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Vernietiging van het milieu: 
een internationaal misdrijf?
Nicola Jägers*

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto 
in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegene 
die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken 
klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide 
precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf 
toegevoegde waarde heeft.

1 Inleiding: het Monsanto-tribunaal
In april 2017 heeft het Monsanto-tribunaal 
in een juridisch advies gesteld dat de multi-
national Monsanto zich schuldig heeft 
gemaakt aan grootschalige vernietiging van 
het milieu ofwel ecocide. Op het moment 
van schrijven van dit artikel ligt de datum 
van deze uitspraak nog in de toekomst. 
Toch zal dit naar alle waarschijnlijkheid 
de uitkomst zijn van het proces dat in het 
najaar van 2016 in Den Haag plaatsvond. Het 
Monsanto-tribunaal is namelijk geen officieel 
rechts orgaan maar een zogenaamd ‘volkeren-
tribunaal’ en het proces is symbolisch van 
aard. Met het proces willen de organisatoren 
laten zien dat bedrijven door lacunes in het 
internationaal recht aansprakelijkheid voor 
negatieve gevolgen van hun activiteiten vaak 
ontlopen. De multinational Monsanto dient 
daarbij als voorbeeld. Monsanto, marktleider 
van genetisch gemodificeerde zaden en van de 
herbicide glyfosaat, staat voor critici symbool 
voor een model van industriële landbouw dat 
desastreuze gevolgen heeft voor het milieu en 
de mensheid. Zij stellen dat dit agro-indus-
trieel model, gebaseerd op een chemicaliën-
intensieve manier van produceren, bijdraagt 
aan de uitstoot van broeikasgassen, uitput-
ting van natuurlijke hulpbronnen en de af-
name van biodiversiteit. Bovendien zou derge-

lijke grootschalige landbouw miljoenen kleine 
boeren in de hele wereld verdrijven waardoor 
de voedselsoevereiniteit wordt bedreigd. 

Aan de vijf rechters van het 
Monsanto-tribunaal werden 
zes vragen voorgelegd die onder 
andere betrekking hadden op 
het recht op voedsel, recht op 
gezondheid en grootschalige 
schade aan het milieu

In oktober 2016 kwamen in Den Haag 750 
vertegenwoordigers van non-gouvernementele 
organisaties uit 30 landen samen om getuige-
nissen te horen voor het Monsanto-tribunaal. 
Aan de vijf rechters van het tribunaal onder 
voorzitterschap van Françoise Tulkens, 
voormalig rechter bij het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens, werden zes vragen 
voorgelegd die onder andere betrekking had-
den op het recht op voedsel, recht op gezond-
heid en grootschalige schade aan het milieu. 
Monsanto heeft niet willen deelnemen aan 
het tribunaal en in een open brief gesteld dat 
het gaat om ‘een geënsceneerd evenement, een 
schijnproces waar tegenstanders van land-
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bouwtechnologie en van Monsanto optreden 
als organisator, rechter en jury, en waarvan de 
uitkomst bij voorbaat vaststaat’.1

Alternatieve tribunalen zoals dit Monsanto-
tribunaal waarbij bedrijven worden aange-
klaagd voor vermeende schendingen van 
internationaal recht zijn niet nieuw. Door de 
jaren heen zijn er vele georganiseerd met be-
trekking tot een breed scala aan onderwerpen. 
Verwoesting van het milieu was ook een van 
de aanklachten voor het zogenaamde Russell-
tribunaal in 1966 waar men zich boog over de 
desastreuze gevolgen van de Vietnam oorlog.2 
Ecocide was ook het onderwerp in 2011 bij 
een zitting gehouden in het Hoog gerechtshof 
van Engeland en Wales waar twee CEO’s 
(gespeeld door acteurs) aansprakelijk werden 
gehouden voor het veroorzaken van ecocide 
als gevolg van destructieve praktijken bij de 
oliewinning uit de Athabasca-teer zanden in 
Canada.3 

Met deze tribunalen willen de organisa-
toren enerzijds een stem geven aan slacht-
offers die nu vaak moeilijk toegang hebben 
tot het recht. Anderzijds is het doel om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe 
concepten in het internationale recht. Eén 
van de concepten waar tribunalen zoals het 
Monsanto-tribunaal aan willen bijdragen is 
ecocide.4 In dit artikel zal het begrip ecocide 
worden besproken. Wat wordt ermee bedoeld? 
Waar komt het begrip vandaan? En is er toe-
gevoegde waarde om ecocide te erkennen als 
internationaal misdrijf? 

Eén van de concepten 
waar tribunalen zoals het 
Monsanto-tribunaal aan 
willen bijdragen is ecocide

