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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding onderzoek 

 
 

Oceaanvervuiling en ontbossing. Land, water en luchtvervuiling. Allemaal gevolgen van jarenlange 

schadelijke industriële activiteiten op zeer grote schaal. Deze hebben welvaart gebracht maar leiden 

tegelijkertijd tot ecologische noodsituaties en klimaatverandering. De bescherming van onze aarde en de 

daarmee verbonden natuurlijke hulpbronnen staat volop in de belangstelling. Het is een actueel, urgent 

en complex probleem waarbij een groot aantal stakeholders betrokken zijn.1  

De rol van bedrijven is hierin uiterst relevant omdat internationale ondernemingen een enorme bijdrage 

leveren aan de omvang van de schade aan het milieu en onze ecosystemen. Een voorbeeld hiervan is de 

bijdrage aan de mondiale CO2 uitstoot. Volgens een onderzoek uitgevoerd in 2017 zijn slechts 100 

bedrijven voor meer dan 70 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk. In 

het rapport staat aangegeven dat meer dan de helft van de wereldwijde CO2 uitstoot door industriële 

bedrijven terug te voeren is naar 25 grote individuele ondernemingen.2   

De betrokkenheid van ondernemingen bij internationale milieuproblematiek is een mondiaal en complex 

probleem en lastig te bestrijden. Veel schade aan het milieu is niet vervat in wetgeving. Hiermee zijn veel 

activiteiten weliswaar zeer schadelijk, maar niet verboden.3 Dit vormt een van de belangrijkste obstakels 

om milieuvervuilers aan te pakken.4 Op internationaal gebied zijn er wel afspraken, maar deze komen op 

vrijwillige basis tot stand en bevatten geen goede mechanismen om deze daadwerkelijk af te dwingen.5  

Decennia lang zijn er initiatieven genomen om grootschalige schade aan het milieu internationaal 

strafbaar te kunnen stellen, in het bijzonder de misdrijven waarover het Internationale Strafhof (ICC) 

jurisdictie heeft. Hierbij wordt vaak de term ecocide gebruikt, om te verwijzen naar massale schade en 

vernietiging van ecosystemen door menselijk handelen.6 Ecocide is als juridisch concept internationaal 

nog niet geoperationaliseerd. Dit betekent dat er geen eenduidige internationale juridische definitie 

bestaat en er geen jurisprudentie beschikbaar is.   

De beweging om ecocide strafbaar te stellen nam eind mei van dit jaar een enorme vlucht in het 

Europees Parlement. Op 21 mei jl. stemde het Europees Parlement in met twee rapporten die het 

strafbaar stellen van ecocide op EU- en internationaal niveau ondersteunen.  De commissie stemt onder 

meer in met een rapport over de gevolgen van klimaatverandering voor mensenrechten en de rol van 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: Top 5 milieuproblemen waar de wereld zich in 2021 op zou moeten concentreren, 
plasticcollectors.com ; Vier belangrijke trends die in 2022 klimaatverandering moeten tegengaan, 
trouw.nl/duurzaamheid-natuur; De toestand van het milieu in Europa 2020: er is dringend behoefte aan een 
koerswijziging om de problemen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, de achteruitgang van het milieu 
terug te draaien en toekomstige welvaart te waarborgen, europa.eu . 
 
2 Griffin 2017, p. 8. 

3 Passas, The Journal of Socio-Economics 2005, vol. 34, p. 761-786. 

4 Passas, The Journal of Socio-Economics 2005, vol. 34, p. 772. 

 
5 Bijvoorbeeld de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, welke in Nederland zijn vormgegeven in het 
nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten, en bijvoorbeeld de OESO richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen  

 
6 Sluiter en van Straaten, Boom strafblad 2020, nr.3, p.127. 

https://www.plasticcollectors.com/nl/blog/top-environmental-issues/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/vier-belangrijke-trends-die-in-2022-klimaatverandering-moeten-tegengaan~ba74a3b0f/
https://www.eea.europa.eu/nl/highlights/de-toestand-van-het-milieu
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natuurbeschermers, waarin de EU en haar lidstaten pleiten de weg vrij te maken bij het ICC voor de 

erkenning van ‘ecocide’ als een internationale misdaad onder het Statuut van Rome.7  

Het ICC onderzoekt en vervolgt individuen die zijn beschuldigd van ernstige internationale misdrijven. De 

huidige wetgeving schiet echter tekort om het grensoverschrijdend en grootschalig beschadigen of 

vernietigen van ecosystemen gepleegd door bedrijven via het internationale recht aan te pakken.8  

Op 22 juni jl. heeft een internationaal juristenpanel een nieuwe juridische definitie van het ecocidebegrip 

gepubliceerd.9 Het panel hoopt dat de voorgestelde definitie kan dienen als basis voor een wijziging van 

het Statuut van Rome van het Internationale Strafhof (hierna: het Statuut), welke zal leiden tot het 

strafbaar stellen van ecocide als vijfde internationale misdrijf. Het is bedoeld als een start om meer 

effectief grensoverschrijdende ecocide aan te pakken.  

Gezien de enorme impact van de bedrijven op het milieu zoals hiervoor besproken is het mijn aanname 

dat de vervolging van bedrijfsactiviteiten bij het ICC mogelijk zou moeten zijn om het ecocidebegrip echt 

effectief te operationaliseren. Om die reden zal ik op basis van het ecocidebegrip dat in het voorstel wordt 

gepresenteerd toetsen wat de mogelijkheden tot het vervolgen van bedrijfsactiviteiten via individuen zal 

zijn. Hierbij ga ik uit van de hypothese dat dit begrip wordt opgenomen in het Statuut. Biedt de definitie 

nieuwe mogelijkheden voor het vervolgen van vervuilende bedrijfsactiviteiten? Of zal er moeten worden 

geconcludeerd dat dit nog altijd een hiaat vormt waardoor het opnemen van het ecocidebegrip in het 

Statuut minder effectief blijkt en het dus nog altijd niet mogelijk is om de grootste vervuilers aan te 

pakken. Rechtspersonen zelf kunnen immers niet worden vervolgd door het ICC.  

 

1.2 Onderzoeksvraag & methodologie 

 

Op basis van het voorgaande is de centrale vraag in mijn onderzoek: in hoeverre biedt het nieuwe 

ecocidebegrip mogelijkheden biedt om ernstig vervuilende bedrijfsactiviteiten te kunnen vervolgen door 

het ICC?   

Deze masterscriptie zal zich in hoofdzaak richten op klassiek juridisch onderzoek, welke is voorafgegaan  

aan een literatuurstudie. Hierbij zal allereerst de focus liggen op de juridische definitie van ecocide, 

inclusief de geschiedenis die het begrip heeft doorgemaakt. Dit om te bezien in hoeverre er rekening is 

gehouden met de eventuele vervolging van bedrijfsactiviteiten.    

In de tweede plaats zal ik bekijken uit welke bestanddelen het nieuwe ecocidebegrip bestaat. Wat houdt 

het concept precies in en welke gedragingen vallen hieronder? Vervolgens zal ik onderzoeken in 

hoeverre het begrip bruikbaar is om bedrijven op basis van het internationale recht aansprakelijk te 

stellen voor de bijdrage die ze leveren aan ernstige, structurele schade aan het milieu en onze 

ecosystemen. Om dit te beoordelen zal ik een jurisprudentieonderzoek doen op het niveau van het ICC. 

Hierbij zal ik aansluiting zoeken bij uitspraken van het Hof inzake de betrokkenheid van bedrijven bij 

internationale misdrijven.  

In hoofdstuk vier zal ik een analyse doen om te bepalen in hoeverre individuen voor dergelijke 

activiteiten, namelijk ecocide door bedrijfsactiviteiten, mogelijk vervolgd zouden kunnen worden op basis 

                                                           
7 A9-0039/2021, p. 11. 

8 Jägers, Ars Aequi 2017, p. 368. 
 
9 Internationale topadvocaten onthullen de definitie van ‘ecocide’, stopecocide.nl . Voor de inhoud van het rapport zie 

Commentary and core tekst  

https://www.stopecocide.nl/persberichten-overzicht/internationale-topadvocaten-onthullen-de-definitie-van-ecocide
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d7479cf8e7e5461534dd07/1624721314430/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+%281%29.pdf


3 
 

van het nieuwe begrip. Dit doe ik aan de hand van een concrete case study, namelijk de zaak tegen 

Monsanto. 

Multinational Monsanto werd in 2016 door een opinietribunaal ter verantwoording geroepen voor 

wereldwijde schendingen van milieu- en mensenrechten. Een opinietribunaal heeft geen bindende 

gevolgen. De uitkomst bestaat uit een juridisch advies gericht op het bieden van een juridische maatstaf 

voor iedereen die wil optreden tegen Monsanto in de toekomst.10 Een van de vragen die het Tribunaal 

heeft behandeld betreft de vraag of de activiteiten van Monsanto kunnen worden aangemerkt als 

Ecocide.11 Deze vraag is bevestigend beantwoord en dat maakt de inhoud interessant om te toetsen aan 

het nieuwe ecocidebegrip. In hoofdstuk 5 zal ik afsluiten met een conclusie.    

 

2. Ecocide als internationaal misdrijf 
 

2.1 Inleiding 

 

In juni van dit jaar heeft een onafhankelijk internationaal expert panel (IEP) van twaalf internationale 

deskundigen een nieuw juridisch ecocidebegrip voorgesteld.12 Doel van dit initiatief is dat de definitie als 

basis kan dienen voor een wijziging van het Statuut.  

