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(BURGERLIJKE) VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STAAT EN HET KLIMAAT
9:00

Onthaal & Inleiding

9:15

Sessie 1.

Wat verstaan we onder de verantwoordelijkheid van de Staat met
betrekking tot klimaat?
Het debat wordt ingeleid door Prof. S. Van Drooghenbroeck,
Université Saint-Louis Bruxelles
◗◗ De verantwoordelijkheid van de Staat door het in gebreke zijn:
welke elementen te onthouden om de attitude van de Staat op het vlak
van klimaatbeleid in vraag te stellen?
◗◗ Is het klimaat gediend van positieve verplichtingen die op de Staat wegen ten
aanzien van de bescherming van de mensenrechten?
◗◗ Wat is de rol van de wetenschappelijke expertise bij het in vraag stellen van de
acties van de Staat ? Versterkt de huidige kennis (op het vlak van klimaat) de
verantwoordelijkheid van de Staat?

10:00

Sessie 2.

Welke verantwoordelijkheid van de Staat met betrekking tot de
klimaatschade? Ook op burgerlijk vlak?
Het debat wordt ingeleid door Prof. Jaap Spier, hoogleraar ‘Law and Global
Challenges’ aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
◗◗ De Nederlandse overheid veroordeeld in eerste instantie bij gebrek aan
zorgplicht op het vlak van klimaat: welk onthaal door de doctrine en de
samenleving?
Wat is de impact op de actie door de Regering?
◗◗ Het klimaat : een zoektocht naar nieuwe kaders voor de rechtvaardiging
van de functie van het oordelen?

Met de steun van
Dienst Klimaatverandering
(Federale overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

◗◗ Is de rechter vernieuwend indien hij bevelen geeft aan de Regering ingeval
van niet-naleving van de ‘duty of care’ (Nederlands burgerlijk wetboek)?
Hoe de link met het principe van ‘trias politica’ beoordelen van dergelijke
acties?
11:00

Pause

11:20

Sessie 3.

Moet het burgerlijk wetboek gewijzigd worden om plaats te maken voor
milieuschade? Voor klimaat?
Het debat wordt ingeleid door Prof. Xavier Thunis, ‘Université de Namur’
◗◗ Laat het Belgisch Burgerlijk Wetboek toe om de vraag te stellen over de
zorgplicht van de Staat voor de huidige en de toekomstige generaties
op het klimaatvlak?
◗◗ Moet het Burgerlijk Wetboek gewijzigd worden om plaats te maken voor
milieuschade? Voor het klimaat?

12:30

Lunch

13:30

Sessie 4.

De nieuwe golf juridische acties op het klimaatvlak
Het debat wordt ingeleid door
Christel Cournil, La Sorbonne, Paris: ‘de klimaatzaken : van nationaal naar
internationaal’
Hendrik Schoukens, UGent: recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten
◗◗ De nationale juridische acties op het klimaatvlak : is een versterking
mogelijk, en op welk vlak? Wat zijn de doorslaggevende factoren voor de
verantwoordelijkheid van de Staat?
◗◗ Wie zijn de doorslaggevende actoren in dit soort actie?
◗◗ Welke juridische principes worden gebruikt? Kunnen deze worden toegepast
in de Belgische situatie?
◗◗ Juridische actie op het klimaatvlak, een nieuw gelaat voor de participatie
van de burgers en de niet-statelijke of bovenstatelijke actoren?
◗◗ Verandert de Overeenkomst van Parijs iets in de manier waarop acties zoals
‘Urgenda’ (‘klimaatzaken’) mogelijks voor de rechter kunnen verschijnen?

15:00

Einde
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