2 Ecocide
Ecocide is ‘de grootschalige beschadiging, de 
vernietiging of het verlies van ecosystemen 
van een bepaald gebied, hetzij door menselijk 
toedoen of door andere redenen, en wel in een 
zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van 
dit gebied door de inwoners ernstig vermin-
derd is of zal worden’.5 Hierbij kan worden 
gedacht aan verschillende soorten van eco-
logische rampen, zoals stijgende zeeniveaus 
en massale ontbossing (door de mens veroor-
zaakte ecocide) of culturele vernietiging (ver-
lies van de levensstijl van een gemeenschap – 
culturele ecocide). De Stichting Stop Ecocide 
noemt een aantal voorbeelden van ecologische 

rampen die zij beschouwt als een vorm van 
genocide: de Deep Horizon-olieramp in de golf 
van Mexico, de vervuiling van de Nigerdelta, 
het leegvissen van de Noordzee, schaliegas-
winning, grootschalige ontbossing van de 
Amazone en het Indonesische regenwoud, de 
ramp met de kernreactor van Fukushima, 
teerzandwinning en menselijk veroorzaakte 
klimaatverandering.6 Er zijn ook voorbeelden 
waarbij het milieu opzettelijk wordt verwoest 
als middel in een gewapend conflict. Ten tijde 
van de Golfoorlog in 1991 bijvoorbeeld, kleur-
de de lucht boven de woestijn gitzwart als ge-
volg van het moedwillig in brand steken van 
honderden olie-installaties door het Iraakse 
leger. Ondanks de desastreuze gevolgen van 
dit soort daden is nog nooit een staat of een 
individu internationaal ter verantwoording 
geroepen voor grootschalige vernietiging van 
het milieu. Activisten menen dat dergelijke 
verwoesting een dusdanige bedreiging vormt 
voor de mensheid dat het gekwalificeerd moet 
worden als een internationaal misdrijf en zij 
zetten zich hier al meer dan veertig jaar voor 
in.

Ondanks de desastreuze 
gevolgen van dit soort daden 
is nog nooit een staat of 
een individu internationaal 
ter verantwoording 
geroepen voor grootschalige 
vernietiging van het milieu

3 Huidige mogelijkheden om bedrijven 
ter verantwoording te roepen voor 
grootschalige schade aan het milieu 
Slachtoffers van grootschalige schade aan het 
milieu veroorzaakt door bedrijven ondervin-
den in de praktijk een heleboel obstakels om 
genoegdoening te krijgen. Zoals in paragraaf 5 
uiteen zal worden gezet zijn er op het inter-
nationale niveau nauwelijks mogelijkheden 
om bedrijven te vervolgen. Slachtoffers zijn 
aangewezen op nationale wetgeving. Wereld-
wijd zijn er tien landen die expliciet in de 
nationale wetgeving ecocide als een misdrijf 
erkennen.7 In andere landen kan en wordt 
soms het civiele recht gebruikt om genoeg-
doening te vragen voor schade als gevolg van 
verwoesting van het milieu. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan rechtszaken die zijn gevoerd 
naar aanleiding van de grootschalige olie-
verontreiniging in de Nigerdelta in Nigeria.8 

1 https://monsanto-
blog.eu/wp-content/
uploads/2016/10/
Monsanto-Tribunaal-Open-
Letter-from-Monsanto-NL.
pdf.

2 J. Duffett, Against the 
crime of silence; proceedings 
of the Russell International 
War Crimes Tribunal, 
Stockholm, Copenhagen, 
New York: Bertrand Rus-
sell Peace Foundation 1968.

3 Zie http://eradicating 
ecocide.com/the-law/mock-
trial/.

4 Ook wel geocide genoemd.
5 Deze definitie hanteert 

de Stichting Stop Ecocide, 
een ngo die zich inzet voor 
het verwezenlijken van 
een wettelijke zorgplicht 
voor de aarde. Zie www.
stopecocide.nl.

6 Zie de website www.
stopecocide.nl. 

7 Georgië, Armenië, 
Oekraïne, Wit-Rusland, 
Kazachstan, Kirgizië, 
Moldavië, Rusland, Tadzji-
kistan, Oezbekistan en 
Vietnam.

8 Er zijn in diverse juris-
dicties rechtszaken ge-
voerd tegen westerse olie-
maatschappijen wegens de 
grootschalige milieuveront-
reiniging. In Nigeria maar 
ook o.a. in de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië 
en in Nederland. Voor de 
rechtszaken in Nederland, 
zie hieronder voetnoot 10.

9 E. Schram & A. Homo-
lova, ‘Hoeveel olie is er 
in de Niger delta gelekt?’, 
Oneworld 2 februari 2015 
(https://www.oneworld.
nl/data/onderzoek/
hoeveel-olie-er-de-niger 
delta-gelekt, laatst geraad-
pleegd op 30 maart 2017). 

10 De grondslag hiervoor was 
onrechtmatige daad. De 
Rechtbank Den Haag be-
sliste op 30 december 2009 
dat de klacht ontvanke-
lijk was, zowel tegen de 
Nigeriaanse dochteronder-
neming Shell Petroleum 
Development Company 
(SPDC) als tegen het 
moederbedrijf, Royal Dutch 
Shell (RDS), Rb. Den Haag 
30 december 2009, ECLI: 
NL: RBSGR: 2009: BK8616 
(Dooh-Akpan-Oguru- 
Efanga-Milieudefensie/
Shell). In 2013, in eerste 
aanleg, werden de klachten 
verworpen behalve die van 
een van de boeren, Akpan. 
Zijn klacht dat Shell te 
weinig had gedaan om sa-
botage te voorkomen werd 
gegrond geacht. Rb. Den 
Haag 30 januari 2013, 
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Lekkende oliepijpleidingen zorgen al vele 
jaren voor een milieuramp van ongekende om-
vang in dit kwetsbare natuurgebied. De cijfers 
over de omvang van de verontreiniging in de 
Niger delta lopen uiteen, maar schattingen ge-
ven aan dat de afgelopen jaren zo’n 11 miljoen 
liter olie het grootste drasland van Afrika is 
ingestroomd met desastreuze gevolgen voor 
mens en milieu.9 

Het is niet eenvoudig om 
bedrijven aansprakelijk te 
stellen voor toegebrachte 
schade aan het milieu. Biedt 
het internationale strafrecht 
wellicht uitkomst door 
ecocide te erkennen als een 
internationaal misdrijf?