De definitie luidt als volgt; ’For the purpose of this Statute, “ecocide” means unlawful or wanton acts 

committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-

term damage to the environment being caused by those acts’13 

Met de nieuwe definitie is de eerste stap voor het opnemen van ecocide als vijfde internationale misdrijf 

gezet. In dit hoofdstuk wordt het begrip ecocide besproken. Het nieuwe ecocidebegrip staat hierbij 

centraal. Wat houdt het precies in? En belangrijker: welke gedragingen vallen hieronder? Om hier inzicht 

in te geven, zal eerst kort de context waarbinnen dit nieuwe begrip tot stand is gekomen, worden 

besproken. Tenslotte zal ik stilstaan bij de vraag of ecocidehandelingen gepleegd door medewerkers van 

bedrijven, hieronder mogelijk gekwalificeerd kunnen worden.  

 

2.2 Ecocide en zijn ontstaansgeschiedenis 

 

De eerste echte poging om ecocide strafbaar te kunnen stellen vond in 1970 plaats tijdens een 

conferentie over oorlog en nationale verantwoordelijkheid in Washington door de Amerikaanse Professor 

en bioloog Arthur Galston.14  

                                                           
10 Colacurci, International Criminal Law Review 2021, p.157.  

 
11 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 8. 

 
12 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021. 
 
13 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 4. 

14 Gauger e.a., Human Rights Consortium 2012, p. 1.   
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Hij was een van de personen die de verwoestende impact van agent Orange op de ecosystemen aan de 

orde stelde en het woord ecocide publiekelijk in de mond nam.15 Tijdens de conferentie stelde hij een 

internationale overeenkomst voor om ecocide te verbieden en legde hierbij de link naar genocide.16 Hij 

voerde aan dat de natuur als slachtoffer van ecocide kan worden gezien, op de zelfde manier dat een  

groep mensen als slachtoffer van genocide kan worden gezien.17 

De Zweedse premier Olaf Palme nam het woord ecocide in de mond tijdens zijn speech ter opening van 

een milieuconferentie in Stockholm in 1972. Hij deed tijdens de conferentie een oproep om de tijdens de 

Vietnamoorlog gebruikte technieken aan te merken als ecocide.18 Het was de eerste keer dat er in een 

breder internationaal verband aandacht was voor grootschalige en grensoverschrijdende aantasting van 

het milieu en ecosystemen.19  

Richard Falk was de eerste jurist die in 1973 een ontwerp wetsvoorstel indiende inzake ecocide   

Hij was van mening dat ecocide strafbaar gesteld moest worden in vredestijd en in tijden van oorlog.20 

Een eerder door Galveston voorgesteld begrip diende als uitgangspunt, waarbij er focus is op militaire 

doeleinden in plaats van bedrijven of individuen en de opzet gericht is op het verstoren of ontwrichten van 

menselijke ecosystemen. In de definitie van Falk vormt opzet daarmee een voorwaarde voor 

strafbaarstelling.21 Falk geeft aan dat zowel staten, groepen en individuen vervolgd moeten kunnen 

worden. Tot deze individuen behoren ook particulieren.22 

Gray definieerde ook een ecocidebegrip, welke was gestoeld op opzettelijke of nalatige schending van 

belangrijke staats - of mensenrechten.23 Binnen dit begrip zijn volgens Gray zowel staten, individuen als 

bedrijven die massale schade toebrengen of toelaten aan onze natuurlijke omgeving en daarmee hun 

zorgplicht jegens de menselijkheid schenden, strafbaar.24 Gray pleit voor een aansprakelijkheidsbegrip, 

wat gebaseerd is op het begaan van een fout welke opzettelijk, roekeloos of nalatig gedrag kan 

inhouden.25   

Higgins koos in haar definitie voor een andere invalshoek. Zij ging uit van individuen die 

ecocidehandelingen verrichten en was van mening dat leiders van bedrijven of staten in plaats van 

militaire actoren of bedrijven zelf verantwoordelijk gehouden moesten worden. Higgins was van mening 

                                                           
15 Agent Orange was een ontbladeringsmiddel dat tijdens de Vietnamoorlog ingezet werd om bomen en planten van 

hun blad te ontdoen, zodat de Vietnamese soldaten hun jungle en daarmee hun voorsprong op de Amerikaanse 
soldaten. Daarnaast verwoeste het middel de akkers en daarmee de voedselvoorzieningen had het een grote 
negatieve impact op het ecosysteem. 

 
16 Crook & Short, The International Journal of Human Rights 2014, p. 307. 

 
17 Galston, Annals of the New York academy of sciences 1972, p. 228. 

18 Wijdekop, New Internationalist 2016, p. 34 

19 Gauger e.a., Human Rights Consortium 2012, p. 3.   

 
20 Falk 1973, p. 21. Artikel I luidt: ‘The Contracting Parties confirm that ecocide, whether committed in time of peace 

or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish’  
  
21 Falk 1973, p 21.  

22 Falk 1973, p. 22 en 26. 

 
23 Gray, California Western International Law Journal 1996, p.216. 

24 Gray, California Western International Law Journal 1996, p.216. 

25 Gray, California Western International Law Journal 1996, p.218. 
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dat ecocide als vijfde misdrijf opgenomen moest worden in het Statuut en maakte onderscheid tussen 

twee soorten ecocide, door de mens veroorzaakte en natuurlijk voorkomende ecocide.26  

Natuurlijke ecocide, is een verantwoordelijkheid voor overheden. Door mensen veroorzaakte ecocide is 

een verantwoordelijkheid van regeringen en bedrijven. In haar definitie staat het beginsel van superieure 

verantwoordelijkheid centraal.27  Dit betekent volgens Higgins dat internationale misdaden zich als het 

ware hechten aan personen met zogenaamde ‘superieure’ verantwoordelijkheid. Met andere woorden: dit 

zijn de mensen die beslissingen nemen of de leiding hebben op het allerhoogste niveau, welke mogelijk 

leiden tot massale schade aan onze ecosystemen.28 In het voorstel van Higgins vormt opzet geen 

voorwaarde voor strafbaarstelling.29 Het zijn juist de ernstige gevolgen die strafbaarstelling 

rechtvaardigen. Haar idee van aansprakelijkheid stelt de verantwoordelijkheid van individuen om de 

schadelijke handelingen te voorkomen voorop.30 Dit is belangrijk omdat hierdoor ecocidehandelingen van 

bedrijven strafbaar gesteld kunnen worden. Als dit niet op deze manier wordt gedaan kunnen bedrijven 

zich naar de mening van Higgins makkelijk blijven verschuilen achter het ontbreken van de intentie.31  

De institutionele geschiedenis van ecocide vangt na de tweede wereldoorlog aan, met het Verdrag inzake 

de voorkoming en de Bestraffing van Genocide.32 Na de introductie is veel discussie gevoerd over de 

werking ervan. In 1978 is er onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het Genocideverdrag. In het 

rapport dat later verscheen hierover werd gepleit voor het strafbaar stellen van ecocide.33 Ook verscheen 

er een rapport in de jaren 80, waarin voor het toevoegen van ecocide als strafbaar feit werd gepleit34.   

Het Statuut, in werking getreden in 2002, codificeert op dit moment vier internationale misdrijven. Hoewel 

werd erkend dat de scope van het internationale recht na de tweede wereldoorlog sterk is gegroeid en er 

meerdere pogingen zijn gedaan om ‘serious environmental crimes’ onderdeel uit te laten maken van het 

Statuut, haalt dit idee het niet.35 Een andere poging, waarbij een apart artikel wordt opgesteld voor het 

strafbaar stellen van ernstige milieumisdrijven mislukt.36 

In 2016 verschijnt een beleidsnota van het ICC waarin voor het eerst een indicatie is opgenomen van de 

bereidheid van de aanklager tot het onderzoeken van schade aan het milieu, de illegale exploitatie van 

natuurlijke hulpbronnen of illegale onteigening van grond.37 Milieuactivisten waren blij met deze 

zogenaamde ´groene verschuiving´ maar de vraag is of er sprake is van een significante verandering.38 

                                                           
26 Higgins, Short & South, Crime Law Soc Change 2013, p. 257. 

27 Higgins, Cadmus journal 2012, p. 10. 

28 Higgins, Cadmus Journal 2012, p. 10. 
 
29 Higgins, Short & South, Crime Law Soc Change 2013, p. 262. 

 
30 Greene, Fordham Environmental Law Review 2019, p. 3. 

 
31 Higgins, Short & South, Crime Law Soc Change 2013, p. 262. 

 
32 Kamerstukken II 2020-2021, 35690, nr. 2., p. 29. 

33 Ruhashyankiko, 1978. 

34 Whitaker 1985. 

35 Thiam 1984.  

36 Tomuschat 1996.  

37 Policy paper on case selection and prioritization 2016, para. 41. 

  
38 Minkova, Journal of Genocide Research 2021, p. 2.   
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Het daadwerkelijk benoemen van het vervolgen van milieumisdrijven in het document is niet aan de 

orde.39 

 

2.3  Inhoud en reikwijdte van het nieuwe juridische ecocidebegrip 

 

Deze paragraaf gaat nader in op de inhoud en reikwijdte van het nieuwe voorgestelde ecocidebegrip, en 

de keuzes voor bijvoorbeeld opzet en reikwijdte die daarin zijn gemaakt, om beter te begrijpen welke 

gedragingen er mogelijk onder begrepen kunnen worden. Dit is belangrijk om uiteindelijk te bepalen 

welke bedrijfsactiviteiten mogelijk onder dit nieuwe begrip als ecocide kunnen worden gekwalificeerd.   

In de nieuwe definitie wordt er een alinea toegevoegd aan de preambule van het Statuut.40 In artikel 8 ter 

wordt de definitie van ecocide opgenomen.41  De officiële Nederlandse vertaling ziet er als volgt uit;  

Artikel 8 ter Ecocide 

1. Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder ecocide het verrichten van onrechtmatige of 

moedwillige handelingen met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans bestaat dat ernstige alsmede 

omvangrijke dan wel langdurige schade aan het milieu wordt toegebracht door deze handelingen.  

