  

Terminologische helderheid is echter cruciaal wanneer de internationale gemeenschap 
beleidsbeslissingen wil nemen die een oplossing bieden voor loss and damage. Een sluitende 
definitie is bijgevolg noodzakelijk indien op vraag van de ontwikkelingslanden wordt ingegaan 
om in compensatie te voorzien. Als er echter geen duidelijkheid bestaat over de schade die 
onder loss and damage valt dan kan er ook geen duidelijkheid zijn over de financiering die 
nodig is om loss and damage te vergoeden. Sommige auteurs zien die onduidelijkheid echter 
als een manier om bewust de gevolgen te boycotten die uit artikel 8 PA kunnen voortvloeien 
zoals een rechtsgrond waarop de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld van de 
ontwikkelde landen op basis van de verantwoordelijkheid die zij hebben in de opwarming van 
de aarde of zoals dat de ontwikkelde landen in extra financiering moeten voorzien ten gunste 
van de ontwikkelingslanden voor die klimaatschade.22  

1.2. De evolutie van loss and damage in de UNFCCC onderhandelingen 
 
De wortels van het loss and damage debat gaan terug tot de eerste klimaatonderhandelingen 
binnen de Verenigde Naties die uiteindelijk hebben geleid tot de totstandkoming van het 
UNFCCC in 1992.23 AOSIS stelde reeds tijdens dat overleg voor om in een 
verzekeringsmechanisme te voorzien om de schade die zou voortvloeien uit de stijging van 
het zeeniveau te compenseren.24 Hoewel dit voorstel werd afgewezen werd er wel een 
vermelding gemaakt in art. 4.8 UNFCCC dat verzekering kan worden aangewend als een 
instrument om tegemoet te komen aan de belangen van de meest kwetsbare 
ontwikkelingslanden zoals de kleine eilandstaten.25 
 
Tijdens de volgende onderhandelingen focuste men zich vooral op mitigatie en adaptatie 
maatregelen. In de zevende Conference of the Parties (hierna: COP) in 2001 beslisten de staten 

                                                        
22 E. LEES, “Responsibility and Liability for climate loss and damage after Paris”, Climate Policy 2017, 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2016.1197095?journalCode=tcpo20, vol. 17, (59) 61-
62 ; infra 1.4. 
23 United Nations Framework Convention on Climate Change van 9 mei 1992, UNTS, vol. 1771, 107 (hierna: 
UNFCCC 1992); J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5.  
24 A. SOETE, MER, supra vn. 8, 128. 
25 M. BURKETT, climate law, supra vn. 14.  
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om de acties gerelateerd aan verzekering te bespreken op de volgende 
klimaatonderhandelingen maar hieraan werd uiteindelijk geen navolging gegeven.26 
 
In 2007 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change27 (hierna: IPCC) een 
rapport dat de aandacht vestigde op de noodzaak om zich aan te passen aan de toekomstige 
en reeds bestaande gevolgen van de opwarming van de aarde en rond die tijd begon ook het 
concept loss and damage aan belang te winnen.28 Het Bali Action Plan dat werd aangenomen 
in COP-13 vermeldt voor de eerste maal binnen de UNFCCC onderhandelingen het begrip 
maar dit werd wel nog steeds gezien als een onderdeel van adaptatie.29 
 
In latere onderhandelingen zou loss and damage echter voor grote onenigheid zorgen tussen 
de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen aangezien die laatste zich enorm verzetten 
tegen nieuwe mechanismen waarbij zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 
klimaatschade en in een mogelijkheid tot compensatie voorziet ten gunste van de derde 
wereld.30 Deze tegenstelling kwam tot uiting toen AOSIS in de COP-14 in Poznan voorstelde 
om een loss and damage mechanisme in te voeren dat bestond uit drie stromingen: een 
verzekeringsmechanisme voor risico’s geassocieerd met extreme weersomstandigheden, een 
compensatie component voor de langzame gevolgen van klimaatverandering en een 
risicomanagement component.31 Tijdens de onderhandelingen van 2010 in Bonn kantten de 
EU en Canada zich echter enorm tegen het introduceren van nieuwe financieringsmechanisme 
binnen de UNFCCC en de VS verklaarde daarnaast dat zij enkel de verzekeringsaspecten van 
AOSIS in overweging zouden nemen.32 
 
In het Cancun Implementation Framework van 2010 werd benadrukt dat aan adaptatie een 
even grote prioriteit moet worden gegeven als aan mitigatie.33 Via internationale 
onderhandelingen en verregaande actie moeten de lidstaten de weerbaarheid van 
ontwikkelingslanden versterken en de kwetsbaarheid van die landen verminderen, rekening 
houdende met de dringende en onmiddellijke noodzaak tot implementatie van de 
adaptatiemaatregelen voor de kwetsbaarste ontwikkelingslanden.34 Daarnaast erkent het de 
nood aan internationale samenwerking en expertise om loss and damage geassocieerd met 
de negatieve effecten van klimaatverandering beter te begrijpen en te verminderen, inclusief 
die gevolgen die ontstaan door extreme weeromstandigheden en de langzame gevolgen van 
de klimaatverandering.35 Ondanks de groeiende tweestrijd tussen de ontwikkelingslanden en 
de ontwikkelde landen werd in de implementatiebeslissing een tweejarig Work Programme 
for Loss and Damage opgericht en gestructureerd rond drie thema’s: de analyse van de risico’s 
                                                        
26 Decision 5/CP.9 (21 januari 2002), Un Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.1, §9.  
27 Supra 2.1.2. 
28 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5.  
29 Decision 1/CP.13 (25 March 1998), UN Doc. FCCC/CP/2007/6/Add.1, 1. (c)(iii) (hierna: Decision 1/CP.13); A. 
SOETE, MER, supra vn. 8, 128. 
30M. BURKETT, climate law, supra vn. 14, 127.  
31 Alliance of Small Island States website, “Proposal to the AWG-LCA: Multi-Window Mechanism to Address 
Loss and Damage from Climate Change Impacts”, 2008, 
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/aosisinsurance061208.pdf. (Laatst geraadpleegd: 13 mei 
2018) 
32 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5.  
33 Decision 1/CP.16 (15 maart 2011), Un Doc. FCCC/CP/2010/7/Add.1, §2 (ii). (hierna: Decision 1/CP. 16) 
34 Decision 1/CP.16, §11 
35 M. BURKETT, climate law, supra vn. 14, 127.  
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geassocieerd met loss and damage, het onderzoek naar mogelijke manieren om hiermee om 
te gaan en het verduidelijken van de rol van de conventie bij de toepassing van deze 
manieren.36  
 
Tijdens de achttiende COP werd de druk door de ontwikkelingslanden om loss and damage 
binnen het UNFCCC te institutionaliseren enorm opgedreven. Vooral de Least Developed 
Countries (hierna: LDC’s) werden zeer actief in het lobbyen. Daarnaast kwam er van buitenaf 
ook steun van verschillende niet-gouvernementele organisaties zoals ActionAid, 
GermanWatch, WWF en Oxfam die campagne voerden en juridische bijstand verleenden. 
Desalniettemin werd er in de finale tekst, gekend als de Doha Gateway, enkel melding 
gemaakt van herstel en niet van compensatie als de oplossing om loss and damage in de 
toekomst te verhelpen.37 Daarnaast werd er beslist dat men in de volgende Conference of the 
Parties een internationaal mechanisme in het leven wou roepen om de loss and damage 
geassocieerd met de negatieve effecten van de klimaatverandering in de kwetsbare 
ontwikkelingslanden aan te pakken.38  
 
Gedurende COP-19 werd de voorgaande beslissing tot institutionalisering tot uitvoer gebracht 
met de oprichting van het Warsaw International Mechanism en het bijhorend uitvoerend 
comité onder het Cancun Adaptation Framework.39 In de eindbeslissing werd daarnaast 
bepaald dat de structuur, het mandaat en de doeltreffendheid van het mechanisme in COP-
22 zullen herzien worden met het oog op het nemen van een passende beslissing gezien de 
uitkomst van deze herziening.40  

1.2.1. Warsaw International Mechanism 

1.2.1.1. Functies 
 
De functies van het Warsaw International Mechanism (hierna: WIM) zijn driedelig. De eerste 
functie betreft het verbreden van het inzicht en de kennis over maatregelen van 
risicobeheersing die genomen kunnen worden om met loss and damage te kunnen 
omspringen. Het WIM assisteert in het verzamelen, het delen en het gebruiken van informatie 
en data. Daarnaast publiceert het overzichten van de best practices, de uitdagingen, de 
ervaringen en de lessen die werden opgedaan bij de uitvoering van deze maatregelen. 
 
De tweede functie betreft het versterken van de dialoog, de coördinatie, de samenhang en de 
samenwerking tussen relevante betrokkenen door in begeleiding, coördinatie en controle te 
voorzien. Het WIM zal daarnaast de dialoog en samenwerking tussen de verschillende 
belangengroepen die buiten de conventie opereren bevorderen. 
 
De derde functie betreft het uitbreiden van acties en ondersteuning betreffende loss and 
damage op het vlak van financiering, technologie en capaciteitsverhoging.41 Toch wordt in de 

                                                        
36 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5. 
37 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5; Decision 3/CP.18 (8 december 
2012), Un Doc.FCCC/CP/2012/8/Add.1, §7, a, iv. (hierna: Decision 3/CP.18) 
38 Decision 3/CP.18, §9.  
39 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 5.  
40 Decision 2/CP.19 (23 november 2013), Un Doc., FCCC/CP/2013/10/Add.1, §16. (hierna: Decision 2/CP.19) 
41 UNFCCC website. “WIM for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts” 
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COP-beslissingen niets vermeld over de mogelijkheid om onder het UNFCCC een mechanisme 
in te voeren dat voorziet in de financiering van loss and damage naar analogie met het 
Adaptation Fund en het Green Climate Fund die werden opgericht om adaptatiemaatregelen 
in ontwikkelingslanden te financieren noch over andere mogelijke financieringsmethoden.42   
 
Deze functies worden uitgeoefend in samenwerking met andere relevante instellingen en 
werkgroepen die bestaan onder de conventie. Daarnaast moet het mechanisme het 
ontwikkelen, samenvoegen, analyseren en controleren van informatie promoten en voorzien 
in technische ondersteuning. Tenslotte maakt het WIM aanbevelingen over hoe men bronnen 
en expertise op het nationaal, regionaal en internationaal niveau dient te mobiliseren, om zo 
de betrokkenheid, de acties en de samenwerking onder de conventie maar ook daarbuiten te 
optimaliseren.43 
 
1.2.1.2. Bevoegdheden  
 
Het Executive Committee (hierna: ExComm) werd in het leven geroepen om de implementatie 
van de functies van het WIM te ondersteunen. De COP houdt toezicht op de werking van het 
WIM en het ExComm legt verantwoording aan hen af. Jaarlijks wordt via the Subsidiary Body 
for Scientific and Technical advice en het Subsidiary Body for Implementations aan de COP 
gerapporteerd en aanbevelingen gemaakt.44 In de eindbeslissing van COP-20 wordt de 
bevoegdheid van dit ExComm verder gespecifieerd: zij kunnen expertgroepen, 
subcommittees, panels, thematische adviesgroepen of taakgerichte ad hoc werkgroepen 
aanstellen om het WIM te ondersteunen in het uitoefenen van zijn functies en te rapporteren 
aan het ExComm.45  
 
1.2.1.3. Structuur 
 
Het ExComm beslist bij consensus en zal bestaan uit tien lidstaten uit de Annex-I lijst en uit 
tien niet Annex-I lidstaten46 waaronder minstens twee leden van de Afrikaanse Unie, twee 
leden van de Aziatisch-Pacifische staten, twee leden van de Latijns-Amerikaanse en 
Caraïbische staten en uit telkens een kleine eilandstaat en een LDC en tenslotte nog uit twee 
non-annex I landen.47  
 
Loss and damage heeft een lange weg afgelegd naar de aparte status die uiteindelijk 
verkregen werd in het Paris Agreement. De focus in de vorige onderhandelingen ligt 
voornamelijk bij het verzamelen van data, het uitbreiden van kennis en informatie en op het 
bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.  

                                                        
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php. (laatste geraadpleegd: 13 mei 
2018); Infra  
42 Infra 1.4.2. 
43 Decision 2/CP.19, §7 
44 Decision 2/CP.19, § 3-4.  
45 Decision 2/CP.20 (13 december 2014), Un Doc. FCCC/CP/2014/10/Add.2, §8. (hierna: Decision 2/CP.20) 
46 Partijen van het het UNFCCC die niet op de Annex-1 lijst staan zijn meestal ontwikkelingslanden met een 
lager inkomen. Indien zij voldoende ontwikkeld zijn kunnen ze vrijwillig aanvragen om een Annex-1 land te 
worden. 
47 Decision 2/CP.20, §5, 9 
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1.2.2. Loss and damage in het Paris Agreement 

 
Het Paris Agreement werd aangenomen in de 21e Conference of the Parties van het UNFCCC 
op 12 december 2015 als annex bij de beslissing 1/CP.21. Het doel van het akkoord bestaat 
erin om de implementatie van het UNFCCC te verbeteren en mondiaal de stijging van de 
gemiddelde globale temperatuur in vergelijking met de pre-industriële tijd onder de 2 °C en 
indien mogelijk zelfs onder 1,5 °C te houden.48  
 
Voor de ontwikkelingslanden betekende het Paris Agreement op het vlak van loss and damage 
een enorme doorbraak omdat het concept eindelijk een eigen status verkreeg in artikel 8 PA 
als derde pijler naast adaptation en mitigation. Loss and damage was echter een van de meest 
controversiële onderwerpen in het onderhandelingsproces waardoor er pas op het einde van 
de COP een beslissing viel. De coalitie van ontwikkelde landen onder leiding van de Verenigde 
Staten oefende een grote druk uit waardoor er in paragraaf 51 van de eindbeslissing wordt 
benadrukt dat het PA niet als basis kan dienen voor compensatie en aansprakelijkheid ten 
gunste van de meest kwetsbare landen die het grootste risico lopen op klimaatschade.49  
 
Artikel 8 van het PA spoort de lidstaten aan om het belang van loss and damage niet te 
onderschatten en de rol van duurzame ontwikkeling daarin te erkennen. Partijen moeten op 
een coöperatieve manier en door het verschaffen van faciliteiten het inzicht, de maatregelen 
en de ondersteuning betreffende de problematiek verbeteren. Het artikel specifieert op welk 
vlakken de partijen dit moeten verwezenlijken. Dit is onder andere op het vlak van 
waarschuwingssystemen, paraatheid bij noodsituaties, de kennis over de langzame gevolgen 
van klimaatverandering, situaties die onomkeerbare schade en verlies veroorzaken en 
verzekeringsmechanismes.  
 
Daarnaast bepaalt artikel 8 PA dat het Warsaw International Mechanism een permanente 
status verkrijgt als orgaan onder het UNFCCC en wordt de positie ervan versterkt en de 
bevoegdheid uitgebreid voor zover de COP dit toelaat.50 In de beslissing van de COP-21 
verzoeken de partijen aan het mechanisme om in een clearinghouse for risk transfer en een 
task force on displacement te voorzien die zullen worden geoperationaliseerd in de volgende 
klimaatonderhandelingen.51 
 
1.2.2.1. Clearing House on Risk Transfer 
  
Dit clearing house zal dienen als een databank waarin informatie over verzekeringen en risico-
overdracht wordt verzameld en beschikbaar gesteld aan de partijen om hen te ondersteunen 
in hun ontwikkeling en operationalisering van effectieve risicomanagement strategiën.52 Deze 
databank is toegankelijk op vraag van de partijen en kan een belangrijke tool zijn voor 
kwetsbare regio’s die over onvoldoende middelen beschikken om zelf toegang te verkrijgen 

                                                        
48 A. SOETE, MER, supra vn. 8, 126.  
49 C. TRSECK, P. KEENLYSIDE, M. VON UNGER, “The Paris Agreement: A New Beginning”, JEEPL 2016, vol. 13, (3) 
19; Decision 1/CP. 21, § 51.  
50 Art. 8 PA 
51 Infra.  
52 Decision 1/CP. 21, § 49.  
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tot mechanismes die voorzien in risico-overdracht.53 Later in dit werk worden verder ingegaan 
op deze mechanismes.  
 
1.2.2.2. Taskforce on Displacement 
 
Tijdens de komende onderhandelingen zal de problematiek van klimaatmigratie alsmaar meer 
aan belang winnen aangezien dit wordt gezien als een loss and damage met de grootste 
globale impact. In de eindbeslissing van deze COP werd dan ook aan het ExComm gevraagd 
om een taskforce in het leven te roepen met de bevoegdheid om aanbevelingen te doen om 
migratie door klimaatschade te voorkomen en te verhelpen. Het ExComm rapporteert dan 
over die aanbevelingen aan de COP. In december 2018 zal het ExComm de 
ontwerpaanbevelingen van de taskforce voorstellen op de COP-24 in Katowice.54 

Om tot deze aanbevelingen te komen doet de taskforce niet enkel beroep op expertise en 
studies van andere instellingen en expertgroepen die opereren onder het UNFCCC maar ook 
van organisaties daarbuiten. De eerstgenoemde organisaties zijn onder andere de 
internationale organisatie voor migratie (IOM), de United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) en de internationale arbeidsorganisatie (ILO). In het tweejarige 
werkprogramma van de taskforce worden verschillende activiteiten op de agenda geplaatst. 
Op het nationaal niveau wordt de staat van kennis en het huidige beleid rond 
klimaatverandering in combinatie met migratie basis van publieke documenten verzameld en 
geanalyseerd. Op het internationaal en het regionaal niveau gaat de taskforce ook kijken naar 
de stand van zaken van het klimaatmigratiebeleid in andere VN-lichamen en brengt men de 
bestaande internationale en regionale mechanismes en mogelijke oplossingen in kaart. Zij 
bevorderen de systematische dataverzameling en de opvolging van klimaatmigratie op alle 
niveaus om zo de grootste noden en risico’s te identificeren om uiteindelijk een passende 
beleidsoplossing te formuleren.55  

1.2.3. De herziening en verdere implementatie van het WIM in de Marrakesh Conferentie 

 
De tweeëntwintigste UNFCCC waarin de COP voor de eerste maal bijeenkwam als Meeting of 
the Parties to the Paris Agreement (CMA 1) werd gehouden in november 2016 in Marrakesh 
met als voornaamste doel om de evolutie van de implementatie van het PA te evalueren. 
Tijdens de voorgaande COP-beslissing werd aangenomen dat men de structuur, het mandaat 
en de doeltreffendheid van het WIM tijdens COP-22 ging herzien met als doel om het vergaren 
van kennis, de coördinatie en de ondersteuning van loss and damage te bevorderen.  
 

                                                        
53 J. KREIENKAMP, L. VANHALA, UCL Global Governance Institute, supra vn. 1, 8. 
54United Nations Climate Change website, loss and damage executive committee, “Task Force on Displacement 
at glance”, 2017, 
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/items/9978.php 
(laatst geraadpleegd: 23 maart 2018).  
55 United Nations Climate Change website, adaptation workstreams, “Workplan of the task force on 
displacement”, 
https://unfccc.int/files/adaptation/workstreams/loss_and_damage/application/pdf/tfd_workplan.pdf. (laatst 
geraadpleegd: 26 maart 2018) 
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Loss and damage was echter opnieuw een heikel punt voor de onderhandelaars wat de 
beraadslagingen over het mechanisme gedurende de eerste week van de COP deed vertragen. 
De ontwikkelingslanden en de industrielanden konden het maar niet eens worden over hoe 
het mandaat van het WIM moest geïnterpreteerd worden. Toch werd uiteindelijk een 
consensus bereikt die zonder bezwaar werd aangenomen op de plenaire vergadering. Het 
bereikte akkoord beantwoord echter vooral procedurele vragen zonder dat er op inhoudelijk 
vlak veel wordt uitgeklaard.56 
 
De beslissing voert een periodische evaluatie van het WIM waarvan de eerste zal plaatsvinden 
in 2019 en de opeenvolgende evaluaties niet meer dan vijf jaar na elkaar gehouden worden. 
Deze herzieningen moeten de vooruitgang van de implementatie van het werkprogramma 
van het ExComm beoordelen maar moet ook een langetermijnvisie hanteren die reflecteert 
over hoe het mandaat van het WIM kan versterkt en uitgebreid worden.57 
 
Op de vraag naar financiering voor de implementatie van loss and damage maatregelen was 
het antwoord opnieuw procedureel. Voor de evaluatie in 2019 moet door het secretariaat van 
het WIM een technische paper worden opgesteld die zich wijdt aan de bronnen van financiële 
ondersteuning voor het nemen van die maatregelen. Zij moeten enerzijds de bronnen die 
voorzien worden door het Financial Mechanism58 binnen het UNFCCC en ook de voorwaarden 
die vervuld moeten zijn om toegang te verkrijgen tot die steun, bekijken. Anderzijds moet het 
secretariaat ook de bronnen van financiering die buiten het UNFCCC liggen analyseren.59 De 
ontwikkelingslanden blijven voorlopig nog op hun honger zitten aangezien er nog steeds geen 
duidelijkheid bestaat over een mogelijke ontwikkeling van een financieringsmechanisme voor 
loss and damage. 
 
Tenslotte nodigt de COP de geïnteresseerde partijen uit om een nationaal contactpunt te 
voorzien met het oog op het bevorderen van de implementatie van maatregelen om loss and 
damage het hoofd te bieden op het nationaal niveau.60 
 
1.3. Klimaatfinanciering onder het Paris Agreement 
 
Artikel 9.1 van het Paris Agreement stelt dat ontwikkelde lidstaten financiële middelen 
moeten voorzien om ontwikkelingslanden te ondersteunen met betrekking tot mitigatie. In 
de vierde alinea van het artikel wordt vervolgens bepaald dat het doel van die financiële 
ondersteuning moet zijn om een balans te vinden tussen adaptatie en mitigatie inspanningen. 
Het artikel bepaalt echter niets over de mogelijke financiering van loss and damage.  
 
Artikel 9.8 van het Paris Agreement bepaalt dat het bestaande Financial Mechanism onder 
het UNFCCC ook zal dienen als financieel mechanisme voor het PA. Dit mechanisme bestaat 

                                                        
56 Climate Observer website, “Special COP 22 – Review of the Loss & Damage mechanism agreed in Marrakech”, 
21 november 2016, http://climateobserver.org/review-ld-mechanism-agreed-cop-22/ (laatst geraadpleegd: 13 
mei 2018) 
57 Decision 4/CP.22 (17 november 2016), Un Doc. FCCC/CP/2016/10/Add.1, § 2.a.b.c. (hierna: Decision 4/CP.22) 
58 Supra, 1.3. 
59 Decision 4/CP.22, § 2.f.g.  
60 Decision 4/CP.22, § 4.d. 
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uit twee belangrijke bronnen van financiering met name het Adaptation Fund en het Green 
Climate Fund.  
 

1.3.1. The Adaptation Fund 

 
Het Adaptation Fund werd opgericht in bij het Kyoto Protocol om concrete adaptatie 
projecten en programma’s in de ontwikkelingslanden te financieren. Sinds 2010 heeft het 
Fonds 477 miljoen dollar aangewend om 76 landen waarvan 28 LDCs en 19 SIDS te 
ondersteunen. De Adaptation Fund Board houdt toezicht en beheert het en de Wereldbank 
fungeert als trustee.  
 
Onder het Clean Development Mechanism (hierna: CDM) kunnen emissiereductie projecten 
in ontwikkelingslanden certified emission reduction credits (hierna: CERs) voor die landen 
opleveren.61 Eén CER is het equivalent van één ton koolstofdioxide. Deze CERs kunnen 
verkocht worden aan de geïndustrialiseerde landen en is een alternatieve manier waarop zij 
hun emissiereductie doelstelling kunnen halen. Het Adaptation Fund wordt voornamelijk 
gefinancierd door de opbrengst uit de heffing van 2% op de verkoop van die CERs. Het CDM 
stimuleert het verminderen van de uitstoot in ontwikkelingslanden terwijl het de 
geïndustrialiseerd landen alternatieve opties geeft om hun reductiedoelen te bereiken. 
 
Het Adaptation Fund focust zich zoals uit de naam kan worden afgeleid, enkel op adaptatie 
projecten in de ontwikkelde landen. Het Fund heeft geen mandaat om ook te voorzien in 
financiering voor loss and damage.  
 

1.3.2. The Green Climate Fund 

Het Green Climate Fund (hierna: GCF) is een nieuw wereldwijd fonds dat gecreëerd is om de 
inspanningen van de ontwikkelingslanden te ondersteunen om hun broeikasuitstoot te 
beperken en zich aan te passen aan klimaatverandering.62 
 
Het GCF werd opgericht in de COP-16 in Cancun als deel van het bestaande Financial 
Mechanism onder de conventie.63 Het GCF heeft als doel om gelijke hoeveelheden aan 
financiering te voorzien voor mitigatie en adaptatie en zal hier naast de publieke sector ook 
de private sector voor aanspreken. In latere conferences of the parties werd het mandaat van 
het fonds niet verder uitgebreid. In de laatste COP van Marrakesh werd wel erkend dat de 
voorbereidingen en de implementatie van de NDCs en andere adaptatie gerelateerde 
elementen onder het Paris Agreement financieel kunnen worden ondersteund door de 
modaliteiten van het GCF.64 
 

                                                        
61 Voorbeelden van deze projecten kunnen gevonden worden op de UNFCCC website, “The share of proceeds 
from the clean development mechanism project activities for the Adaptation Fund”, 
http://cdm.unfccc.int/Issuance/SOPByProjectsTable.html (laatst geraadpleegd: 11 mei 2018) 
62 Green Climate Fund website, “About the Fund”, https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund. 
(laatst geraadpleegd: 8 mei 2018) 
63 Decision 1/CP.16, §100-102.  
64 Decision 10/CP.22 (17 november 2016), Un Doc. FCCC/CP/2016/10/Add.1, (2016), § 2(i) 
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Indien men het mandaat van deze fondsen bekijkt, kan worden vastgesteld dat er enkel 
gefocust wordt op de financiering voor het implementeren van adaptatie en 
reductiemaatregelen en dat er niets bepaald wordt over een mogelijke financiering van loss 
and damage. Bovendien bestaat er nog steeds geen sluitende definitie binnen het VN-
klimaatregime voor het begrip en bijgevolg ook niet voor de financiering ervan. Omdat het 
begrip loss and damage niet goed is afgebakend en dus niet bepaald is welke schade er precies 
onder valt, kan het problematisch zijn om te bepalen wanneer inspanningen van staten vallen 
onder adaptatiemaatregelen of onder maatregelen die loss and damage verhelpen.65 De 
mogelijkheid bestaat dus dat sommige van de laatstgenoemde maatregelen wel vallen onder 
adaptatie en dat er dus toch financiering voor kan gevonden worden onder het Financial 
Mechanism van het Paris Agreement.66  
 
1.4. Twee tegengestelde kampen in het compensatiedebat 
 
De ontwikkelde landen willen absoluut niet in bijkomende financiering voor loss and damage 
voorzien onder het UNFCCC. Daarnaast wordt in paragraaf 51 van de eindbeslissing bij het 
Paris Agreement uitdrukkelijk vermeldt dat artikel 8 PA geen basis is voor aansprakelijkheid 
en compensatie. De ontwikkelingslanden daarentegen vinden dat het gebrek aan een 
compensatie- en een aansprakelijkheidscomponent, het huidige WIM niet compleet maken. 
Wat zijn nu de gevolgen van die tegenstelling? 

1.4.1. Aansprakelijkheid van de ontwikkelde landen voor loss and damage 

Onder het internationaal gewoonterecht zijn staten verplicht om activiteiten te vermijden die 
onder hun jurisdictie schade kunnen veroorzaken aan het milieu van andere staten. De 
toepassing van de leer van de internationale staatsaansprakelijkheid in de context van de 
klimaatverandering is echter zeer complex.67 AOSIS heeft tijdens de klimaatonderhandelingen 
voorgesteld dat er binnen het UNFCCC een mechanisme moet worden ontwikkeld dat in 
vergoedingen ten gunste van de ontwikkelingslanden voorziet nadat zij getroffen zijn door 
loss and damage als gevolg van de klimaatverandering. De vergoeding zou dan een 
compensatie zijn die van de ontwikkelde landen wordt geëist omdat zij de meeste historische 
verantwoordelijkheid dragen in de opwarming van de aarde.  