De rechtsgang in Nigeria laat veel te wensen 
over en steeds vaker wenden slachtoffers van 
de olieverontreiniging zich tot rechters in 
de landen waar de oliemaatschappijen zijn 
gevestigd. Zo maakte Milieudefensie samen 
met een aantal Nigeriaanse boeren in 2008 
een zaak aanhangig tegen Shell voor de recht-
bank in Den Haag.10 Deze zaak staat niet op 
zichzelf. De afgelopen jaren zien we vaker dat 
multinationals zich voor rechtbanken in het 
land waar ze zijn gevestigd moeten verant-
woorden voor negatieve impact van hun acti-
viteiten op mensenrechten en milieu elders.11 
Slachtoffers die proberen hun recht te halen 
voor nationale rechtbanken in de Europese 
Unie en de Verenigde Staten worden echter 
geconfronteerd met vele obstakels van zowel 
juridische als praktische aard.12 Zo verwierp 
een rechter in het Verenigd Koninkrijk in 
januari van dit jaar bijvoorbeeld een zaak 
aangespannen tegen Shell in London met be-

ECLI: NL: RBSGR: 2013: 
BY9854 (Akpan/Shell). 
Het hoger beroep in deze 
zaak loopt nog.

11 Zie o.a N.M.C.P. Jägers, 
K.D. Jesse & J.M. Ver-
schuuren, ‘The future 
of corporate liability for 
extraterritorial human 
rights abuses: The Dutch 
case against Shell’, Ameri-
can Journal of Interna-
tional Law 2014, afl. 1, 
p. 36-41; L. Enneking, ‘The 
Future of Foreign Direct 
Liability? Exploring the 
International Relevance 
of the Dutch Shell Nigeria 
Case’, Utrecht Law Review 
2014, afl. 1, p. 44-54, en de 
daarin opgenomen verwij-
zingen naar andere zaken.

12 Zie: J.J.Á. Rubio & K. Yian-
nibas (red.), Human Rights 
in Business. Removal of 
Barriers to Access to Jus-
tice in the European Union, 
Londen: Routledge 2017. 

Foto: Manon Heinsman | © Ars Aequi
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trekking tot de grootschalige verontreiniging 
van de Nigerdelta.13 Volgens de rechter hoort 
een dergelijke zaak niet thuis in een Britse 
rechtbank, maar in Nigeria. Het ontbreken 
van jurisdictie is een van de vele obstakels 
waar slachtoffers mee te maken krijgen. 
Kortom, het is niet eenvoudig om bedrijven 
aansprakelijk te stellen voor toegebrachte 
schade aan het milieu. Biedt het internatio-
nale strafrecht wellicht uitkomst door ecocide 
te erkennen als een internationaal misdrijf? 

4 De ontwikkeling van het begrip 
ecocide 
De term ecocide duikt voor het eerst op in de 
jaren zeventig in de context van de onthut-
sende gevolgen van het gebruik van het 
ontbladeringsmiddel Agent Orange tijdens de 
Vietnamoorlog. Nadat de toenmalige Zweedse 
premier Olof Palme in 1972 ecocide noemde in 
zijn openingstoespraak in Stockholm tijdens 
de eerste internationale VN-milieuconferen-
tie, bogen diverse VN-commissies zich over 
de strafbaarheid van ecocide.14 Tijdens de 
ontwikkeling van de Draft Code of Crimes 
Against the Peace and Security of Mankind 
door de VN-commissie Internationaal Recht15 
zijn diverse voorstellen de revue gepasseerd 
om verwoesting van het milieu te erkennen 
als internationaal misdrijf.16 Een dergelijke 
erkenning stuitte echter op weerstand17 en in 
1996 werd in de uiteindelijke Ontwerpartike-
len ecocide niet opgenomen in de lijst van 
erkende internationale misdrijven en der-
halve ook niet in het oprichtingsverdrag van 
het Internationaal Strafhof, het Statuut van 
Rome.18 

Hoewel de aandacht voor het 
milieu in het internationale 
recht de afgelopen jaren is 
toegenomen en er diverse 
voorstellen zijn gedaan om 
ecocide te adresseren, zien we 
dit nog nauwelijks terug in 
het internationale strafrecht

Hoewel de aandacht voor het milieu in het 
internationale recht de afgelopen jaren is toe-
genomen en er diverse voorstellen zijn gedaan 
om ecocide te adresseren, zien we dit nog nau-
welijks terug in het internationale strafrecht. 
De voorstellen om ecocide strafrechtelijk te 
adresseren variëren van kleine aanpassingen 

aan bestaande artikelen tot het toevoegen van 
een geheel nieuw artikel aan het Statuut van 
Rome dat ecocide zal erkennen als zelfstan-
dig vijfde internationaal misdrijf. Er bestaan 
zelfs voorstellen om een nieuw Internationaal 
Strafhof voor Milieudelicten op te richten.19 
De vraag of het internationale strafrecht een 
geschikte manier biedt om aansprakelijkheid 
voor grootschalige schade aan het milieu vast 
te stellen, vereist allereerst een grondige ana-
lyse van het huidige systeem. In de volgende 
paragraaf zal worden onderzocht in hoeverre 
het huidige internationale strafrecht reeds 
mogelijkheden biedt om bedrijven strafrechte-
lijk aansprakelijk te stellen voor schade aan 
het milieu.

