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De
kiekjes
van Kiek

PEC Zwolle ten koste
van FC Twente
weer in bekerfinale
SPORT 19

Inzetrechterom
klimaatpolitiek
aftedwingen
Komende week al zaak van milieuorganisatie tegen Nederland

JoopBoumaen
AnneGrietjeFranssen
REDACTIE GROEN

Rechters kunnen landen dwingen tot
een doelmatig klimaatbeleid. Mis-
schien zijn rechtszaken wel de enige
manier om de politieke onverschil-
ligheid rond klimaatverandering te
doorbreken, zegt Jaap Spier, advo-
caat-generaal bij de Hoge Raad.
Dertien juristen en wetenschappers

uit negen landenmengen zich in het
internationale klimaatdebat. Onder
hen rechters van het hooggerechts-
hof van Brazilië en van het Europese
Hof voor de Rechten van de Mens. De
groep heeft een handleiding opge-
steld voor juristen die overheden via
de rechter tot effectieve klimaatpoli-
tiek willen verplichten.
De Nederlandse advocaat-generaal

en hoogleraar aansprakelijkheids-
recht Jaap Spier nam met de Duitse
filosoof Thomas Pogge van de Ame-
rikaanse Yale University het initiatief
voor het document, de ‘Oslo Princi-
ples’. Het stuk is genoemd naar de
Noorse hoofdstad waar de groep het
raamwerk formuleerde. Eerdere bij-
eenkomsten waren er in Den Haag,
New York en Londen.
Spier (64): “De klimaatcrisis is te be-

langrijk om op haar beloop te laten.
Er wordt ongelooflijk veel gespro-
ken, maar veel te weinig gedaan.
Want wie is verantwoordelijk voor
wat? Het Westen denkt: als China en
India niets doen, kunnen wij ook
achterover blijven leunen.”
Juist komende week dient voor de

rechtbank in Den Haag een zaak te-

gen de Nederlandse staat over de kli-
maatkwestie.
De Oslo Principles richten zich na-

drukkelijk ook tot de politiek, zegt
Spier. “Het document is een steun in
de rug voor politici die zich hard wil-
len maken voor klimaatpolitiek, en
dit beleid moeten uitleggen aan hun
kiezers.”
In de Oslo Principles wijst de werk-

groep op grondslagen in het bestaan-
de recht die toepasbaar zijn op kli-
maatbeleid. Volgens Spier zijn er vol-
doende juridische mogelijkheden
om een land te dwingen de uitstoot
van broeikasgassen te beperken.
Rechters kunnen op grond van het
internationaal recht, de rechten van
de mens en het aansprakelijkheids-
recht oordelen wat een staat moet
doen om de schadelijke gevolgen van
klimaatverandering te voorkomen,
aldus de groep. In het geding zijn het
recht op leven en gezondheid, de in-
ternationale vrede en veiligheid,
voedselvoorraden en economische
vooruitgang.
Volgende week treffen de Neder-

landse staat en milieuorganisatie Ur-
genda elkaar voor de rechtbank in
Den Haag in een procedure over het
Nederlandse klimaatbeleid. Urgenda
vindt dat de overheid te weinig doet.
De staat beroept zich op EU-beleid en
internationale afspraken. Roger Cox,
advocaat van Urgenda, is blij met de
ruggesteun van de Oslo Principles.
“Het is markant dat de juridische
grondslagen in het document vrijwel
dezelfde zijn als de onze.”
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Rijkewil eerst even bijkomenmet zijn vrouw
Vanonzeverslaggever

Het kan nog dagen duren voordat
Sjaak Rijke naar Nederland terug-
keert. Eerst willen hij en zijn
vrouw naar een plek waar zij kun-
nen bijkomen. Het ministerie van
buitenlandse zaken laat voorlopig
niets weten over hun verblijf-
plaats en over wanneer zij naar
Nederland vliegen. Het echtpaar
heeft Mali inmiddels verlaten.
Sjaak Rijke werd maandag door
Franse commando’s bevrijd, na-
dat hij ruim drie jaar was vastge-
houden door islamitische strij-
ders. Gisterochtend kwam hij aan
in de Malinese hoofdstad Bamako,
waar hij werd herenigd met zijn
vrouw en op bezoek ging bij presi-
dent Ibrahim Boubacar Keïta. Rij-
ke riep verheugd ‘vrijheid!’, toen

hij uit het vliegtuig stapte.
Maarten Brouwer, de Nederlandse
ambassadeur in Mali, denkt dat
Rijke over enkele dagen terug-
keert naar zijn woonplaats Woer-
den. Brouwer was bij de hereni-

ging. Volgens hem schreeuwden
ze het uit van vreugde. Het echt-
paar zag elkaar voor het laatst op
de dag van de ontvoering. Toen
Sjaak Rijke gegijzeld werd, hield
zijn echtgenote zich schuil.

Ondertussen maakt Woerden zich
op voor de thuiskomst van de 54-
jarige treinmachinist. Daarbij zijn
alle scenario’s nog mogelijk, zegt
de gemeente tegen het ANP. “Het
is nog niet duidelijk of Sjaak en
zijn familie prijs stellen op een
feestelijk onthaal”. Volgens am-
bassadeur Brouwer wil Rijke
graag iedereen weer ontmoeten.
Daarover zei hij: “Hoe dat gaat
voelen weet ik niet, maar ik sta
ervoor open.”
Afgelopen zomer tijdens zijn ge-
vangenschap had Rijke een radio.
Daarmee kon hij het nieuws en
het WK voetbal volgen. Volgens
de ambassadeur genoot Rijke erg
van Oranje.
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‘De klimaatcrisis is te
belangrijk omop
haar beloop te laten’
Jaap Spier, advocaat-
generaal bij de Hoge Raad

NEDERLAND 8

Niks is
gratis,
ook de
cel niet

Surfer Kiran Badloe
leert het vak SPORT 18

In spoor
van Dorian

Hij riep verheugd
‘vrijheid’ toenhij
in Bamakouit het
vliegtuig stapte
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