Het voorstel van AOSIS gaat echter loodrecht in op de bezwaren van de ontwikkelde landen 
die een precedent dat leidt tot staatsaansprakelijkheid voor het veroorzaken van 
klimaatschade absoluut willen vermijden.68 Dat paragraaf 51 in de COP-21 beslissing werd 
opgenomen is daar het directe resultaat van. Het verzet van de ontwikkelde landen tegen het 
invoeren van een aansprakelijkheidsmechanisme via het UNFCCC heeft de onderhandelingen 
over loss and damage sterk beïnvloed en heeft ervoor gezorgd heeft dat het debat gestuurd 
werd in de richting van een ondersteunende aanpak voor de ontwikkelingslanden in plaats 

                                                        
65 Deze problematiek wordt later besproken in het kader maatregelen voor risicovermindering; supra, 3.1. 
66 Climate Change News website, “The cost of inaction: who will fund loss and damage?”, 26 september 2016, 
http://www.climatechangenews.com/2016/09/26/the-cost-of-inaction-who-will-fund-loss-and-damage/. 
(laatst geraadpleegd: 8 mei 2018) 
67 Op deze moeilijkheden wordt verder ingegaan in het deel over procesvoering, infra 2.1. 
68 D. CONWAY, “Climate Focus Client Brief on the Paris Agreement IV: Loss and damage in the Paris Agreement”, 
Climate Focus 2015, 
http://www.climatefocus.com/sites/default/files/20160214%20Loss%20and%20Damage%20Paris_FIN.pdf, 4.  
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van een bestraffende aanpak voor de landen die grootste historische schuld hebben in de 
opwarming van de aarde.  

1.4.2. Financiering voor loss and damage 

De ontwikkelde landen willen de heropleving van discussies over compensatie voor de derde 
pijler via een reeds bestaand forum onder het UNFCCC vermijden. Het Green Climate Fund 
kan bijvoorbeeld enkel worden aangewend voor de ondersteuning van ontwikkelingslanden 
in de implementatie van adaptatie en mitigatie maatregelen en niet om de schade en het 
verlies die voortkomen uit de veranderingen van het klimaat te vergoeden. De woorden van 
artikel 8 van het PA zijn zorgvuldig gekozen om de effectieve creatie van een derde pijler 
waardoor er nieuwe financiële verplichtingen voor de ontwikkelde landen zouden ontstaan, 
te vermijden. De tekst verwijst naar het niet bindende ‘enhancing action en support’ en 
gebruikt het meer algemene ‘ondersteunen’ in plaats van expliciet te verwijzen naar 
‘financiering’. Bovendien blijkt ook uit artikel 9 van het PA dat de financiële steun enkel 
verdeeld wordt tussen adaptatie en mitigatie en dus niet wordt aangewend voor loss and 
damage.69 Toch werden er in de onderhandelingen van de COP-22 procedurele aanstalten 
gemaakt om een inventaris op te maken van de reeds bestaande financieringsmechanismes. 
Of dit uiteindelijk zal leiden tot enige concrete financiering voor loss and damage zal 
afhankelijk zijn van het verloop van de volgende COPs.  

AOSIS en de LDC’s zullen tijdens de volgende onderhandelingen hoogstwaarschijnlijk blijven 
lobbyen voor de oprichting van een financieel vergoedingsmechanisme voor loss and damage 
onder het UNFCCC. Het is echter belangrijk dat het aspect ‘financiële hulp’ niet de volledige 
onderliggende problematiek gaat ondermijnen en andere belangrijke aspecten van loss and 
damage zoals bijvoorbeeld klimaatmigratie gaat ondermijnen. Desalniettemin is compensatie 
een onmisbaar bestanddeel van de oplossing om loss and damage te kunnen voorkomen en 
verhelpen.70  

1.5. Kan het Paris Agreement dienen als basis voor het toewijzen van 
verantwoordelijkheid in plaats van het vaststellen van aansprakelijkheid?  

 
In paragraaf 51 van de eindbeslissing van het UNFCCC staat duidelijk dat het akkoord niet in 
een basis voorziet voor compensatie en aansprakelijkheid of ‘liability’ voor loss and damage. 
Niets wordt echter gezegd over de toewijzing van verantwoordelijkheid of ‘responsibility’ in 
die context. Het terminologische verschil tussen deze twee begrippen wordt in de gewone 
betekenis71 als volgt begrepen: verantwoordelijkheid toont louter de link aan tussen het 
handelen van een actor en een gebeurtenis terwijl aansprakelijkheid aan die vastgestelde link 
een juridisch gevolg hangt zoals het betalen van een schadevergoeding. Het vaststellen van 
verantwoordelijkheid wil echter niet automatisch zeggen dat hieruit aansprakelijkheid volgt.  
 

                                                        
69 D. CONWAY, “Climate Focus Client Brief on the Paris Agreement IV: Loss and damage in the Paris Agreement”, 
Climate Focus 2015, 
http://www.climatefocus.com/sites/default/files/20160214%20Loss%20and%20Damage%20Paris_FIN.pdf, 4. 
70 M. BURKETT, climate law, supra vn. 14, 130.  
71 Infra, 2.1.3.; In het internationaal staatsaansprakelijkheidsrecht wordt echter een andere betekenis gegeven 
aan deze begrippen en ook het onderscheid tussen de twee concepten wordt in die context op basis van een 
andere factor bepaald wat tot onduidelijkheid kan leiden. Dit onderscheid wordt later verduidelijkt.  
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In artikel 8 van het PA staat niets over verantwoordelijkheid noch over aansprakelijkheid. 
Daarentegen wordt in de preambule van het akkoord wel verwezen naar het principe van 
billijkheid en een gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid met het 
oog op verschillende nationale omstandigheden. Beslissing 3/CP.19 verwijst ook naar de 
noodzaak om rekening te houden met die gedifferentieerde verantwoordelijkheid voor loss 
and damage.  
 
Het vaststellen van enige verantwoordelijkheid voor een gebeurtenis is op zich onvoldoende 
om juridische gevolgen in te roepen. Er is daarentegen van aansprakelijkheid pas sprake indien 
de wet stelt dat aan die verantwoordelijkheid een juridisch gevolg is verbonden. De 
bewoordingen uit het PA zelf maken bewust een onderscheid tussen die gedifferentieerde 
verantwoordelijkheid uit de preambule en de aansprakelijkheid bedoeld in paragraaf 51 van 
de COP-21 beslissing wat impliciet aantoont dat de partijen een onderscheid weldegelijk 
nuttig achtten.72  
 

1.5.1. Gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid 

 
Het principe van common but differentiated responsibilities (hierna: CBDR) werd verankerd in 
het UNFCCC van 1992. Volgens de tekst van dit verdrag vereist de globale draagwijdte van de 
opwarming van de aarde enerzijds een zo wijd mogelijke samenwerking tussen alle landen en 
anderzijds hun deelname in een effectieve en adequate internationale respons, in 
overeenstemming met hun gemeenschappelijke maar gedifferentieerde 
verantwoordelijkheden en hun respectieve mogelijkheden gelet op de sociaaleconomische 
omstandigheden.73 
 
Het principe houdt in dat ondanks dat alle landen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van 
de mens en de volgende generaties die de aarde zullen bewonen, dat elke land over zijn eigen 
mogelijkheden beschikt om bij te dragen aan dat welzijn en de duurzame ontwikkeling die 
daaruit voortvloeit. Tijdens de onderhandelingen voor het Kyotoprotocol werd vastgesteld dat 
met betrekking tot de opwarming van de aarde, de grootse impact gevoeld zal worden door 
de ontwikkelingslanden terwijl de hoogste broeikasgasconcentraties per capita gelegen zijn in 
de ontwikkelde landen. Laatstgenoemden hebben dan ook een grotere bijdrage in de 
klimaatverandering. Bovendien beschikken de ontwikkelingslanden over de beste middelen 
om maatregelen voor mitigatie te nemen. Het principe legt bijgevolg een grotere last op aan 
de ontwikkelde landen om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. De tijden 
zijn sindsdien echter veranderd waardoor heel wat van die toenmalige transitielanden nu veel 
meer uitstoten dan vroeger. Zij hebben feitelijk gezien geen recht meer op de status van 
ontwikkelingsland want ze zijn zelf de grootste uitstoters geworden waardoor ze ook de 
voordelen die aan die status verbonden zijn niet meer zouden mogen genieten.74 
 

                                                        
72 E. LEES, “Responsibility and Liability for climate loss and damage after Paris”, Climate Policy 2017, vol. 17, 59-
70, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2016.1197095?journalCode=tcpo20. 
73 Preambule UNFCCC 1992; art. 3.1. UNFCCC 1992. 
74 International Movement ATD fourth world, “Policy Brief and Proposals: Common but Differentiated 
Responsibilities”, https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=4086 
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Het UNFCCC van 1992 bevestigt de principes van intra-generationele rechtvaardigheid 
namelijk dat de ontwikkelde landen zich in een betere positie bevinden om de duurzame 
ontwikkeling financieel te ondersteunen en dat diezelfde landen ook het grootste aandeel 
hebben in het ontstaan van de opwarming van de aarde. Common but differentiated 
responsibilities vertegenwoordigen de filosofische ideeën van rechtvaardigheid en billijkheid 
in het internationale klimaatbeleid.75 
 
In de beslissing 3CP/18 van de UNFCCC-onderhandelingen wordt het principe van de gedeelde 
maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid uitdrukkelijk vermeld.  
 
“The Conference of the Parties invites all parties, taking into account common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities and specific national and regional 
development priorities, objectives and circumstances, to enhance action on addressing loss 
and damage associated with the adverse effects of climate change” 76 
 
De vraag kan echter gesteld worden of het principe enige betekenis krijgt met betrekking tot 
loss and damage en of bijgevolg de ontwikkelde landen verplicht kunnen worden om een 
grotere verantwoordelijkheid te dragen in het herstel van de klimaatschade die zich nog zal 
voordoen.  
 
In artikel 8 van het PA wordt het WIM geïnstitutionaliseerd maar uit de bewoordingen blijkt 
dat de nadruk van het mechanisme vooral ligt op het delen van de lasten die uit klimaatschade 
voorkomen en niet op de toewijzing van die gedifferentieerde verantwoordelijkheid. 
Nochtans blijkt uit de preambule van het PA en uit de voorgaande beslissing wel dat voor het 
vinden van oplossingen om loss and damage aan te pakken, gekeken moet worden naar die 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden. In de context van loss and damage wordt echter 
slechts een vage betekenis gegeven aan het begrip dat absoluut geen afdwingbare 
verplichtingen aan de ontwikkelde landen oplegt om meer bij te dragen bij het herstel van loss 
and damage ten gevolge van de nadelige effecten van de klimaatverandering. 
 

1.5.2. Het belang van het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het 
Paris Agreement 

 
Doorheen de onderhandelingen over loss and damage zijn de twee begrippen taboe geweest 
maar dit wil niet zeggen dat ze niet op te splitsen zijn. Tot nu toe is er geen duidelijke reden 
waarom de toewijzing van verantwoordelijkheid voor loss and damage automatisch 
aansprakelijkheid zoals bedoeld in paragraaf 51 van de eindbeslissing teweegbrengt. Het is 
daarom belangrijk om het verschil tussen de twee te begrijpen en de precieze betekenis van 
paragraaf 51 te vatten.  

Deze paragraaf sluit naast een directe eis tot compensatie ook andere soorten van 
aansprakelijkheid als gevolg van loss and damage uit. In die context kan met een ‘ander soort 
van compensatie’ ook een verplichting om een bepaalde bijdrage te doen in een collectief 

                                                        
75 R. KHARE, “The principle of ‘common but differentiated responsibilities’ and the challenges posed by it in the 
context of international climate governance”, IJLLJS 2016, vol. 3.2, (98) 100.  
76 Decision 3/CP.18, §6.  
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fonds bedoeld worden. Een verzekeringspoel waarin verplicht een bijdrage moet worden 
gedaan op basis van verantwoordelijkheid zal bijvoorbeeld ook worden uitgesloten. Dit kan 
echter geen hindernis zijn om pogingen om de verantwoordelijkheid voor veroorzaakte loss 
and damage toe te wijzen te staken want uit andere delen van de tekst, zoals de preambule, 
blijkt wel de nood om de collectieve verantwoordelijkheid nader te onderzoeken.77 
 
Door het verschil tussen ‘responsibility’ en ‘liability’ aan te tonen kan het Paris Agreement op 
een genuanceerde manier begrepen worden. Op die manier kan wel een mechanisme worden 
ontwikkeld dat de verantwoordelijkheid van staten toewijst voor hun bijdrage in de 
klimaatverandering, zonder dat dit mechanisme een basis voor aansprakelijkheid vormt. Niet 
elke poging die verantwoordelijkheid toewijst, leidt onvermijdelijk tot aansprakelijkheid. 
Aansprakelijkheid is een juridische conclusie die wordt afgeleid uit het vaststellen van 
verantwoordelijkheid. Een geschikte manier zou zijn om aan die verantwoordelijkheid een 
ander gevolg te verbinden dan compensatie bijvoorbeeld door een niet-bindende of een 
morele plicht op te leggen om in steun of financiering te voorzien voor degenen die geraakt 
worden door loss and damage. 
 
Bij het toewijzen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid komen verschillende 
moeilijkheden bovendrijven zoals het vaststellen van een causaal verband tussen de schade 
en de handelingen van de actor. Daarnaast zorgt de absolute weigering van de ontwikkelde 
landen om de gevolgen te dragen voor hun historische bijdrage in de klimaatverandering 
ervoor dat er amper een positieve evolutie is in het ontwikkelen van een passende oplossing 
voor loss and damage. Deze weigering komt echter eerder voort uit een angst voor 
aansprakelijkheid dan uit het aanvaarden van hun causale verantwoordelijkheid voor de 
klimaatverandering. Om deze redenen zijn aansprakelijkheid maar ook verantwoordelijkheid 
zo moeilijk te implementeren in het internationaal milieurecht en wordt er tot op vandaag 
enkel gefocust op vrijwillige en symbolische manieren van compensatie.  
 
Nergens komt dit meer tot uiting dan in de ontwikkeling van het Warsaw International 
Mechanism. De focus van het mechanisme ligt vooral op het bevorderen van internationale 
samenwerking, het verzamelen van relevante data en het eenvoudig delen van expertise met 
betrekking tot loss and damage. Er wordt echter niets over het vaststellen van 
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid vermeld. De nadruk wordt tijdens de 
onderhandelingen ook gelegd op het delen van de kosten van de nadelige gevolgen om te 
voorkomen dat deze enkel worden gedragen door de slachtoffers ervan. Dit delen gebeurt 
echter op basis van een gemeenschappelijk handelen en door samenwerking en niet via het 
opleggen van aansprakelijkheid. Deze benadering draait om de nood aan het toewijzen van 
verantwoordelijkheid heen. 
 
Wat het Paris Agreement wel kan bieden is een stimulans om de mechanismes voor het 
toewijzen van verantwoordelijkheid verder te onderzoeken. Dit zal bijdragen aan de verdere 
ontwikkeling van de gemeenschappelijke doelstellingen die door het WIM worden 
vooropgesteld. In die vastgelegde structuur van het WIM zou toch enige vooruitgang op het 
vlak van verantwoordelijkheidstoewijzing en uiteindelijk zelfs aansprakelijkheid kunnen 
gevonden worden. Het Paris Agreement nuanceert dus wel de twee begrippen van 
                                                        
77 E. LEES, “Responsibility and Liability for climate loss and damage after Paris”, Climate Policy 2017, vol. 17 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2016.1197095?journalCode=tcpo20, 59-70. 
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aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid maar om vooruitgang te boeken op het gebied van 
compensatie voor loss and damage is er nood aan de ontwikkeling van een mechanisme dat 
minstens de verantwoordelijkheid toewijst zonder dat daaraan aansprakelijkheid wordt 
gekoppeld maar wat in de toekomst wel de weg kan vrijmaken voor een vaststelling van 
aansprakelijkheid. Voor de huidige beleidsmaatregelen, die binnen de grenzen van het 
bestaande klimaatakkoord en paragraaf 51 van COP-21 genomen worden, is het vaststellen 
van louter de verantwoordelijkheid toch al van belang. Om bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
niet-verplichte verzekeringsmechanismes of de vrijwillige bijdragen door ontwikkelde landen 
op basis van een morele impuls te stimuleren.78 
 
In de volgende delen worden twee oplossingen besproken die het gebrek aan compensatie 
voor loss and damage kunnen oplossen. De eerste mogelijke oplossing om loss and damage 
te kunnen vergoeden kan gevonden worden in de bestaande mechanismes van fout, schade 
en causaal verband wat uiteindelijk tot de individuele aansprakelijkheid van die staten kan 
leiden. Hieraan zijn echter beperkingen verbonden die het praktische uitvoeren van de 
oplossing kunnen bemoeilijken. In het licht van de afbakening van deze masterproef zal niet 
worden ingegaan op het berekenen van de hoeveelheid compensatie die uit 
staatsaansprakelijkheid voortvloeit. In deel drie wordt de uiteenzetting besproken van een 
tweede mogelijke oplossing namelijk het ontwikkelen van verzekeringssystemen of andere 
mechanismes van risicobeheer en de beperkingen die daaraan verbonden zijn.  
 
 
2. Procesvoering 
 
In het Paris Agreement bestaat er tot dusver geen internationaal compensatiemechanisme 
waarop staten die klimaatschade ondervinden beroep kunnen doen. In paragraaf 51 van die 
COP-beslissing wordt daarnaast ook bepaald dat artikel 8 van het Paris Agreement geen basis 
biedt voor het vaststellen van enige aansprakelijkheid van een staat in hun bijdrage aan de 
opwarming van de aarde en de loss and damage die daaruit voortkomen. Kortom, op het 
niveau van de VN-klimaatonderhandelingen bestaat er nog geen oplossing voor 
ontwikkelingslanden om compensatie te verkrijgen van de ontwikkelde landen die historisch 
gezien een grotere schuld hebben in de opwarming van de aarde en bijgevolg de schade die 
daaruit voortvloeit.  
 
In de literatuur bestaan veel verschillende opvattingen over hoe de internationale 
gemeenschap op de meest efficiënte manier met klimaatproblemen om dient te gaan. Een 
mogelijke optie is het voeren van een proces voor een internationaal forum waarbij de ene 
staat dan de andere staat aansprakelijk gaat stellen voor de schade die zij heeft veroorzaakt.  
 
Procesvoering in de context van klimaatschade brengt echter nieuwe moeilijkheden met zich 
mee. De eerste vraag die moet worden beantwoord, is of de aansprakelijkheid van de staat 
voor zijn aandeel in de schade kan worden vastgesteld. Dit zal op internationaal niveau 
gebeuren volgens de leer van de staatsaansprakelijkheid. Ten eerste moet er kunnen worden 
vastgesteld of de staat een schending heeft begaan van een internationale rechtsregel en of 

                                                        
78 E. LEES, “Responsibility and Liability for climate loss and damage after Paris”, Climate Policy 2017, vol. 17 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14693062.2016.1197095?journalCode=tcpo20, , 59-70. 
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die fout aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid. Vervolgens moet de causaliteit kunnen 
worden vastgesteld tussen de gemaakte fout van de staat en de schade die zich in de andere 
staat voordoet, wat in de context van klimaatveranderingen niet eenvoudig is. In principe is 
een class-action van zeven miljard eisers tegen zeven miljard beklaagden niet onmogelijk 
aangezien iedere persoon op aarde bijdraagt aan de opwarming ervan. Een beklaagde vinden 
die op een redelijke manier verbonden is aan de schade die individuen en staten oplopen door 
de klimaatveranderingen is een moeilijke taak.  
 
De tweede vraag betreft het vinden van een bevoegd internationaal forum waarvoor het 
proces kan gevoerd worden. De keuze zal gelinkt zal zijn aan het type vordering dat voor het 
forum gebracht wordt. Hier wordt enkel de eis besproken van een staat ten opzichte van een 
andere staat waardoor logischerwijs gekeken wordt naar de bevoegdheid van het 
Internationaal Gerechtshof (hierna: IGH) aangezien dit hof in de literatuur ook het meest naar 
voor wordt gebracht.  
 
Het voeren van een proces is echter maar een van de vele mogelijkheden om de naleving van 
internationale verplichtingen inzake het klimaat te garanderen maar voor sommige landen en 
industrieën is dit de enige manier de naleving af te dwingen. Doorheen de geschiedenis werd 
ook als ultieme middel naar de rechterlijke macht gegrepen indien de wetgevende en de 
uitvoerende macht falen.79  
 
Aangezien de Verenigde Staten zich willen terugtrekken uit het UNFCCC en er in het Paris 
Agreement geen verplichtingen meer werden opgenomen die specifieke uitstootbeperkingen 
opleggen maar wel de lidstaten toelaten om op het nationale niveau te bepalen welke 
maatregelen zij zullen nemen om hun bijdrage aan de klimaatverandering te beperken, erkent 
de internationale gemeenschap dat er een leegte is in het internationale klimaatbeleid. Een 
leegte die mogelijks wel gevuld kan worden via procesvoering. 
 
2.1 Staatsaansprakelijkheid voor klimaatschade  
 
Om compensatie te kunnen eisen zal een staat aansprakelijk moeten worden gesteld voor de 
schade die werd veroorzaakt aan de eiser, in dit geval ook een staat. Dit zal gebeuren volgens 
de regels van staatsaansprakelijkheid uit het internationaal recht.  
 
Een van de basisregels van het internationaal recht is dat staten geen schade aanrichten aan 
andere staten of de rechten van die staten schaden. In het milieurecht wordt dit behelst in de 
‘no-harm rule’ die later besproken wordt. 80 
 
Daarnaast zijn volgens het internationaal recht staten verantwoordelijk voor het schenden 
van internationale publiekrechtelijke regels en zijn ze verplicht om de staten die direct of 
indirect getroffen zijn door die schade te compenseren. Deze regel vormt de basis voor het 
internationaal staatsaansprakelijkheidsrecht dat door de International Law Comission (hierna: 

                                                        
79J. KILINSKI, “International Climate Change Liability: a myth or reality?”, J. Transnatl. Law Policy 2009, vol 18.2, 
(378) 378-380. (hierna: J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy) 
80 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, “State responsibility and compensation for climate change damages—a legal and 
economic assessment”, Energy Policy 2004, vol. 32, 1109 (1111). (hierna: R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy 
Policy) 
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ILC) werd gecodificeerd in de ILC Draft Articles on State Responsibility (hierna: DARS).81 Het 
ILC is een VN orgaan dat werd opgericht onder de Algemene Vergadering en de opdracht heeft 
om de codificatie en ontwikkeling van het internationaal recht te promoten. De ILC 
ontwerpartikels over staatsaansprakelijkheid zijn echter geen bindend internationaal recht 
maar ze zijn wel een nuttig instrument om de voorwaarden en de gevolgen van 
staatsaansprakelijkheid met betrekking tot klimaatverandering te onderzoeken.82 
 
Een claim voor een schadevergoeding onder het internationaal recht moet de volgende 
stappen bevatten. Voor de eerste stap moet worden vastgesteld of de schadeveroorzakende 
activiteit kan worden toegerekend aan een staat. In de tweede stap wordt een causale link 
vastgelegd tussen die activiteit en de schade en vervolgens moet ofwel bepaald worden dat 
dit een schending van een internationale rechtsregel is ofwel of dat de zorgvuldigheidsplicht 
is geschonden. In de vierde stap wordt tenslotte vastgesteld of die schending verschuldigd is 
aan de staat.83  
 

2.1.1.  Toerekenbaarheid aan een staat 

 
Om staten verantwoordelijk te stellen voor schade door de gevolgen van klimaatverandering 
moet ofwel het juridisch relevante gedrag van de staat worden geïdentificeerd en aan die 
staat worden toegerekend ofwel moeten de handelingen van private personen aan die staat 
worden toegerekend.  
	
In het eerste geval wordt het gedrag van een staat gezien als enerzijds het toelaten van de 
uitstoot van broeikasgassen op zich en anderzijds als het nalaten van het inroepen van 
beleidsregelingen die een halt toeroepen aan het uitstoten van gassen boven een bepaalde 
maatstaf. Respectievelijk is dit een juridisch relevante handeling en een nalatigheid van de 
staat. Daarenboven is een schending van een bindende bepaling uit een internationaal 
verdrag zoals het Paris Agreement altijd toerekenbaar aan een staat ongeacht de mogelijke 
verantwoording voor die schending.84  
 
In het tweede geval kan echter kan wel worden naar voor gebracht dat de gedragingen van 
miljoenen private personen verantwoordelijk zijn voor het uitstoten van broeikasgassen en 
niet de staat. De bewoordingen van principe 2 van de verklaring van Rio stellen dat staten 
moeten verzekeren dat er geen schade wordt aangericht die afkomstig is van hun territorium. 
Het principe maakt echter geen onderscheid tussen schade die door een staat wordt 
veroorzaakt of door individuen die opereren onder de jurisdictie van die staat.85 Ook in de 
befaamde ‘Trail Smelter case’ uit 1941 stelt de arbitragerechter dat een staat op elk moment 
de plicht heeft om andere staten te beschermen voor de schadeveroorzakende handelingen 

                                                        
81 “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 
2001”, Yearbook of the International Law Commission 2001, vol. 2, deel 2, 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf. (hierna: DARS of draft articles 
on state responsibility) 
82 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 80, 1111; infra 2.3.2.1. 
83 Ibid.  
84 Ibid. 
85 Infra 2.1.4.  
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van individuen binnen hun jurisdictie.86 Deze zaak werd door de Verenigde Staten gebracht 
tegen Canada voor het Permanent Hof van Arbitrage (hierna: PCA) in Den Haag omdat een 
Canadese smelterij gassen uitstootte die schade veroorzaakten aan de natuur en gewassen 
over de grens in het Amerikaanse Washington. In de uitspraak werd voor de eerste maal 
succesvol de verantwoordelijkheid bij een staat gelegd voor het veroorzaken van 
grensoverschrijdende luchtvervuiling door een privaat bedrijf. Canada werd vervolgens tot 
een compensatie veroordeeld. Die uitspraak is het precedent van de introductie in het 
internationaal recht van het principe dat geen staat zijn eigen territorium mag gebruiken om 
schade door luchtvervuiling aan andere staten te veroorzaken.87		
 
Het internationaal gewoonterecht is echter wel onduidelijk over de toerekenbaarheid van de 
acties van private personen aan de staat. De ILC Draft Articles on State Responsibility 
suggereren dat het gedrag van private personen zoals energie en transportbedrijven, niet kan 
worden gezien als een handeling van een staat. De meerderheid van de uitstootactiviteiten 
van die bedrijven zijn echter wel onderworpen aan vergunningen of licenties uitgaande van 
de staat, vooral in die sectoren. Artikel 8 DARS stelt vervolgens wel dat zodra een activiteit 
vergund of toegelaten is dat die activiteiten dan wel toerekenbaar zijn aan de staat. Het 
principe dat een staat de verantwoordelijkheid heeft om zijn zorgvuldigheidsplicht uit te 
oefenen als zij private personen controleren is volgens het ILC een erkend beginsel. Indien 
broeikasgassen worden uitgestoten door elektriciteitscentrales en zware industrieën waarvan 
de staat eigenaar is dan zijn die activiteiten wel toerekenbaar aan de staat. In sommige delen 
van de wereld zijn die sectoren echter volledig geprivatiseerd in tegenstelling tot ander landen 
waar deze sectoren volledig onder staatstoezicht staan. Om dan te argumenteren dat het 
uitstoten van broeikasgassen niet kan toegerekend worden aan een staat waarin die sectoren 
geprivatiseerd zijn zou tot veel inconsistenties leiden. Waarschijnlijk is er in het internationaal 
gewoonterecht dus geen reden te vinden waarom sommige staten worden vrijgesteld van die 
verantwoordelijkheid. Uitgaande van die redenering en van de uitspraak in de ‘Trail Smelter 
case’ kan minstens het nalaten van een staat om die schadelijke uitstootactiviteiten stop te 
zetten, te verminderen of te reguleren met de nodige zorgvuldigheid, toerekenbaar zijn aan 
die staat.88  
 

2.1.2. Het causaal verband tussen de handeling van de staat en de klimaatschade 

 
Het is reeds wereldwijd geaccepteerd dat er een link bestaat tussen de uitstoot van 
broeikasgassen en het optreden van klimaatschade zoals het stijgen van de zeespiegel. De 
causale link tussen schade door het klimaat en de opwarming van de aarde is dus reeds 
vastgesteld en wordt door de internationale gemeenschap geaccepteerd. De meest 
controversiële vraag is echter of het mogelijk is om te bepalen of men een individuele staat 
aansprakelijk kan stellen voor die schade. Kan het causaal verband worden aangetoond tussen 
de bepaalde schade die door een groep van individuen geleden wordt en één specifieke 
uitstoter?89  

                                                        
86 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 80, 1111; infra 2.3.2.1. 
87 Permanent Hof van arbitrage 16 april 1938 en 11 maart 1941, ‘Trail Smelter Case’, Reports of International 
Arbitral Awards 2006, vol. 3, 1905-1982; infra, 2.1.4.1. 
88 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 80, 1111.  
89 J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy, supra vn.79, 387.  
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2.1.2.1. Algemene causaliteit: het bewijs van schade door de opwarming van de aarde 
 
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (hierna: IPCC) is het VN-orgaan bij uitstek om 
de kennis over klimaatverandering te evalueren en wordt gezien als de meest autoritaire bron 
op internationaal niveau van informatie over het onderzoek naar de klimaatverandering. Het 
Panel werd opgericht in 1988 door de World Meteorological Organization en het United 
Nations Environment Programme om beleidsmakers te voorzien van periodieke rapporten 
omtrent de bestaande kennis over klimaatverandering, de gevolgen daarvan en de 
toekomstige risico’s en mogelijke opties voor adaptatie en mitigatie.	Het IPCC voert zelf geen 
onderzoek uit maar identificeert waarover er consensus of onenigheid bestaat in de 
wetenschappelijk wereld bestaat en op welk gebied er verder onderzoek vereist is. Het is een 
samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers wat van de rapporten een 
geloofwaardige bron van informatie maakt. De IPCC rapporten worden opgesteld via 
procedures die de integriteit, objectiviteit, openheid en transparantie verzekeren. De 
rapporten zijn zeker relevant voor het klimaatbeleid maar ze zijn niet bindend.90 
 
Het Panel is momenteel in de zesde cyclus voor het opstellen van the sixth assessment report 
dat in oktober van 2018 zal gepubliceerd worden. Momenteel wordt door de literatuur 
verwezen naar de vorige rapporten. Volgens het vijfde en laatste assessment report is de 
menselijke invloed op het klimaat duidelijk. Daarnaast is het duidelijk dat hoe meer het 
klimaat veranderd hoe groter het risico op ernstige onomkeerbare gevolgen maar het panel 
bevestigd ook dat de middelen om klimaatverandering er wel zijn zodat er gebouwd kan 
worden aan een voorspoedige duurzame toekomst.  
 