In het huidige internationale 
strafrecht zijn nauwelijks 
expliciete verwijzingen naar 
het milieu te vinden. De 
vernietiging van het milieu 
is op zichzelf geen grond 
voor aansprakelijkheid

5 Ecocide en het internationale 
strafrecht: het huidige raamwerk
In het huidige internationale strafrecht zijn 
nauwelijks expliciete verwijzingen naar het 
milieu te vinden. De vernietiging van het 
milieu is op zichzelf geen grond voor aan-
sprakelijkheid.20 Wel is er aandacht voor de 
gevolgen voor de mensheid die verwoesting 
van het milieu met zich meebrengt die aan-
leiding kunnen zijn tot individuele strafrech-
telijke aansprakelijkheid. De voor het milieu 
schadelijke activiteiten moeten dan vallen 
binnen de erkende internationale misdrijven 
waarover het Internationaal Strafhof rechts-
macht heeft: genocide, misdaden tegen de 
menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden 
van agressie. 

Genocide
Wanneer sprake is van opzettelijke schade 
aan het milieu met het oogmerk de vernie-
tiging van een bepaalde bevolkingsgroep 
zou dit tot de conclusie kunnen leiden dat 
er sprake is van genocide.21 In 1985 leidde 
bezorgdheid binnen de VN over het lot van 
inheemse volkeren die zwaar te lijden hadden 
onder de vernietiging van hun leefomgeving 
tot het idee om de reikwijdte van het Geno-
cideverdrag te verruimen en vernietiging 

13 High Court of Justice 
(Verenigd Koninkrijk) 26 
januari 2017, Okpabi and 
others v Royal Dutch Shell 
plc and Shell Petroleum 
Development Company of 
Nigeria Ltd [2017] EWHC 
89 (TCC).

14 Voor een overzicht van de 
verschillende initiatieven, 
zie: A. Gauger e.a., Ecocide 
Project. Ecocide is the 
Missing 5th Crime Against 
Peace, University of 
London 2012 (https://sas-
space.sas.ac.uk/4830/1/
Ecocide_research_ 
report_19_July_13.pdf).

15 De commissie Internatio-
naal Recht (International 
Law Commission) is belast 
met de progressieve ont-
wikkeling en codificering 
van het internationale 
recht.

16 In de versie van de 
ontwerpartikelen uit 1991 
werden 12 internationale 
misdrijven opgesomd. 
Eén daarvan was: ‘wilfull 
and severe harm to the 
environment’ (art. 26). 
A/CN.4/SER.A/1991 
(http://legal.un.org/ilc/
publications/yearbooks/
english/ilc_1991_v1.pdf).

17 Kritiek kwam met name 
van drie landen: Neder-
land, de Verenigde Staten 
en het Verenigd Konink-
rijk. Deze landen gaven 
aan dat een internationaal 
misdrijf tegen het milieu 
onbekend, te vaag en een 
stap te ver was. Zie 
A/CN.4/SER.A/1991 
(http://legal.un.org/ilc/
publications/yearbooks/
english/ilc_1991_v1.pdf), 
Nederland: p. 82-88, VK: 
p. 97-102 en VS: p. 102-105.

18 Er werden vier internatio-
nale misdrijven erkend: 
agressie, genocide, misdrij-
ven tegen de menselijk-
heid en oorlogsmisdrijven 
(http://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/
english/draft_ articles/ 
7_4_1996.pdf).

19 S. Hockman, ‘An Interna-
tional Court for the Envi-
ronment’, Environmental 
Law review (11) 2009, 
afl. 1, p. 1-4.

20 T. Weinstein, ‘Prosecuting 
attacks that destroy the 
environment. Environmen-
tal crimes or humanitarian 
atrocities ?’, Georgetown 
International Environmen-
tal Law Review (17) 2005, 
afl. 4, p. 720. 
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van het milieu op te nemen als een vorm van 
genocide. In deze context zou er sprake zijn 
van genocide in het geval van 

‘adverse alterations, often irreparable, to the environment – for 
example through nuclear explosions, chemical weapons, serious 
pollution and acid rain, or destruction of the rain forest – which 
threaten the existence of entire populations, whether deliber-
ately or with criminal negligence’.22

Om te kunnen spreken van genocide moet 
kunnen worden aangetoond dat er gehan-
deld is met het oogmerk om een nationale, 
etnische of godsdienstige groep, dan wel een 
groep behorende tot een bepaald ras geheel 
of gedeeltelijk te vernietigen. Dit blijkt een 
struikelblok om vernietiging van het milieu te 
verbinden aan het misdrijf genocide. Vaak zal 
de schade het gevolg zijn van bedrijfsactivitei-
ten waarvan gesteld wordt dat deze bijdragen 
aan de ontwikkeling van een land waarbij 
geenszins sprake is van een oogmerk om een 
bepaalde groep te vernietigen. In de praktijk 
zal het daarom vrijwel onmogelijk zijn om te 
bewijzen dat er sprake is van genocide. 