2. Voor de toepassing van lid 1: 

a. betekent ⹂moedwillig” met roekeloze onverschilligheid voor schade die duidelijk buitensporig zou zijn in 

verhouding tot de te verwachten maatschappelijke en economische voordelen;  

b. betekent ⹂ernstig” schade die een bijzonder ernstige negatieve verandering, verstoring of nadeel aan 

enigerlei onderdeel van het milieu behelst, met inbegrip van ernstige effecten op het menselijk leven dan 

wel natuurlijke, culturele of economische hulpbronnen; 

c. betekent ⹂omvangrijk” schade die zich uitstrekt tot buiten een beperkt geografisch gebied, die 

staatsgrenzen overschrijdt, of die wordt geleden door een volledig ecosysteem of soort dan wel een groot 

aantal mensen;  

d. betekent ⹂langdurig” schade die onomkeerbaar is of die niet binnen redelijke tijd langs natuurlijke weg 

kan worden hersteld;  

e. betekent ⹂milieu” de aarde, haar biosfeer, criosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer alsmede de 

kosmische ruimte.42     

                                                           
39  Policy paper on case selection and prioritization 2016, p.15. 

40 Deze luidt; ‘Concerned that the environment is daily threatened by severe destruction and deterioration, gravely  

endangering natural and human systems worldwide’.  Deze wordt ingevoegd na paragraaf twee om te voorkomen dat 

bestaande overwegingen aangepast moeten worden 

41 Artikel 5 lid 1 van het Statuut wordt aangepast, waarbij het misdrijf ecocide wordt opgenomen als vijfde 

internationale misdrijf. 
 
42 Ons klimaatsysteem bevat de vijf componenten die door het Panel worden aangehaald. Dit zijn de atmosfeer, 

hydrosfeer, mesosfeer, cryosfeer, biosfeer, en de interactie hiertussen. De hydrosfeer zijn de oceanen, zeeën, 

waterlopen, meren en grondwater. De cryosfeer bestaat uit alle sneeuw en ijsbedekking op aarde, inclusief de 

permafrost (permanent bevroren grond). De biosfeer bestaat uit de ecosystemen en alle levende materie, inclusief 

het daarvan afkomstig dood organisch materiaal. De atmosfeer is de kring van gas rond de aarde De geosfeer is de  

verzameling van alle niet levende elementen op de aarde.     



7 
 

Het IEP sluit voor de opbouw aan bij het huidige definitie van misdrijven tegen de menselijkheid.43 

Daarnaast zijn een aantal aspecten van de voorgestelde definitie ontleend aan oorlogsmisdrijven.44  

Er wordt aansluiting gezocht met terminologie als wijdverbreid, langdurig en ernstig om schade te 

beschrijven. Ook is een proportionaliteitstoets en het gebruik van risicoaansprakelijkheid opgenomen, in 

plaats van een eis voor het ontstaan van schade. Het is het eerste internationale misdrijf wat 

antropocentrisch van aard is, en bescherming biedt aan niet menselijke soorten.  

Voordat het nieuwe begrip per bestanddeel wordt toegelicht, is het op voorhand van belang te begrijpen 

dat het IEP met de voorgestelde definitie twee voorwaarden creëert om gedragingen als ecocide te  

kwalificeren. Ten eerste dient er een substantiële kans te bestaan dat het gedrag, waaronder een 

handelen of nalaten, leidt tot ernstige en wijdverbreide of langdurige schade aan het milieu. Dit lijkt in 

eerste instantie een veelomvattende term. Er zijn activiteiten die legaal, sociaal verantwoord en goed 

worden uitgevoerd, die mogelijk toch leiden tot ecocide. Om deze reden heeft het IEP een tweede 

voorwaarde gecreëerd die vereist dat de handelingen of gedragingen onrechtmatig of moedwillig zijn.45  

Met deze twee voorwaarden zou voor een veroordeling moeten worden bewezen dat er een substantiële 

kans bestaat op het veroorzaken van ernstige, wijdverbreide of langdurige schade door onrechtmatig of 

moedwillig handelen of nalaten.  

 

2.3.1  De fysieke aspecten van de verboden gedraging: Actus Reus  

 

a. Ernstig alsmede omvangrijk of langdurig (‘severe and either widespread or long-term’) 

De eerste drempel en gebruikte bestanddelen zijn een combinatie van termen uit het aanvullend protocol 

van Geneve uit 1977, en de ENMOD Verdragen inzake internationale milieumisdrijven.46 Hierbij wordt de 

disjunctieve ENMOD methodiek (omvangrijk, langdurig of ernstig) beschouwd als een te lage drempel 

omdat schade aan het milieu die als ecocide wordt gekwalificeerd altijd ernstig is.47 De conjunctieve 

methode (omvangrijk, langdurig en ernstig) zoals bijvoorbeeld gebruikt in het Statuut wordt door het panel 

gezien als een te hoge drempel waardoor handelingen bij voorbaat mogelijk worden uitgesloten, namelijk 

handelingen die ernstig of langdurig zijn, maar niet omvangrijk, ofwel ernstig en omvangrijk zijn, maar niet 

langdurig.48 

‘Ernstig’ betekent schade die zeer ernstige nadelige veranderingen, verstoringen of schade aan enig 

element van het milieu toebrengt, inclusief gevolgen voor menselijk leven of natuurlijke, culturele of 

economische hulpbronnen. De term ‘ernstig’ in ENMOD betekent ‘ernstige of significante verstoring of 

                                                           
43 Artikel 7 van het Statuut van Rome. 

 
44 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021 en artikel 8 van het Statuut van Rome  

 
45 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7. Deze extra drempel ziet volgens het panel 

in beginsel op milieurechtelijke beginselen, die sociale en economische voordelen in evenwicht brengen met 
schadelijke gevolgen voor het milieu via het concept van duurzame ontwikkeling 
 
46 The 1976 Convention on the Prohibition of Military or any other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques (‘ENMOD’). Deze methode definieert het begrip omvangrijk, langdurig en ernstig in de context van 
milieuschade. ENMOD is een Verdrag dat als doel heeft om omgevingsmodificatie technieken, zoals bijvoorbeeld 
weersveranderingen, te voorkomen. Zie ook: Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7.  

 
47 Schwelger, Amsterdam Law Forum  2017, p. 73. 

48 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7.  
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schade aan mensenlevens, natuurlijke en economische hulpbronnen of andere activa’. Deze drempel is 

door het panel als schadedrempel voor het ecocidemisdrijf opgenomen.49 Nieuw is het gebruik van 

‘culturele hulpbronnen’. Dit is bedoeld om culturele waarde van milieu elementen, met name voor 

inheemse volkeren, expliciet te maken.50 De verwijzing naar ‘enig element van het milieu’ is volgens het 

panel bedoeld om duidelijk te maken dat het voldoende is om elk mogelijk element te beïnvloeden dat 

onder de definitie van het milieu valt. Hieronder zijn de aarde, haar biosfeer, cryosfeer, lithosfeer, 

hydrosfeer en atmosfeer, maar ook de ruimte hiertussen, te kwalificeren.51  

‘Omvangrijk’ is schade die zich buiten een beperkt geografisch gebied uitstrekt, staatsgrenzen 

overschrijdt of geleden wordt door een ecosysteem of een grote groep mensen. Andere definities over de 

betekenis en reikwijdte van ‘omvangrijk’ vormen volgens het panel een te hoge drempel.52  ENMOD geeft 

aan omvangrijk de betekenis van enkele honderden vierkante kilometers, waarbij anderen zelfs tot 

duizenden reiken.53 Een geografisch gebied definiëren past volgens het panel niet bij schade aan 

bepaalde klimaatsystemen, die geen definieerbare gebieden hebben. Ook worden volgens het panel op 

deze manier schades waarbij duizenden mensen betrokken zijn, bij voorbaat uitgesloten.54 Het panel 

zoekt aansluiting bij het beginsel van preventie van significante grensoverschrijdende schade erkend in 

internationale milieuwetten. 55 Tenslotte heeft het panel aansluiting gezocht bij de uitleg van omvangrijk 

door het ICC inzake misdrijven tegen de menselijkheid, welke grote aantallen mensen betreft.56  Dit 

laatste antroposofische concept van de term ‘omvangrijk’ is aangepast in het kader van ecocide om 

volledige ecosystemen of soorten te omvatten.   

‘Langdurig’ betekent schade die onomkeerbaar is of niet kan worden hersteld door middel van natuurlijk 

herstel binnen een redelijke termijn. Langdurig verwijst naar het temporele karakter van de schade.  

Bestaande betekenissen van langdurig zijn enkele maanden of een seizoen, waarbij anderen deze 

interpreteren als een periode van enkele decennia. Beide betekenissen worden door het panel als 

problematisch en (enigszins) willekeurig beschouwd.57 Het panel stelt daarom voor om onomkeerbare 

schade op te nemen, of, meer subsidiair, schade die niet op natuurlijke wijze binnen een redelijke termijn 

kan worden hersteld. Er wordt hiermee uitdrukkelijk niet bedoeld dat er moet worden gewacht tot er een 

redelijke termijn is verstreken voordat er mogelijk vervolging kan worden ingesteld. Wat als redelijke 

termijn kan worden beschouwd hangt volgens het panel af van de omstandigheden van de situatie. Aan 

de aanwezigheid van een aanmerkelijke kans wordt in ieder geval voldaan als duidelijk is dat de schade 

                                                           
49 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7. 
 
50 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7.  
 
51 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 7. 
 
52 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 8. 
 
53 Schwelger, Amsterdam Law Forum 2017, p.74 

54 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 8.  
 
55 Ook wel ‘prevention of transboundary harm’ genoemd. Zie bijvoorbeeld: Harrison, Journal of Environmental Law 

2018, p. 527-542.  

56 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 8. 
 
57 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 8. 
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mogelijk onomkeerbaar is, effecten heeft op lange termijn of niet binnen een redelijke termijn kan worden 

hersteld.58  

    

b. Onrechtmatig of moedwillig handelen (‘unlawful or wanton acts’) 

 

De tweede drempel acht het panel nodig omdat niet alle handelingen die ernstige en wijdverbreide of 

langdurige schade aan het milieu veroorzaken, onwettig of onwenselijk zijn.  