Het is bewezen dat het stijgen van de temperatuur van de aarde wordt veroorzaakt door het 
stijgende gebruik van fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie en de 
koolstofdioxide die daardoor wordt uitgestoten. Er wordt geschat dat de temperatuur aan het 
einde van de 21e eeuw in vergelijking met de periode rond 1980 zal stijgen met een minimum 
van 0,3°C en een maximum van 4,8°C.91 Voor deze berekeningen gebruikt het panel 
verschillende scenario’s naargelang het verschil in koolstofdioxide dat zal worden uitgestoten. 
Deze scenario’s worden in modellen gegoten die gebruikt worden om de toekomstige 
klimaatverandering in te schatten wat ervoor zorgt dat er een variatie zit op de geschatte 
uitkomsten van de stijging in temperatuur. Deze scenario’s houden rekening met de 
verschillende uitstootverminderingsregimes en zelf met het ‘business as usual’ scenario.92  
 
Voor de kuststaten en eilandstaten is deze temperatuurstijging de grootste bedreiging en zij 
zullen hier op relatief korte termijn al mee te maken krijgen. De gevolgen zijn het verlies van 
territorium en het verlies van inkomen en voedselzekerheid wat kan uitmonden in massale 
                                                        
90 IPCC website, “The IPCC and the Sixth Assessment cycle”, October 2017, 
https://www.ipcc.ch/pdf/ar6_material/AC6_brochure_en.pdf. (laatst geraadpleegd: 1 mei 2018) 
91 Fifth assessment report of the IPCC, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf., 10, (laatst geraadpleegd: 1 mei 2018) 
92 Yale Centre for Environmental Law and Policy, “Climate change & the international court of justice”, 2014, 
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=524086089074010094098012001087090109027008042043001
03310302700509512611603102400610301303900203711112504807109700110712710209405204708803405
40970010000231230910310400170860870840070950240930020901120001200141180310880840890261071
27090066094028073069&EXT=pdf. (laatst geraadpleegd: 13 mei 2018) 



 
 

25 

migratie. Volgens het panel is de link tussen de opwarming van de aarde en de schade die 
deze kuststaten in de toekomst maar ook nu reeds al ondervinden, onbetwistbaar.  
 
Door de stijging van de globale temperatuur stijgt ook de zeespiegel. Het stijgen wordt 
veroorzaakt enerzijds doordat water uitzet als het warmer wordt en anderzijds door het feit 
dat de hoeveelheid water toeneemt doordat de gletsjers smelten. De zeespiegel steeg 
gemiddeld 1,7 mm per jaar in de twintigste eeuw en dit rees gestaag naar meer dan 3 mm per 
jaar in de laatste twee decennia. De verwachtingen zijn dit nog zal stijgen van 0,2 m tot 0,5 m 
tot het jaar 2100 aan een snelheid van ongeveer 4mm per jaar.  
 

Een gerelateerd effect van het snelle opwarmen van de aarde is de verzuring van de oceanen. 
Sinds de industrialisatie schat het IPCC dat de PH van de oceanen met 0,1 eenheden is 
verhoogd en dit betekent dat zij zuurder zijn geworden. Men verwacht dat deze verzuring voor 
de volgend eeuw nog zal toenemen tussen 0,14 en 0,35 eenheden. De schade die dit aan het 
mariene zeeleven zal veroorzaken is rampzalig aangezien meer koolstofdioxide in de 
atmosfeer leidt tot een chemisch proces dat de oplossing van calciumcarbonaat kan 
veroorzaken. Deze stof is het hoofdbestanddeel van de schelp van veel zeeorganismen en van 
koraal. Het globale verlies van koraal zal de komende jaren enkel maar stijgen met als gevolg 
dat veel mensen die afhankelijk zijn van koraal en de vissen die daarin leven hun inkomen 
zullen verliezen. Het ecotoerisme in kustnaties zal ook nadelige gevolgen ondervinden.93 In de 
assessment reports worden nog vele andere oorzaken en gevolgen van klimaatverandering 
besproken die hier niet nader besproken zullen worden.  
 
De link tussen klimaatschade en het uitstoten van broeikasgassen wordt dus wetenschappelijk 
onderbouwd in de IPCC rapporten die door de internationale beleidsmakers erkend en 
aangenomen worden. Voor sommige nadelige gevolgen van klimaatverandering is het echter 
niet eenvoudig om het precieze aandeel van de opwarming van de aarde in bepaalde 
klimaatschade aan te tonen. Wetenschappers gaan er bijvoorbeeld van uit dat extreme 
weersomstandigheden zoals orkanen zich frequenter en ook zwaarder zullen voordoen maar 
in welke mate klimaatverandering bijdraagt aan het ontstaan en de impact van die rampen is 
bijna onmogelijk te bepalen. Klimaatwetenschappers staan dus nog voor grote uitdagingen 
indien zij het precieze verband willen aantonen tussen de opwarming van de aarde en die 
extreme weersomstandigheden.  

 
2.1.2.2. Specifieke causaliteit: het verband tussen de acties van een uitstotende staat en 

de schade die optreedt in een andere staat 
 
Het is duidelijk dat klimaatverandering een enorme uitdaging zal zijn voor het internationaal 
recht. Het verschilt van de klassieke structuur van een internationale orde die onze planeet 
verdeelt in afgebakende territoriums waarover staten soevereiniteit hebben. De 
klimaatproblematiek overschrijdt de landsgrenzen. Het uitstoten van broeikasgassen en het 
ondernemen van verschillende acties door staten die een invloed hebben op de 
klimaatverandering, veroorzaken nadelige gevolgen in ander staten en in gebieden waar 
staten geen jurisdictie hebben. De internationale klimaatproblematiek is verschillend van 
enige andere internationale problematiek. Uit de studies van het IPCC blijkt dat de veelheid 

                                                        
93 Ibid.  
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en de verspreiding van de bronnen van klimaatverandering, actie vereisen op alle niveaus en 
gebieden van de samenleving. Ieder van ons draagt bij aan de klimaatverandering en iedere 
van ons zal er effecten van ondervinden.94  
 
Het is om die reden een enorm moeilijke opgave om het verband aan te tonen tussen de 
gedragingen van één staat die bijdragen aan de opwarming van de aarde en de schade die 
daardoor wordt veroorzaakt aan een andere staat. Een staat kan slechts aansprakelijk zijn 
indien de link tussen zijn fout en de schade wordt vastgesteld. In dit geval is de fout de bijdrage 
aan de klimaatopwarming en de schade zijn de nadelige gevolgen die hierdoor ondervonden 
worden.  
 
Er is echter wel een relatieve zekerheid over de mate waarin de staten in verschillende delen 
in de wereld hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Als men bijvoorbeeld 
uitgaat van de historische uitstoot van koolstofdioxide door het gebruik van fossiele brandstof 
van 1900 tot 1990 heeft Europa daar 28% aan bijgedragen, de Verenigde Staten 30%, Japan 
4% en de oude Sovjet-Unie 14% terwijl Afrika slechts voor 3% verantwoordelijk is en Zuid- en 
Centraal-Amerika slechts voor 4%.95 

Het is in principe onmogelijk om specifieke uitstoot van één land aan specifieke schade toe te 
wijzen. Er is echter wel een causaal verband aangetoond tussen de uitstoot van één ton 
broeikasgas en een verandering in de stralingsforcering.96 Stralingsforcering is de term die 
gebruikt wordt om het verschil uit te drukken tussen de invallende energie van de zon en de 
energie van de straling die door de Aarde uitgezonden wordt naar de ruimte. Een positieve 
stralingsforcering waarbij er minder straling wordt uitgezonden naar de ruimte dan dat er 
binnenkomt, zorgt voor een opwarming van het systeem. Een negatieve forcering laat 
daarentegen het systeem afkoelen. Broeikasgassen in de atmosfeer dragen bij aan een 
positieve stralingsforcering en dus aan de opwarming van de aarde. Dus zelfs wanneer de 
omvang van de bijdrage verschilt dan wordt in verhouding wel evenveel bijgedragen aan de 
opwarming van de aarde (en bijgevolg aan de klimaatschade) en is de causale link wel vast te 
stellen.		

Hypothetisch gezien kan dit tot de volgende situatie leiden: volgens studies zijn de Verenigde 
Staten verantwoordelijk voor 20% van de historische uitstoot van koolstofdioxide door het 
verbranden van fossiele brandstoffen in de jaren negentig. Zij dragen dus voor 20% bij aan de 
opwarming van de aarde die ervoor zorgt dat de zeespiegel stijgt waardoor de bevolking van 
Tuvalu, een kleine eilandstaat, enorm veel schade lijdt. Zij zouden dan 20% van die schade 
kunnen eisen van de Verenigde Staten.  

Indien men op die manier de aansprakelijkheid gaat vaststellen moet mogelijk ook rekening 
worden gehouden met het principe van de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Op 
internationaal niveau kan opnieuw worden gekeken naar de ontwerpartikelen van het ILC. 

                                                        
94 P. SANDS, “Climate Change and the Rule of Law: Adjudicating the Future in International Law”, Journal of 
Environmental Law 2016, vol. 28.1, (19) 19–35.  
95 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 80, 1112.; voor meer recente berekeningen kan verwezen 
worden naar de World Resources Institute website, http://www.wri.org/blog/2018/04/5-charts-show-how-
global-emissions-have-changed-1850.  
96 Ibid.  
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Artikel 47 DARS stelt dat indien meerdere staten verantwoordelijk zijn voor dezelfde fout dan 
kan de verantwoordelijkheid van elk van die staten op zich worden ingeroepen in verband met 
die handeling. De schadelijdende staat kan dus alle compensatie eisen van één staat. Er kan 
echter niet meer compensatie gevraagd worden dan nodig om de schade te vergoeden. De 
verantwoordelijke staat kan dan zijn regresrecht tegen de andere staten uitoefenen om 
terugbetaling te verkrijgen voor de schade die in hun plaats werd vergoed.97 Indien men het 
principe van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid zou toepassen kan dat er wel toe 
leiden dat slechts een enkele staat gehouden wordt voor de schade omdat die staat 
bijvoorbeeld meer middelen heeft of omdat de zaak tegen die staat sterker is. Omdat 
klimaatschade echter een gigantische omvang heeft kan dit tot zeer zware financiële verliezen 
leiden waarvoor de staat pas achteraf terugbetaling kan eisen van de andere 
verantwoordelijken. 

Deze hypothetische denkwijze geeft echter niet de realiteit weer aangezien er nog veel andere 
actoren zijn die bijdragen tot de klimaatverandering naast het uitstoten van koolstofdioxide 
in de atmosfeer door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het kappen van wouden zorgt 
ervoor dat de longen van de aarde, die CO2 omzetten in zuurstof, verdwijnen en daarnaast 
zorgt ook de veeteelt voor een toename aan methaangassen in de atmosfeer die de capaciteit 
hebben om enorm veel warmte vast te houden. Een deel van de opwarming kan ook te wijten 
zijn aan de natuurlijke cyclus die de aarde doormaakt of door het uitbarsten van een vulkaan. 
Daarnaast zijn die vastgestelde bijdragen van broeikasgassen in de atmosfeer een 
momentopname en kan de totale bijdrage van een staat sinds de industriële revolutie maar 
moeilijk worden bepaald. Niettemin is het met de technologische en wetenschappelijk 
ontwikkeling mogelijk dat dit in de toekomst wel zeer precies zal kunnen vastgesteld worden. 
Het is dan afhankelijk van de rechters of de partijen in de internationale 
klimaatonderhandelingen of er aan die wetenschappelijk bewijzen een juridische 
bewijswaarde kan worden gegeven die doorslaggevend is om het causaal verband vast te 
stellen met de handelingen of omissies door een staat.98  

2.1.3. ‘State Responisbility’ of ‘State Liability’ 

Eens de causale link tussen de schade en de handeling van een staat wordt vastgesteld moet 
nog bepaald worden welk juridisch gevolg hieraan verbonden kan worden.  
 
Er bestaan twee visies over staatsaansprakelijkheid in het internationaal recht. De eerste visie 
betreft ‘state liability’ wat de strikte aansprakelijkheid van een staat voor een bepaalde 
gedraging inhoudt. De tweede visie is ook de traditionele visie van staatsaansprakelijkheid en 
wordt in het internationaal recht ‘state responsibility’ genoemd. Er moet echter opgemerkt 
worden dat indien men het verschil tussen de twee visies bespreekt de woorden ‘liability’ en 
‘responsibility’ niet in hun gewone betekenis mogen begrepen worden die hierboven reeds 

                                                        
97 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries from the report 
of the International Law Commission on the work of its fifty-third session (10 Augustus 2001), Un Doc. A/56/10* 
(2001), 26.  
98 P. SANDS, “Climate Change and the Rule of Law: Adjudicating the Future in International Law”, Journal of 
Environmental Law 2016, vol. 28.1, (19) 19–35. 
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besproken werd.99 In de context van staatsaansprakelijkheid krijgen deze concepten een 
andere betekenis.  
 
2.3.1.1. ‘State Liability’ of strikte aansprakelijkheid 
 
Volgens de eerste visie is louter de link tussen de handeling van de staat en de schade 
voldoende om aansprakelijkheid en compensatie vast te stellen, zonder dat er sprake is van 
een fout of van een schending van de zorgvuldigheidsplicht waardoor die schade wordt 
veroorzaakt. De aansprakelijkheid van een staat vloeit dus niet voort uit het plegen van een 
onrechtmatige daad zoals het schenden van een internationale rechtsgrond of het niet 
nakomen van de zorgvuldigheidsplicht maar uit de schade die plaatsvindt op het territorium 
van een andere staat. Dit wordt ook wel strikte of directe aansprakelijkheid genoemd.100  
 
Het ILC heeft ook een poging gedaan om regels te ontwikkelen over schade die veroorzaakt 
wordt door bepaalde legale maar schadeveroorzakende activiteiten. Het project kreeg dan 
wel de titel ‘International Liability’ maar werd uiteindelijk teruggeschroefd tot een voorstel 
van algemene regelen over het voorkomen van milieuschade. Artikel 2 van deze Draft Articles 
on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities bepaalt dat de artikelen van 
toepassing zijn op activiteiten die niet verboden zijn door het internationaal recht maar wel 
een groot risico inhouden om significante grensoverschrijdende schade te veroorzaken.101 Het 
ILC heeft de grote lijnen uiteengezet waaruit de voorkeur voor een strikte aansprakelijkheid 
blijkt maar focust zich vooral op de preventieve maatregelen die een staat kan nemen om de 
schade te beperken die door de activiteiten kan worden teweeggebracht.102 
  
In het internationaal milieurecht wordt de strikte aansprakelijkheid vooral opgelegd voor 
toegelaten maar risicovolle praktijken zoals het transport van kernafval, het uitbaten van een 
kernreactor of voor vervuiling afkomstig van olietankers. Veel internationale verdragen leggen 
een strikte aansprakelijkheid op aan private actoren of aan de staat die de risicovolle 
activiteiten uitbaten.103 Indien er dan schade uit die legale activiteit voortvloeit zijn de actoren 
aansprakelijk zelfs als zij geen fout gemaakt hebben. 104 Veelal gaat deze strikte 
aansprakelijkheid in de context van milieuschade nog verder en spreekt men van een absolute 
aansprakelijkheid. In dat geval kan overmacht niet ingeroepen worden als argument om niet 
aansprakelijk te zijn voor de schade.  
 

                                                        
99 Supra, 1.5.; In de gewone betekenis zien we het verschil tussen ‘liability’ of ‘aansprakelijkheid’ en 
‘responsibility’ of ‘verantwoordelijkheid’ in het feit dat er verantwoordelijkheid voor een daad kan worden 
vastgesteld als die daad toerekenbaar is aan die persoon terwijl er bij aansprakelijkheid aan die 
verantwoordelijkheid een juridisch gevolg wordt gekoppeld, namelijk compensatie. 
100 S. SUCHARITKUL, “State Responsibility and International Liability Under International Law”, Loy. L.A. Int'I & 
Compo L.l. 1996, vol. 18, (821) 828-829. 
101 Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries from 
the report of the International Law Commission at its fifty-third session (2001), Un Doc. A/56/10, (2001). (hierna: 
Draft Articles on the Prevention of Transboundary Harm) 
102 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, UCL Global Governance Institute, supra vn. 80, 1113;  
103 Voorbeelden van die verdragen zijn de Amerikaanse Oil Pollution Act van 1990, The International Convention 
on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage van 2001, The Convention on Supplementary Compensation for 
Nuclear Damage van 1998.  
104 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, UCL Global Governance Institute, supra vn. 80, 1113.  
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Indien men de strikte aansprakelijkheid in de context van klimaatverandering toepast, zou het 
voldoende zijn om aan te tonen dat een activiteit heeft bijgedragen aan de opwarming van de 
aarde en bijgevolg aan de schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien om een staat 
aansprakelijk te kunnen stellen en compensatie te eisen. Uit deze redenering volgt dat alle 
historische uitstoot uitgaande van alle mogelijke bronnen in rekening moet worden gebracht, 
waardoor elke staat ter wereld verantwoordelijk is voor de klimaatschade, ook de staten die 
maar een verwaarloosbare hoeveelheid hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. 
Dit zou echter tot een zeer complexe situatie leiden en is om die reden wellicht niet het 
gepaste aansprakelijkheidsregime om een oplossing te vinden voor het vergoeden van 
klimaatschade.105  
 
2.3.1.2. ‘State Responsibility’ of staatsaansprakelijkheid 
 
De tweede visie behelst de klassieke leer van de staatsaansprakelijkheid of ‘State 
Responsibility’. Verantwoordelijkheid heeft in deze context dezelfde betekenis als ‘liability’ of 
aansprakelijkheid in de gewone betekenis.106 Dit blijkt ook uit de Nederlandse bronnen waarin 
het begrip ‘state responsibility’ wordt vertaald als staatsaansprakelijkheid.107 De Engelse 
benaming zorgt hier voor verwarring. De DARS van het ILC scheppen evenwel meer 
duidelijkheid over de precieze inhoud van het begrip. 
 
Artikel 1 DARS stelt het volgende: “Every internationally wrongful act of a State entails the 
international responsibility of that State”. In de Nederlandse bronnen wordt dit als volgt 
vertaald: “Elke onrechtmatige daad van een staat impliceert de internationale 
aansprakelijkheid van die staat”. Uit artikel 28 DARS blijkt opnieuw dat met ‘responsibility’ 
eigenlijk aansprakelijkheid bedoeld wordt in de gewone betekenis. Het artikel stelt dat: “The 
international responsibility of a State which is entailed by an internationally wrongful act in 
accordance with the provisions of part one involves legal consequences as set out in this part”. 
Het ILC verbindt dus een juridisch gevolg aan de verantwoordelijkheid van de staat wat in de 
gewone betekenis juist het onderscheid maakt tussen verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. ‘State Responsibility’ kan weldegelijk vertaald worden als 
‘staatsaansprakelijkheid’. Voor het vervolg van dit deel wordt het Engelse woord 
‘responsibility’ gelijkgesteld met het woord ‘aansprakelijkheid’ in de gewone betekenis.  
 
Om te besluiten tot ‘state liability’ moet enkel het verband tussen de schade en de legale 
activiteit worden vastgesteld. De vaststelling van ‘state responsibility’ vereist daarentegen dat 
wordt aangetoond dat die schadeveroorzakende activiteit een onrechtmatige daad is. Wat de 
internationale gemeenschap juist onder het begrip onrechtmatige daad begrijpt in de context 
van klimaatverandering wordt in het volgende deel verduidelijkt.  
 
 
 

                                                        
105 Ibid.  
106 Supra, 1.5.  
107 N. HORBACH en R. LEFEBER, “Staatsaansprakelijkheid” in N. HORBACH, R. LEFEBER en O. RIBBELINK (eds.), 
Handboek Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press, 2007, 1-24.  
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2.1.4. Het vaststellen van een internationale onrechtmatige daad 

 
Artikel 1 DARS stelt dat elke onrechtmatige daad van een staat internationale 
aansprakelijkheid voor die staat met zich meebrengt. Het tweede artikel bepaalt vervolgens 
dat er een onrechtmatige daad is wanneer een staat een handeling of een nalatigheid verricht 
die aan die staat toerekenbaar is en die een schending van een internationale verplichting 
is.108 Volgens de ILC Draft Articles is er een schending van een internationale verplichting 
wanneer de handeling van de staat niet in overeenstemming is met wat vereist is door die 
verplichting ongeacht de oorsprong en de aard van die verplichting. 109 Aansprakelijkheid kan 
dus ontstaan ongeacht of die verplichting hetzij verdragsrechtelijk, gewoonterechtelijk of uit 
een andere bron komt. De oorsprong van de verplichting is irrelevant voor het ontstaan van 
de aansprakelijkheid van een staat voor een internationale onrechtmatige daad.110 Om zich op 
internationale verplichtingen te kunnen beroepen die staatsaansprakelijkheid voor 
klimaatverandering kunnen teweegbrengen zal verwezen worden naar het Paris Agreement, 
de United Nations Convention on the Law of the Sea, het UNFCCC, het Kyotoprotocol en naar 
gewoonterechtelijke principes uit het internationaal milieurecht zoals het ‘no-harm principle’.  
 
Daarnaast moet dit een verplichting zijn met een internationaal karakter. Een staat zal zich 
niet kunnen beroepen op het argument dat de handeling volgens het nationaal recht wel 
toegelaten is. Omgekeerd kan de getroffen staat de andere staat niet aansprakelijk stellen 
voor een schending van het nationaal recht van een van beide staten.111  
 
De inbreuk op een internationale verplichting kan bestaan uit een handeling maar ook uit een 
nalatigheid. Er zijn veel zaken voor internationale hoven gebracht waarbij staten werden 
veroordeeld voor hun niet-handelen.112 Een voorbeeld is de ‘Corfu Channel Case’ waarbij 
Albanië werd veroordeeld tot schadevergoeding voor de schade aan de Britse schepen en het 
verlies van mensenlevens doordat er zeemijnen in de Albanese zee ontploften waardoor 
Britse schepen zwaar beschadigd werden. Albanië had die mijnen daar zelf niet gelegd maar 
zij waren er wel van op de hoogte en beslisten hier niet naar te handelen. Uit deze rechtspraak 
blijkt dat het Internationaal Gerechtshof schade door een internationale nalatigheid ook 
erkent als grond voor aansprakelijkheid.113  
 
Volgens artikel 13 van de DARS moeten beide staten verbonden zijn door de ingeroepen 
obligatie. Voor verdragsbepalingen wil dat zeggen dat beide partijen het verdrag geratificeerd 
hebben op het moment van de schending. Voor internationaal gewoonterecht en algemene 
rechtsbeginselen ligt dit anders aangezien geacht wordt dat elke staat hierdoor gebonden is. 
Dit kan echter wel tot meer betwistingen leiden. Deze normen zijn vaak zeer ruim gedefinieerd 

                                                        
108 Art. 2 DARS 
109 Art. 12 DARS 
110 N. HORBACH en R. LEFEBER, “Staatsaansprakelijkheid” in N. HORBACH, R. LEFEBER en O. RIBBELINK (eds.), 
Handboek Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press, 2007, (1) 5. 
111 Art. 3 DARS 
112 Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session (10 augustus 2001), Un Doc. 
A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2) (2001), 35.  
113 IGH 9 april 1949, ‘Corfu Channel Case’.  
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waardoor het minder eenvoudig is om te bepalen in welke mate die regel verbindend is voor 
de desbetreffende staat.114 
 
Tenslotte kan ook nog de vraag gesteld worden of het gewoonterecht omtrent de 
staatsaansprakelijkheid dat werd gecodificeerd in de ILC draft articles gezien kan worden als 
bindend. Hiervoor kan verwezen worden naar artikel 55 DARS dat stelt dat de regels van 
staatsaansprakelijkheid enkel worden toegepast indien de voorwaarden voor het bestaan van 
een internationale onrechtmatige daad of de toepassing van het toewijzen van internationale 
verantwoordelijkheid worden geregeld door specifieke regels van het internationaal recht. Dit 
is het principe van Lex Specialis. De bepalingen van het ILC worden in de context van 
klimaatverandering enkel toegepast indien het internationaal milieurecht hierover zelf geen 
onafhankelijke regels heeft ontwikkeld. Afhankelijk van welke internationale rechtsregel er 
wordt ingeroepen, zal moeten worden bekeken of de toepassing van staatsaansprakelijkheid 
niet door bepalingen binnen dat specifieke rechtsgebied worden geregeld.115 
 
Verder wordt besproken welke internationaalrechtelijke bepalingen kunnen worden 
ingeroepen om tot staatsaansprakelijkheid en compensatie voor klimaatverandering te 
besluiten. Aangezien er nog geen precedenten zijn waarbij een staat aansprakelijk werd 
gesteld voor zijn bijdrage in de opwarming van de aarde door een andere staat is de 
toepassing van voorgestelde rechtsgronden eerder hypothetisch. Er zal dan ook worden 
ingegaan op de mogelijke beperkingen die de rechtsgronden met zich mee kunnen brengen.  
 
2.1.4.1. Algemene principes van het internationaal recht 
 
Naast verdragen als bron van internationaal recht bestaan er ook algemene beginselen van 
internationaal recht waarvan de schending beschouwd wordt als een internationale 
onrechtmatige daad. Dit wordt ook bevestigd in artikel 12 DARS. Deze beginselen zijn meestal 
ruim geformuleerd en vereisen een afbakening door de rechtspraak van internationale hoven 
of door een codificering in soft-law of verdragen.  
 