Is verwoesting van het milieu dan wellicht 
beter onder te brengen onder een van de an-
dere erkende internationale misdrijven? 

Misdrijven tegen de 
menselijkheid vereisen 
een bepaalde schaal of 
systematiek. Het is denkbaar 
dat vernietiging van de 
natuur onder een van deze 
categorieën te vangen is en 
dus kan worden gezien als een 
misdrijf tegen de menselijkheid

Misdrijven tegen de menselijkheid
In artikel 7 van het Statuut van Rome vin-
den we de omschrijving van internationale 
misdrijven tegen de menselijkheid. Betrok-
kenheid van de staat is niet per se vereist. 
De misdrijven kunnen ook worden gepleegd 
door niet-statelijke entiteiten en groepe-
ringen.23 Relevant vanuit het perspectief 
van de vernietiging van het milieu zijn de 
volgende categorieën: uitroeiing,24 deportatie 
of onder dwang overbrengen van bevolking,25 
vervolging van een identificeerbare groep 
of collectiviteit op politieke gronden, omdat 
deze tot een bepaald ras of een bepaalde 
nationaliteit behoort, op etnische, cultu-
rele of godsdienstige gronden, of op grond 
van geslacht (...) of op andere gronden die 

universeel zijn erkend als ontoelaatbaar,26 
andere onmenselijke handelingen van ver-
gelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig 
lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade 
aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid 
wordt veroorzaakt.27 Indien deze handelin-
gen worden gepleegd als onderdeel van een 
wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht 
tegen een burgerbevolking, met kennis van 
de aanval is er sprake van een misdrijf tegen 
de menselijkheid. Net als genocide vereisen 
misdrijven tegen de menselijkheid dus een 
bepaalde schaal of systematiek. Het is denk-
baar dat vernietiging van de natuur onder 
een van deze categorieën te vangen is en dus 
kan worden gezien als een misdrijf tegen 
de menselijkheid. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het bewust vernietigen van bronnen en 
land van gemeenschappen in Zuid-Soedan 
met het doel een exodus op gang te brengen 
waarna oliemaatschappijen over konden 
gaan tot de exploitatie van de natuurlijke 
hulpbronnen in het gebied.28 De bewijslast is 
weliswaar minder groot dan het geval is bij 
genocide maar nog altijd dient wel te worden 
aangetoond daar waar schade aan het milieu 
resulteert in uitroeiing, deportatie, of andere 
onmenselijke handelingen er sprake is van 
een wijdverbreide, stelselmatige aanval en 
kennis daarvan. In de praktijk is het niet erg 
waarschijnlijk dat aan een dergelijke bewijs-
last kan worden voldaan. 

De regels omtrent gewapende 
conflicten betreffen 
voornamelijk schade die de 
burgerbevolking ondervindt. 
Toch is er ook aandacht voor 
de verwoesting van het milieu 
die kan plaatsvinden tijdens 
een gewapend conflict

Oorlogsmisdrijven
Een gewapend conflict heeft vaak grote 
gevolgen voor het milieu. Denk bijvoorbeeld 
aan het hierboven genoemde gebruik van het 
ontbladeringsmiddel Agent Orange tijdens 
de Vietnamoorlog of het in brand steken van 
oliebronnen in Irak ten tijde van de Golfoorlog 
in 1990-1991. De regels omtrent gewapende 
conflicten betreffen voornamelijk schade die 
de burgerbevolking ondervindt. Toch is er ook 
aandacht voor de verwoesting van het milieu 
die kan plaatsvinden tijdens een gewapend 
conflict. 

21 Genocide betreft een aan-
tal misdrijven begaan met 
het oogmerk om bepaalde 
groepen te vernietigen, te 
weten nationale, etnische 
of godsdienstige groepen, 
dan wel groepen behorend 
tot een bepaald ras. Het 
gaat bij genocide niet 
alleen om misdrijven 
begaan tegen een groep, 
meer specifiek dienen deze 
misdrijven begaan te zijn 
met de bedoeling om de 
groep als zodanig te ver-
nietigen. De definitie van 
genocide is vastgelegd in 
het Genocideverdrag van 
1948, Verenigde Naties, 
Treaty Series, vol. 78, 
p. 277, Trb. 1960, 32, gewij-
zigd bij Trb. 1966, 179. Een 
gelijkluidende definitie is 
te vinden in het Statuut 
van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof. 
Verenigde Naties, Treaty 
Series, vol. 2187, p. 3, 
Trb. 2000, 120, gewijzigd 
bij Trb. 2013, 13; 2011, 73.

22 B. Whitaker, Revised and 
Updated Report on the 
Question of the Prevention 
and Punishment of the 
Crime of Genocide, United 
Nations Economic and 
Social Council Commission 
on Human Rights, Sub-
Commission on Prevention 
of Discrimination and 
Protection of Minorities, 
E/CN.4/Sub.2/1985/6, 1985.

23 C. Hall & K. Ambos, ‘Com-
mentary on Article 7’, in: 
O. Triffterer & K. Ambos 
(red.), The Rome Statute of 
the International Criminal 
Court; A Commentary 
(3e editie), München: 
Beck/Hart/Nomos 2016, 
par. 109-110.