‘Onrechtmatig’ omvat ook milieubelastende handelingen die al verboden zijn bij wet. Het panel overwoog 

dit te beperken tot onwettig volgens het internationaal recht, maar dit werd als een te smalle basis 

ervaren. Internationaal milieurecht bevat bijvoorbeeld verplichtingen voor staten in verdragen en 

gewoonterecht, maar weinig echt absolute verboden.59 Bovendien wordt het grootste deel van de wetten 

geformuleerd op nationaal niveau. Hoewel de wettigheid van een handeling op grond van het relevante 

nationale recht niet kan worden ingeroepen om handelingen toe te staan die volgens het internationaal 

recht onwettig zijn, is er geen reden dat nationale onwettigheid, geen deel uit kan maken van een 

internationaalrechtelijke definitie.60 Het lijkt erop dat het panel dit via het gebruik van het woord ‘unlawful’ 

probeert te bereiken. 

‘Moedwillig’ betekent volgens het panel roekeloze minachting voor schade die duidelijk buitensporig is in 

verhouding tot de verwachte sociale en economische voordelen. Volgens het panel is de algemeen 

aanvaarde betekenis van moedwillig of voornemens zijn of in roekeloze veronachtzaming van mogelijke 

verboden gevolgen handelen.61 Het verboden gevolg is schade aan het milieu welke duidelijk 

buitensporig is in verhouding tot de verwachte sociale en economische voordelen. Dit introduceert een 

evenredigheidstoets die de beginselen van het milieurecht weerspiegelt. Veel nationaal en internationaal 

milieurecht omvat een afweging van milieuschade in relatie tot de sociale en economische voordelen.62 

Het panel geeft hierbij voorbeelden van handelingen binnen de woningbouw, vliegverkeer en vervoer 

welke in potentie mogelijk ernstige, danwel omvangrijke of langdurige schade aan het milieu toebrengen. 

Vergelijkbare evenredigheidstoetsen komen voor in een aantal oorlogsmisdaden in het Statuut, waarbij 

vernietiging wordt afgewogen tegen militair voordeel of noodzaak.63 De vraag is wat het panel in dit 

verband bedoeld met het woord duidelijk. Dit lijkt een hoge lat voor de aanklager te betekenen omdat 

individuen die mogelijk worden vervolgd voor ecocidehandelingen hun kennis ten aanzien van de te 

                                                           
58 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 8. 
 
59 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 9. 

 
60Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 9.  
 
61 ICTY, 26 februari 2001, IT-95-14/2-T, Prosecutor/Kordic en Cerkez, para’s 342 en 346,’The elements for the crime 

of wanton destruction not justified by military necessity charged under Article 3(b) of the Statute are satisfied where: 

(i) the destruction of property occurs on a large scale; (ii) the destruction is not justified by military necessity; and (iii) 

the perpetrator acted with the intent to destroy the property in question or in reckless disregard of the likelihood of its 

destruction.’   

62 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 9.  
 
63 Waaronder artikel 8 lid 2, onder a, sub iv en artikel 8 lid 2, sub b, sub iv van het Statuut van Rome, de bepaling ter 

bescherming van het milieu in gewapende conflicten. 
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verwachten schade zullen betwisten. En hoe bewijs je dan vervolgens dat deze wel degelijk aanwezig 

was?  

Met ‘handelingen’ worden afzonderlijke handelingen of nalaten bedoeld, evenals cumulatief handelen of 

nalaten. Als we kijken naar de bedoeling van het panel met het toevoegen van deze tweede drempel in 

de definitie lijkt het op een kosten batentoets waarin de belangen van de mens afgewogen worden tegen 

die van het milieu.64  

  

c. Het milieu (‘environment’) 

 

Environment of ‘milieu’ betekent de aarde, haar biosfeer, cryosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer 

en de ruimte. Het exact definiëren van 'milieu' (of 'natuurlijke omgeving') binnen het internationale recht is 

een hele uitdaging voor het panel.65 Er is tot vandaag hiervoor geen  internationale juridische definitie. De 

term milieu niet nader bepalen heeft volgens het panel als voordeel dat als het menselijk begrip hierover 

verandert, de evolutie van deze kennis kan worden meegenomen in de uitleg of benadering van het 

bestanddeel milieu.66 Het panel geeft hierover echter meer duidelijkheid, rekening houdend met het feit 

dat het strafrecht deze duidelijkheid eist in de omgevingsrechtelijke context. Daarom is de term door het 

panel gedefinieerd als ‘de aarde, haar biosfeer, cryosfeer, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer, inclusief 

de ruimte’.67 

 

2.3.2  Het element van de geestesgesteldheid: Mens Rea 

 

Artikel 30 van het Statuut bepaalt welke vormen van schuld er onder het statuut in acht worden genomen. 

Hiermee formuleert dit artikel het materiele schuldbeginsel.68 Het artikel geeft aan dat de objectieve 

gedraging steeds gepaard zal moeten gaan met opzet en kennis van de feitelijke strekking en reikwijdte 

van de (verboden) handeling.  

Ten aanzien van het opzetvereiste is in het tweede lid van artikel 30 bepaald dat hiervan sprake is ‘indien 

een persoon beoogt dat gevolg teweeg te brengen of wanneer hij zich bewust ervan is dat dat gevolg of 

die gevolgen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen plaatsvinden gelet op de te dien 

aanzien geldende algemeen toegankelijke ervaringsregels’.69 

Lid drie formuleert het wetenschapsvereiste dat bij opzettelijke gedragingen van toepassing is. Het houdt 

bewustheid in dat een bepaalde omstandigheid of een gevolg zich zal voordoen gelet op datgene wat in 

het algemeen redelijkerwijze voorzienbaar is. Als het Statuut hiervoor de bewoordingen ‘weten’, of ‘in de 

                                                           
64 Minkova, Journal of Genocide Research 2021, p. 14.  

 
65 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 

 
66 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 
 
67 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 
 
68 Kamerstukken II 2000-2001, 27 484 (R 1669), nr. 3. 
 
69 Kamerstukken II 2000-2001, 27 484 (R 1669), nr. 3. 
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wetenschap dat’ gebruikt, dan moet aan die specifieke termen de betekenis van bewustheid ten aanzien 

van feiten, omstandigheden of gevolgen gegeven worden.70 

Het Panel is van mening dat het mens rea vereiste uit artikel 30 een te hoge drempel vormt voor 

ecocide.71 Met andere woorden: men vindt het huidige artikel voor ecocide te beperkt omdat gedragingen 

met een grote kans op ernstige en wijdverbreide of langdurige schade aan het milieu mogelijk niet 

hieronder te kwalificeren zijn. Het voorgestelde ecocidebegrip omvat daarom op twee plaatsen een 

opzetvereiste. De dader handelt ‘met de wetenschap dat er een substantiële kans (…) bestaat dat 

schade aan het milieu wordt veroorzaakt door die handelingen’,  en in de tweede plaats dat er   

‘opzettelijk’ wordt gehandeld, dat wil zeggen met ‘roekeloze minachting’, voor het optreden van de 

schadelijke gevolgen.  

De dader hoeft niet de bedoeling te hebben om het milieu te schaden; het is voldoende dat er wordt 

gehandeld in de wetenschap dat er een ‘aanzienlijke kans’ is op het gevolg in de vorm van ecocide. Deze 

mens rea, ‘handelen met een aanzienlijke kans’ op schade, komt dicht in de buurt van de principes van 

dolus eventualis, of roekeloosheid.72  

In het laatste deel van de uitleg over het ecocidebegrip gaat het Panel nog in op het element 

‘endangerment’. Het Panel geeft hierbij aan dat de schuld voor het misdrijf ecocide niet zozeer 

samenhangt met een bepaalde uitkomst, maar met het creëren van een gevaarlijke situatie.73   

Het is het plegen van handelingen, waarbij kennis is van substantiële waarschijnlijkheid dat deze 

handelingen zullen leiden tot ernstige alsmede omvangrijke of langdurige schade die strafbaar is. Ecocide 

wordt volgens het panel hierdoor als een gevaarzettingsdelict geformuleerd, welke in beginsel dus niet is 

gericht op een bepaald materieel resultaat.74 Dit sluit aan bij de opbouw van een aantal bestaande 

misdrijven onder het Statuut waarbij de misdaad bestaat uit het uitvoeren van acties die gericht zijn op 

een bepaald doel, los van de vraag of dit doel daadwerkelijk in is getreden.75 

 

2.4  Ecocide en bedrijfsactiviteiten 

 

Bedrijven kunnen op grond van een eerste lezing van het ecocidebegrip mogelijk op verschillende 

manieren betrokken zijn bij ecocide. Al valt er over de exacte interpretatie hiervan zeker nog te 

discussiëren. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten op het gebied van industriële overbevissing, 

olierampen veroorzaakt door oliewinning en lekken, plasticvervuiling of diepzeemijnbouw. Daarnaast kan 

ontbossing, een van de grootste bedreigingen voor onze biodiversiteit veroorzaakt door bijvoorbeeld 

                                                           
70 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 
 
71 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 
 
72 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 10. 
 
73 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 11. 
 
74 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, p. 11. 
 