2.1.4.1.1. ‘No-Harm Principle’ 
 
Een algemeen beginsel dat reeds erkend wordt in het internationaal milieurecht is het ‘no-
harm principle’. Staten hebben de verplichtingen om geen schade te berokkenen aan andere 
staten of de rechten van staten te schenden. In het milieurecht houdt deze verplichting in dat 
staten geen schade mogen veroorzaken aan andere staten of zones die niet onder hun 
jurisdictie vallen.116 

In de uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in de ‘Trail Smelter Case’ van 1941 werd 
de formulering en de inhoud van de no-harm rule in de context van milieuschade voor de 
eerste maal toegelicht. Het tribunaal concludeerde dat geen enkele staat het recht heeft om 

                                                        
114 N. HORBACH en R. LEFEBER, “Staatsaansprakelijkheid” in N. HORBACH, R. LEFEBER en O. RIBBELINK (eds.), 
Handboek Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press, 2007, (1) 5.  
115 Art. 55 DARS 
116 C. VOIGT, “State Responsibility for Climate Change Damages”, Nordic JIL 2008, (1) 7. (hierna: C. VOIGT, Nordic 
JIL) 
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zijn territorium te gebruiken om schade door uitstoot te veroorzaken op het territorium van 
een andere staat en dat dit principe deel uitmaakt van het internationaal recht.117  

Het principe werd vervolgens ook gecodificeerd in de Verklaring van Rio. De Verklaring van 
Rio is een niet bindende internationale verklaring inzake milieu en ontwikkeling uit 1992 die 
een lijst bevat met 27 principes waarin de link tussen de rechten van de mens en duurzame 
ontwikkeling werd gecodificeerd. De conferentie van Rio was het vervolg op de Stockholm 
conferentie die twintig jaar eerder werd gehouden.118  
 
Principe 2 van de Verklaring van Rio behelst het volgende:  
 
“States have,   …  the responsibility to ensure that activities within their 
jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas 
beyond the limits of national jurisdiction.” 
 
Volgens Principe 2 hebben staten de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de 
activiteiten die zij uitvoeren geen schade zullen veroorzaken aan het milieu van andere staten 
of van gebieden buiten hun nationale jurisdictie.119 Het principe werd vervolgens in 
verschillende zaken succesvol voor het Internationaal Gerechtshof ingeroepen. In zijn 
Advisory Opinion on Nuclear Weapons bevestigde het hof dat het no-harm beginsel deel 
uitmaakt van het internationaal recht in de volgende bewoordingen: “the existence of the 
general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control 
respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the 
corpus of international law relating to the environment”.120  
 
De toepassing van het no-harm principe in de context van klimaatverandering 
 
De internationale gemeenschap erkent dus de verantwoordelijkheid betreffende vervuiling en 
milieuschade die een staat heeft ten opzichte van een andere staat. Tot nu toe is die 
toepassing van het no-harm principe echter enkel door rechters toegepast in zaken waar de 
activiteit en de gevolgen die uit die vervuilende activiteit resulteren duidelijk afgebakend en 
gekend zijn. Een toepassingsvoorbeeld daarvan is het testen van kernwapens en nucleaire 
oorlogvoering waarbij de schade onomstreden kan worden bepaald als veroorzaakt door een 
beslissing van een staat ten nadele van een andere staat. Dit kwam tot uiting bij de zaak over 
de legaliteit van het testen van kernwapens die in afzonderlijke zaken, door Australië en 
Nieuw-Zeeland voor het ICJ werden gebracht tegen Frankrijk. De rechter besliste inderdaad 
dat principe 2 van de Rio Verklaring kon worden toegepast met betrekking tot het testen van 
kernwapens.  
 

                                                        
117 Permanent Hof van arbitrage 16 april 1938 en 11 maart 1941, ‘Trail Smelter Case’, Reports of International 
Arbitral Awards 2006, vol. 3, 1965.; supra, 23.  
118 Preambule en principe 1 van de Rio Declaration on Environment and Development van 14 juni 1992, Un Doc. 
A/CONF.151/26/Rev.1, Annex 1, Vol. 1. 
119 Principe 2 van de Rio Declaration on Environment and Development van 14 juni 1992, Un Doc. 
A/CONF.151/26/Rev.1, Annex 1, Vol. 1.  
120 IGH 8 juli 1996, ‘Advisory Opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons’, ICJ Reports 1996, 
226, §29.  
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In het geval van kerntesten kan de schade worden afgebakend en kan de 
schadeveroorzakende staat onbetwistbaar worden aangewezen. Voor klimaatverandering is 
dit niet het geval. De staten die de klimaatschade veroorzaken door bijvoorbeeld het uitstoten 
van koolstofdioxide zijn niet individueel aanwijsbaar aangezien elke staat ter wereld bijdraagt 
aan de opwarming van de aarde en bovendien zal de schade die uit deze activiteiten 
voortvloeit zich overal ter wereld voordoen op de meest uiteenlopende manieren. Het no-
harm beginsel zal in het geval van klimaatschade enorm moeilijk toe te passen zijn door de 
internationale rechters zolang de onduidelijkheid met betrekking tot causaliteit niet wordt 
opgehelderd. Indien in de toekomst echter een juridische bewijswaarde kan worden gegeven 
aan de wetenschappelijk vaststellingen die het precieze aandeel van de uitstoter in bepaalde 
klimaatschade kan toekennen, zou het no-harm beginsel in de context van klimaatverandering 
op een effectieve manier kunnen worden toegepast.121  
 
2.1.4.1.2. De zorgvuldigheidsplicht 
 
Uit het no-harm beginsel vloeit echter ook een plicht voor staten tot het uitoefenen van 
gepaste zorgvuldigheid. Om geen schade te veroorzaken aan het milieu van een andere staat 
moet logischerwijs voorkomen worden dat de uitgeoefende activiteit schade zal veroorzaken. 
De vraag die zich stelt is hoe we deze zorgvuldigheidsplicht of ‘due dilligence’ kunnen 
definiëren in de context van het internationaal milieurecht. Hierover wordt noch in de 
rechtspraak noch in de rechtsleer of in de bestaande verdragen uitsluitsel over gegeven. Of 
aan de zorgvuldigheidsplicht voldaan werd, is voor elke zaak afhankelijk van de specifieke 
situatie en wordt naargelang de omstandigheden bepaald. De zorgvuldigheidsplicht is een 
zeer ruim concept en kan daarom voor elk soort activiteit of risico anders worden ingevuld.122 
 
De zorgvuldigheidsplicht is reeds in een aantal zaken door het IGH succesvol naar voor 
gebracht zoals in de befaamde ‘Pulp Mills case’. In deze zaak stelt het IGH dat het principe van 
preventie wordt beschouwd als een gewoonterechtelijke regel die zijn oorsprong vindt in de 
gepaste zorgvuldigheid die een staat in acht moet nemen binnen zijn territorium. Het is de 
verplichting van elke staat zijn territorium niet te kwader trouw aan te wenden en te 
voorkomen dat de rechten van andere staten worden geschonden. Toegepast binnen het 
internationaal milieurecht stelt het IGH dat een staat verplicht is om alle middelen die ter 
beschikking staan te gebruiken om activiteiten te voorkomen die ernstige schade aan het 
milieu van een andere staat kunnen veroorzaken.123  
 
Bovendien wordt ook in artikel 3 van de Draft Articles on the Prevention of Transboundary 
Harm van het ILC gesteld dat de bronstaat alle mogelijke maatregelen moet nemen om 
significante grensoverschrijdende schade te voorkomen of het risico daartoe te verminderen. 
Artikel 5 van diezelfde artikelen stelt dat staten alle nodige wetgevende, administratieve of 
andere maatregelen moeten nemen waaronder het creëren van een controlemechanisme om 
de implementatie van wat in de zorgvuldigheidsplicht te verzekeren.  
 

                                                        
121 Review of Implementation of the Rio Principles, The Stakeholder Forum for a Sustainable Future, December 
2011, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1127rioprinciples.pdf 
122 C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 10. 
123 IGH 20 April 2010, ‘Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay’, 46.  
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Hieruit kan met betrekking tot klimaatverandering geconcludeerd worden dat het principe 
van de gepaste zorgvuldigheid behelst dat staten minstens in een passend klimaatbeleid en 
de bijhorende reguleringen moeten voorzien met als doel om de uitstoot minstens te 
stabiliseren of te verminderen.124 Wanneer een staat nalaat om die maatregelen te nemen 
waardoor significante schade kan voorkomen worden kan dit gezien worden als een inbreuk 
op een internationale verplichting.125 
 
De toepassing van de zorgvuldigheidsplicht in de context van klimaatverandering 
 
Om in de context van schade door de uitstoot van broeikasgassen te bepalen of een staat de 
zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden moet worden vastgesteld of er aan de ‘standard of 
care’ is voldaan. Deze zorgstandaard kan getoetst worden aan verschillende criteria waarvan 
er drie worden besproken.  
 
Ten eerste moet de staat de mogelijkheid hebben gehad om te handelen. De 
zorgvuldigheidsplicht wordt bijgevolg geschonden als een staat niet handelt wanneer hij had 
kunnen handelen om de schade te voorkomen of te verminderen. Uit de rapporten van het 
IPCC is sinds 1990 vastgesteld dat menselijke activiteiten bijdragen aan de opwarming van de 
aarde. Om die reden draagt elke ton uitgestoten broeikasgassen die niet wordt uitgestoten en 
elke koolstofdioxide afvoersysteem dat wordt geconserveerd bij aan de vermindering van het 
risico op klimaatschade. Klimaatverandering is echter het gevolg van een accumulatie van 
verschillende oorzaken en bronnen van uitstoot. Als slechts één staat zijn uitstoot vermindert 
zou dit niet effectief bijdragen aan het verminderen van het risico op schade. Handelen met 
gepaste zorgvuldigheid onder het no-harm principe vereist echter niet van staten dat zij 
garanderen dat de schade zal worden voorkomen. Het vereist wel van staten dat ze zo goed 
als mogelijk hun best doen om het risico op schade te minimaliseren of te voorkomen. Deze 
visie ligt in dezelfde lijn als het precautionary principle wat inhoudt dat staten ondanks dat er 
nog geen wetenschappelijke zekerheid bestaat over de exacte gevolgen van een 
schadeveroorzakende activiteit, zij toch alle maatregelen moeten nemen om die schade te 
voorkomen.126 Dit principe is ook terug te vinden in de Rio Declaration in principle 15: “In order 
to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States 
according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack 
of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures 
to prevent environmental degradation.” Dit principe wordt reeds in veel verdragen toegepast 
en kan gezien worden als een van de basisprincipes van het milieurecht.127 
 
Handelen met de gepaste zorgvuldigheid kan dus niet gebaseerd worden op een vaststaande 
standaard maar verandert in de tijd wanneer de wetenschap bijvoorbeeld vaststelt dat de 
schade ernstiger zal zijn dan eerst gedacht. Hieruit vloeit ook de plicht voor een staat heeft 
om zich te informeren over de laatste wetenschappelijke bevindingen. Effectieve maatregelen 
zouden daarom gebaseerd moeten zijn op de beste beschikbare technologieën om schade te 

                                                        
124C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 10.  
125 Dit werd bevestigd in de ‘Corfu Channel case’, supra vn. 103.  
126C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 10. 
127 art. 3 UNFCCC 1992; art. 6 Agreement of the United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks on its sixth session (8 september 1995), Un Doc. A/CONF.164/37, (1995); Art. 191 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992, etc.  
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voorkomen en dus de uitstoot te verminderen.128 De best mogelijke middelen zullen echter 
afhankelijk zijn van de capaciteiten en mogelijkheden waarover een staat beschikt volgens het 
principe van de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde capaciteiten.129 
 
Handelen volgens de zorgvuldigheidsplicht vereist van een staat om zo goed als mogelijk zijn 
uitstoot te verminderen. Elke staat heeft bijgevolg de kans om te handelen.  
 
Ten tweede moet bekeken worden of de schade voorzienbaar was. Indien een staat kon 
voorzien dat significante schade zich zou voordien bij het uitoefenen van die activiteit en toch 
beslist over te gaan tot handelen dan kan worden geconcludeerd dat niet werd voldaan aan 
de zorgvuldigheidsplicht. De staat is echter niet verplicht om de exacte draagwijdte en locatie 
van de schade te kunnen voorzien. Het volstaat dat wordt aangetoond dat de staat kon 
hebben voorzien wat de gevolgen zouden zijn. Met betrekking tot de uitstoot van 
broeikasgassen kan moeilijk door staten worden geargumenteerd dat zij de schadelijke 
gevolgen niet kunnen voorzien. Sinds het eerste rapport van het IPCC in 1990 bestond er een 
wetenschappelijke consensus dat menselijke activiteiten een invloed hadden op de 
opwarming van de aarde. Daarnaast erkenden alle staten die het UNFCCC van 1992 
ondertekenden dat klimaatverandering een ernstige bedreiging vormt voor de 
gemeenschappelijke belangen van de mens. Om die redenen kan geargumenteerd dat staten 
wel voldoende konden voorzien dat de klimaatschade die sinds 1990 is ontstaan, beïnvloed 
werd door menselijke uitstootactiviteiten.130 
 
Ten derde kan gevraagd worden wat de gepaste maatregelen zijn die genomen moeten 
worden indien de staat de mogelijkheid had om te handelen en de schade kon voorzien. Deze 
vraag moet beantwoord worden volgens het proportionaliteitsbeginsel waarbij een afweging 
gemaakt wordt tussen de belangen van de betrokken staten. De territoriale soevereiniteit van 
de uitstotende staat moet verzoend worden de territoriale integriteit van de benadeelde 
staat.  
 
Om vast te stellen of de staat de proportionele maatregelen heeft genomen om het risico op 
schade te voorkomen of te minimaliseren moet gekeken worden naar de technische en 
economische mogelijkheden van de staat die de activiteit controleert en moet dit worden 
afgewogen met de belangen van de potentieel benadeelde staat. Deze vaststelling is 
afhankelijk van de feiten in elke zaak. Niet alle staten beschikken over dezelfde mogelijkheden 
en capaciteiten om de hoeveelheid aan broeikasgasuitstoot te verminderen. Staten die een 
ontwikkelde economie en genoeg materiële bronnen hebben en daarnaast over een goed 
ontwikkeld beleidssysteem beschikken zullen moeten voldoen aan een hogere 
zorgvuldigheidsstandaard dan staten die er niet zo gunstig voor staan.131 Dit is opnieuw een 
toepassing van het beginsel van Common but Differentiated Responsibilities and Capacities 
dat reeds besproken werd.  
 
Er kan worden geconcludeerd dat er geen strikte zorgvuldigheidsstandaard bestaat in de 
context van de klimaatschade. De standaard wordt bepaald naargelang de capaciteiten 

                                                        
128C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 11 
129 Supra, 1.5.1. 
130 C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 11-12 
131 Ibid, 12-15.  
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waarover een land beschikt om zijn uitstoot op de beste mogelijke manier te verminderen in 
het licht van de nationale omstandigheden. Desalniettemin hebben alle staten de verplichting 
om zo goed mogelijk hun best te doen om klimaatschade te voorkomen.132 
 
2.1.4.1.3. De verplichting van een staat om de atmosfeer te beschermen 
 
In het laatst gepubliceerde jaarlijkse rapport van de ILC wordt de verplichting tot het 
beschermen van de atmosfeer gecodificeerd. In de preambule staat echter dat deze 
ontwerpartikelen niet de relevante politieke onderhandelingen over onder andere 
klimaatverandering willen verhinderen noch dat zij de verdragen aanvullen noch dat zij aan 
die verdragen en hun bestaande interpretaties nieuwe regels of principes van internationaal 
recht opleggen die niet reeds in die verdragen te vinden zijn. Uit deze preambule kan worden 
afgeleid dat dit principe nog niet beschouwd wordt als internationaal gewoonterecht en 
eerder gezien moet worden als een richtlijn voor beleidsmakers.133  

 

De derde richtlijn van het ILC bevat de verplichting voor staten om de aantasting en de 
vervuiling van de atmosfeer te voorkomen, te verminderen en te controleren door het 
uitoefenen van de zorgvuldigheidsplicht bij het nemen van de gepaste maatregelen daartoe 
en in overeenkomst met het internationaal recht.134  
 
Er bestaat dus wel enige dialoog en zelfs een codificatie over de verplichting om de atmosfeer 
te beschermen maar dit kan nog niet beschouwd worden als een afdwingbaar recht. De 
waarschijnlijkheid dat het IGH in de huidige toestand zijn legitimiteit op het spel zal zetten om 
dit principe als voldoende rechtsgrond te aanvaarden om tot aansprakelijkheid van een staat 
te concluderen is onwaarschijnlijk. Het ILC verklaart zelf in de tweede richtlijn dat deze 
ontwerpartikelen geen betrekking hebben op staatsaansprakelijkheid maar dat zij dit ook niet 
in de weg staan.135 Het principe kan echter wel gezien worden als een stok achter de deur in 
de toekomstige klimaatonderhandelingen.136  
 
2.1.4.2. Verdragen 
 
Paragraaf 51 van de COP-beslissing bij het Paris Agreement bepaalt uitdrukkelijk dat artikel 8 
PA geen basis kan vormen voor aansprakelijkheid en compensatie voor de schade en verlies 
bedoeld in dat artikel. Deze beslissing verantwoord echter niet dat er op basis van andere 
artikelen uit het UNFCCC tot aansprakelijkheid kan worden besloten. Bijvoorbeeld voor de 
fout die geacht wordt gemaakt te zijn bij het niet nakomen van de uitstootbeperkingen. Eerst 
worden de mogelijkheden voor aansprakelijkheid onder het UNFCCC en het Kyotoprotocol 
besproken en vervolgens het Paris Agreement. De centrale vraag is of zij verplichtingen 
inhouden die geschonden worden en waaruit aansprakelijkheid kan voortvloeien.  

                                                        
132 Ibid, 15.  
133 Preambule, Report of the International Law Commission on its sixty-ninth session (4 augustus 2017), Un Doc. 
A/72/10, (2017), 148.  
134 Guideline 3, Report of the International Law Commission on its sixty-ninth session (4 augustus 2017), Un Doc. 
A/72/10, (2017), 149.  
135 Guideline 2, Report of the International Law Commission on its sixty-ninth session (4 augustus 2017), Un Doc. 
A/72/10, (2017), 148. 
136 J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy, supra vn. 79. 
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2.1.4.2.1. Het UNFCCC 

In de literatuur wordt soms aangenomen dat het UNFCC als kaderakkoord slechts de gedeelde 
visie over de gemeenschappelijke doelstellingen en belangen van de internationale 
gemeenschap weergeeft. De ratificerende staten beschikken over een grote appreciatiemarge 
om af te bakenen hoe zij de rechten en plichten concreet zullen invullen. Het is dus niet 
eenvoudig om specifieke verplichtingen af te leiden uit de algemene bepalingen van het 
UNFCCC uit 1992.137 

Aan de andere kant is er ook een visie die de ultieme doelstelling van de conventie vindt in 
artikel 2 UNFCCC dat de verplichting inhoudt tot preventie van gevaarlijke klimaatschade. Het 
uiteindelijke doel van de conventie is om de uitlaatgassen te stabiliseren tot op een niveau 
dat een gevaarlijke menselijke inmenging met het klimaat zou voorkomen. Dit niveau zou 
bereikt moet worden binnen een tijdspanne die volstaat om ecosystemen op een natuurlijke 
wijze te laten aanpassen aan de opwarming van de aarde en de voedselvoorziening veilig te 
stellen en tot een duurzame manier van economische ontwikkeling te komen. 138	
 
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat een ‘gevaarlijke’ menselijke 
inmenging in het klimaat inhoudt dat de globale temperatuur met meer dan twee graden stijgt 
sinds de industriële revolutie. Indien de temperatuur die twee graden te boven gaat zou dit 
leiden tot gevaarlijke gevolgen voor het welzijn van de mens.  

Bovendien kan er ook in artikel 4.2.a van het UNFCCC een concrete verplichting gevonden 
worden voor de Annex-1 landen om hun uitstoot te verminderen wat opnieuw aansluit bij het 
doel van de conventie. Annex-1 landen werden op dat moment aanzien als de 
geïndustrialiseerde landen en zijn de enigste landen die onder de conventie een 
emissiereductie verplichting kregen opgelegd, behalve de Verenigde Staten die het verdrag 
niet ratificeerden.139 Op het moment van de eerste internationale klimaatonderhandelingen 
werd het onderscheid tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden met het oog op het 
internationaal klimaatregime gebaseerd op het lidmaatschap in de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en ontwikkeling (OESO of OECD). De evolutie van het ledenaantal 
werd echter in de volgende twee decennia van klimaatonderhandelingen niet meer 
weerspiegeld in het klimaatregime.140 

 Volgens artikel 4.2.a UNFCCC zal: 
 
“each Annex I Party shall adopt national policies and take corresponding measures on the 
mitigation of climate change, by limiting its anthropogenic emissions of greenhouse gases and 
protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and reservoirs. These policies and measures 
will demonstrate that developed countries are taking the lead in modifying longer-term trends 
in anthropogenic emissions consistent with the objective of the Convention.” 

                                                        
137 C. VOIGT, Nordic JIL 2008, supra vn. 116, 5.  
138 Ibid.; Art. 2 UNFCCC 
139 supra, Bijlage 1: annex-1 landen 
140 B. MAYER, “State Responsibility and Climate Change Governance: A Light through the Storm”, Chinese JIL 
2014, vol.13, (1) 24. (hierna: B. MAYER, Chinese JIL) 
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Vervolgens wordt in hetzelfde artikel die mitigatieverplichting voor de annex-1 landen verder 
gespecificeerd. Zij moeten bij het uitvoeren van die reductieverplichtingen het doel voor ogen 
hebben om hun uitstoot te beperken en terug te brengen tot het niveau van voor 1990 tegen 
het jaar 2000. Het gebruik van het woord ‘the aim’ toont reeds aan dat dit geen dwingende 
verplichting is voor die staten maar eerder een mikpunt. Daarnaast zijn de bewoordingen van 
het artikel nogal vaag en onduidelijk en kan artikel 4.2 UNFCCC dus niet echt gezien worden 
als een internationale obligatie.141 
 
Alleenstaand kan artikel 4.2 UNFCCC om die reden niet worden ingeroepen als grond voor 
aansprakelijkheid. Volgens artikel 31 van het Verdrag van Wenen moet een verdragsbepaling 
echter worden geïnterpreteerd rekening houdende met het doel van het verdrag. Daaruit 
volgt dat men artikel 4.2 UNFCCC op een teleologische manier kan interpreteren indien men 
dit samen leest met artikel 2 UNFCCC. Uit de conjunctie van die twee artikels kan dan wel een 
verplichting worden afgeleid voor staten om zich te gedragen op een manier die de constante 
stijging van de broeikasgassen in de atmosfeer doet omkeren of minstens stabiliseert. Deze 
zienswijze wordt versterkt door artikel 18 van het Verdrag van Wenen dat stelt dat een partij 
geen handelingen mag stellen die het doel van het verdrag zouden ontnemen en door het 
principe van de goede trouw. Hieruit kan worden afgeleid dat indien een staat geen of 
onvoldoende maatregelen neemt die de stijgende emissietrend kunnen wijzigen, het verdrag 
wordt geschonden. Een staat zal dus niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet 
halen van de emissiereductie verplichting tegen 2020 die vervat is in artikel 4.2 UNFCCC maar 
zal wel kunnen gehouden worden voor de schade indien kan worden aangetoond dat het land 
doorgaat met het verhogen van zijn uitstoot.142	
 
Samengevat kan een annex-1 land dat zijn uitstoot sinds de ratificatie heeft doen stijgen wel 
gehouden worden voor een schending van een verplichting in het verdrag die wordt gevonden 
in de conjunctie van artikel 4.2 en artikel 2 van het UNFCCC. Toch is dit een controversieel 
onderwerp waar er nog niet echt consensus over bestaat. Stel dat rechters deze visie zouden 
volgen dan zullen landen enkel maar aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de 
uitstootverplichtingen die na de ratificatie van het verdrag worden geschonden en niet voor 
de historische bijdragen aan de opwarming van de aarde.143 
 
Beperkingen van de bindende werking van het UNFCCC 
 
Het UNFCCC bevat geen bepalingen die definiëren wat men begrijpt onder klimaatschade of 
die zich richten tot de vraag hoe deze schade zou moeten worden gecompenseerd indien die 
zich voordoet. Volgens velen zijn de bepalingen om die reden te vaag en te dubbelzinnig om 
echte subjectieve verplichtingen van staten in het leven te roepen die kunnen leiden tot 
aansprakelijkheid. Het verloop van de onderhandelingen toont aan dat partijen zich vooral 
wilden focussen op mitigation in plaats van het tackelen van de potentiële schade aan 
mensen, de economie en de natuur. Toch waren partijen wel op de hoogte van de 
problematiek van die schade. Dit wordt enerzijds gereflecteerd in de preambule van het 
UNFCCC die bepaalt dat staten de verantwoordelijkheid hebben om te verzekeren dat de 
                                                        
141 R. S. J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 66., 1113; Art. 4.2 (b) UNFCCC 
142 R.S.J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 66; C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn. 103, 4-5.  
143 C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn. 103, 4-5 
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activiteiten die worden uitgevoerd binnen hun jurisdictie of controle geen schade veroorzaken 
aan het milieu van andere staten. Deze bepaling is daarnaast ook een erkenning van het no-
harm principle. Bovendien werden er door sommige lidstaten, waaronder de kleine 
eilandstaten in het bijzonder, op het moment van hun ratificatie expliciete voorbehouden 
uitgedrukt die bepaalden dat de conventie de toepassing van het internationale recht over 
staatsaansprakelijkheid niet mag uitsluiten.144 Deze bewoordingen werden ook voorgesteld 
om te worden opgenomen in het verdrag maar dat werd uiteindelijk toch niet gedaan wat 
opnieuw de terughoudendheid aantoont van de ontwikkelde landen om in klimaatverdragen 
bepalingen op te nemen waaruit mogelijks een aansprakelijkheidsvordering kan voortvloeien 
voor klimaatschade.145  
 
2.1.4.2.2. Het Kyoto Protocol 
 
Het Kyoto Protocol van 1998 werd opgevolgd door het Paris Agreement in 2015 met als 
doelstelling om na de mislukking om tot een nieuw verdrag te komen in 2009 tijdens de COP 
in Kopenhagen, wel tot een nieuw bindend en universeel klimaatverdrag te komen. Aangezien 
dit protocol veel aan geloofwaardigheid heeft verloren door enerzijds een gebrek aan 
afdwingbaarheid van de bindend reductieverplichtingen en anderzijds een gebrek aan 
politieke goodwill om de verplichtingen na te leven zal het protocol slechts kort besproken 
worden.  
 
Het Kyoto Protocol trad in werking in 2005. Artikel 3.1. van het KP bevat de bindende 
verplichting voor annex-1 landen om individueel en gezamenlijk te verzekeren dat de 
hoeveelheid uitstoot de toegewezen hoeveelheid uit het verdrag niet overschrijdt. Deze 
reductieverplichtingen werden voor elk land apart opgenomen in Annex B met als doel om de 
globale uitstoot van die gassen te verminderen en ze met minsten vijf procent onder het 
niveau van 1990 te houden. Deze reductiemaatregelen moesten worden genomen in de 
periode tussen 2008 en 2012. Ook werden in Annex A van het verdrag andere broeikasgassen 
waarvan de uitstoot ook verminderd moest worden, opgesomd.146 
 
Deze verplichtingen zijn veel specifieker en gerichter dan de meer algemene principes uit het 
UNFCCC van 1992. Er kan voor elk land apart bepaald worden of zij hun reductieverplichting 
zijn nagekomen. Er moet niet worden aangetoond of de staat een fout maakte of niet 
handelde volgens de zorgvuldigheidsplicht aangezien louter het niet halen van de 
emissiereductieverplichting gezien kan worden als een fout waarvan de schade toerekenbaar 
is aan de staat.147 
 
Stel dat een staat na de eerste inspanningsperiode, tegen 2012, zijn emissiereductiedoel niet 
heeft bereikt dan is een internationale verplichting geschonden. In eerste instantie zal dit 
echter niet tot aansprakelijkheid van die staat leiden maar zal het handhavingsmechanisme 

                                                        
144 Onder andere Fiji, Kiribati, Tuvalu, Nauru; United Nations Treaty Collection Website, “7. United Nations 
Framework Convention on Climate Change”, Chapter. XXVII, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-
7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en#EndDec (laatst geraadpleegd: 11 mei 2018) 
145 R.S.J. TOL en R. VERHEYEN, UCL Global Governance Institute, supra vn. 80,1114.  
146 Art. 3.1 Kyoto Protocol 
147 R.S.J. TOL en R. VERHEYEN, UCL Global Governance Institute, supra vn. 80,1115.  
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van het KP zelf in werking treden. De regels van het protocol zijn lex specialis ten opzichte van 
de algemene regels van het internationale staatsaansprakelijkheid. 148 
 
Dit mechanisme werd in de COP-7 in werking gesteld. Een staat die de verplichtingen niet 
nakomt zal eerst onderworpen worden aan een nieuw en strenger emissiereductietarief om 
zo de extra uitstoot te compenseren. Dit nieuw tarief bepaalt dat in de volgende 
inspanningsperiode er 1,3 keer zo veel moet worden gereduceerd om die schending goed te 
maken.149 Het mechanisme zegt echter niets over de juridische gevolgen met betrekking tot 
de klimaatschade die zou optreden. Het Kyotoprotocol sluit aan de andere kant dus ook niet 
de mogelijkheid uit om via het gemene internationaal recht compensatie te verkrijgen voor 
klimaatschade.150 
 
Beperkingen van de bindende werking van het Kyoto Protocol 
 
Het is wederom onzeker of men de schending van de verplichtingen die voorvloeien uit het 
Kyoto Protocol kan aanwenden om een staat te veroordelen tot het vergoeden van 
compensatie voor klimaatschade. Er is enerzijds de problematiek van de causaliteit die 
hierboven reeds werd besproken en anderzijds heerst er onzekerheid over de toepasbaarheid 
van het gemeen internationaal recht van staatsaansprakelijkheid op de meer specifieke 
bepalingen van het KP die een speciaal handhavingsmechanisme invoeren.  
 