24 Art. 7 lid 1 sub b Statuut 
van Rome.

25 Art. 7 lid 1 sub d Statuut 
van Rome.

26 Art. 7 lid 1 sub h Statuut 
van Rome.

27 Art. 7 lid 1 sub k Statuut 
van Rome.

28 T. Smith, ‘Creating a 
Framework for the Pros-
ecution of Environmental 
Crimes in International 
Criminal Law’, in: W. 
Schabas e.a. (red.), Ashgate 
Research Companion to 
international criminal law: 
critical perspectives, Farn-
ham: Ashgate Publishing 
2013.
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Na de Tweede Wereldoorlog werden voor 
het eerst individuen aangeklaagd wegens 
het toebrengen van excessieve schade aan 
het milieu. Enkele Duitse militairen zijn 
in Neurenberg aangeklaagd voor oorlogs-
misdrijven onder andere als gevolg van het 
toepassen van de tactiek van verschroeide 
aarde in Noorwegen en Rusland waarbij hele 
landstreken werden verwoest.29 In het licht 
van de omvang van de schade aan het milieu 
als gevolg van de oorlogshandelingen in de 
Tweede Wereldoorlog (denk bijvoorbeeld 
aan de gevolgen van de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki) is het aantal ver-
oordelingen voor dit soort milieu gerelateerde 
oorlogsmisdrijven maar heel klein. De 
aanklachten wat betreft het milieu werden 
vaak verworpen met een beroep op militaire 
noodzakelijkheid. 

In 1977 werd het toebrengen van schade 
aan het milieu expliciet verboden in de con-
text van gewapende conflicten in Protocol I 
van de Geneefse Conventies.30 In 1997 werd 
een expliciete verwijzing naar schade aan 
het milieu in het internationale strafrecht 
opgenomen. Volgens artikel 8 lid 2 sub b on-
der iv van het Statuut van Rome moet onder 
oorlogsmisdrijven worden verstaan het: 

‘opzettelijk een aanval inzetten in de wetenschap dat een 
dergelijke aanval bijkomstige verliezen aan levens of letsel 
onder burgers zal veroorzaken of schade aan burgerdoelen of 
omvangrijke, langdurige en ernstige schade aan het milieu zal 
aanrichten, die duidelijk buitensporig zou zijn in verhouding 
tot het te verwachten concrete en directe algehele militaire 
voordeel’. 

Tot nu toe is er van dit artikel geen gebruik 
gemaakt om individuen te vervolgen voor 
verwoesting van het milieu. In de praktijk 
zal het erg lastig zijn om aan de vereisten 
te voldoen. De schade aan het milieu zal al-
leen kwalificeren als oorlogsmisdrijf indien 
de schade omvangrijk, langdurig én ernstig 
is. Bovendien moet de aanval opzettelijk 
zijn met de wetenschap dat deze schade het 
gevolg zal zijn. Ten slotte moet de schade 
buitensporig zijn in verhouding tot het 
verkregen militaire voordeel. Deze vereisten 
maken in de praktijk strafrechtelijke ver-
volging voor het vernietigen van het milieu 
als oorlogsmisdrijf vrijwel onmogelijk.31 Tot 
dusver is dan ook nog niemand door het 
Internationaal Strafhof voor milieugerela-
teerde oorlogsmisdrijven berecht. In sep-
tember 2016 gaf het strafhof wel te kennen 
meer aandacht te willen gaan besteden aan 
zorgen rondom het milieu in haar onderzoe-
ken.32 

Agressie
In 2010 werden daden van agressie toegevoegd 
aan het Statuut van Rome als internationaal 
misdrijf. Gelet op de definitie van agressie in 
artikel 8bis van het Statuut van Rome lijkt er 
weinig ruimte te zijn om vernietiging van het 
milieu onder dit artikel te brengen. Bij agres-
sie moet worden gedacht aan invasies, mili-
taire bezetting en annexatie door middel van 
het gebruik van militair geweld. Opzettelijk 
toebrengen van grensoverschrijdende schade 
aan het milieu valt niet onder het internatio-
nale misdrijf agressie.

Kortom, geconcludeerd moet worden dat het 
huidige internationale strafrecht weinig moge-
lijkheden biedt om individuele strafrechtelijke 
aansprakelijkheid vast te stellen in het geval 
van verwoesting van het milieu.

Het huidige internationale 
strafrecht biedt weinig 
mogelijkheden om 
individuele strafrechtelijke 
aansprakelijkheid vast te 
stellen in het geval van 
verwoesting van het milieu

6 Internationaal strafrecht geschikt?
Het doel van het internationale strafrecht is 
om individuen die zich schuldig maken aan 
misdrijven die een bedreiging vormen voor de 
mensheid daarvoor individueel strafrechte-
lijk te vervolgen. Het lijdt geen twijfel dat de 
impact van sommige bedrijfsactiviteiten op 
het milieu een wezenlijke bedreiging vormen 
voor de mensheid. De vraag is of – en zo ja: 
hoe – het internationale strafrecht kan worden 
aangepast om hierin te voorzien. En is het in-
ternationale strafrecht hiervoor wel geschikt?