75 Dit is het geval met een aantal misdrijven in het Statuut van Rome, met name artikel 8, lid 2, onder b, sub iv, de 

oorlogsmisdaad van opzettelijk een aanval lanceren in de wetenschap dat een dergelijke aanval zal leiden tot 

wijdverbreide, langdurige en ernstige schade aan de natuurlijke omgeving die duidelijk buitensporig zou zijn in 

verhouding tot het direct algemeen militair voordeel. Een soortgelijke constructie komt voor bij de andere ‘aanvals’ 

oorlogsmisdaden. Een ander voorbeeld is de misdaad van genocide. Op grond van artikel 6 van het Statuut is er 

geen vereiste dat de beschermde groep daadwerkelijk, geheel of gedeeltelijk, wordt vernietigd. 
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grootschalige industriële land of veehouderij of minerale onttrekkingen aan de bodem via olieboringen of 

mijnbouw, worden gezien als een vorm van ecocide. Tot slot kan luchtvervuiling worden genoemd. Denk 

hierbij aan de industriële uitstoot van bedrijven, en bijvoorbeeld aan het gebruik van pesticiden in de 

landbouw, en radioactieve besmetting en vervuiling door kernrampen.76  

Volgens Higgins, Short en South kan er nog een categorie hieraan worden toegevoegd en dat zijn 

misdaden tegen niet menselijke soorten.77 Dit is bijvoorbeeld het mishandelen of uitroeien van dieren 

door vernietiging van leefomgevingen via ecologische rampen, ontbossing of intensieve landbouw, maar 

bijvoorbeeld grootschalige illegale handel of jacht op wilde dieren.78 Daarnaast valt er te denken aan 

mogelijk effecten door ontwikkelingen binnen de biotechnologie die een nieuwe horizon bieden voor leven 

dat op een natuurlijke wijze niet had bestaan.79  

In het nieuwe ecocidebegrip worden geen handelingen verboden en geen voorbeelden van 

ecocidehandelingen aangehaald. Volgens Philip Sands, is dit niet gebeurt om het voor landen en 

bedrijven lastiger te maken om zich tegen de nieuwe voorgestelde wet te verzetten.80 Het nieuwe begrip 

is volgens Sands zo opgesteld dat het juist niet de dagelijkse activiteiten omvat die op lange termijn 

aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen.81 Hierbij rijst direct de vraag welke mogelijke activiteiten 

van bedrijven onder het nieuwe begrip te kwalificeren zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten die 

leiden tot een verhoging van de CO2 uitstoot. Worden deze dan uitgesloten? Dit lijkt er vooralsnog wel 

op. Volgens Sands zijn het de meest flagrante daden die met het begrip moeten worden gevangen en 

niet de dagelijkse activiteiten die leiden tot aanzienlijke schade aan het milieu op de lange termijn.82 Zijn 

het niet juist die activiteiten die op deze manier lange tijd ongezien blijven en leiden tot onomkeerbare 

schade?   

Hoewel in de toelichting van het Panel een link wordt gelegd naar de rol van bedrijven bij de vernietiging 

van onze ecosystemen wordt er verderop in het document bij de uitleg nergens gesproken of verwezen 

naar de rol van bedrijven en hun bestuurders. Dit is enigszins verbazend omdat de rol die bedrijven, en in 

het bijzonder multinationale ondernemingen spelen bij de vernietiging van onze ecosystemen en de 

opwarming van de aarde inmiddels bekend en erkend is.83 Denk bijvoorbeeld aan bedrijven binnen de 

olie en gasindustrie, maar ook productiebedrijven met een ongebreidelde behoefte aan natuurlijke 

hulpbronnen die op deze wijze worden uitgeput. Ook werden bedrijven door andere voorvechters van het 

strafbaar stellen van ecocide wel expliciet genoemd. Aan de andere kant betekent het niet noemen van 

de rol van bedrijven niet dat ecocidehandelingen, gepleegd door bedrijven niet onder het begrip 

gekwalificeerd kunnen worden.    

                                                           
76 ‘Wat is ecocide?, stopecocide.nl/wat-is-ecocide.  
 
77 Higgins, Short & South, Crime Law Soc Change 2013, p. 253.    

 
78 Schwegler, Amsterdam Law Forum 2017, p. 80. 

 
79 Higgins, Short & South, Crime Law Soc Change 2013, p. 254. 
 
80 Legal experts worldwide draw up ‘historic’ definition of ecocide, theguardian.com/environment/2021 

 
81 Legal experts worldwide draw up ‘historic’ definition of ecocide, theguardian.com/environment/2021 

 
82 Legal experts worldwide draw up ‘historic’ definition of ecocide, theguardian.com/environment/2021 

 
83 Zie hiervoor onder meer de rapporten die te vinden zijn op de site van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering, un.org/en/climatechange/reports 
 

file://///srbnlfs001/home$/BroekE/privemapje/stopecocide.nl/wat-is-ecocide
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/22/legal-experts-worldwide-draw-up-historic-definition-of-ecocide
http://www.un.org/en/climatechange/reports
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Gelet op de voorgestelde definitie lijkt het mogelijk om handelingen gepleegd door bedrijven strafbaar te 

stellen. Het belangrijkste verschil met bestaande misdrijven onder het Statuut is dat in het geval van 

ecocide er geen vooropgezet plan is. Het gevolg (lees: de schade) van bepaalde handelingen staat 

centraal en vormt de basis. Hierdoor is het begrip zeer breed van opzet. 

Kijkend naar bedrijven zou er een breed scala aan activiteiten onder het nieuwe begrip te kwalificeren 

zijn. Zowel schade aan (groepen) mensen of andere soorten, het milieu (natuur) en ecosystemen is 

strafbaar. Ten aanzien van de definitieve aantallen in het kader van ‘omvangrijk’ of ‘langdurig’ zal de 

rechter hiervoor de kaders moeten bepalen.    

  

2.5 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk stond het ecocidebegrip en zijn historie centraal. Het begrip heeft een lange institutionele 

historie en is nauw verbonden met de geschiedenis van genocide. Alle acties en initiatieven hebben nog 

niet geleid tot het opnemen van ecocide als zelfstandig internationaal misdrijf binnen het Statuut.  

Er is bij het formuleren van het nieuwe ecocidebegrip niet specifiek rekening gehouden met individuen 

handelend namens een bedrijf. In de toelichting wordt hier op geen enkele wijze aandacht aan gegeven. 

Het Panel heeft uitsluitend het ecocidebegrip centraal gesteld, zonder een uitdrukkelijke link te leggen 

naar bedrijven en hun verantwoordelijkheid hierin.  

Men kan zich vervolgens afvragen wat de betekenis is van het begrip ecocide als zodanig. Wat wordt er 

nu precies bedoeld door het panel en welke activiteiten zijn hieronder te kwalificeren? Binnen het nieuwe 

ecocidebegrip worden immers geen specifieke handelingen verboden. Voor de afbakening van de 

mogelijke activiteiten die hieronder te kwalificeren zijn ga ik uit van vier verschillende typen ecocide. Dit 

zijn lucht, land- en watervervuiling en ontbossing. In de vorige paragraaf zijn misdaden tegen niet 

menselijke soorten genoemd als een aparte vorm van ecocide. Mijns inziens kunnen onder de vier 

genoemde vormen van ecocide, eveneens misdaden tegen niet menselijke soorten worden 

gekwalificeerd. Deze vormen van ecocide sluiten de schade aan de niet menselijke soorten immers niet 

uit. Ze zijn vaak een (logisch) gevolg hiervan.  

Het voorgestelde begrip lijkt afgeleid van Lemkin, de geestelijk vader van het genocidebegrip, die een 

Grieks voorvoegsel combineerde met een Latijns achtervoegsel.84 Het rare is echter dat als de redenatie 

van Lemkin wordt gevolgd de letterlijke vertaling van ecocide de vernietiging van het milieu of 

ecosystemen is. Dit impliceert een bepaalde intentie of opzet. In de uitleg van het begrip blijkt echter niet 

dat er hiervan sprake dient te zijn. Het lijkt in opzet meer op een variant van een misdrijf tegen de 

menselijkheid. 

Het Panel introduceert een dubbele toets. Wetenschap bij de dader dat de gedragingen of handelingen 

ernstig en wijdverspreide of langdurige schade aan het milieu zullen veroorzaken is niet voldoende. De 

dader dient er zich bewust van te zijn dat de schade duidelijk buitensporig is ten opzichte van de sociale 

en economische voordelen die er mogelijk mee behaald kunnen worden.85 Dit is nogal wat. Het zal in de 

eerste plaats waarschijnlijk al lastig zijn om te bewijzen dat de dader zich ervan bewust was dat er een 

substantiële waarschijnlijkheid was dat de handelingen de vereiste milieuschade zouden veroorzaken. 

Vervolgens zal bewezen moeten worden dat de dader zich ervan bewust was dat de verwachte 

                                                           
84 ‘Ecocide: the environmental crime of crimes or ill-conceived concept?’ 
michaelgkarnavas.net/blog/2021/07/28/ecocide 

 
85 ‘Skeptical Thoughts on the Proposed Crime of “Ecocide”(That Isn’t)’, skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-

ecocide-that-isnt  

 

file://///srbnlfs001/home$/BroekE/privemapje/michaelgkarnavas.net/blog/2021/07/28/ecocide
http://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
http://opiniojuris.org/2021/06/23/skeptical-thoughts-on-the-proposed-crime-of-ecocide-that-isnt/
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milieuschade duidelijk buitensporig zou zijn in relatie tot de verwachte sociale en economische voordelen. 

Dit maakt dat de lat voor bewijs hoog ligt.   

 

3.  Vervolging van bedrijfsactiviteiten door het ICC 
 

3.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk staan de mogelijkheden voor het vervolgen van bedrijfsfunctionarissen door het ICC 

centraal. Er zal worden beschreven hoe strafrechtelijke aansprakelijkheid er binnen het Statuut uitziet om 

te bekijken of er binnen de huidige vorm aanknopingspunten zijn voor het vervolgen van daders van 

ernstige milieumisdrijven. Bedrijven, dat wil zeggen rechtspersonen, kunnen immers op dit moment niet 

worden vervolgd onder het Statuut. Terwijl de aanname is dat het lastig zal zijn om één individu als 

directe pleger van de ecocide door het gehele bedrijf strafrechtelijk aansprakelijk te houden.  