Een tweede obstakel is het feit dat om staten aansprakelijk te stellen voor een schending, het 
verdrag voor die partij in werking moet zijn getreden. Voor sommige van de grootste uitstoters 
is dit niet het geval. De Verenigde Staten hebben het verdrag nooit geratificeerd en andere 
staten die zich op het moment van de inwerkingtreding van het verdrag nog in een 
overgangsperiode bevonden en dus geen reductie verplichting opgelegd kregen zoals China 
of India kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het schenden van 
emissiereductietarieven aangezien zij op dat moment nog niet tot de Annex-1 landen 
behoorden. Deze drie landen vormen samen echter de huidige top drie van de grootste 
uitstoters ter wereld.151 Zelfs indien alle grote uitstoters het KP zouden ondertekenen en de 
doelstellingen volledig implementeren, zou dit maar een beperkte invloed hebben op de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer aangezien de doelstellingen van het Protocol 
minder ambitieus zijn dan de noodzakelijke maatregelen die volgens de studies van het IPCC 
moesten genomen worden de opwarming van de aarde onder 2°C te houden.152 
 
 
 
 

                                                        
148 Supra  
149 Ibid 2.1.4. 
150 C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn. 116, 4.  
151 C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn. 116, 5.; Union of Concerned Scientists website, “Each country’s share of CO2 

emissions”, 20 november 2017, https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/each-
countrys-share-of-co2.html#.Wu9Ygy-iHBI (laatst geraadpleegd: 6 mei 2018) 
152 W. C. G. BURNS, “Potential Causes of Action for Climate Change Damages in International Fora: The Law 
of the Sea Convention”, McGill Int'l J. Sust. Dev. L. 2006, vol. 2.1, 27-51.  
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2.1.4.2.3. Het Paris Agreement en de Nationally Determined Contributions  
 
Sinds de inwerkingtreding van het Paris Agreement op 4 November 2016 maakt het PA 
onverwijld deel uit van het internationaal recht. 197 lidstaten hebben het akkoord 
aangenomen en daarvan hebben 175 partijen het akkoord geratificeerd. Enkel de landen die 
het akkoord hebben geratificeerd hebben daarmee ook toegestemd met de bindende kracht 
van het verdrag voor hun land. 153   
 
Omdat het verdrag deel uitmaakt van het internationaal recht zijn partijen gebonden aan het 
principe ‘pacta sunt servanda’ uit artikel 26 van het Verdrag van Wenen wat betekent dat 
partijen verplicht zijn het akkoord na te leven en het te goeder trouw uit te voeren. Partijen 
moeten de nodige stappen ondernemen om het doel van het verdrag na te komen en zij 
kunnen geen restricties uit hun nationaal recht inroepen als reden om het verdrag niet na te 
komen.154  
 
Het bindend karakter van het Paris Agreement moet wel genuanceerd worden. In 
tegenstelling tot het Kyotoprotocol waarbij de inspanningen van elke lidstaat apart worden 
onderhandeld en ingeschreven maakt men in het Paris Agreement gebruik van Nationally 
Determined Contributions (hierna: NDCs) of ‘nationaal bepaalde bijdragen’. NDCs betreffen de 
onderlinge inspanningen van elk land om op nationaal niveau hun uitstoot te verminderen en 
om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Artikel 4 van het Paris 
Agreement verplicht elke lidstaat om die ‘nationaal bepaalde bijdragen’ voor te bereiden, te 
communiceren aan de VN en deze na te leven door op nationaal niveau die maatregelen te 
nemen die nodig zijn om de doelstellingen die in de NDCs worden vooropgesteld te bereiken, 
rekening houdend met de omstandigheden en mogelijkheden binnen dat land. De 
gezamenlijke som van al deze nationaal bepaalde bijdragen moet leiden tot een wereldwijde 
daling van de broeikasgassen in de atmosfeer zodoende dat de globale temperatuurstijging 
onder de 2°C blijft.155  
 
Het bindend karakter van het akkoord slaat wel op de verplichting om die nationaal bepaalde 
bijdragen voor te bereiden, mee te delen en na te leven en om zich in te spannen om nationale 
maatregelen te nemen met het oog op het behalen van de doelstellingen. Echter over de vraag 
of de Nationally Determined Contributions op zich bindend zijn, ontstond er onenigheid tussen 
enerzijds de VS en anderzijds de EU en sommige andere landen. Obama vreesde ervoor dat 
indien die nationale bijdragen bindend zouden zijn dat de US het akkoord niet zou ratificeren. 
Voor de EU en de andere landen was het daarentegen juist een prioriteit om de uitvoering van 
die nationale doelstellingen zo bindend mogelijk te maken.  
 
De oplossing voor deze tegenstelling was uiteindelijk dat de nationaal bepaalde 
reductiedoelstellingen zelf geen deel uitmaken van het akkoord in tegenstelling tot de 

                                                        
153 C. VOIGT, “On the Paris Agreement’s Imminent Entry Into Force (Part II of II)”, 12 oktober 2016, EJIL, 
https://www.ejiltalk.org/on-the-paris-agreements-imminent-entering-into-force-what-are-the-consequences-
of-the-paris-agreements-entering-into-force-part-ii/.  
154 Art. 26 Vienna Convention on the Law of Treaties van 23 mei 1969, UNTS, vol. 1155, 331. 
155 UNFCCC website, “The Paris Agreement and NDC’s”, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/nationally-determined-contributions-ndcs#eq-4. (laatst geraadpleegd: 28 april 2018).  
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verplichting om die NDCs op te stellen, aan de VN door te communiceren en deze na te leven.  
Daarnaast is ook de verplichting om de NDCs elke vijf jaar ambitieuzer te maken bindend.156  
 
Het niet nakomen van die bindende verplichtingen zou gezien kunnen worden als een 
schending van een internationale rechtsregel. Die schending kan dus in theorie worden 
ingeroepen door enige andere partij van het akkoord wat zou kunnen leiden tot 
staatsaansprakelijkheid.157  
 
Gevolgen van het inroepen van schendingen van de bindende bepalingen uit het Paris 
Agreement  
  
Het Paris Agreement verschilt ten opzichte van eerdere UNFCCC klimaatinitiatieven op het 
vlak van universaliteit en billijkheid. Na 25 jaar internationaal klimaatbeleid is er een 
verdragstekst goedgekeurd die van alle partijen inspanningen vraagt en de tweedeling tussen 
de historische industrielanden enerzijds en de ontwikkelings- en groeilanden anderzijds doet 
vervagen. De bepalingen van het akkoord laten echter toe dat er een verschil zit op de 
inspanningen van staten naargelang hun common but differentiated responsibilities. 
Daarnaast wordt voorzien in een prioritaire ondersteuning van de landen die erg kwetsbaar 
zijn.  
 
Voor het eerst zijn alle grote historische uitstoters akkoord gegaan met het verdrag, in 
tegenstelling tot het Kyotoprotocol waardoor de VS, China en India niet waren gebonden 
hoewel zij wel de grootste bijdragers waren. Om dit te bereiken zijn tijdens de 
onderhandelingen veel compromissen gesloten en toegevingen gedaan. Een van die 
toegevingen is dat er geen bestraffingsmechanisme in het akkoord werd opgenomen voor 
partijen die hun verplichtingen niet nakomen, zij kunnen enkel publiek te kijk worden gezet. 
Het zou zware gevolgen kunnen hebben voor het universeel karakter van het PA indien men 
dan via individuele statelijke aansprakelijkheid en compensatie een staat kan ‘straffen’ door 
het inroepen van zijn schendingen van het PA aangezien staten gewoon uit het verdrag 
kunnen stappen om dit te voorkomen.  
 
Het verdrag kan gezien worden als een enorme vooruitgang in het mondiaal bewustmaken 
van het belang van een gericht klimaatbeleid. Het is om die reden waarschijnlijk nog te vroeg 
om de artikelen aan te wenden als een manier om landen die hun verplichtingen niet nakomen 
aansprakelijk te stellen en compensatie te vragen. Deze evolutie zou er hoogstwaarschijnlijk 
voor kunnen zorgen het kind met het badwater wordt weggeworpen aangezien sommige 
grote uitstoters zullen beslissen uit het akkoord te stappen zoals de VS.158 Wat er op zijn beurt 

                                                        
156 De Belgische federale site voor een betrouwbare informatie over klimaatverandering, “De resultaten van de 
klimaattop in Parijs (COP21)”, 
http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/internationaal-klimaatbeleid/klimaatconferenties/de-klimaattop-
van-parijs, (laatst geraadpleegd: 28 april 2018). 
157 C. VOIGT, “On the Paris Agreement’s Imminent Entry Into Force (Part II of II)”, 12 Oktober 2016, EJIL, 
https://www.ejiltalk.org/on-the-paris-agreements-imminent-entering-into-force-what-are-the-consequences-
of-the-paris-agreements-entering-into-force-part-ii/. 
158 Op 1 juni 2017 besliste president Trump om de VS terug te trekken uit het PA. Volgens art. 28 PA mag de 
terugtrekkingsnotificatie slechts drie jaar na de inwerkingtreding worden gegeven en heeft deze pas uitwerking 
een jaar daarna. Het PA trad in werking voor de VS op 4 november 2016. De notificatie kan dan pas op 4 
november 2019 gegeven worden en de VS kan het akkoord pas op 4 November 2020 defintief verlaten, Climate 
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tot kan leiden dat ook andere landen volgen. Een gelijkaardig voorval vond plaats toen Canada 
in 2011 besliste om effectief uit het Kyotoprotocol te stappen omdat de grote uitstoters zoals 
China en de VS niet door de emissiereducties gebonden waren en dit een onbillijke situatie 
teweegbracht.  
 
Het is dus vooral om politieke redenen dat het opwerpen van aansprakelijkheid via het PA 
geen goed idee lijkt. Dit wil echter niet zeggen dat staten op geen enkele manier 
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het schenden van hun 
klimaatverplichtingen. In de Nederlandse klimaatzaak werd de staat voor de nationale rechter 
gedaagd voor het niet nakomen van de plicht om de bevolking te beschermen tegen de 
nadelige gevolgen van de klimaatsopwarming. Dit gebeurde niet op basis van een 
internationale rechtsgrond zoals het UNFCCC maar via het inroepen van de ‘zorgplicht’. De 
Nederlandse rechter bevestigde in het vonnis, tegen de verwachting in, dat de staat inderdaad 
nalatig handelde door geen ambitieuzere reductiedoelen voorop te stellen in het licht van de 
grootschalige klimaatschade die zich zou voordoen bij een ongewijzigd beleid. In tegenstelling 
tot een klassieke aansprakelijkheidsprocedure wil men hier niet zozeer financiële compensatie 
als vergoeding van de schade bekomen als gevolg van het nalatig optreden van de overheid. 
De eisers vorderden een wetgevingsbevel waarbij aan de rechter gevraagd werd om de 
overheid te bevelen om de nodige maatregelen te nemen om verdere klimaatschade te 
vermijden.159  
 
Aangezien de NDCs deel uitmaken van het nationaal recht zou hypothetisch gezien, het niet 
nakomen van die verplichtingen a fortiori ook kunnen worden ingeroepen voor de nationale 
rechter maar dan van beneden uit langs een eis ingesteld door een collectief burgerinitiatief. 
Voor de Belgische rechtbank werd recent ook een klimaatvordering ingesteld. Het is nu nog 
afwachten of dit tot hetzelfde resultaat zal leiden.160 Dit thema zal hier niet verder besproken 
worden.  
 
2.1.4.2.4. UNCLOS 
 
The United Nations Convention on the Law of the Sea zou wel eens een veelbelovend 
instrument kunnen zijn om staten aansprakelijk te stellen aangezien in de bepalingen 
enerzijds een uitgebreide definitie wordt gegeven van de vervuiling van het mariene milieu en 
anderzijds door de vredevolle mechanismes van geschillenoplossing die in de bepalingen 
vervat zijn.161 
 
Er bestaat reeds literatuur over het gebruik van UNCLOS als een oplossingsmechanisme voor 
vreedzame geschillen en een manier om landen aansprakelijk te stellen. De nadelige gevolgen 

                                                        
Analytics website, “Paris Agreement Ratification Tracker”, http://climateanalytics.org/briefings/ratification-
tracker.html, (laatst geraadpleegd op: 29 april 2018). 
159 H. SCHOUKENS, “De Nederlandse klimaatoverwinning: een juridische revolutie?”, Karakter 2016, vol. 54, 
https://www.tijdschriftkarakter.be/de-nederlandse-klimaatoverwinning-een-juridische-revolutie/.  
160 A. SOETE en H. SCHOUKENS, "Klimaatverandering in de rechtbank. De rechter als scherprechter bij een falend 
milieubeleid?" NJW 2016, afl. 338, 186-203; A. SOETE en H. SCHOUKENS, “Klimaatzaak: binnen of buiten het 
recht?”, Juristenkrant 2015, afl. 306, 16.  
161 United Nations Convention on the Law of the Sea van 10 december 1982, UNTS, vol. 1833, 243. (hierna: 
UNCLOS); W. C. G. BURNS, “Potential Causes of Action for Climate Change Damages in International Fora: The 
Law of the Sea Convention”, McGill Int'l J. Sust. Dev. L. 2006, vol. 2.1, 27-51. 
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van de klimaatverandering zoals het stijgen van de zeespiegel, de opwarming van de oceanen 
en de verzuring van het zoutwater zouden via de conventie aan de kaak kunnen worden 
gesteld aangezien UNCLOS de algemene verplichting bevat voor staten om het mariene milieu 
te beschermen en te behouden.162 
  
Meer specifiek kan artikel 194, 2 UNCLOS gezien worden als een bepaling die impliciet het 
recht van een staat om broeikasgassen uit te stoten beperkt. Het artikel bepaalt dat staten 
‘alle mogelijke maatregelen’ moeten nemen om te verzekeren dat de activiteiten die worden 
uitgevoerd onder hun jurisdictie, geen schade door vervuiling aan het milieu van andere 
staten veroorzaakt en dat de vervuiling die door die activiteiten wordt teweeggebracht zich 
niet buiten de exclusief economische zone verspreid. Vervolgens wordt in het artikel vermeld 
dat dit alle mogelijke manieren van vervuiling behelst en wordt een niet-limitatieve 
opsomming gegeven waarin uitdrukkelijk “het uitstoten van giftige of schadelijke stoffen en 
meer bepaald degene die afkomstig zijn van bronnen op het land en zo in de atmosfeer 
worden gebracht.” Enerzijds bevat dit artikel een zorgvuldigheidsplicht die stelt dat alle 
mogelijke maatregelen moeten genomen worden om geen schade te veroorzaken en 
anderzijds kan uit dit artikel worden afgeleid dat vervuiling door broeikasgassen niet kan 
worden uitgesloten als bron van vervuiling.163 Uit de rapporten van het IPCC is gebleken dat 
er zich door de uitstoot van broeikasgassen schadelijke gevolgen kunnen voordoen. Er kan 
dan geredeneerd worden dat een ‘broeikasgas’ wel een ‘schadelijke stof’ is.  
 
Een volgend deel van de conventie behelst de aansprakelijkheid van staten wanneer zij zich 
niet houden aan de verplichtingen uit de conventie. Volgens artikel 235 van UNCLOS zijn 
“Staten verantwoordelijk voor het vervullen van hun internationale verplichtingen 
betreffende de bescherming en het behoud van het maritieme milieu. Ze zijn aansprakelijk 
volgens het internationaal recht”. Aangezien het wetenschappelijk bewezen is dat 
broeikasgassen schade veroorzaken aan het mariene milieu omdat de zeeën en oceanen 
opwarmen en verzuren door een toename van koolstofdioxide in het water en door de stijging 
van de zeespiegel kan men argumenteren dat staten die niet ‘alle mogelijke maatregelen 
nemen’ om hun uitstoot te beperken weldegelijk de verplichting schenden om het mariene 
milieu te beschermen. Om te bepalen of staten ‘alle mogelijke maatregelen’ hebben genomen 
kan gekeken worden naar de emissiereductiebepalingen in milieuverdragen wat in dit geval 
het Paris Agreement zal zijn en naar rapporten van het IPCC. Aangezien het PA echter geen 
bindende emissiereductieverplichtingen meer bevat moet daarvoor gekeken worden naar de 
NDCs. De inhoud van de NDCs is dan nationaal recht en een schending van het nationaal recht 
kan niet leiden tot ‘internationale’ staatsaansprakelijkheid.  
 
Beperkingen bij het inroepen van UNCLOS artikelen 
 
Een eerste beperking kan gevonden worden in het feit dat de Verenigde Staten UNCLOS nooit 
hebben geratificeerd. Het zou dus onbillijk kunnen zijn dat de VS als een van de grootste 
uitstoters niet gehouden kan worden tot enige aansprakelijkheid. Er is echter discussie 
omtrent de vraag of UNCLOS al dan niet deel uitmaakt van het internationaal gewoonterecht 
en deze artikelen wel tegen de VS kunnen ingeroepen worden. Daarnaast kan de VS in principe 
wel voor het IGH gedaagd worden maar zij hebben zich teruggetrokken uit de verplichte 
                                                        
162 Art. 192 UNCLOS 
163 J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy, supra vn. 79, 398. 
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jurisdictie onder het IGH, dus de kans dat de VS vrijwillig instemt met de jurisdictie van het 
IGH is klein.164 Opnieuw rijzen gelijkaardige moeilijkheden met betrekking tot causaliteit die 
reeds eerder besproken werden.  
 
Tenslotte kan UNCLOS enkel worden ingeroepen voor schade die gevolgen heeft op het 
mariene milieu. Deze schade ontstaat door het stijgen van de zeespiegel en het verzuren en 
de opwarming van de zeeën en de oceanen. Voor andere klimaatschade zoals bijvoorbeeld 
woestijnvorming en droogte of het verlies van biodiversiteit die geen deel uitmaken van het 
mariene milieu, zal er via deze weg geen aansprakelijkheid of compensatie kunnen worden 
bekomen.  
 

2.1.5. Verschuldigd aan een staat 

 
Artikel 42 DARS bevestigd dat de benadeelde staat gerechtigd is om de verantwoordelijkheid 
van de staat in te roepen voor de inbreuk op een verplichting die verschuldigd is aan die staat 
of aan de internationale gemeenschap in zijn geheel. Vervolgens bepaalt artikel 48 DARS dat 
ook een staat die niet rechtstreeks benadeeld wordt herstelmaatregelen kan eisen van de 
verantwoordelijke staat indien de verplichting die geschonden werd verschuldigd is aan de 
internationale gemeenschap in zijn geheel.165 Of een verplichting verschuldigd is aan de 
internationale gemeenschap kan worden afgeleid uit de verdragen waarin de geschonden 
bepaling is opgenomen. Het Paris Agreement en UNCLOS beschermen respectievelijk de 
atmosfeer en de oceanen die beschouwd worden als ‘global commons’. Men kan bijgevolg 
argumenteren dat die verdragen wegens hun universeel karakter weldegelijk de belangen 
beschermen van de hele internationale gemeenschap. Dit impliceert dat een partij bij het 
verdrag die zelf geen schade oploopt ook een staat aansprakelijk kan stellen voor het 
schenden van een internationale verplichting en dus kan opkomen in het belang van de hele 
internationale gemeenschap. De vraag is dan in hoeverre een internationale rechtbank een 
vordering door een niet benadeelde staat zal aanvaarden en op welke manier de compensatie 
verdeeld zal worden over al die partijen. 
 
Het internationaal klimaatrecht beschermt dus de ‘global commons’ zoals de oceanen en de 
atmosfeer. Deze erga omnes verplichtingen kunnen verschuldigd zijn aan een geheel van 
staten en kunnen worden ingeroepen door elk van die staten apart of samen. Het is om die 
reden aangewezen om in het achterhoofd te houden dat het publiek internationaal recht 
oorspronkelijk vooral betrekking had op de begrenzing en de plichten van staten. Vandaag is 
het internationaal recht echter veel meer gericht op samenwerking. Veel multilaterale 
verdragen bevatten bepalingen die geen betrekking hebben op de rechten van staten maar 
wel op de rechten van de internationale gemeenschap in het geheel. 166 
 
 
 

                                                        
 
165 Art. 48.1 (b) DARS 
166 R.S.J. TOL en R. VERHEYEN, Energy Policy, supra vn. 80, 1113.  
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2.1.6. De gevolgen van internationale staatsaansprakelijkheid 

 
In het geval dat een staat een onrechtmatige daad begaat door het schenden van een bepaling 
van het internationaal recht en daardoor schade wordt veroorzaakt dan kan de staat 
aansprakelijk worden gesteld. Wat zijn dan de gevolgen voor die partij?  
 
De gevolgen die in het kader van klimaatschade relevant zijn worden ook behandeld in de ILC-
artikelen over staatsaansprakelijkheid. Dit zijn het staken van de handeling, het nemen van 
tegenmaatregelen, restitutio ad integrum en compensatie en zullen slechts kort worden 
aangehaald in het licht van de afbakening van deze masterproef.  
 
2.1.6.1. Staking van de onrechtmatige daad 

Artikel 30 van de ILC ontwerpartikelen over staatsaansprakelijkheid stelt dat staten, wanneer 
zij verantwoordelijk zijn voor een internationale onrechtmatige daad, de verplichting hebben 
om die handeling stop te zetten en indien de omstandigheden dit vereisen garanties te bieden 
dat dit zich niet meer zal herhalen. Om de staking van de onrechtmatige daad te vorderen 
moet de schade zich nog niet hebben voorgedaan maar kan louter de schending van een 
internationale regel worden opgeworpen.167 Staten die continu verzuimen om de overmatige 
uitstoot van broeikasgassen te voorkomen moeten zonder onredelijke vertraging de uitstoot 
verminderen tot een aanvaardbaar noodzakelijk niveau. Industrielanden zijn echter sterk 
afhankelijk van fossiele brandstoffen waardoor een onmiddellijke stopzetting van de 
overmatige uitstoot desastreuze gevolgen voor de economie en de bevolking met zich zal 
meebrengen. 168 Staking van de onrechtmatige daad binnen een redelijke termijn is in de 
context van klimaatverandering niet de meest realistische optie aangezien het tijd kost om 
nieuwe CO2 afvoersystemen te laten groeien en om de vruchten van emissiereductie 
maatregelen te plukken. 

2.1.6.2. Tegenmaatregelen 

Als gevolg van het ontbreken van een juridisch afdwingingsmechanisme in het internationaal 
milieurecht kunnen benadeelde staten zich beroepen op tegenmaatregelen. Op die manier 
kan de staat dan de stopzetting van het uitstoten van broeikasgassen boven een 
verantwoordelijk niveau afdwingen of het herstel van de klimaatschade die uit die uitstoot 
voortvloeit, eisen. 169 Tegenmaatregelen zijn handelingen uitgaande van derde staten of 
staten die het slachtoffer zijn van de internationale onrechtmatige daad, die normaal gezien 
zelf een onrechtmatige daad uitmaken. In dit geval zijn die handelingen echter wel legitiem 
omdat zij een maatregel zijn tegen de onrechtmatige daad van die andere staat. 170 Deze 
maatregelen zijn meestal economische sancties zoals import- of exportbeperkingen en 
handelsembargo’s. De benadeelde staten zijn de kleine-eilandstaten en ontwikkelingslanden 
die zelf geen sterke economie hebben en dus zou het inroepen van economische sancties ten 

                                                        
167 Art. 30 DARS 
168 B. MAYER, Chinese JIL, supra vn. 140, 24.  
169 N. HORBACH en R. LEFEBER, “Staatsaansprakelijkheid” in N. HORBACH, R. LEFEBER en O. RIBBELINK (eds.), 
Handboek Internationaal Recht, T.M.C. Asser Press, 2007, (1) 22.  
170 Ibid.; Art. 22 DARS 
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opzichte van grootmachten zoals de VS en China voor hen tot heel zware economische 
gevolgen kunnen leiden.  

2.1.6.3. Restitutio ad integrum 
 
De ILC-artikelen over staatsaansprakelijkheid voorzien dat staten instaan voor het volledige 
herstel van de schade die veroorzaakt werd door hun internationale onrechtmatige daad via 
restitutie, compensatie of genoegdoening. Deze schade betreft materiële en morele schade 
maar zal met betrekking tot klimaatschade vooral materieel zijn.171 
 
Restitutio ad integrum houdt volgens artikel 35 DARS in dat er wordt teruggekeerd naar 
dezelfde situatie die zich voordeed voor de onrechtmatige daad plaatsvond. In de context van 
het uitstoten van excessieve broeikasgassen is de oorspronkelijke situatie een atmosfeer met 
minder broeikasgassen. Dit zou echter maatregelen van geo-engineering vereisen zoals 
bijvoorbeeld het vasthouden en opslaan van koolstofdioxide wat momenteel onmogelijk is. 
Restitutie wordt met betrekking tot klimaatschade uitgesloten als herstelmaatregel wanneer 
dit materieel onmogelijk is of een last betreft die niet in proportie is met het voordeel dat uit 
de restitutie zal voortvloeien in vergelijking met het voordeel dat uit compensatie zou 
voortvloeien.172 
 
Om tot een volledig herstel te komen van de oorspronkelijke situatie zal alle schade die zich 
voordeed als gevolg van de nadelige effecten van de klimaatverandering moeten hersteld 
worden. Eerder dan een complete restitutie op globaal vlak, kan tot een gedeeltelijk herstel 
worden gekomen door het organiseren van lokale projecten, uitgevoerd door de 
verantwoordelijke staten in de schadelijdende landen. Hier komen echter wel hindernissen bij 
kijken met betrekking tot het causaal verband tussen de uitstoot van broeikasgassen en de 
specifieke klimaatschade die daaruit volgt en de verdeling van de verantwoordelijkheid onder 
verschillende staten. Daarnaast speelt ook het feit dat de impact van de huidige 
broeikasuitstoot zich pas in de volgende eeuwen zal voordoen en dat restitutie eerder gericht 
is op het beslechten van een geschil voor eens en altijd.173 
 
Uit deze overwegingen kan geconcludeerd worden dat er restitutio ad integrum voor 
klimaatschade niet de meest realistische optie is en dat klimaatschade beter door 
compensatie wordt hersteld.  
 
2.1.6.4. Compensatie  
 
Indien het materieel onmogelijk is om de schade volledig ongedaan te maken door restitutie 
kan een compensatie worden gevorderd van de verantwoordelijke staat. Volgens artikel 36.1 
DARS moet de compensatie elke schade dekken die financieel te bepalen is inclusief het verlies 
van inkomen in zoverre dat dit kan worden vastgesteld. Materiële schade betreft alle 
potentiële schade aan infrastructuren, eigendommen en andere duidelijk afgebakende 
economische bezittingen, inclusief de adaptatiekosten. In de context van klimaatschade is het 
relatief eenvoudig om de materiële schade vast te stellen in financiële termen in tegenstelling 
                                                        
171 Art. 31 en 34 DARS 
172 B. MAYER, Chinese JIL, supra vn. 140, 26; Art. 35 DARS.  
173 B. MAYER, Chinese JIL, supra vn. 140, 26.  
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tot pure milieu- en ecologische schade. Ecologische schade zoals de vernietiging van een 
koraalrif, veranderingen in het ecosysteem of het verminderen van de biodiversiteit zijn veel 
moeilijker te kwantificeren.	 Ondanks dat het concept van ecologische schade algemeen 
geaccepteerd is wordt het bijna onmogelijk om die schade te meten. In het licht van de 
afbakening van deze masterproef zal echter niet verder ingegaan worden op het berekenen 
van de te vergoeden klimaatschade.  
 