De reeds erkende internationale misdrijven 
zouden kunnen worden aangepast om ver-
woesting van het milieu daar beter onder te 
kunnen vangen. De reeds bestaande milieu-
dimensie van oorlogsmisdrijven zou verder 
kunnen worden aangescherpt waardoor de 
kans toeneemt dat de aanklager vervolging zal 
verzoeken. Zoals gesteld moet nu, om te kwali-
ficeren als oorlogsmisdrijf, worden aangetoond 
dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden 
is voldaan: de schade aan het milieu moet 
omvangrijk, langdurig én ernstig zijn. Om 
strafrechtelijke vervolging meer waarschijnlijk 
te maken zou de bewijslast kunnen worden 
verlaagd door te stellen dat de schade aan 

29 Generaal Alfred Jodl is 
uiteindelijk veroordeeld 
voor oorlogsmisdrijven 
vanwege het toepassen van 
verschroeideaardetactiek 
in Noorwegen, Moskou en 
Leningrad. 

30 Art. 35 lid 3 en 55 Protocol 
Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 
1949, and Relating to 
the Protection of Victims 
of International Armed 
Conflicts (Protocol I), 1125 
U.N.T.S. 3, 197.

31 Smith 2013.
32 In een beleidsstuk heeft 

de aanklager gesteld bij de 
selectie van zaken meer 
aandacht te willen gaan 
besteden aan ‘the destruc-
tion of the environment, 
the illegal exploitation of 
natural resources or the 
illegal dispossession of 
land’, Policy paper on case 
selection and prioritisa-
tion, 15 september 2016 
(https://www.icc-cpi.
int/ itemsdocuments/ 
20160915_otp-policy_case-
selection_eng.pdf, p. 14).
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het milieu omvangrijk of langdurig of ernstig 
is.33 Daarbij zou wel moeten worden ingevuld 
wat precies de ondergrens van de schade aan 
het milieu zou moeten zijn. Verder zou de 
milieu dimensie van oorlogsmisdrijven kunnen 
worden versterkt door ook de schade die het 
gevolg is van een niet-internationaal conflict 
onder dit artikel te erkennen. Verwoesting 
van het milieu kan nu alleen worden ver-
volgd indien sprake is van een internationaal 
gewapend conflict34 terwijl niet-internationaal 
gewapende conflicten tegenwoordig veel vaker 
voorkomen. Kortom, dergelijke aanpassingen 
van de bestaande regels van internationaal 
strafrecht zou er mogelijk voor kunnen zorgen 
dat grootschalige milieuschade eenvoudiger 
kan worden gekwalificeerd als internationaal 
oorlogsmisdrijf en wellicht de kans op vervol-
ging toeneemt. Echter, gezien het extreme ka-
rakter van de vernietiging van het milieu en 
de onomkeerbare gevolgen voor de mensheid 
zou ecocide ook, zoals veel activisten graag 
zouden zien, kunnen worden toegevoegd als 
zelfstandig internationaal misdrijf, als vijfde 
internationale misdaad in het Statuut van 
Rome. Verwoesting van de aarde vindt niet 
alleen plaats in de context van gewapend con-
flict. Als zelfstandig internationaal misdrijf 
zou ecocide die gedragingen omvatten die 
in vredestijd een bedreiging vormen voor de 
mensheid.

Ecocide zou ook, zoals veel 
activisten graag zouden 
zien, kunnen worden 
toegevoegd als zelfstandig 
internationaal misdrijf, als 
vijfde internationale misdaad 
in het Statuut van Rome

Eén van de bekendste gezichten in de strijd 
om erkenning van ecocide als een interna-
tionaal misdrijf is de Schotse advocate Polly 
Higgins. In 2010 heeft zij een voorstel om 
ecocide als vijfde internationale misdrijf op te 
nemen in het Statuut van Rome voorgelegd 
aan de VN-commissie Internationaal Recht. 
Zij stelt voor dat het volgende artikel wordt 
toegevoegd aan het Statuut van Rome: 

Ecocide
For the purpose of this Statute, ‘ecocide’ means any of the 
following when committed recklessly, in peace-time or times of 
conflict:
(a) acts or omissions which cause or may be expected to cause
(b) failure to prevent, where climate-related events cause or 
may be expected to cause

(c) failure to assist, where climate-related events have caused
(i) widespread, or
(ii) long-term, or
(iii) severe
loss or damage to, or destruction of ecosystem(s) of a given 
territory(ies), such that peaceful enjoyment by the inhabitants 
has been or will be severely diminished.35

Strafbaar zouden handelingen zijn in vredes-
tijd waarbij opzet geen rol speelt. Het gaat om 
het strafbaar stellen van de meest extreme 
milieuschade als gevolg van opzettelijk of roe-
keloos handelen of nalaten dat resulteert in 
wijdverbreide of langdurige of ernstige schade 
aan ecosystemen. Dit kan worden gekwalifi-
ceerd als een internationaal misdrijf indien 
men wist of had kunnen weten dat dit het 
gevolg zou zijn en het niet heeft voorkomen. 
Deze omschrijving roept vragen op. Wanneer 
is er sprake van dusdanige ernstige schade 
aan het ecosysteem dat er kan worden gespro-
ken van een internationaal misdrijf? 