Mocht ecocide aanvaard worden en toegevoegd worden aan het Statuut als vijfde misdrijf, betekent dat 

er (vooralsnog) niets veranderd aan het gegeven dat het Hof uitsluitend jurisdictie heeft over natuurlijke 

personen, en niet over ‘het bedrijf’ zelf als juridische entiteit. Tijdens de onderhandelingen die leidden tot 

het Statuut van Rome is de mogelijkheid om ondernemingen hierin op te nemen gestrand, en hierin is 

sinds die periode nog geen verandering gekomen.86   

 

3.2  Individuele en superieure strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens het Statuut 

 

Op basis van artikel 25 van het Statuut is het mogelijk dat een natuurlijk persoon die een misdrijf begaat 

waarover het Hof rechtsmacht bezit persoonlijk aansprakelijk en strafbaar is.87 In lid 3 is vastgelegd dat 

‘een persoon strafrechtelijk aansprakelijk en strafbaar voor een misdrijf waarover het Hof rechtsmacht 

bezit, indien die persoon; 

a) een dergelijk misdrijf begaat als individu, gezamenlijk met, of door middel van een andere 

persoon, ongeacht of die andere persoon strafrechtelijk aansprakelijk is;     

b) opdracht geeft tot, verzoekt om of beweegt tot het begaan van een dergelijk misdrijf dat feitelijk 

plaatsvindt of waartoe een poging wordt gedaan; 

c) teneinde het begaan van een dergelijk misdrijf te vergemakkelijken,   

d) op andere wijze meewerkt aan het begaan of een poging tot het begaan van een dergelijk misdrijf 

door een groep personen die handelt met een gemeenschappelijk doel. Deze medewerking dient 

opzettelijk te zijn en dient: 

  i) te worden verleend met het doel de criminele activiteit of het criminele doel van de  

  groep te bevorderen, terwijl een dergelijke activiteit of doel het begaan van een misdrijf  

  betekent waarover het Hof rechtsmacht bezit; of 

  ii) te worden verleend met kennis van de bedoeling van de groep om het misdrijf te  

  begaan; 

                                                           
86 Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court 1998, 
https://legal.un.org/diplomaticconferences/1998_icc/docs/english/vol_2/a_conf183_c1_sr26.pdf  
 
87 Artikel 25 lid 1 en 2 van het Statuut van Rome 1998. 

 

https://legal.un.org/diplomaticconferences/1998_icc/docs/english/vol_2/a_conf183_c1_sr26.pdf
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Bovenstaande betekent dat het Statuut een grondslag biedt om via medeplichtigheid leidinggevenden, en 

eventueel andere medewerkers van bedrijven mogelijk te vervolgen voor misdrijven die vallen onder de 

jurisdictie van het ICC.88  

Op grond van artikel 25 lid 3 zijn er een aantal vormen van medeplichtigheid, waarbij er sprake is van 

individuele aansprakelijkheid. Op basis van lid 3 onder c is er mogelijk sprake van individuele 

strafrechtelijke aansprakelijkheid als hulp wordt geboden, medewerking of andere bijstand wordt verleent 

bij het plegen van een dergelijke misdaad of een poging daartoe wordt vergemakkelijkt.89  

Het verstrekken van middelen om de misdaad te plegen wordt hieronder begrepen.90 In sub d is een 

aparte strafbaarstelling neergelegd voor verlenen van medewerking aan het plegen van misdrijven door 

een groep individuen.  

In artikel 28 van het Statuut is de aansprakelijkheid van andere bevelhebbers en meerderen neergelegd. 

Sub b legt uit wat onder meerdere wordt verstaan;  

‘is een meerdere voor wat betreft de verhouding tussen een meerdere en andere dan onder a bedoelde 

ondergeschikten, strafrechtelijk aansprakelijk voor misdrijven waarover het Hof rechtsmacht bezit, indien 

deze zijn begaan door ondergeschikten die onder zijn daadwerkelijk gezag en leiding stonden, als gevolg 

van zijn nalaten behoorlijk leiding te geven aan deze ondergeschikten’.  

Het verduidelijkt dat strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven die onder de jurisdictie van het ICC 

vallen niet is beperkt tot militaire commandanten of superieuren. Het betreft ook andere superieuren die 

handelingen verrichten of hierover beschikken in relatie tot ondergeschikten. Het breidt de vormen van 

deelname in het kader van individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid uit, en daarmee de reikwijdte 

van de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van mogelijke daders in een leidinggevende of 

superieure positie.91 Dit wordt het beginsel van superieure verantwoordelijkheid genoemd.  

Het ICC erkent individuele en superieure strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor bedrijfsfunctionarissen 

als de verboden handelingen deel uitmaken van een meer algemene situatie waarin wreedheden 

plaatsvinden. Dit betekent dat bedrijfsfunctionarissen aan ICC-onderzoek onderworpen kunnen worden 

als het vermeende illegale gedrag deel uitmaakt van een situatie van gruweldaden die onder de jurisdictie 

valt op grond van een behoorlijke verwijzing of via onderzoek.92 Het is uiteraard wel mogelijk dat 

misdrijven die ontstaan als gevolg van schadelijke bedrijfsactiviteiten tot jurisdictie van het ICC leiden.93 

Voordat er sprake is van enige vorm van (voor)onderzoek zal er aan een aantal flinke eisen moeten 

worden voldaan.94    

                                                           
88 Plomb, Utrecht Journal of International and European Law 2014, p. 6.  

 
89 Sluiter, Amsterdam Law School Research Paper 2021, p. 10. 

 
90 Artikel 25 lid 3 sub c wordt door auteurs verschillend uitgelegd. Dit wordt ook gereflecteerd in uitspraken van het 

ICC hierover. Dit ziet met name op de invulling van het causaliteitsvereiste. Sommige rechters volgen hier een 
tekstuele interpretatie (lage drempel), waarbij aan de andere kant van het spectrum wordt gekozen voor de invulling 
vanuit de ICTY rechtspraak waarbij er sprake dient te zijn van een wezenlijk effect op het gronddelict. Zie ook: Sluiter,  
Amsterdam Law School Research Paper 2021, p. 10-12.  

 
91 Trifterer, Leiden Journal of International Law 2002, p.186-187.  

 
92 Scheffer, Harvard Law Journal 2016, p. 36. 

 
93 Scheffer, Harvard Law Journal 2016, p. 36. 

 
94 Policy paper on case selection and prioritization 2016 
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Het ICC erkent naast de mogelijkheid tot het straffen van individuele daders, het recht van slachtoffers 

om schade veroorzaakt door een criminele handeling te herstellen.95 Er is een duidelijk onderscheid 

tussen de twee en de herstelmogelijkheid is niet bedoeld als een punitieve sanctie.96 In de rules of 

procedure and evidence van het ICC wordt verwezen naar ‘personen’ die in het verzoekschrift zijn 

genoemd of geïdentificeerd tijdens het proces.97 Beide bepalingen verwijzen naar de ‘persoon’ zonder 

hun natuurlijke of juridische karakter te duiden. Dit biedt volgens sommige auteurs mogelijk in de 

toekomst een grondslag om bedrijven te vragen schade te herstellen als bestuurders of leidinggevenden 

zijn veroordeeld voor ecocidehandelingen.98 

Bovenstaande laat zien dat het Statuut verschillende vormen van secundaire aansprakelijkheid erkent.99 

Dit betekent echter niet dat ecocide niet direct gepleegd kan worden door bedrijven. Ondernemingen zijn 

in staat om internationale misdrijven te plegen, maar dit komt zelden voor.100 Zij spelen vaak een 

ondersteunende of profiterende rol.101 Nogmaals: dit neemt niet weg dat dit nooit aan de orde is, en dat er 

wellicht mogelijkheden zijn om de ondernemer direct aansprakelijk te stellen. In het kader van deze 

scriptie zal worden gekeken naar de deelnemingsvormen medeplichtigheid zoals neergelegd in artikel 25 

lid 3 onder c en d  omdat deze mogelijk bruikbaar zijn voor het vervolgen van bedrijfsfunctionarissen.102 

Daarnaast zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn om bedrijfsfunctionarissen direct aansprakelijk te 

kunnen stellen voor het plegen van ecocidehandelingen op basis van hun superieure 

verantwoordelijkheid.103  

 

3.2.1. Medeplichtigheid met het oog op het vergemakkelijken van het plegen van een misdrijf 

 

In artikel 25 lid 3 onder c is de subsidiaire individuele aansprakelijkheid in de vorm van medeplichtigheid 

neergelegd. Hiervan is sprake indien die persoon ‘hulp biedt, medewerking verleent of anderszins 

bijstand biedt bij het begaan daarvan of een poging tot het begaan, met inbegrip van het verschaffen van 

de middelen tot het begaan’.104 Hiermee lijkt de lijst van mogelijke hulp of assistentie volgens Aksenova 

open voor een brede interpretatie.105 Volgens Plomb is de vraag of en hoe bedrijfsleiders verantwoordelijk 

                                                           
95 Zie hiervoor de artikelen 75 en 76 van het Statuut van Rome waarin herstelbetalingen aan slachtoffers met inbegrip 

van restitutie, schadeloosstelling en rehabilitatie en de sanctionering van einduitspraken zijn geregeld.   

 
96 A missed Opportunity for Accountability?, voelkerrechtsblog.org/a-missed-opportunity-for-accountability/ 

 
97 Artikel 94 eerste lid en artikel 95 tweede lid van de Rules of procedure and Evidence. 

 
98 A missed Opportunity for Accountability?,voelkerrechtsblog.org/a-missed-opportunity-for-accountability/ 
 
99 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 257. 