2.1.7. Uitdagingen voor de internationale staatsaansprakelijkheid in het huidige 
klimaatregime174 

Er kan aangenomen worden dat de mogelijkheid bestaat voor staten om de aansprakelijkheid 
van een andere staat aan te tonen voor de klimaatschade in zijn territorium. Uit de 
voorgaande analyse blijkt wel dat er nog een paar obstakels in de weg staan zijn alvorens een 
staat compensatie zal kunnen vorderen. Er bestaan nog steeds een aantal onzekerheden en 
over de invulling van sommige cruciale details is er nog geen uitsluitsel, wat de uitkomst van 
een zaak in deze context zeer onvoorspelbaar kan maken.  

Ten eerste heeft staatsaansprakelijkheid nooit een grote rol gespeeld als er zich in de praktijk 
grensoverschrijdende milieuschade voordeed. Meestal werden deze situaties opgelost via de 
diplomatieke weg, via onderhandelingen en door het aannemen van akkoorden. De 
rechtspraak is bijgevolg schaars en voorziet maar in weinig richtlijnen voor meer complexe 
zaken zoals die over klimaatschade.  

Ten tweede is het moeilijk om primaire verplichtingen af te leiden uit de bestaande 
klimaatverdragen. Verdragsbepalingen vragen interpretatie aangezien ze niet duidelijk 
afgebakend en specifiek genoeg zijn. De terminologie is veelal dubbelzinnig en te ruim 
geformuleerd wat onzekerheden creëert. Ondanks dat er wel een afdwingbare verplichting 
kan worden gevonden in de samenvoeging van artikel 2 en 4.2 van het UNFCCC is er nog veel 
ruimte gelaten voor appreciatie. Door die flexibiliteit ontstaat de neiging om de minst 
restrictieve bepaling te kiezen maar helaas slaat de minst restrictieve interpretatie in deze 
context meestal op het minst progressieve alternatief.  

Ten derde wordt het verbod op grensoverschrijdende schade als beginsel van het 
internationaal recht niet betwijfeld maar de toepassing daarvan zal meestal wel gebaseerd 
zijn op het vaststellen van een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht bij het reguleren en 
controleren van de schadelijke activiteiten. Om de standaard van die zorgvuldigheidsplicht 
vast te stellen moet rekening worden gehouden met een proportionaliteitsvereiste waarbij de 
verschillende belangen van partijen worden afgewogen om tot een billijke conclusie te komen. 
Een objectieve standaard toepassen wordt dan onmogelijk gemaakt aangezien de 
belangenafweging gebeurt op basis van de feiten in die bepaalde zaak. Op die manier wordt 
een zeer zware bewijslast geplaatst op de benadeelde staat die de inbreuk op de 
zorgvuldigheidsplicht moet vaststellen. Voor de benadeelde staat is het bijvoorbeeld praktisch 
onmogelijk om in de bronstaat te gaan controleren of die activiteiten wel volgens de 
zorgvuldigheidsplicht worden uitgeoefend. Er bestaat dus een ongelijkheid in het 
internationaal staatsaansprakelijkheidsrecht omdat de benadeelde staat alle last van de 

                                                        
174 C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn.103, 20-22.  
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schade zal moeten dragen enkel omdat het onmogelijk is om te bewijzen dat de bronstaat niet 
heeft gehandeld met de gepaste zorgvuldigheid.  

Ten vierde is het denkbaar dat door de veelheid aan vervuilers en slachtoffers er 
onoverkomelijke bewijsmoeilijkheden zullen rijzen. Verder bestaat er geen uitdrukkelijke 
internationale rechtsregel die op een gepaste manier de schade tussen verschillende oorzaken 
of de verschillende overtreders kan verdelen. Het toewijzen en de verdeling van de 
aansprakelijkheid zal wederom afhangen van een billijke belangenafweging gebaseerd op 
feiten. Opnieuw wordt de bewijslast bij de benadeelde staat gelegd. Er bestaat daarenboven 
amper rechtspraak over het verdelen van die schade.  
 
Daarnaast is er maar weinig uitsluitsel over hoe men de gepaste compensatie voor pure 
ecologische schade kan berekenen.  
 
Ten slotte kan een vordering maar gebracht worden voor een forum dat over de jurisdictie 
beschikt om zich uit te spreken over een vordering tegen een andere staat. Deze jurisdictie is 
echter afhankelijk van de toestemming van de andere staat wat zeer onwaarschijnlijk zal zijn. 
Of het Internationaal Gerechtshof zich kan uitspreken over een vordering voor klimaatschade 
wordt in het volgende deel besproken. 
 
2.2.  Het Internationaal Gerechtshof als forum voor het vaststellen van klimaat 

aansprakelijkheid 
 
Enkel staten kunnen voor het IGH een vordering tegen een andere staat instellen. De 
belangrijkste vraag die zich vervolgens opwerpt is of het IGH zichzelf bevoegd zal verklaren 
om zich uit te spreken over de zaak. In overeenstemming met de universeel geaccepteerde 
principes van de staatsoevereiniteit wordt de jurisdictie van het hof enkel aanvaard mits 
toestemming van de verwerende staat. Er zijn drie manieren waarop een zaak voor het IGH 
kan worden gebracht.175 
 
Er zijn andere mogelijke hoven of tribunalen waarvoor een klimaatvordering kan ingesteld 
worden zoals ITLOS voor schade aan het mariene milieu, het Permanent Hof voor Arbitrage, 
en zelfs het WTO betreffende nationale milieuwetgeving die een invloed heeft op het 
handelsbeleid. In dit werk wordt enkel ingegaan op de mogelijke rol die het Internationaal 
Gerechtshof in de materie van staatsaansprakelijkheid voor klimaatschade kan spelen. Het 
IGH heeft de meest algemene jurisdictie ratione materiae van alle bestaande internationale 
tribunalen en kan daarom klimaatverandering op de meest omvattende manier behandelen. 
Daarnaast neemt het IGH een belangrijke plaats in als het voornaamste gerechtelijk orgaan 
van de Verenigde Naties. Dat wil echter niet zeggen dat andere internationale tribunalen geen 
belangrijk rol kunnen spelen in deze materie.176  
 
 

                                                        
175 A. STRAUSS, "Climate Change Litigation: Opening the Door to the International Court of Justice", School of 
Law Faculty Publications 2009, vol. 3, (334) 338-340, http://ecommons.udayton.edu/law_fac_pub/3.  
176 D. BODANSKY, “The Role of the International Court of Justice in Addressing Climate Change: Some Preliminary 
Reflections”, Ariz. St. L.J. 2017, vol. 49, (689) 701. (hierna: D. BODANSKY, Ariz. St. L.J.) 
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2.2.1. Een klimaatzaak aanhangig maken bij het Internationaal Gerechtshof 

 
Voor de bespreking van de jurisdictie van het IGH wordt uitgegaan van de situatie waarbij een 
getroffen ontwikkelingsland zoals bijvoorbeeld een lid van de AOSIS, een vordering brengt 
tegen een grote uitstoter van broeikasgassen. Dit is een realistische situatie aangezien de 
historische maar ook de huidige grote uitstoters over de meeste middelen beschikken om de 
schade te kunnen vergoeden en zij als ontwikkeld land allicht meer hebben bijgedragen aan 
de uitstoot van broeikasgassen.  
 
De eerste manier waarop een staat een zaak aanhangig kan maken, is als beide partijen 
akkoord gaan om de zaak naar het Hof te verwijzen op basis van artikel 36 (1) van het Statuut. 
Het eerste deel van artikel 36.1 van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof (hierna: 
het Statuut) bepaalt het volgende: “The jurisdiction of the Court comprises all cases which the 
parties refer to it …”.177 Een potentiële verwerende partij zal zichzelf hoogstwaarschijnlijk niet 
onder de bevoegdheid van het hof plaatsen. Het is moeilijk voor te stellen dat grote uitstoters 
zoals de VS, China of India zichzelf zullen onderwerpen aan een mogelijk ongunstige uitspraak 
van het hof.178  
 
De tweede manier waarop het Hof jurisdictie zal verkrijgen, kan men afleiden uit het tweede 
deel van artikel 36 (1) van het Statuut dat het volgende bepaalt: “The jurisdiction of the court 
comprises ... all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties 
and conventions in force”.179 Dit betekent dat de partijen in de zaak beiden gebonden zijn door 
een onafhankelijk verdrag met een clausule die bepaalt dat het IGH bevoegd is indien er een 
geschil ontstaat met betrekking tot de inhoud van verdrag. De moeilijkheid aan deze optie is 
om zo een clausule te vinden in een verdrag dat klimaatverandering als materie behelst.  
 
In artikel 14 van het UNFCCC van 1992 werd een gelijksoortige clausule opgenomen waarvan 
de geldigheid tussen de partijen afhankelijk is van de voorwaarde dat zij bij het ratificeren, 
accepteren, toestemmen of het toetreden of op elk moment daarna, uitdrukkelijk verklaren 
dat zij voor elke geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van het UNFCCC, de 
jurisdictie van het ICJ aanvaarden. Deze verklaring moet in een geschreven document worden 
ingediend bij de Depository van het UNFCCC. Artikel 24 van het Paris Agreement bepaalt 
vervolgens dat de bepalingen uit artikel 14 van het UNFCCC mutatis mutandis van toepassing 
zijn.180  
 
Enkel Nederland heeft bij de ratificatie van het Paris Agreement verklaard dat zij zich 
onderwerpen aan artikel 14 UNFCCC in conjunctie met artikel 24 PA en bijgevolg gebonden 
zijn aan de jurisdictie van het hof voor geschillen met betrekking tot het Paris Agreement.181 
Artikel 14 UNFCCC bepaalt echter ook dat deze verwijzing naar het IGH enkel kan gebeuren 

                                                        
177 Art. 36(1) Statute of the International Court of Justice van 24 oktober 1945. 
178 J. KILINSKI, “International Climate Change Liability: a myth or reality?”, J. Transnatl. Law Policy 2009, vol 18.2, 
392.  
179 Art. 36(1) Statute of the International Court of Justice van 24 oktober 1945 
180 Art. 14(2)(a) UNFCCC; art. 24 PA 
181 United Nations Treaty Collection website, “Status of ratifications”, Chapter. XXVII 7.d. Paris Agreement, 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en#EndDec. (laatst geraadpleegd: 9 mei 2018)  
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“in relation to any Party accepting the same obligation”. Met andere woorden moet de 
verwerende partij deze bepaling ook aanvaard hebben opdat het IGH zich bevoegd kan 
verklaren om zicht uit te spreken over het geschil. Tot op vandaag heeft geen enkele andere 
partij noch voor het UNFCCC als voor het PA een gelijkaardige verklaring neergelegd waaruit 
blijkt dat zij de jurisdictie van het IGH accepteren.  
 
Artikel 287 UNCLOS betreft een gelijkaardige bepaling die stelt dat staten kunnen kiezen of zij 
de rechtsmacht van het IGH wensen te aanvaarden voor het beslechten van geschillen met 
betrekking tot de interpretatie en de toepassing van het verdrag. Enkel die staten die 
uitdrukkelijk voor deze optie gekozen hebben kunnen op basis van een schending van een 
bepaling uit UNCLOS voor het IGH gedaagd worden. Problematisch in dit geval is dat de 
Verenigde Staten als een van de grootste uitstoters het verdrag nooit heeft geratificeerd en 
dus niet door het inroepen van de bepalingen van UNCLOS voor het IGH gebracht kunnen 
worden.182 
 
De derde manier waarop een staat als verweerder in een zaak voor het IGH moet optreden is 
door de verplichte jurisdictie te aanvaarden uit artikel 36 (2) van het Statuut. Volgens dit 
artikel kan elke internationaal geschil tussen twee partijen onderworpen worden aan de 
jurisdictie van het hof indien alle partijen de verplichte jurisdictie hebben geaccepteerd. Het 
probleem met deze optie is dat opnieuw maar weinig van de grote uitstoters die verplichte 
jurisdictie accepteerden. Het zijn bijvoorbeeld alweer de Verenigde Staten die zichzelf 
onttrokken aan de verplichte jurisdictie van het hof nadat zij ongelijk kregen in de ‘Nicaragua 
case’ in de jaren tachtig.183 Toch zijn er een aantal grote uitstoters die wel de jurisdictie onder 
artikel 36(2) van het Statuut hebben aanvaard zoals Australië, Canada, Duitsland, Indië, Japan, 
Mexico, Polen en het Verenigd Koninkrijk die samen zorgen voor 17% van de globale 
broeikasuitstoot.184 
 
Zelfs indien een zaak bij het hof aanhangig kan gemaakt worden op een van de drie besproken 
mechanismes rijzen nog verschillende moeilijkheden. De oorzaak van de eis moet voldoende 
onderbouwd worden en een grond vinden in internationale wetgeving zoals een verdrag.185 

 
Tot op heden is er echter nog nooit een zaak voor het IGH gebracht waarbij een staat een 
andere staat aansprakelijk wil stellen voor de klimaatschade die in zijn territorium werd 
veroorzaakt. De zaken die voor het hof werden gebracht hadden betrekking op milieuschade 
die afgebakend is en waarvan de oorzaak onmiskenbaar aan te wijzen was.186 Uit wat in het 
deel over causaliteit werd besproken blijkt dat dit voor klimaatschade een quasi onmogelijke 
opdracht blijkt te zijn.187 Vervolgens moet het IGH vaststellen op welke internationale 

                                                        
182 “Settlement of disputes mechanism under the Convention: Choice of procedure under article 287 and optional 
exceptions to applicability of Part XV, Section 2, of the Convention under article 298 of the Convention”, 20 juni 
2017, http://www.un.org/depts/los/settlement_of_disputes/choice_procedure.htm#Choice_of_procedure 
(laatst geraadpleegd: 9 mei 2018) 
183 J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy, supra vn.79, 396.  
184D. BODANSKY, Ariz. St. L.J., supra vn. 176, 711; ICJ website, Declarations recognizing the jurisdiction of the 
Court as compulsory, http://www.icj-cij.org/en/declarations 
185 J. KILINSKI, J. Transnatl. Law Policy, supra vn.79, 396. 
186 o.a. IGH 20 April 2010, ‘Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay’ 
187 Supra, 2.1.2.  
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rechtsgronden de staat aansprakelijk gesteld kan worden voor de veroorzaakte schade. De 
verschillende mogelijkheden en de beperkingen daarvan werden reeds besproken.188  
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het vrij onwaarschijnlijk is dat een zaak aanhangig 
wordt gemaakt voor het IGH of laat staan dat er dan een uitspraak komt waarbij een staat 
aansprakelijk wordt gesteld voor de klimaatschade en veroordeeld wordt tot het betalen van 
een schadevergoeding. Of het IGH een geschikt tribunaal is om een zaak over 
klimaatverandering te kunnen beslechten zal pas worden uitgewezen wanneer een staat het 
aandurft om de nodige stappen te ondernemen om een zaak voor het IGH te brengen en 
wanneer het internationaal recht voldoende gronden biedt om een uitspraak te doen over de 
materie.  
 
Ondertussen kan misschien aan andere mogelijkheden gedacht worden zoals het oprichten 
van International Environmental Court.189 Ingaan op deze piste zou echter te ver afwijken van 
de afbakening van deze masterproef.  
 

2.2.2.  Een Advisory Opinion over klimaatverandering 

 
Het IGH heeft naast de bevoegdheid om geschillen te beslechten ook de bevoegdheid om een 
advies te geven op vraag van de Verenigde Naties. Het IGH kan zich ook op een niet bindende 
manier uitspreken over de gepaste manier om de problematiek van de klimaatverandering 
aan te pakken. De staten zijn in het tweede geval niet gebonden tot het ondernemen van actie 
en kunnen niet verplicht worden om hun uitstoot te verminderen. Evenwel zouden de 
verplichtingen van staten met betrekking tot hun uitstootgedrag voor de eerste maal duidelijk 
kunnen worden afgebakend. Een advies heeft dus de autoriteit om als incentive te dienen 
voor de ontwikkeling van internationale gedragsnormen voor staten met betrekking tot hun 
uitstoot. Daarnaast kan in een advies meer duidelijkheid worden geschept over de precieze 
inhoud van bepalingen uit verdragen en over de toepassing van algmene principes van het 
internationaal recht. 
  
Artikel 96 van het Handvest van de Verenigde Naties bepaalt dat het IGH een advies kan geven 
op vraag de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad maar ook van andere organen en 
gespecialiseerde organisaties binnen de VN die daartoe door de Algemene Vergadering een 
machtiging verkregen. Het IGH heeft echter nog nooit geweigerd een advies te geven wanneer 
dit gevraagd werd door de Algemene Vergadering.190  
 
Een Advisory Opinion of een advies kan een betere manier zijn dan een gerechtelijke uitspraak 
om verschillende redenen. Ten eerste heeft een advies een meer globaal effect. Een uitspraak 
bindt daarentegen enkel de partijen in het dispuut. Ten tweede kunnen alle staten gehoord 
worden en dus een inbreng hebben in het uitgebrachte advies terwijl het bij disputen enkel 
de partijen zijn die mogen tussenkomen. Daarnaast kan een advies de vraagstukken op relatief 

                                                        
188 Supra, 2.1.3. 
189 O. PEDERSEN, “An International Environmental Court and International Legalism”, JEL 2012, vol. 24.3, 547-
558.  
190 A. KORMAN en G. BARCIA, “Rethinking Climate Change: Towards an International Court of Justice Advisory 
Opinion”, YJIL 2012, vol. 37, (35) 36-39 
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algemene wijze beantwoorden waardoor de bijzonderheden verder kunnen worden 
uitgewerkt in de onderhandelingen. Tenslotte kan een advies duiding geven over de algemene 
principes van het internationaal recht met betrekking tot klimaatverandering en moet het hof 
geen specifieke vaststellingen doen over de wettelijke gronden of het causaal verband.  
 
In de toekomst zou een rechterlijke uitspraak waarschijnlijk wel een meerwaarde kunnen 
bieden aan het bestaande klimaatregime maar dit is nu nog niet het geval. Enerzijds zouden 
de verwerende partijen de bindende uitspraak niet naleven en zou dit bijgevolg niet tot een 
succesvolle oplossing van het geschil leiden. Het voordeel dat een uitspraak wel bindend is en 
een advies niet wordt dan teniet gedaan. Een advies kan daarentegen het IGH toelaten om 
zijn belangrijkste rol uit te oefenen met betrekking tot de klimaatverandering, namelijk het 
verduidelijken en uitdiepen van de relevante normen van het internationaal recht.191  

Internationale hoven kunnen op sommige vlakken een nuttigere rol spelen dan op andere. De 
vraag is dus niet of het IGH een allesomvattend advies moet uitbrengen over het volledig 
bestaande klimaatregime maar eerder welke problemen het meest nuttig zouden zijn om in 
het advies te benaderen.  

Het is slimmer dat het IGH een uitspraak doet over onderwerpen die niet per se het onderwerp 
van negotiatie zijn en geen directe verplichtingen voor staten inhouden. Het IGH laat dus best 
de hete hangijzers links liggen zoals bijvoorbeeld wat het principe van common but 
differentiated responsibilities nu juist inhoudt. Het IGH zou zich daardoor middenin het 
politiek debat werpen wat mogelijks de reputatie schaadt en daarnaast zullen partijen zich 
minder gedwongen voelen om het advies na te leven. Het IGH focust zich dus beter op 
onderwerpen waar het wel een positieve bijdrage kan leveren.  
 
Het advies kan bijvoorbeeld duidelijkheid scheppen over wat nu de precieze betekenis is van 
het no-harm principe in het kader van grensoverschrijdende schade door het uitstoten van 
broeikasgassen. Daarnaast is ook de invulling van de zorgvuldigheidsplicht bij het voorkomen 
van die grensoverschrijdende schade nog zeer vaag. Het IGH zou potentieel het 
onderhandelingsproces kunnen helpen als het uitweidt over de meer specifieke criteria die 
vervuld moeten zijn om aan de standaard van de gepaste zorgvuldigheid te voldoen in de 
context van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Een verduidelijking over de invulling 
van die standaard kan bijvoorbeeld voor de lidstaten van het Paris Agreement een leidraad 
zijn om te bepalen aan welke standaarden hun NDCs moeten voldoen om als ambitieus 
genoeg beschouwd te worden. Het doel is dan niet om individuele staten te veroordelen maar 
om een gemeenschappelijk basis voor evaluatie van die NDCs te bieden. Sommige staten 
zouden dit echter kunnen zien als een te verregaande inmenging van het Hof in die nationaal 
bepaalde bijdragen. Het IGH zou het advies dan op een wijze moeten formuleren die duidelijk 
de controle over de inhoud van de eigen NDCs en die van anderen staten nog steeds aan de 
partijen overlaat.  

Daarnaast kan het IGH ook een uitspraak doen over een ander interessant aspect dat reeds 
besproken is, namelijk ‘loss and damage’. Uit de eindbeslissing van de COP bij het Paris 
Agreement werd uitdrukkelijk bepaald dat artikel 8 van het akkoord geen basis biedt voor het 
vaststellen voor aansprakelijkheid en compensatie. Het probleem van de onenigheid tussen 
                                                        
191D. BODANSKY, Ariz. St. L.J. 2017, supra vn. 176, 706. 
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de ontwikkelde en ontwikkelingslanden over een mogelijke toewijzing van aansprakelijkheid 
op basis van artikel 8 van het Paris Agreement werd hiermee omzeild. 

Die beslissing geeft echter geen antwoord op de vraag of de grote uitstoters al dan niet 
aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor de klimaatschade die zij veroorzaakten in 
kwetsbare landen maar sluit enkel artikel 8 van het Paris Agreement uit als rechtsbasis om dit 
te doen. Indien het IGH zich echter zou uitspreken over dit aspect rijzen wel enkele 
bedenkingen. Binnen het UNFCCC wordt al twintig jaar financiële ondersteuning voorzien voor 
de ontwikkelingslanden zonder dat ooit is verduidelijkt of die financiële overdrachten bedoeld 
zijn als louter ondersteuning of als compensatie. Het IGH zou dan mogelijks de stilte hierover 
verbreken wat door de ontwikkelde landen wellicht niet in dank zal worden afgenomen. 
Juridische duidelijkheid scheppen kan soms meer kosten dan baten teweegbrengen en moet 
daarom met de nodige voorzichtigheid gebeuren.192  
 
2.3. Conclusie: de plaats van het internationaal aansprakelijkheidsrecht in het 

internationale klimaatregime 

De meeste actie op gebied van internationaal milieurecht en specifiek op het gebied van de 
klimaatverandering wordt nog steeds ondernomen door het voeren van internationale 
onderhandelingen die leiden tot multilaterale verdragen en niet via procesvoering. 
Klimaatverandering is de laatste drie decennia doorlopend het onderwerp geweest van 
onderhandelingen onder het UNFCCC. Men kan zich afvragen of er in het huidige 
klimaatregime wel nog plaats is voor procesvoering.  

Door het voeren van processen voor een internationaal forum zou op een radicale manier 
worden afgestapt van het huidige VN-klimaatregime. Procesvoering is gebaseerd op een ‘rule 
of law’ principe waarbij de uitkomst afhankelijk is van de toepassing van vooraf vastgestelde 
normen door een externe derde. Het klimaatregime betrekt daarentegen al de partijen bij de 
uitkomst van de onderhandelingen en is gebaseerd op een ‘rule of negotation’ waarbij een 
akkoord geen eindhalte is maar een soort van tussenstap in een voortdurend proces van 
onderhandelingen tussen staten.  
 
Bij de VN-klimaatonderhandelingen is er zeer bewust gekozen voor een volledige afscherming 
van de beslissingsbevoegdheid van een derde zijnde ofwel een supranationaal orgaan 
waaraan beslissingsmacht werd overgeheveld ofwel een internationaal hof of een tribunaal 
dat uitspraak doet in een geschil met betrekking tot klimaatschade. Deze afscherming is te 
wijten aan de grote bezorgdheid van de onderhandelingspartijen die een te grote inmenging 
in hun soevereiniteit willen voorkomen. Een bezorgdheid die niet onterecht is aangezien 
ongeveer alle menselijke activiteiten bijdragen aan de opwarming van de aarde en het 
internationaal klimaatbeleid potentieel een invloed zal hebben op elk aspect van het 
binnenlands beleid. Het feit dat staten hun soevereiniteit willen beschermen in de 
klimaatonderhandelingen is dus niet verrassend aangezien klimaatverandering een grotere 
bedreiging vormt voor hun soevereiniteit dan enig ander internationaal probleem. Deze 
afscherming komt tot uiting op verschillende manieren.  
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Ten eerste zijn de onderhandelingen onder het UNFCCC een uitsluitend 
intergouvernementeel beslissingsregime waarbij een derde hogere beslissingsmacht geen 
enkele invloed heeft. Staten hebben maar weinig tot geen beslissingsmacht overgelaten aan 
de Conference of the Parties. De beslissingen worden nog steeds met consensus genomen 
zonder dat er enige stemregeling aan de COP zelf wordt gegeven waardoor een kleine groepje 
van staten of zelfs één staat, een meer vooruitstrevende uitkomst kan voorkomen door te 
weigeren akkoord te gaan. Er is dus absoluut geen sprake van een overheveling van 
beslissingsmacht naar het supranationaal niveau.  
 
Ten tweede strekt de wens van de partijen om controle uit te oefenen op de beslissingen van 
de COP zich zowaar uit tot de wetenschap rond klimaatverandering. Het Intergouvernemental 
Panel for Climate Change geeft in de eigen naam weer dat dit een intergouvernementeel 
orgaan is. De IPCC is de belangrijkste autoriteit op het gebied van rapportering over de 
bestaande kennis en het onderzoek over klimaatverandering. De technische uitkomst is dan 
wel het werk van wetenschappers toch worden de samenvattingen die aan de beleidsmakers 
worden overgedragen onderhandeld door overheidsvertegenwoordigers in de plenaire 
vergadering van het IPCC. 193 

Sommige staten voelen zich niet altijd verplicht om zich te houden aan punten waarover in de 
vorige overeenkomsten reeds een consensus werd over bereikt. Dit vloeit logischerwijs voort 
uit het feit dat onenigheden binnen de onderhandelingen worden opgelost door vage 
formuleringen waarbij elke partij zijn positie kan behouden. Evenwel dient ook een duidelijk 
afgebakende bepaling soms meer als een tussenstop in een voortdurend proces van 
onderhandelingen dan als definitieve uitkomst. Tijdens de onderhandelingen voor het Paris 
Agreement was het opnieuw duidelijk dat de meeste partijen openstonden om debatten 
omtrent reeds overeengekomen problemen te heropenen. De ontwikkelingslanden 
probeerden bijvoorbeeld opnieuw het op annexen gebaseerde systeem in te voeren terwijl er 
door de EU en de VS alles aan werd gedaan om dit systeem uit het Paris Agreement te houden. 
Daarnaast zijn veel verplichtingen en concepten uit het Paris Agreement zoals de NDCs en het 
principe van de CBDR te vaag en te dubbelzinnig geformuleerd waardoor discussie ontstaat 
over het bindend karakter van die bepalingen. Deze dubbelzinnige normen kunnen 
verduidelijkt worden in de loop van de onderhandelingen, wat niet altijd gebeurd, maar ook 
door een rechterlijke interpretatie. In het laatste geval kan de rechter dan uitsluitsel geven 
over de precieze inhoud en toepassing van de bepalingen. Een vonnis heeft daarenboven een 
onafhankelijk bestaan dat niet gewijzigd kan worden door hernegociatie. 

Tijdens de onderhandelingen werd tot nog toe maar weinig ingegaan op algemene principes 
van het internationaal recht zoals die over staatsaansprakelijkheid. Bij een rechterlijke 
beslissing zou dit wel het geval zijn. Een externe beoordeling kan bijvoorbeeld wel nagaan of 
genomen mitigation maatregelen toereikend zijn in het licht van de verplichting om 
grensoverschrijdende schade te voorkomen. 194 

Rechtvaardigheid, redelijkheid en de internationale en nationale veiligheid vereisen dat het 
internationaal milieurecht zich aanpast en meegroeit met de komende uitdagingen. Veel van 
de bestaande onduidelijkheden zijn echter te wijten aan de terughoudendheid van staten om 
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een vordering in te stellen voor klimaatschade tegen een andere staat. Hoe meer staten de 
regels van staatsaansprakelijkheid zullen inroepen voor een hof of een tribunaal hoe meer de 
rechtspraak zich zal ontwikkelen en hoe minder onzekerheden er zullen zijn over de bestaande 
gaten in het huidige klimaatregime.  