Het is de vraag of het 
internationale strafrecht 
wel het meest aangewezen 
is om verwoesting van het 
milieu aan te pakken

Het is de vraag of het internationale straf-
recht wel het meest aangewezen is om 
verwoesting van het milieu aan te pakken. 
Het internationale strafrecht richt zich niet 
op het herstellen van schade maar op de 
vervolging van het individu. In het geval 
van grootschalige schade aan het milieu zou 
prioriteit moeten worden gegeven aan herstel. 
Hiervoor is het internationale strafrecht niet 
geschikt. Volgens het voorstel zou er geen 
sprake hoeven te zijn van opzet. Bij groot-
schalige schade aan het milieu hebben we 
zelden te maken met opzet zoals we dat zien 
bij genocide. Eerder is er sprake van grove 
nalatigheid, roekeloosheid of nietsontziend 
winstbejag van bedrijven met desastreuze 
gevolgen. Het Internationaal Strafhof richt 
zich op de vervolging van individuen die de 
misdadige opzet hadden om hun wandaden te 
begaan. Verwoesting van het milieu laat zich 
hier niet eenvoudig mee vergelijken. Niemand 
heeft de kernramp bij Fukushima gepland, 
anders dan bijvoorbeeld de genocide die 
plaatsvond in Rwanda. De vraag dringt zich 
op of de vergelijking met genocide wel gepast 
is. Genocide wordt wel de ‘crime of crimes’ 
genoemd,36 suggererend dat dit het ernstig-
ste internationale misdrijf is dat bestaat. De 

33 Smith 2013.
34 Zie art. 8 lid 2 sub b Sta-

tuut van Rome.
35 http://eradicatingecocide.

com/the-law/the-model-
law/.

36 W.A. Schabas, Genocide 
in International Law; 
The Crime of Crimes, 
Cambridge: Cambridge 
University Press 2009. 
Zo ook: Rwandatribu-
naal 2 oktober 1998 (The 
Prosecutor v. Akayesu), 
par. 8; Rwandatribunaal 27 
januari 2000 (The Prosecu-
tor v. Musema), par. 981; 
Rwandatribunaal 6 decem-
ber 1999 (The Prosecutor v. 
Rutaganda), par. 451.
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handelingen die worden geduid als ecocide 
hebben weliswaar verstrekkende gevolgen 
maar zijn toch van een andere aard. Het han-
teren van deze terminologie kan een devalu-
erend effect hebben op de begrippen genocide 
of misdrijven tegen de menselijkheid. Verder 
zal het niet eenvoudig zijn om verwoesting 
van de aarde terug te voeren op individuele 
misdadigers. Indien ecocide in het Statuut 
van Rome terecht zou komen moet wellicht 
ook een ander voorstel dat het bij de oprich-
ting van het strafhof niet gehaald heeft weer 
op tafel worden gelegd: de mogelijkheid om 
rechtspersonen voor het Internationaal Straf-
hof te vervolgen.37 Bestuurders zijn dan wel 
eindverantwoordelijk maar een bedrijf is meer 
dan de leidinggevende(n). Ten slotte moet ook 
rekening worden gehouden met de praktische 
beperkingen. Het is niet erg waarschijnlijk 
dat landen die vaak zelf betrokken zijn bij 
activiteiten met verwoestende milieueffecten 
over zullen gaan tot strafvervolging. Het klei-
ne aantal procedures voor het Internationaal 
Strafhof duurt lang en de politieke haalbaar-
heid van een dergelijke aanpassing van het 
Statuut van Rome is klein. Kortom, het is de 
vraag of het internationale strafrecht, gericht 
op het strafbaar stellen van het individu wel 
de meest geschikte manier is om verwoesting 
van de aarde aan te pakken. Maar dit doet 
niet af aan de sterke symbolische werking die 
uitgaat van de campagne om ecocide als vijfde 
internationaal misdrijf te erkennen.

7 Conclusie
Er bestaat geen twijfel dat de extreme schade 
aan het milieu, al dan niet het gevolg van 
opzettelijk handelen, onomkeerbare gevol-

gen heeft voor mens en milieu. Alternatieve 
tribunalen zoals het Monsanto-tribunaal 
geven een duidelijk boodschap af: individuen 
en bedrijven die zich schuldig maken aan 
extreme milieuschade moeten daarvoor onder 
het internationale recht aansprakelijk kun-
nen worden gehouden. 

Het streven naar de 
erkenning van ecocide 
als vijfde misdrijf tegen 
de menselijkheid heeft 
voorlopig een sterk 
symbolische waarde

Het streven naar de erkenning van ecocide 
als vijfde misdrijf tegen de menselijkheid 
heeft voorlopig een sterk symbolische waarde. 
Het hanteren van deze terminologie zet 
handelingen die het milieu verwoesten in de 
categorie van misdaden die het geweten van 
de mensheid shockeren. Bovendien richt deze 
terminologie de aandacht op het belang van 
preventie. Uit artikel 1 van het Genocide-
verdrag vloeit de verplichting voort om geno-
cide te voor komen en te bestraffen. Door de 
term ecocide te hanteren geven activisten een 
helder signaal af. Handelingen die de leefom-
geving van de mens vernietigen moeten wor-
den voorkomen en bestraft. De symbolische 
waarde van het gebruik van deze terminologie 
moet niet worden onderschat. Het is echter 
de vraag of uiteindelijk het internationaal 
strafrecht wel het meest geschikt is om staten 
en individuen aan te spreken op dergelijke 
gedragingen. 

37 A. Clapham, ‘The Ques-
tion of Jurisdiction Under 
International Criminal 
Law Over Legal Persons: 
Lessons from the Rome 
Conference on an Inter-
national Criminal Court’, 
in: M.T. Kamminga & S. 
Zia-Zarifi (red.), Liability 
of Multinational Corpora-
tions Under International 
Law, Den Haag: Kluwer 
2000, p. 139-195.
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