 
100 Plomb, Utrecht Journal of International and European Law 2014, p. 6. 

 
101 Huisman & van Baar, Tijdschrift voor Criminologie 2010, p. 4. 

 
102 ‘ICC Personal Jurisdiction on Corporations for Criminal Liability and/or Civil Liability for Reparations’, ICC Personal 

Jurisdiction on Corporations for Criminal Liability and/or Civil Liability for Reparations (harvardilj.org)  
 
103 Artikel 28 van het Statuut van Rome. 

 
104 Artikel 25 lid 3, onder c van het Statuut van Rome. 

 
105 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 261. 

https://voelkerrechtsblog.org/a-missed-opportunity-for-accountability/
https://voelkerrechtsblog.org/a-missed-opportunity-for-accountability/
https://harvardilj.org/2021/05/icc-personal-jurisdiction-on-corporations-for-criminal-liability-and-or-civil-liability-for-reparations/#_ftn1
https://harvardilj.org/2021/05/icc-personal-jurisdiction-on-corporations-for-criminal-liability-and-or-civil-liability-for-reparations/#_ftn1
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worden gehouden voor hun gedragingen door het ICC verbonden met de invulling van de 

gedragsaspecten en het mens rea element van de verboden gedraging.106 

Kijkend naar het gedragsaspect, ofwel actus reus element kan er mogelijk worden aangesloten bij de 

ICTY definitie, welke deze ziet als ’praktische hulp, aanmoediging of morele steun die een substantieel 

effect heeft op het plegen van de misdaad’.107 In meer recentere ICC jurisprudentie is het woord 

‘substantieel’ verdwenen.108. In de laatste zaak waarin deze substantiële kwalificatie is besproken is dit 

nogmaals door het ICC bevestigd.109 Het actus reus element lijkt hierbij relatief gemakkelijk te kunnen 

worden ingevuld. Dit wordt onderstreept door Aksenova.110 De drempel is niet hoog omdat uitsluitend 

wordt vereist dat de handlanger de bedoeling heeft gehad om het misdrijf te vergemakkelijken of mogelijk 

te maken.111 Kijkend naar het mens rea element, kan deze volgens Aksenova worden uitgesplitst in twee 

delen.112 In de eerste plaats de houding van de medeplichtige ten aanzien van het bijstaan van de 

opdrachtgever (dader), welke doelbewust diende te zijn, en in de tweede plaats het bewustzijn ten 

aanzien van de daaruit voortvloeiende schade.113 De medeplichtige dient de essentiële elementen van 

het misdrijf te hebben gekend, zonder hiervoor gemeenschappelijke bedoelingen met de dader te 

delen.114  

 

3.2.2 Handelingen die bijdragen tot het plegen van een misdrijf  

 

Een andere vorm van medeplichtigheid is vastgelegd in artikel 25, derde lid, onder d van het Statuut. Dit 

kwam aan de orde in de Lubanga-zaak van het ICC waar deze werd beschouwd als ´restcategorie van 

bijkomende aansprakelijkheid’.115 Het verschil met de hierboven besproken vorm is dat het in dit geval de 

bijdrage van een individu aan een groep met een gemeenschappelijk doel betreft, waarbij deze persoon 

wetenschap had van de kwade bedoelingen. Dit in tegenstelling tot medeplichtigheid die ziet op het 

faciliteren of bijdrage leveren aan een specifiek misdrijf.116 De nadruk ligt hier op het bieden van enige 

                                                           
 
106 Plomb, Utrecht Journal of International and European Law 2014, p. 6. Zie ook: Aksenova, Washington 

International Law journal 2021, p. 261. 

 
107 ICTY 10 december 1998, IT-95-17/1-T, Prosecutor/ Furundzija , para’s 235 en 249. 
 
108 ICC 11 december 2014, ICC-02/11-02/11, Prosecutor/ Blé Goudé, para. 167, Zie ook : Aksenova, Washington 

International Law journal 2021, p. 261-262. 

 
109 ICC 8 maart 2018, ICC-01/05-01/13, Prosecutor/ Gombo, para, 18.  

 
110 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 262. 

 
111 ICTY 3 maart 2000,  IT-95-14-T, Prosecutor/ Blaskic, para. 286. 

 
112 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 263. 
 
113 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 263. 
 
114 ICTY 24 maart 2000, IT-95-14/1-A, Prosecutor/ Aleksovski, para. 162. 
 
115 ICC 29 januari 2007, ICC-01/04-01/06,  Prosecutor/ Lubanga Dyilo, para. 337. 
 
116  Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 265, en artikel 30, lid 2 onder a Statuut van Rome.   

 



18 
 

hulp aan een groep die misdrijven pleegt.117 Om aansprakelijkheid vast te stellen dient er aan vijf eisen te 

worden voldaan. Ten eerste dient er met opzet (i) een significante bijdrage (ii) te zijn geleverd aan een 

groep. Wat wordt bedoeld met aanzienlijke of significante bijdrage? De connectie tussen de geleverde 

bijdrage en het gepleegde misdrijf is cruciaal. Deze dient van invloed te zijn op het misdrijf zelf of de wijze 

waarop deze is gepleegd.118   

In de derde plaats moet sprake zijn van een groep met een gemeenschappelijk doel tot het plegen van 

misdrijven. In de zaak tegen Katanga wordt verduidelijkt dat dit doel niet formeel tot stand gekomen hoeft 

te zijn, het kan gezien de omstandigheden spontaan ontstaan vanuit gecoördineerde acties.119 Ten vierde 

dient bewustzijn aanwezig te zijn ten aanzien van de intentie van de groep om het misdrijf te plegen, of 

de bijdrager moet handelen ter bevordering van de criminele handelingen van de groep.120 Tot slot moet 

sprake zijn van poging tot het plegen van een misdrijf waarover het ICC jurisdictie heeft. Het bewustzijn 

en kennis die de persoon in kwestie heeft dient te worden afgeleid uit de feiten en omstandigheden.121 Als  

wordt gehandeld ter bevordering van criminele activiteiten moet de vervolging bewijzen dat de bijdrager 

de bedoeling had om het gemeenschappelijke doel van de groep te bevorderen. Specifieke kennis over 

het misdrijf is niet nodig.122 

 

3.2.3.  Aansprakelijkheid van bevelhebbers en andere meerderen 

 

Superieure verantwoordelijkheid is een mechanisme waarmee leidinggevenden verantwoordelijk 

gehouden kunnen worden voor het niet voorkomen of straffen van misdrijven die zijn gepleegd door hun  

ondergeschikten.123 Artikel 28 stelt dat het een aanvulling betreft op andere gronden voor strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. Hiermee vormt het een aanvulling op andere deelnemingsvormen.124 Het is een middel 

om personen in hogere posities te straffen wegens gebrek aan controle of toezicht van mensen onder 

hun gezag.125 Op basis van positie bestaat er een plicht tot handelen. Door niet te handelen of te 

                                                           
117 Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 265. 

 
118  ICC 7 maart 2014, ICC-01/04-01/07, Prosecutor/ Katanga, para’s 1633 en 1679. Dit wordt ook onderstreept door 

Aksenova, zie hiervoor: Aksenova, Washington International Law journal 2021, p. 266. 

  
119  ICC 7 maart 2014, ICC-01/04-01/07, Prosecutor/ Katanga, para 618. Zie ook: Aksenova, Washington 

International Law journal 2021, p. 267. 
 
120 Artikel 25, derde lid, onder d van Statuut van Rome. 

 
121 ICC 7 maart 2014, ICC-01/04-01/07, Prosecutor/ Katanga, para’s 1633 en 1634. 

 
122 ICC 7 maart 2014, ICC-01/04-01/07, Prosecutor/ Katanga, para 1638. Zie ook: Aksenova, Washington 
International Law journal 2021, p. 267.  

 
123 Artikel 28 sub b van het Statuut van Rome.  

 
124 Zoals neergelegd in artikel 25 lid 3, sub a-f van het Statuut van Rome. Hiermee breidt artikel 28 van het Statuut 

van Rome de reikwijdte van de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van daders in de positie van superieuren 
uit.  

 
125 van Sliedregt, New Criminal Law Review 2009, p. 420. 
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verzaken, vergemakkelijken of stimuleren maken ze misbruik van hun positie, welke de basis vormt voor 

aansprakelijkheid.126 

Wat wordt er verstaan onder superieure verantwoordelijkheid? In de zaak Kayishema werd bepaald dat 

dit ziet op de mate van gezag die een persoon uit hoofde van zijn functie uitoefent over zijn 

ondergeschikten.127 Dit element van controle vormt een belangrijk onderdeel om superieure 

verantwoordelijkheid vast te stellen, waarbij de meerdere over het gedrag van de ondergeschikte kan 

beschikken. 128 De mate van verantwoordelijkheid zal afhangen van de mate en vorm van controle, en de 

middelen die ter beschikking staan om ondergeschikten te controleren.129 Ook de positie binnen de 

hiërarchie is van belang.  

Het beginsel van superieure verantwoordelijkheid is gebaseerd op drie constitutieve elementen. Ten 

eerste een functioneel aspect, namelijk dat de functie van leidinggevende een plicht tot handelen met 

zich meebrengt. Ten tweede een cognitief element, de leidinggevende moet hebben geweten of 

behoorde te hebben geweten. Deze wetenschap vormt een belangrijk element voor het vaststellen van 

superieure verantwoordelijkheid.130 Wetenschap is kennis hebben van de feiten of het bewust geen acht 

slaan op informatie die duidelijk aangeeft dat de ondergeschikten deze misdrijven begingen of op het 

punt stonden deze te begaan.131 Dit is een hogere mens rea standaard als militaire leiders. Het 

constitutieve element wat tot slot kan worden genoemd is operationeel van aard; een leidinggevende 

moet hebben nagelaten.132  

Het ‘als gevolg van zijn nalaten’ impliceert dat de leidinggevende op dat moment over de 

verantwoordelijkheid diende te beschikken. Hiermee worden handelingen gepleegd buiten deze 

verantwoordelijkheid, uitgesloten.133 Er worden twee vormen van nalaten onderscheiden. Iemand wist, of 

had goede redenen om aan te nemen dat mogelijk sprake was van misdrijven die werden begaan of op 

het punt stonden te worden begaan en heeft met deze wetenschap geen actie ondernomen.134 De zaak 

tegen Kordić & Čerkez was de eerste waarin een niet militair werd vervolgd op basis hiervan.135 De 

tweede betreft de situatie waarin de leidinggevende niet op de hoogte was dat er misdrijven werden 

gepleegd, maar eenmaal geïnformeerd, heeft nagelaten om deze te melden of te bestraffen.136 

                                                           
126 Triffterer, Leiden Journal of International Law 2002, p. 186. 

 
127 ICTR 21 mei 1999, Case No. ICTR-95-1-T,  Prosecutor/ Kayishema, para. 216. 

 
128 ICTY 16 november 1998, IT-96-21-T,  Prosecutor /Delalić et al. (Čelebići), para. 348. 

 
129 ICTY 16 november 1998, IT-96-21-T,  Prosecutor /Delalić et al. (Čelebići), para. 349. 
 
130 van Sliedregt, New Criminal Law Review 2009, p. 424. 
 