Ronny Abraham, de huidige president van het Internationaal Gerechtshof sprak zich op de 
72ste sessie van het Sixth Committee195 uit over de rol van het Internationaal Gerechtshof 
binnen het huidige klimaatregime. Hij erkent de serieuze schade die reeds werd veroorzaakt 
door de opwarming van de aarde maar verklaarde dat het IGH slechts een onderdeel vormt 
van het systeem van de Verenigde Naties en dat het slechts handelt wanneer een lidstaat een 
zaak voor het hof brengt of wanneer er een verzoek is voor een Advisory Opinion. Het IGH kan 
niet alles op zich nemen. Rechter Abraham benadrukte vervolgens dat het aan de ganse 
internationale gemeenschap is om actie te ondernemen196 
 
Een zaak betreffende compensatie voor klimaatschade zou de unieke kans kunnen bieden om 
de formulering en implementatie van de verplichtingen uit het bestaande klimaatrecht uit te 
diepen. Toch zijn nieuwe denkwijzen en juridische ontwikkelingen nodig vooraleer het 
internationaal recht voldoende uitgerust zal zijn om te voldoen aan de nood om de globale 
inspanningen om het klimaat te beschermen te kunnen afdwingen. De klimaatverdragen 
zullen dan echter moeten complementeren met het bestaande recht over 
staatsaansprakelijkheid door het ontwikkelen van striktere toetsingstandaarden en effectieve 
afdwingmechanisme. Het staatsaansprakelijkheidsrecht kan met andere woorden niet de 
nood aan een sterkere internationale milieuwetgeving vervangen.197  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
195 Het Sixth Committee is het voornaamste forum voor de bespreking van juridische vragen binnen de Algemene 
Vergadering 
196 United Nations website, “Future Work for International Court of Justice Depends on States’ Trust, Its President 
Tells Sixth Committee, Offering Insights into Case Law”, 27 oktober 2017, 
https://www.un.org/press/en/2017/gal3558.doc.htm.  
197 C. VOIGT, Nordic JIL, supra vn. 103, 20-22. 
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3. Een mogelijke oplossing in verzekeringsmechanismes?  
 
Aangezien er momenteel geen sprake is van een internationaal compensatiefonds voor 
klimaatschade noch van een precedent waarin een staat afzonderlijk aansprakelijk wordt 
gesteld voor de veroorzaakte klimaatschade, wordt op lokaal en regionaal niveau heil gezocht 
in verzekerings- en risico-overdrachtsmechanismes om zo toch het hoofd te bieden aan loss 
and damage. Een mogelijke oplossing om het financiële verlies van de staten te beperken in 
het geval van schade door de nadelige gevolgen van de klimaatverandering kan gevonden 
worden in een mechanisme waarbij men het financieel risico van klimaatschade overdraagt 
of verzekert. Er zijn drie soorten van risicomanagement om klimaatschade en het risico daarop 
te tackelen. Als eerste worden de verschillende methoden van ‘risicovermindering’ te komen 
besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de manieren van ‘risicobehoud’ en tenslotte wordt 
ingegaan op de methodes van ‘risico-overdracht’. Deze maatregelen worden thans gebruikt 
om de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals stormen, overstromingen, cyclonen 
of droogtes aan te pakken maar zouden in de toekomst gecombineerd kunnen worden om 
ook voor de langzame gevolgen van klimaatverandering een oplossing te voorzien. Aangezien 
laatstgenoemde gevolgen bestaan uit een kettingreactie van verschillende gebeurtenissen zal 
een complexere aanpak vereist zijn.198 
 
3.1. Risicovermindering 
 
Risicovermindering bestaat uit verschillende benaderingen die ontwikkeld zijn om de 
potentiële impact van de nadelige effecten te beperken tot een minimum indien extreme 
weersomstandigheden zich voordoen. In de context van klimaatverandering betekent dit de 
aanpassing of de adaptatie aan de ongustige gevolgen die worden veroorzaakt door die 
weersomstandigheden. De maatregelen tot risicovermindering worden genomen alvorens er 
zich zo een ramp voordoet en worden vooral gebruikt in het geval van klimaatgerelateerde 
gebeurtenissen die frequent voorkomen en een kleine impact hebben. Voorbeelden hiervan 
zijn jaarlijks voorkomende stormen die overstromingen veroorzaken, terugkerende 
kleinschalige droogtes en windhozen die slechts een relatief kleine schade veroorzaken. 
 
Systemen die inheemse kennis verzamelen en ter beschikking stellen kunnen in combinatie 
met technologie, onderwijs, engineering en vroege waarschuwingsmechanismen 
gemeenschappen bijstaan om te kunnen anticiperen op extreme weersomstandigheden en zo 
potentieel veroorzaakte loss and damage minimaliseren.199  
 

3.1.1. Maatregelen van risicovermindering 

 
Risicovermindering voor rampen wordt door de United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction (UNISDR) als volgt gedefinieerd: “Risicovermindering is het concept 
waarbij men het verminderen van de risico’s op rampen in de praktijk wil brengen door op 

                                                        
198 A Literature Review on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to address loss and damage associated with the adverse effects of climate change 
(15 November 2012), UN Doc. FCCC/SBI/2012/INF.14, (2012),6-7.  
199 Ibid, 8.  
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een systematische manier de oorzaak van deze rampen te analyseren en de risico’s op schade 
te beheersen onder andere door de blootstelling aan die bedreigingen te verminderen, door 
de weerstand van de mensen en hun eigendommen te verhogen, door het slim beheer van 
het land en de omgeving en het bevorderen van de paraatheid van de gemeenschap voor deze 
nadelige effecten.”200 
 
De maatregelen kunnen verdeeld worden in twee categorieën: structurele en niet-structurele 
maatregelen.  
 
Niet-structurele maatregelen zijn maatregelen die geen fysische constructie zijn en die kennis 
en ervaring opgedaan vanuit de praktijk gebruiken om zo de risico’s en de impact van 
klimaatverandering te verminderen. In het bijzonder door het invoeren van een passend 
beleid en de invoering van wetten en door het publiek bewustzijn te vergroten door training 
en scholing. Deze maatregelen vereisen samenwerking en planning en daarnaast ook dat de 
hand gereikt wordt naar de gemeenschappen die mogelijks geaffecteerd zullen worden. Ze 
vereisen meestal politieke goodwill maar zijn niet noodzakelijk kostelijk om uit te voeren. 
 
Voorbeelden van niet-structurele maatregelen zijn waarschuwingssytemen die bij een 
overstroming, droogte, windstormen of andere extreme omstandigheden op voorhand de 
landbouwgemeenschap kunnen waarschuwen zodat zij hun vee en hun uitrusting tijdig in 
veiligheid kunnen brengen om het verlies ervan te voorkomen en zodat tijdig de kritische 
infrastrucutren beveiligd worden zodat deze het niet begeven. De bevolking kan zich via 
uitgekiende noodplannen en rampmanagementsplannen mobiliseren zodat zij gedurende de 
eerst 72 uur na een ramp zich over elkaar kunnen ontfermen. Wanneer er een hoge nood is 
aan levensnoodzakelijke middelen kunnen bevoorradingsplannen die in drinkwater, voedsel 
en medische hulp voorzien, er voor zorgen dat gezondheidsgerelateerde gevolgen sterk 
verminderen. Deze maatregelen zijn minder duur dan de structurele maatregelen maar 
vereisen wel een doorlopende inmenging in de gemeenschap om tot een effectieve 
vermindering van mogelijke ‘loss and damage’ bij een ramp te komen. Eenmalige campagnes 
die de gemeenschap wijzen op de risico’s is minder effectief dan het continu vergroten van 
het publieke bewustzijn en zelfs het veranderen van gedragingen via voortdurende 
inspanningen in de samenleving.201 
 
Structurele maatregelen daarentegen bestaan uit elke lichamelijke constructie die de 
potentiële impact van rampen kan reduceren of uit de toepassing van engineering technieken 
om zo de weerbaarheid van structuren en systemen voor mogelijke rampen te verhogen. Deze 
maatregelen vereisen politieke eensgezindheid over welke bezittingen beschermd moeten 
worden en over het geschikte ontwerp, de bouw en het onderhoud van de constructies alsook 
ook de waarde van deze investering. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn het 
bouwen van dammen, golfbrekers, aardbevingsbestendige contructies en veilige 
schuilplaatsen voor evacutatiedoeleinden. Daarnaast horen het versterken van bestaande 
structuren om deze tegen rampen te beschermen en het opstellen van bouwcodes met 

                                                        
200 United Nations International Strategy for Disaster Reduction website, “Terminology on disaster risk 
reduction”, http://www.unisdr.org/we/inform/terminology. 
201 A Literature Review on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to ad- dress loss and damage associated with the adverse effects of climate 
change (15 November 2012), UN Doc. FCCC/SBI/2012/INF.14 (2012), 9-10. 
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standaarden over het design, de gebruikte materialen en de sturctuur van het gebouw tot die 
structurele maatregelen. 202 
 
Combinaties van structurele en niet structurele maatregelen worden vandaag over de hele 
wereld gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn ruimtelijke plannen die de indeling van het 
landschap aanduiden zoals mangroves die worden herplant of worden beschermd tegen het 
kappen. Op die manier wordt de impact van stormen en vloedgolven, erosie en andere 
kustrampen voorzien en beperkt. Het herplanten van heuvels met grassen, bossen en bomen 
heeft in veel gebieden geholpen om erosie, landverschuivingen, overstromingen en droogtes 
te voorkomen. Al deze systemen kunnen toegepast en aangepast worden aan de noden van 
de gemeenschap en de verschillende sectoren.203 
 

3.1.2. Vereisten voor effectieve riscovermindering 

 
Om op een effectieve wijze tot risicovermindering te komen moet aan bepaalde voorwaarden 
voldaan zijn. Een sterke institutionele basis is nodig om de implementatie van de maatregelen 
te verwezenlijken maar deze vereist wel de politieke goodwill en de medewerking van de hele 
gemeenschap en daarnaast het bestaan van institutionele, wetgevende en uitvoerende 
mechanismes. De opbouw van kennis en de tijdige waarschuwing voor risico’s vereist de 
verzameling en het gebruik van gegevens over de nadelige gevolgen en het ontwikkelen van 
infrastructuren om rampen en de impact daarvan te kunnen observeren, analyseren en 
voorspellen. Om het publiek bewustzijn te vergroten via scholing moet informatie makkelijk 
gedeeld kunnen worden en moet de samenwerking tussen wetenschappers en de mensen in 
de praktijk gepromoot worden.  
 
Het aanpakken van onderliggende risicofactoren vereist het duurzaam beheer van 
ecosystemen en van natuurlijke grondstoffen. Daarnaast moet men de bouw van veilige 
ziekenhuizen promoten en moeten de belangrijkste publieke diensten en infrastructuren 
worden beveiligd. Herstelplannen en een netwerk van sociale zekerheid in geval van nood 
moeten worden geïmplementeerd. In de ontwikkeling van ruimtelijke ordeningsplannen en 
bouwcodes moet de kans op een ramp overwogen worden en een risico-analyse worden 
uitgevoerd. Rampenplannen en het snel uitwisselen en coördineren van informatie kunnen 
ervoor zorgen dat de paraatheid van de bevolking voor een ramp wordt verhoogd en een 
effectieve en snelle respons kan plaatsvinden. Een rampenfonds kan ervoor zorgen dat 
noodzakelijke financiële middelen na de ramp op de meest efficiënte wijze worden 
verdeeld.204 
 
Maatregelen voor risicovermindering zijn vooral effectief bij frequent voorkomende gevolgen 
van de klimaatverandering die slechts een kleine impact teweegbrengen en zijn voor de 
meeste landen de eerste keuze om loss and damage preventief te minimaliseren.  
 

                                                        
202 Ibid, 10-11. 
203 Ibid.  
204 Ibid, 12.  
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3.1.3. Risicovermindering en Adaptation 

De opmerking kan gemaakt worden dat de maatregelen van risicovermindering eigenlijk 
vallen onder adaptation en niet onder maatregelen van loss and damage. Adaptatie behelst 
namelijk het anticiperen op de nadelige gevolgen van klimaatverandering en het nemen van 
de nodige maatregelen om schade te minimaliseren en te voorkomen. Uit deze definitie kan 
worden afgeleid dat de maatregelen die hierboven besproken zijn eigenlijk ook onder 
adaptatie kunnen vallen.  
 
Aangezien de onderhandelaars onder het UNFCCC er nog niet in slaagden om tot een 
afgebakende definitie te komen van loss and damage is het moeilijk om aan te tonen waar 
adaptatie ophoudt en waar risicovermindering voor loss and damage begint.205  
 
De meeste ontwikkelingslanden en zeker de LDCs en de SIDS die het zwaarst getroffen zullen 
worden door klimaatschade beschikken zelf niet over voldoende middelen om de 
maatregelen tot risicovermindering te financieren. Indien de aangehaalde maatregelen echter 
kunnen worden beschouwd als adaptatiemaatregelen kan de nodige financiering mogelijks 
verkregen worden via het financieringsmechanisme van het UNFCCC dat bestaat uit het Green 
Climate Fund of het Adaptation Fund.206  
 
3.2. Risicobehoud 
 
Risicobehoud laat aan landen toe om zichzelf te verweren tegen potentiële klimaatschade 
door de weerbaarheid van hun populatie te verhogen door de sociale zekerheid en 
gerelateerde activiteiten te verbeteren en door financiële middelen ter beschikking te stellen 
zoals reservefondsen. Risicobehoud heeft als doel om de financiële lasten te compenseren die 
voortvloeien uit klimaatschade.  

3.2.1. Maatregelen van risicobehoud 

Het onderscheid wordt gemaakt tussen geplande maatregelen van risicobehoud en niet-
geplande maatregelen van risicobehoud.  
 
De eerste categorie bestaat uit maatregelen die op voorhand worden genomen zoals het 
opzijzetten van publieke fondsen om tegemoet te komen aan de behoeften die zich in geval 
van nood kunnen voordoen. Voorbeelden zijn noodleningen waarvan de voorwaarden 
worden vastgelegd in een tijd waar de interest lager is en die ten tijde van een ramp toelaten 
om aan die op voorhand gunstigere vastgestelde voorwaarden te kunnen ontlenen. Deze 
gunstigere voorwaarden zijn nuttig aangezien de nood aan cash na een ramp hoog is maar de 
interest tegelijkertijd sterk zal stijgen. Daarnaast kan de overheid subsidies toekennen aan 
projecten die in de gemeenschap verschillende faciliteiten en diensten in het leven roepen 
zoals microverzekering om zo de inkomens van arme en kwetsbare huishoudens te 
garanderen. Een andere geplande maatregel is de oprichting van een reservefonds waarop na 
een catastrofe beroep kan worden gedaan om onverwachtse verliezen en kosten te 
compenseren is zo een maatregel.  
 

                                                        
205 Supra, 1.1.3.  
206 Supra, 1.3. 
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De tweede categorie betreffen de ongeplande maatregelen die slechts worden aangewend 
indien de geplande maatregelen onvoldoende zijn om de residuele schade te herstellen. Dit 
zijn bijvoorbeeld nooddiensten die door gespecialiseerde bureaus worden aangeboden om 
mensen en hun eigendommen te beschermen en bij te staan in geval van nood. Daarnaast 
kunnen deze bureaus ook voorzien in humanitaire hulp zoals voedselhulp. Voedselhulp betreft 
alle interventies die gericht zijn op het verbeteren van de voedselzekerheid voor arme 
mensen, onafhankelijk of dit op internationaal of nationaal of op privaat niveau wordt 
gefinancierd. De reconstructie van infrastructuren en andere eigendommen die als gevolg van 
de ramp niet meer functioneel zijn wordt ook gezien als een ongeplande maatregel. Daartoe 
behoort ook het herstel van de publieke diensten en het commerciële leven dat onmiddellijk 
na de eerstehulpverlening volgt. Op het niveau van de private huishoudens kan men een 
spaarrekening openen op voorwaarde dat de financiële instellingen deze ook toegankelijk 
maken voor de kwetsbare huishoudens. 
 
Het implementeren van de geplande en doelbewuste risicobehoudsmaatregelen in de 
publieke en de private sector en op het niveau van de gezinnen is een onderdeel van de manier 
waarop preventief en op berekende wijze met loss and damage kan worden omgesprongen. 
Het aanwenden van ongeplande en onvoorziene uitgaves oefent echter een grote druk uit op 
de publieke sector aangezien deze maatregelen slechts aangewend kunnen worden indien er 
voldoende middelen ter beschikking staan wat niet steeds het geval is. Dit vormt tevens het 
grootste nadeel van de ongeplande maatregelen.207 

3.2.2. Vereisten voor effectief risicobehoud 

De belangrijkste voorwaarden om tot effectief risicobehoud over te gaan vereisen vooreerst 
een goed begrip van de potentiële draagwijdte van loss and damage en daarnaast de 
capaciteit van een land om de schade te absorberen door het aanwenden van hun eigen 
sociale, economische en culturele hulpbronnen.  
 
Gepland risicobehoud laat toe om de sociale en economische weerbaarheid van bepaalde 
groepen via het uitbouwen van de sociale zekerheid en andere beschermingsmechanismes te 
verbeteren. De investeringen die nodig zijn om de sociale zekerheid te verbeteren kunnen 
door de bevolking zelf worden voorzien en zullen de afhankelijkheid van noodhulp 
verminderen en mogelijks bijdragen aan een globale verbetering van de welvaart voor die 
kwetsbare groepen. Indien men een sociaalzekerheidsnetwerk wil operationaliseren zijn er 
mechanismes nodig om juist die groepen te bereiken die ondersteuning nodig hebben. 
Daarnaast zijn ook de sociale aanvaarding en de voortdurende politieke steun nodig om een 
sociaalzekerheidsnetwerk uit te bouwen en financieel te ondersteunen.  
 
Daarentegen kan ongepland risicobehoud, dat meer wijdverspreid wordt toegepast na het 
plaatsvinden van een klimaatramp, onzichtbare en impliciete nadelige gevolgen met zich 
meebrengen zoals politieke instabiliteit, het beklemmen van de economische groei en het 
naast zich neerleggen van belangrijke development goals omdat de middelen die daarvoor 
nodig zijn aangewend worden om loss and damage te compenseren.  

                                                        
207 A Literature Review on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to ad- dress loss and damage associated with the adverse effects of climate 
change (15 November 2012), UN Doc. FCCC/SBI/2012/INF.14 (2012), 14-15. 
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Om het financieel risico binnen de perken te houden is er nood aan een sterke financiële 
planning en een wetgevende voorbereiding die in een redelijke verdeling van de middelen 
voorziet. Daarnaast is het cruciaal dat een land kan inschatten of zij wel over voldoende 
middelen beschikken om uiteindelijk loss and damage te kunnen compenseren. 

Voor landen met een zeer kwetsbare populatie die hoge schulden hebben of financieel niet 
sterk staan moet er in het geval van een ramp een evenwicht worden gevonden tussen 
enerzijds de economische en sociale doelen en het budget dat nodig is om die te bereiken en 
anderzijds de mogelijkheid dat zij dat budget zullen moeten opofferen om loss and damage 
te compenseren. Er zijn gevallen waarbij ontwikkelingsleningen om ziekenhuizen, scholen en 
wegen te bouwen werden aangewend om in een noodsituatie drinkwater te kunnen voorzien. 
Het kan jaren duren eer een land herstelt van de economische last die het moet dragen nadat 
het zelf voorzien heeft in de nodige financiering om te herstellen van een klimaatramp. Het is 
cruciaal om een afweging te maken of het implementeren van risicobehoudmaatregelen wel 
de beste oplossing is en er niet gegrepen moet worden naar andere opties zoals 
risicovermindering of risico-overdracht.  
 
Nadat een catastrophe heeft plaatsgevonden beschikken landen meestal niet over voldoende 
financiële zekerheid om nog externe leningen aan te gaan. Gepland risicobehoud laat landen 
toe om in tijden dat de economie wel goed draait, fondsen op te bouwen die in geval van nood 
makkelijker aan te wenden zijn dan externe leningen. Zoals hiervoor reeds werd aangehaald 
moeten landen met een zwakke economie overwegen of zij wel middelen kunnen toewijzen 
aan risicobehoudsmaatregelen. Voor die landen is het belangrijk dat zij kunnen beschikken 
over een solide risico-analyse of ‘riskmapping’ die in kaart brengen in welke mate zij aan de 
risico’s van klimaatschade worden blootgesteld. Daarnaast moet de nationale financiële 
toestand worden geanalyseerd zodat kan worden vastgesteld in welke mate men kan 
investeren in risicobehoud.208 
 
3.3. Risico-overdracht 
 
Risico-overdrachtmaatregelen dragen het financiële risico dat gepaard gaat met loss and 
damage over naar een andere partij. De andere partij neemt de verantwoordelijkheid op zich 
om een deel van het risico te dragen en krijgt daarvoor een vergoeding. Indien de ene partij, 
wat in de context van klimaatschade slaat op een staat of een inwoner van een staat, vaststelt 
dat de potentiële schade en verlies die zich na een klimaatramp kunnen voordoen groter is 
dan hun vermogen om de financiële last te dragen kunnen zij in risico-overdracht een 
oplossing vinden. Dit voorkomt dat een land of een huishouden zelf volledig moet opdraaien 
voor de loss and damage die de sociale ontwikkeling en de economische stabiliteit in gevaar 
brengen.  
 
De partij die verzekerd wil worden voor het risico op nadelige klimaatgevolgen betaalt een 
vergoeding aan een andere partij, dit is meestal een verzekeraar of een ander land of een 
fonds dat werd opgericht binnen een associatie van verschillende landen of een andere 
internationale financiële instelling. In ruil voor die vergoeding krijgen zij de garantie dat indien 
een klimaatramp zich voordoet, de andere partij zal betalen voor de veroorzaakte loss and 

                                                        
208 Ibid, 15-18.  
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damage. Deze uitbetaling zal normaal niet de volledige kost dekken maar is wel snel 
beschikbaar en kan flexibel worden aangewend. Indien men afhanklijk is van externe 
noodhulp zou dit niet het geval zijn. Door risico-overdracht wordt dus niet op een directe 
manier loss and damage voorkomen maar de indirecte gevolgen van de schade zoals het 
menselijk lijden en het terugdraaien van de ontwikkeling worden wel gereduceerd aangezien 
de financiële last die door publieke financiering zou moeten worden gedragen om de publieke 
en private infrastructuren en diensten te herstellen deels wordt overgedragen.  
 

3.3.2. Maatregelen van risico-overdracht  

Risico-overdracht kan worden toegepast in elke sector. Op macroniveau wordt dit gebruikt 
voor de bescherming van openbare infrastructuren, op mesoniveau in de landbouwsector en 
op microniveau om de inkomens van arme gemeenschappen te beschermen. De lijst van 
manieren om aan risico-overdracht te doen wordt op publiek en privaat niveau steeds langer 
maar zij moeten aangepast worden aan het type van dekking die vereist is gezien het lokale 
risico en de sociale omstandigheden van de verzekerde.  

Traditionele verzekering als bescherming tegen rampen wordt het meest toegepast in 
ontwikkelde landen. Het is een contractuele transactie die financiële bescherming tegen 
mogelijke grote verliezen dekt in ruil voor een vergoeding. Als de verzekerde een verlies lijdt 
betaalt de verzekeraar een vooraf bepaalde hoeveelheid uit. In ontwikkelde landen worden 
eigendommen verzekerd tegen diefstal of brand of zelfs voor aardbevingen en 
overstromingen.  

Microverzekering is een vorm van verzekering waarop vooral door lage inkomens die een 
traditionele verzekering niet kunnen permitteren beroep wordt gedaan aangezien er lagere 
premies worden gevraagd en in lage dekkingen wordt voorzien. Het zijn meestal de lokale 
verzekeringsmaatschappijen die microverzekering aanbieden en zij worden dan weer gedekt 
door een externe partij. Microverzekering kan een groot aspect aan risico’s dekken. Vandaag 
wordt dit vooral aangewend om gezondheidsrisico’s en het risico op extreme 
weeromstandigheden te dekken. De weersomstandighedenverzekering dekt onder andere 
mislukte oogsten of verloren veestapels. De ‘wheather based insurence scheme’ dat door de 
Indische regering werd ingevoerd, beschermt momenteel meer dan 700 000 boeren tegen 
verliezen gelinkt aan droogte.  

Risicospreiding of risk pooling laat individuen toe om op regionaal of nationaal niveau het 
risico op klimaatschade en verlies geografisch te verspreiden. Een rampverzekering kan dan 
worden bekomen aan gunstigere voorwaarden en indien een ramp zich voordoet krijgt men 
toegang tot de collectieve reserves. Een voorbeeld is het ‘Caribbean Catastrophe Risk 
Insurence Facility’ (CCRIF) dat voorziet in dekking voor aardbevingen en orkanen.209  
 
Er bestaan daarnaast ook nog zekerheden die gelinkt worden aan een verzekering zoals 
rampobligaties die toelaten om het risico te delen met de kapitaalmarkt. Deze obligaties of 
‘catastrophe bonds’ zijn een schuldinstrument met een hoog rendement. De risicohouder, 
meestal een regering of een verzekeringsmaatschappij, geeft de obligaties uit aan 

                                                        
209 Infra, 3.5.1. 
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investeerders maar wordt indien een ramp of een specifieke conditie zich voordoet niet meer 
gehouden tot terugbetaling van de lening. In 2006 gaf de Mexicaanse regering gelijksoortige 
obligaties uit die het risico op een grote aardbeving overdragen naar de investeerders door 
toe te laten dat de regering indien er zich een grote aardbeving voordoet niet meer gebonden 
is om die vergoeding in ruil voor de obligaties uit te betalen.210 
 

3.3.3. Vereisten voor effectieve risico-overdracht 

 
Om maatregelen voor risico-overdracht op een efficiënte manier aan te wenden moet er eerst 
een passende risicoanalyse gemaakt worden. Dit houdt in dat de eigendommen die het meest 
risico op schade lopen worden opgelijst en dat de kwetsbaarheid en de kans dat bepaalde 
klimaatgevolgen zich voordoen door extreme weersomstandigheden, worden vastgesteld. 
Om tot verschillende risicoprofielen te komen en om de kost van de risico-overdracht in 
verhouding tot de financiële bescherming die daarmee uiteindelijk wordt geboden vast te 
stellen kan gebruik gemaakt worden van meteorologische data en satelliet afbeeldingen.  
 
Indien een ramp zich voordoet moeten de burgers snel genoeg toegang kunnen krijgen tot de 
vergoeding, die dan via een bank of andere financiële instelling wordt uitbetaald. Om dit op 
een correcte manier te laten verlopen is vereist dat er regelingen van 
consumentenbescherming worden opgesteld. Daarnaast moet voorzien worden in financiële 
back-up, zeker voor modules die lage-inkomens dekken of wanneer tegelijk vele inkomens 
gedekt worden. Indien een ramp zich voordoet dan wordt een volledig portfolio aan 
eigendommen tegelijk aangetast. Als een externe partij borg staat wordt er gegarandeerd dat 
indien die situatie zich voordoet, er voldoende kapitaal ter beschikking staat om tijdig die 
betalingsverplichting af te lossen.  
 
Risico-overdracht is echter niet de perfecte oplossing om loss and damage te voorkomen 
aangezien dit directe schade en dodelijke slachtoffers niet vermijdt. In de toekomst zal die 
problematiek nog meer doorwegen als de weersomstandigheden zich steeds intenser en 
frequenter gaan voordoen. Dit zal het moeilijker maken om het risico daarop te blijven dragen. 
Er zal dan beroep worden gedaan op alternatieve manieren van risico-overdracht zoals de 
rampobligaties die het risico overdragen naar de investeerders op de kapitaalmarkt en niet op 
de verzekeraar zelf. Bovendien zullen traditionele verzekeringsystemen voor landen die veel 
worden blootgesteld aan de langzame gevolgen van de klimaatverandering niet volstaan. Er 
zijn twee voorwaarden die een situatie zoals het voorkomen van een extreme 
weersomstandigheid verzekerbaar maken: de onvoorzienbaarheid van het risico en de 
mogelijkheid om het risico te spreiden over tijd, regio’s en individuen.  
 
Langzame klimaatgevolgen zijn processen die traag evolueren en op een doorlopende manier 
veranderingen veroorzaken wat betekent dat de verliezen niet spontaan optreden en het 
risico voorzienbaar is wat ervoor zorgt dat er aan de eerste voorwaarde niet voldaan is. 
Gevolgen zoals het stijgen van de zeespiegel en woestijnvoorming tasten op een zodanig grote 
schaal populaties aan waardoor het territorium op lange temijn onbewoonbaar wordt en de 

                                                        
210 A Literature Review on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to ad- dress loss and damage associated with the adverse effects of climate 
change (15 November 2012), UN Doc. FCCC/SBI/2012/INF.14 (2012), 18-21. 
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hele populatie zal verdwijnen en er bijgevolg niet aan risicospreiding kan worden gedaan. De 
tweede verzekeringsvoorwaarde wordt dus ook niet vervuld. Bijgevolg zal er voor de toekomst 
nood zijn aan combinaties van verschillende maatregelen van risicobeheer en innovatieve 
oplossingen om met die langzame gevolgen van de klimaatverandering om te springen.211 
 
3.4. Maatregelen voor de langzame gevolgen van de klimaatverandering  
 
De langzame gevolgen van de klimaatsopwarming zijn op sommige vlakken reeds voelbaar 
waardoor er nu al maatregelen worden genomen om de loss and damage die daarmee 
gepaard gaat aan te pakken. Dit zijn echter vooral risicoverminderingsmaatregelen en 
adaptatiemaatregelen. Op regionaal niveau wordt wel reeds naar oplossingen gezocht 
waaruit lessen kunnen getrokken worden. Boeren kunnen bijvoorbeeld door hun 
landbouwgronden duurzaam te beheren optreden tegen woestijnvorming en 
bodemaantasting. Door het aanpassen van ecosystemen kan men het verlies van 
biodiversiteit soms deels terugdraaien. Langzame gevolgen van klimaatverandering is echter 
het aspect waar met betrekking tot loss and damage nog het meest moet over geleerd 
worden.  
 
Om de verliezen te tackelen die gepaard gaan met risico’s die op lange termijn voorzienbaar 
zijn is er nood aan een combinatie van maatregelen door verschillende institutionele, 
beleidsmatige en financiële middelen aan te wenden. Er zijn enkele regionale voorbeelden 
zoals openbare diensten, ministeries of werkgroepen die zich uitsluitend bezighouden met 
klimaatverandering en met het monitoren en analyseren van huidige en opkomende effecten. 
Daarnaast kunnen nationale wetten of regionale akkoorden over het beheer van grondstoffen 
of klimaatmigratie ook gepaste maatregelen zijn om de langzame gevolgen van klimaatschade 
in zekere mate beheerbaar te maken. Het zal zoals hiervoor reeds werd aangehaald zeer 
moeilijk zijn om verzekeringsmechanismes te creëren die het risico van de schade door die 
langzame gevolgen, op zich nemen. Enerzijds is het risico op schade voorzienbaar en 
anderzijds kan het risico niet verspreid worden omdat de schade enorm uitgebreid zal zijn en 
enorm veel verzekerde personen op hetzelfde moment zal raken.  
 
Het staat vast dat er nog enorm veel te leren valt om de langzame gevolgen op de meest 
efficiënte manier aan te pakken. De financiële ondersteuning die nodig is kan niet op voorhand 
bepaald worden en er zijn enorme verschillen tussen regio’s en landen.212 
 
3.5. Regionale verzekeringsmechanismes 
 
Een voorbeeld van risico-overdrachtsmechanismes zijn regionale verzekeringsfaciliteiten 
waarbij landen zich groeperen en verzekeren tegen de specifieke klimaatrisico’s die zich vooral 
in die regio voordoen. Zoals hiervoor werd aangehaald dekken deze echter enkel extreme 
weersomstandigheden, dit zijn onvoorzienbare situaties zoals plotse droogte, zware regenval 
of tropische stormen. Voor de langzame gevolgen van de klimaatverandering zullen 
combinaties van verschillende mechanismes moeten ontwikkeld worden.  
                                                        
211 A Literature Review on the topics in the context of thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to ad- dress loss and damage associated with the adverse effects of climate 
change (15 November 2012), UN Doc. FCCC/SBI/2012/INF.14 (2012), 21-22. 
212 Ibid, 23-25.  
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Het Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) was het eerste regionale 
verzekeringsmechanisme dat schade door aardbevingen en orkanen dekt. Het CCRIF is reeds 
gebruikt geweest als model voor het African Risk Capacity (ARC) dat verzekering aanbiedt voor 
plotse droogte in lidstaten van de Afrikaans Unie en voor de Pacific Risk Insurance Facility 
(PCRAFI) dat de eilandstaten in de Stille Oceaan voorziet van verzekering voor tropische 
cyclonen, aardbevingen en tsunami’s.  
 

3.5.1. The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 

 
Het CCRIF werd in 2007 ‘s werelds eerste regionaal risicoverdelingsmechanisme dat het risico 
op klimaatschade door orkanen en aardbevingen wil reduceren. Momenteel is dit succesvol 
mechanisme uitgebreid naar Centraal-Amerika en Nicaragua. Momenteel zijn 17 landen lid 
van het CCRIF.  
 
Het CCRIF is in het bezit van de Caraïbische regeringen en wordt ook door die regeringen 
beheerd. Het is een niet op winst gerichte verzekeringsfaciliteit die verzekering aanbiedt om 
de financiële last van rampen zoals tropische cyclonen, aardbevingen en overdreven regenval 
te verminderen door op korte termijn liquiditeiten te voorzien wanneer een risico zich 
voordoet. De verzekeringen dekken enkel het verlies voor de overheid als een onderdeel van 
het nationaal verlies en heeft als doel om binnen de 14 dagen na het plaatsvinden van een 
ramp in financiële compensatie te voorzien. Het CCRIF dekt dus niet alle verliezen die 
voortvloeien uit de extreme weersomstandigheden. Het is niet de bedoeling dat landen het 
CCRIF zien als wondermiddel. Het CCRIF is slechts een onderdeel van de volledige nationale 
risicomanagementstrategie en moet dus worden samengevoegd met andere 
risicomechanismes. Toch wordt de financiële last die een natuurramp met zich kan 
meebrengen hierdoor enorm verlicht. 
 
De lidstaten krijgen door het CCRIF de kans om natuurrampdekking aan te kopen aan een veel 
lagere prijs dan wat zij normaal zouden betalen indien zij dit rechtstreeks zouden aankopen 
op de verzekeringsmarkt. Een verzekeringspool is een collectief van verschillende 
verzekeringsmaatschappijen die samen in een verzekering deelnemen. Verzekeraars die 
samen in een pool zitten, dragen ook samen het risico voor die verzekering waardoor het risico 
verspreid is en zij aan gunstigere voorwaarden die dekking kunnen verkrijgen.213  
 
Financiering van het CCRIF  
 
Het CCRIF is ontwikkeld onder de technische leiding van de Wereldbank en met steun van de 
Japanse regering. Het werd initieel gekapitaliseerd door bijdragen van een Multi-Donor Trust 
Fund dat wordt gefinancierd door Canada, de EU, de Wereldbank, het VK, Frankrijk, de 
Caraïbische ontwikkelingsbank, Ierland en Bermuda maar ook door de vergoeding die door de 
deelnemende regeringen wordt betaald voor hun lidmaatschap.  
 

                                                        
213 CCRIF-SPC website, “Understanding CCRIF: a collection of questions and answers”, 2015, 
https://www.ccrif.org/sites/default/files/publications/Understanding_CCRIF_March_2015.pdf.  
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De financiële stabiliteit van het CCRIF wordt gehandhaafd doordat de winsten van de reserves 
in een pool van deelnemende landen gecombineerd worden met de financiële capaciteit van 
de internationale verzekeringsmarkt. Het behoudt zelf een deel van het risico dat werd 
overgemaakt door de deelnemende landen en draagt het resterende risico over naar 
herverzekeringsmarkten. Herverzekering is verzekering die gekocht wordt door 
verzekeringsmaatschappijen. Op die manier blijven die maatschappijen solvent na grote 
rampen waardoor plots veel moet worden uitbetaald.  
 
Deze structuur zorgt voor een bijzonder efficiënt financieringsinstrument dat aan de 
deelnemende landen risicodekking aanbiedt aan een lage prijs. De landen kunnen de 
verzekering verkrijgen aan ongeveer de helft van de prijs die ze zouden betalen als zij op 
zichzelf de verzekeringsindustrie zouden benaderen. Elk land betaalt een premium die direct 
gerelateerd is aan de hoeveelheid risico die wordt overgedragen aan het CCRIF. De prijs wordt 
laag gehouden omdat het risico verspreid wordt aangezien het onwaarschijnlijk is dat 
veelvoudige rampen zich voordoen in verschillende landen in een jaar. Er bestaat bijvoorbeeld 
een kans van 5% per jaar dat er een zware orkaan plaatsvindt een land. De kans dat drie zware 
orkanen zich voordoen in drie verschillende landen is echter nog veel lager. Hoe lager de kans 
dat een risico zich voordoet hoe minder de kans dat de verzekeraar zal moeten uitbetalen wat 
ervoor zorgt dat de dekking aan een lagere prijs kan worden aangeboden.  
 
Sinds de lancering hebben 12 van de 17 leden al een uitbetaling verkregen met een 
totaalbedrag van meer dan 120 miljoen dollar. In 2016 verkreeg Haïti 20,4 miljoen dollar uit 
zijn orkaanpolis en 3 miljoen dollar uit de zware regenval polis om de desastreuze gevolgen 
van orkaan Matthew te compenseren. In 2017 werd meer dan 55 miljoen dollar overgemaakt 
aan 10 CCRIF leden ten gevolge van de vernietigende effecten van orkaan Irma en orkaan 
Maria in de Caraïben. Het CCRIF blijkt dus een succesverhaal te zijn wat aantoont dat regionale 
verzekeringsmechanisme een goed systeem zijn om deels in compensatie van schade en 
verlies te voorzien. Het wordt reeds toegepast in andere regio’s en blijkt ook daar positieve 
effecten met zich mee te brengen.214 
 
Nu kan de opmerking worden gemaakt waarom binnen het klimaatregime de voorkeur uitgaat 
naar regionale risico-overdrachtsmechanismes en er op globaal niveau nog geen fonds wordt 
opgericht waaruit alle landen die dit wensen het risico op klimaatschade deels naar kunnen 
overdragen?  
 

3.5.2. Het voordeel van regionale risico-overdrachtsmechanismes  

 
Een globaal verzekeringsfonds om het risico van de gevolgen van klimaatverandering over te 
dragen is in principe wel mogelijk maar zou een enorme moeilijke opgave zijn. Om die reden 
is het realistischer om op regionaal niveau een verzekeringsmechanisme te creëren.  
 
Ten eerste zullen de nadelige gevolgen van de klimaatverandering overal ter wereld voelbaar 
zijn maar naargelang de regio’s zullen die gevolgen zich op verschillende manieren voordoen. 
Daarnaast zijn sommige regio’s kwetsbaarder voor deze nadelige gevolgen en zullen zij meer 
schade ondervinden of is er meer armoede waardoor een verlies aan inkomen desastreuze 
                                                        
214 Ibid.  
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gevolgen kan hebben. Een verzekeringsmechanisme is het meest effectief als dit aangepast is 
aan de lokale noden en voorwaarden in termen van klimaatrisico’s per regio. Lokale evaluaties 
zijn onontbeerlijk om te begrijpen wat de noden zijn van de kwetsbare gemeenschappen en 
om te identificeren wat de beste voorbereiding is voor het geval een extreme 
weersomstandigheid zich voordoet. Klimaatrisicoverzekering is geen alleenstaande oplossing 
en moet gelinkt zijn met preventieve risicobehoud- en verminderingsmaatregelen om te 
verzekeren dat de loss and damage die ontstaan tot een minimum worden gehouden.  
 
Ten tweede heeft klimaatrisicomanagement niet enkel economische voordelen maar is het 
ook een politiek instrument dat landen die door klimaatverandering getroffen worden, toelaat 
om meer onafhankelijk te worden van internationale hulp, waar bovendien soms maanden op 
gewacht moet worden. Aangezien zij zelf een premie betalen om het risico te kunnen 
overdragen hebben zij zelf bijgedragen aan hun economische ontwikkeling en 
onafhankelijkheid en hebben zij zelf de touwtjes in handen om te bepalen hoe zij die risico’s 
precies zullen managen.  
 
Ten derde staan de verzekerden op regionaal niveau dichter bij de verzekeraars in vergelijking 
met een internationaal verzekeringsmechanisme. Enerzijds zijn de transactiekosten lager en 
zal de uitbetaling sneller en doelgerichter gebeuren. De verzekeraar kan gebruik maken van 
reeds geïnstitutionaliseerde infrastructuren zoals lokale associaties, coöperatieven en 
microverzekeringsmakelaars die kunnen verzekeren dat de uitbetaling tijdig en doelgericht zal 
gebeuren. Hoe sneller de uitbetaling plaatsvindt hoe minder de nood er zal zijn om te lenen 
van derden. Dit werkt bijgevolg opnieuw de economische onafhankelijkheid in de hand. 
Anderzijds wordt een regionaal verzekeringsmechanisme aanzien als meer transparant en 
makkelijker controleerbaar aangezien de regering het mechanisme zelf beheert wat op zijn 
beurt vertrouwen genereert. Landen zullen ook meer bereid zijn om premies bij te dragen 
indien zij weten dat de kans groot is dat deze aangewend zullen worden om schade te 
compenseren die op het eigen grondgebied zal ontstaan en dan wordt vergoed uit ‘eigen 
middelen’. 215 
 
Tot slot is een regionaal mechanisme betrouwbaar aangezien het gebied waarover het risico 
op klimaatschade verspreidt wordt groot genoeg is. De nadelige gevolgen die plaatsvinden na 
een extreme weersomstandigheid kunnen zich enorm wijdverspreid voordoen wat ervoor 
zorgt dat veel actoren tegelijkertijd de uitbetaling zullen eisen. Doordat een regionaal 
mechanisme een groot gebied behelst kan het risico wel voldoende worden gespreid en zullen 
er op die cruciale momenten toch voldoende middelen ter beschikking staan om aan de eis 
tot uitbetaling te voldoen.  
 

3.5.3. InsuResilience 

Tijdens COP-23 in Bonn werd voor het eerst het initiatief InsuResilience in de schijnwerper 
gezet. InsuResilience wil de weerbaarheid van de ontwikkelingslanden verhogen en de levens 
en inkomens van de arme en kwetsbare personen beschermen tegen de desastreuze gevolgen 
van natuurrampen met als ultieme doel om voor die personen toegang te creëren tot 400 
miljoen dollar aan verzekering tegen 2020. Het is echter geen fonds dat rechtstreeks in 
                                                        
215 United Nations University website, “7 things you need to know about climate risk insurance”, 9 mei 2017,  
https://ehs.unu.edu/blog/5-facts/7-things-you-need-to-know-about-climate-risk-insurance.html.  
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financiering voorziet aan degenen die werden getroffen door een klimaatramp noch een 
verzekeringsmechanisme dat rechtstreeks producten aanbiedt aan de meest kwetsbaren. Het 
initiatief wil daarentegen vooral de ontwikkeling van effectieve klimaatrisicoverzekeringen en 
verzekeringsmarkten in de ontwikkelingslanden stimuleren.  
 
InsuResilience steunt projecten en programma’s die gerelateerd zijn aan risicoverzekering 
voor klimaatschade en steunt daarbij op de ervaring die reeds werd opgedaan bij de regionale 
mechanismes in Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben. Het initiatief wil bestaande 
verzekeringsmechanismes uitbreiden en ook nieuwe mechanismes opzetten in andere 
kwetsbare regio’s. Daarnaast wordt ook de implementatie van klimaatrisico mechanismes in 
het nationale en regionale verzekeringsbeleid gepromoot en wordt de ontwikkeling van 
nieuwe verzekeringsmarkten aangespoord. 	
	
Insuresilience is een initiatief van de G7 landen en wil vooral de samenwerking tussen de G20 
en de Vulnerable 20 landen (V20) tot stand brengen en daarbij ook private 
verzekeringsmaatschappijen betrekken en andere internationale organisaties. Tot nu toe zijn 
naast de 7 landen al 33 andere actoren lid geworden waaronder 7 private maatschappijen.216 
 
Er kunnen echter enkele bedenkingen gemaakt worden. Tijdens de laatste twee COPs na het 
Paris Agreement werd wederom niet ingegaan op de ontwikkeling van enige 
financieringsmogelijkheid voor loss and damage waaraan door de historische bijdragers zal 
worden bijgedragen. Door initiatieven zoals InsuResilience wordt een deel van de 
verantwoordelijkheid van die bijdragers slim afgewenteld op de ontwikkelingslanden zelf door 
hen te doen betalen voor risico’s waarvoor zij eigenlijk niet verantwoordelijk zijn.  
 
In plaats van te investeren in het creëren van een koolstofarme economieën of in de bouw 
van meer weerbare infrastructuren om effectief de weerbaarheid te verhogen gaat men 
inzetten op private verzekering van de risico’s. Het zijn bovendien vooral de 
verzekeringsmaatschappijen die het meest profiteren van dit initiatief. Zij worden enerzijds 
gesubsidieerd door de belastingbetalers en anderzijds maken zij winst door hun producten te 
verkopen aan de meest kwetsbaren die wel net genoeg middelen hebben om hun gammele 
huizen te verzekeren maar over onvoldoende middelen beschikken om op een duurzame 
manier hun weerbaarheid te verhogen. Dit is een vorm van klimaatkapitalisatie waarbij men 
in plaats van het probleem op te lossen er geld aan gaat verdienen. Het zijn zoals doorheen 
de hele klimaatgeschiedenis het geval was opnieuw de meest kwetsbaren die hier het 
slachtoffer van zijn.217 
 
3.6. Loss and damage in de ontwikkelde landen 
 
Doorheen de laatste drie decennia van klimaatonderhandelingen werd de focus bijna 
uitsluitend gelegd op de nadelige gevolgen die zich voordoen in de ontwikkelingslanden en 
hoe men die gevolgen in die landen via adaptatie en mitigatie kan voorkomen en verminderen. 
De nadelige gevolgen van de opwarming van de aarde zullen echter overal ter wereld voelbaar 
                                                        
216 InsuResilience website, GIZ, http://www.insuresilience.org. (laatst geraadpleegd: 8 mei 2018) 
217 Apache Website, “We lossen het klimaatprobleem niet op maar we gaan er wel geld aan verdienen”, 17 
november 2017,https://www.apache.be/gastbijdragen/2017/11/17/we-lossen-het-klimaatprobleem-niet-op-
maar-we-gaan-er-wel-geld-aan-verdienen/.  
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zijn maar zullen zich op verschillende manieren uiten. Daarnaast zullen die gevolgen 
naargelang de weerbaarheid van de menselijke en natuurlijke systemen een grotere impact 
hebben. 
 
In 2017 deden zich alleen al in Noord- en Midden-Amerika drie orkanen voor, wat dit tot het 
meest dure orkaanseizoen ooit maakte. In Zuid-Europa zullen boeren steeds meer te maken 
krijgen met droogte en zelfs met woestijnvorming en in Portugal alleen al vielen er dit voorbije 
meer dan 100 doden door bosbranden. California maakte de warmste zomer ooit mee wat er 
tot heeft geleid dat het gemiddelde aan bosbranden in Amerika met 46% steeg in vergelijking 
met het gemiddelde van de laatste tien jaar. Extreme regenval was in 2017 de meeste 
schadelijke natuurramp waarbij ook de meeste doden vielen ook in de Verenigde Staten, 
China, Zuid-Afrika en Australië.218 
 
De ontwikkelingslanden beschikken echter wel over voldoende middelen om hun 
infrastructuren aan te passen aan de toekomstige klimaatschade. Enerzijds op het niveau van 
de gezinnen die zelf hun huizen bestendig kunnen maken tegen zwaardere stormen en 
hagelbuien of de landbouwers die gewassen kunnen planten die meer bestand zijn tegen 
extreme weersomstandigheden. Anderzijds zullen er ook op het nationaal niveau maatregelen 
worden genomen die schade kunnen voorkomen of beperken.  In laaggelegen landen zoals 
België en Nederland zal de regering investeren in het bouwen van dijken, zeedammen en 
golfbrekers om de impact van de nadelige gevolgen die uit de stijging van het zeeniveau 
voorkomen, te verminderen of te voorkomen. Een regering kan dat bijvoorbeeld ook doen op 
het vlak van droogtebestrijding.  
 
Nadat de preventieve maatregelen en de adaptatiemaatregelen zijn uitgeput zal er zich echter 
nog steeds residuele schade kunnen voordoen. Omdat de ontwikkelde landen over een 
sterker sociaal netwerk beschikken en de inkomens gemiddelde hoger zijn, kan een groot deel 
van die residuele schade worden afgewenteld op het inkomen van de huishoudens en op de 
winst van bedrijven. In Nederland en België anticiperen verzekeringsmaatschappijen nu al op 
de nood aan compensatie voor klimaatschade door bijvoorbeeld hagelbuien, droogte in de 
landbouw en overstromingen verzekerbaar te maken. De regering kan de tegemoetkomingen 
in schade financieren door bijvoorbeeld algemene belastingen in te voeren.  
 
Een commerciële verzekering kan bovendien worden uitgebreid naar een droogteverzekering 
voor de landbouwsector en een overstromingsverzekering. Een alternatief is bijvoorbeeld het 
introduceren van een gelaagde verzekering. Huishoudens en bedrijven staan dan in voor de 
eerste laag van kleine verliezen. Vervolgens bieden de verzekeringsmaatschappijen dekking 
voor een tweede grotere laag van schade. Zij kunnen deze risico’s spreiden op de 
kapitaalmarkt en kunnen herverzekering aanschaffen bij herverzekeraars. De overheid is dan 
verantwoordelijk voor de bovenste laag van zeer grote verliezen. Het voordeel is dat 
problemen voor verzekeraars met hoge risico’s en zeer grote schades beperkt blijven. Met 
voldoende politieke steun kan die verzekering verplicht gemaakt worden. Een van de positieve 
effecten van verzekering is het vergroten van het bewustzijn voor de risico’s op klimaatschade. 

                                                        
218 World Economic Forum website, “The Global Risk Report”, 17 januari 2018, 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018.  
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Via een premie wordt een deel van het risico bij die huishoudens zelf gelegd en ontstaat een 
prikkel om zelf de risico’s te verminderen.219  
 
Of deze maatregelen zullen volstaan om de loss and damage op lange termijn te voorkomen 
en te verhelpen is nog onzeker. Het risico via verzekering van zich afschuiven kan echter geen 
excuus zijn om minder in te zetten op de reductie van uitstoot en minder te investeren in de 
kwaliteit en de kwantiteit van de bestaande CO2 afvoersystemen. De kost van reductie zal nog 
steeds veel lager zijn dan de kosten die nodig zullen zijn om de loss and damage te herstellen 
waarvan de kosten bovendien nog niet exact te bepalen zijn.  
  

                                                        
219 L. BOUWER, W. BOTZEN, J. AERTS, “Klimaatverandering en verzekeren van rampschade”, H2O 2007, 
http://edepot.wur.nl/343071, (23) 23-25. 
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4. Conclusie  
 
Al in 1992, tijdens de onderhandelingen voor het UNFCCC stelde AOSIS voor om in een 
verzekeringsmechanisme te voorzien om de schade die zou voortvloeien uit de stijging van 
het zeeniveau te compenseren. De prangende vraag van de kwetsbare ontwikkelingslanden 
naar compensatie voor loss and damage is sindsdien enkel meer op de voorgrond gekomen.  
De vraag kan op verschillende manieren worden beantwoord maar aan elke oplossing zijn ook 
beperkingen verbonden.  
 
Binnen het VN-klimaatregime bestaat door de tegenstelling tussen de ontwikkelde landen en 
de kwetsbare ontwikkelingslanden nog steeds geen compensatiemechanisme dat indien loss 
en damage door de nadelige gevolgen van klimaatverandering plaatsvindt, een 
schadevergoeding zal uitbetalen aan dat land. In de COPs werd voornamelijk gefocust op het 
nemen van mitigatie en adaptatiemaatregelen en de financiering daarvan. Pas in artikel 8 van 
het Paris Agreement in 2015 kreeg loss and damage een aparte status maar er werd nog niet 
ingegaan op de mogelijke financiering daarvoor. AOSIS en andere kwetsbare landen blijven 
echter lobbyen voor compensatie die wordt voorzien door de landen met de grootste 
historische verantwoordelijkheid voor loss and damage. De ontwikkelde landen, die ook de 
grootste politieke macht hebben zijn echter zeer terughoudende over compensatie. Zij willen 
niet dat er een derde financieringspijler voor loss and damage onder het Financial Mechanism 
zal bestaan. Bovendien werd er in paragraaf 51 van de eindebeslissing bij het Paris Agreement 
uitdrukkelijk gesteld dat artikel 8 PA niet als basis kan dienen voor aansprakelijkheid of 
compensatie. Deze paragraaf sluit naast een directe eis tot compensatie ook andere soorten 
van compensatieverplichtingen als gevolg van loss and damage uit.  Bijvoorbeeld een 
verplichting om een bijdrage te doen in een collectief fonds of in een verzekeringspoel op 
basis van de aansprakelijkheid voor de klimaatschade. Om die reden is het voorlopig nog 
onmogelijk om binnen het VN-klimaatregime enige compensatie voor loss and damage te 
verkrijgen. 
 
Een eerste alternatieve optie is dat benadeelde landen hun heil zoeken in procesvoering. Zij 
moeten het dan aandurven om een grote uitstoter voor het Internationaal Gerechtshof te 
dagen op voorwaarde dat de staat de verplichte rechtsmacht van het Internationaal 
Gerechtshof heeft aanvaard en het Hof zich vervolgens bevoegd verklaard. Enkel dan zal het 
IGH zich uitspreken over de aansprakelijkheid van de staat voor de klimaatschade die zich 
voordoet in een andere staat.  Hieraan zijn echter enkele beperkingen verbonden. Het causaal 
verband tussen het uitstootgedrag van die staat en de schade moet worden vastgesteld. Het 
IGH zal dan een juridische bewijswaarde moeten toekennen aan het wetenschappelijke bewijs 
dat de link aantoont tussen de uitstoot van een staat en de schade die daardoor werd 
veroorzaakt. Daarnaast is ook het vaststellen van de geschonden internationale rechtsgrond 
een moeilijke opgave. Het internationaal recht beschikt wel over rechtsgronden op basis 
waarvan een schending kan worden vastgesteld maar sommige auteurs werpen op dat het 
internationaal milieurecht nog niet voldoende is uitgerust om via procesvoering globale 
inspanningen om het klimaat te beschermen te kunnen afdwingen en dat het dus nog te vroeg 
is om een klimaatzaak voor het IGH te brengen. Een uitspraak zou echter de unieke kans 
kunnen bieden om de formulering en implementatie van de verplichtingen uit het bestaande 
klimaatrecht uit te diepen.  
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Een tweede mogelijke oplossing om het financiële verlies van de staten te beperken in het 
geval van schade door de nadelige gevolgen van de klimaatverandering is risicomanagement. 
Deze oplossing wordt ook door de ontwikkelde landen aangemoedigd. Er zijn drie soorten van 
risicomanagement om klimaatschade en het risico daarop te tackelen. De eerste soort zijn 
maatregelen van risicovermindering die vooral een preventieve en adaptieve werking hebben. 
Sommige van die maatregelen vallen onder adaptatie waarvoor wel financiering kan worden 
gevonden in het Financial Mechanism van het Paris Agreement. De tweede soort zijn 
maatregelen van risicobehoud en tenslotte zijn er nog maatregelen van risico-overdracht die 
het financiële risico dat gepaard gaat met loss and damage overdragen naar een andere partij. 
 
Een voorbeeld van een succesvolle manier van risico-overdracht zijn de regionale 
verzekeringsmechanismen zoals het CCRIF die hun positief effect reeds bewezen hebben. 
Toch kan de bedenking gemaakt worden dat hierdoor een deel van de verantwoordelijkheid 
van de industrielanden wordt afgeschoven op de schouders van de slachtoffers. De 
ontwikkelde landen gaan eerst rijk worden door de vervuiling van hun winstgevende 
productieprocessen af te wentelen op de atmosfeer en ten slotte nog eens door het 
slachtoffer zelf te laten betalen voor een verzekering van de risico’s waarvoor zij zelf 
verantwoordelijk zijn.  
 
Ondanks dat er oplossingen bestaan om ook de residuele schade die uit klimaatverandering 
voortvloeit te kunnen compenseren, kan dit geen excuus zijn om minder in te zetten op de 
reductie van uitstoot en minder te investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de 
bestaande koolstofdioxide afvoersystemen. De kost van reductie zal ten slotte nog steeds veel 
lager zijn dan de kosten die nodig zullen zijn om de loss and damage te herstellen. 
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