131 Artikel 28 sub b, onder i van het Statuut van Rome. 
 
132 van Sliedregt, New Criminal Law Review 2009, p. 421-422. 
 
133 Artikel 28 sub van het Statuut van Rome. Zie ook: van Sliedregt, New Criminal Law Review 2009, p. 423. 

 
134 Artikel 28 sub b, onder i en ii van het Statuut van Rome.  

 
135 ICTY 26 februari 2001, IT-95-14/2, Prosecutor/ Kordić & Čerkez, para. 369. 
 
136 Artikel 28 sub b, onder i en iii van het Statuut van Rome. 
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3.3. ICC onderzoek naar bedrijfsfunctionarissen: Joshua Arab Sang 

 

Top op heden zijn er op basis van de ‘klassieke’ misdrijven die onder het Statuut strafbaar zijn gesteld  

geen bestuurders of leidinggevenden door het ICC veroordeeld. Dit betekent niet dat er geen 

mogelijkheden zijn om op basis van de huidige regeling bedrijfsfunctionarissen te kunnen vervolgen, in 

het bijzonder via de figuur van de medeplichtigheid. 

Bedrijfsfunctionarissen zijn wel degelijk reeds voorwerp van onderzoek en vervolging door het ICC. Dit is 

een mogelijkheid indien het ICC jurisdictie heeft en een individu verwijtbaar heeft gehandeld.137 Een 

voorbeeld hiervan is de zaak tegen Joshua Arab Sang.138 Sang, journalist en radiopersoonlijkheid werd 

samen met vice president William Ruto van Kenia voorwerp van onderzoek door het ICC. Dit onderzoek 

werd gestart naar aanleiding van gewelddadigheden na de verkiezingen van 2008.139 Na afronding van 

het onderzoek bevestigde de kamer bij meerderheid de aanklachten en werden Sang en Ruto beiden in 

staat van beschuldiging gesteld wegens misdrijven tegen de menselijkheid.140  

Sang werd aangeklaagd op basis van drie keer misdrijven tegen de menselijkheid, waaronder moord en 

deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking als indirect medepleger op basis van artikel 25 lid 

3 onder d van het Statuut.141 Hij gebruikte als middel gecodeerde berichten die hij uitzond in zijn 

radioshow.142 Zoals eerder vastgesteld is dit een  restcategorie van bijkomende aansprakelijkheid, die 

fungeert als een verzamelnaam voor bijdragen aan misdrijven die niet voldoen aan de vereisten van 

andere bijkomende vormen van aansprakelijkheid.143 Het Statuut heeft een apart artikel voor opruiing, 

waar je het gedrag van Sang mogelijk onder zou kunnen kwalificeren, maar dit is alleen van toepassing 

op het misdrijf genocide, wat in deze zaak niet aan de orde is.144   

Bij het bevestigen van de beschuldigingen tegen Sang had de Kamer van vooronderzoek bij meerderheid 

van stemmen geoordeeld dat er substantiële gronden waren om aan te nemen dat hij op grond van zijn 

positie binnen omroeporganisatie KASS FM, opzettelijk zou hebben bijgedragen aan het plegen van de 

misdaden. Dit deed hij volgens de Kamer door; 

(i) het ter beschikking stellen van zijn show aan het netwerk; 

(ii) het maken van reclame voor de bijeenkomsten van het netwerk tijdens zijn uitzendingen; 

                                                           
137 Artikel 13 van het Statuut van Rome. 
 
138 ICC 4 februari 2012, ICC-01/09-01/11, Prosecutor/ Ruto & Sang. 

 
139 ICC 31 maart 2010, ICC-01/09-19, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Kenya. 
 
140 ICC 21 augustus 2012, ICC-01/09-01/11, Prosecutor/ Ruto & Sang.  

 
141 Artikel 7 lid 1 onder a, d en h en artikel 25 lid 3 onder d van het Statuut van Rome. 

 
142 Scheffer, Harvard Law Journal 2016, p. 35. 
 
143 Lawson & Bartels, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper 2019, p. 3. 

 
144 Artikel 25 lid 3 onder e van het Statuut van Rome. 
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(iii) het aanwakkeren van het geweld door de verspreiding van haatberichten die expliciet het verlangen 

onthullen om bepaalde bevolkingsgroepen te verdrijven; 

(iv) het uitzenden van fake nieuws met betrekking tot vermeende moorden op bepaalde groepen binnen 

de bevolking om de sfeer in de dagen voorafgaand aan de verkiezingen negatief te beïnvloeden 

(v) instructies tijdens zijn uitzending te geven tijdens de aanslagen met als doel de fysieke daders naar de 

als doelwit aangewezen gebieden te sturen145 

Opvallend was dat de aanklager twee dagen voordat het bewijs overlegd moest worden een verzoek 

heeft gedaan tot aanpassing van de aanklacht. Er werd gevraagd de mogelijkheid op te nemen om Sang 

aansprakelijk te stellen op basis van artikel 25 lid 3 onder b of c.146 Het niveau van het bijdragen aan een 

misdrijf ligt in deze gevallen hoger, omdat er substantiële in plaats van een aanzienlijke bijdrage dient te 

worden bewezen.147 Wel is het zo dat Sang mogelijk veroordeeld had kunnen worden, zonder dat er 

sprake er moest worden bewezen dat er sprake was van een groep mensen die handelen met een 

gemeenschappelijk doel.148 Uiteindelijk werd de zaak afgeblazen wegens gebrek aan bewijs. Er was bijna 

uitsluitend (indirect) getuigenbewijs, waardoor onvoldoende bewijs kon worden geleverd om Sang te 

veroordelen.149      

 

3.4. Conclusie  

 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of er binnen de huidige vorm van het Statuut aanknopingspunten 

zijn voor het vervolgen van bedrijfsfunctionarissen. Er zijn geen mogelijkheden om het bedrijf zelf te  

vervolgen. Het ICC erkent individuele en superieure strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Dit biedt een 

mogelijkheid om via de figuur van de medeplichtigheid leidinggevenden van bedrijven  aan te preken voor 

misdrijven die vallen onder de jurisdictie van het ICC. In het bijzonder is er hierbij gekeken naar de 

secundaire aansprakelijkheid op basis van medeplichtigheid.150 Hoewel er nog geen 

bedrijfsfunctionarissen door het ICC zijn veroordeeld, bieden beide deelnemingsvormen 

aanknopingspunten hiervoor. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak tegen Joshua Arab Sang die op 

basis van medeplichtigheid werd vervolgd. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om via de figuur 

van de superieure verantwoordelijkheid bedrijfsfunctionarissen te vervolgen. Hiervoor kan gesteld worden 

dat er aanknopingspunten zijn, echter concrete zaken hebben zich nog niet voorgedaan.     

 

 

                                                           
145 ICC 21 augustus 2012, ICC-01/09-01/11, Prosecutor/ Ruto & Sang, p. 42  

 
146 ICC 8 september 2015, ICC-01/09-01/11, Prosecution’s Request for notice under regulation 55(2) of possibility of 
variation with respect to individual criminal responsibility of Mr Joshua Arap Sang.   
 
147 ICC 7 maart 2014, ICC-01/04-01/07,  Prosecutor/ Katanga, para’s 1620, 1632 en 1633.  

 
148 Lawson & Bartels, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper 2019, p. 6. 
 
149 ICC 5 april 2016, ICC-01/09-01/11, Prosecutor/ Ruto & Sang, Public redacted version of: Decision on Defence 

Applications for Judgments of Acquittal. 
  
150 Op basis van artikel 25 lid 3 onder c en d van het Statuut van Rome. 
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4.  Analyse 
 

4.1.  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk volgt een analyse op basis van hoofdstuk 2 en 3 waarin wordt bekeken in hoeverre 

individuen voor ecocide door bedrijfsactiviteiten mogelijk vervolgd kunnen worden door het ICC. Deze 

mogelijkheden zullen worden getoetst aan de hand van de Monsanto case.  

Multinational Monsanto werd in 2016 door een opinietribunaal ter verantwoording geroepen voor 

wereldwijde schendingen van milieu- en mensenrechten. Een opinietribunaal heeft geen bindende 

gevolgen. De uitkomst bestaat uit een juridisch advies gericht op het bieden van een maatstaf voor 

iedereen die wil optreden tegen Monsanto in de toekomst.151 Een van de vragen die het Tribunaal heeft 

behandeld betreft de vraag of de activiteiten van Monsanto kunnen worden aangemerkt als Ecocide.152 

In dit hoofdstuk zal worden gekeken of de activiteiten van Monsanto kunnen worden gekwalificeerd onder 

het nieuwe ecocidebegrip. Zoals in eerdere hoofdstukken al aangehaald is het niet mogelijk om Monsanto 

als rechtspersoon aansprakelijk te stellen. Daarom zal na de toets aan het ecocidebegrip worden 

bekeken of er mogelijkheden zijn om de verantwoordelijken binnen Monsanto aan te spreken voor het 

plegen van ecocidehandelingen. Welke verantwoordelijken kunnen hier mogelijk aansprakelijk worden 

gesteld? En voor of namens welke entiteiten zijn zij werkzaam? 

Tot slot zal in dit kader nog worden bekeken in hoeverre het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel hier een rol 

speelt.153  Dit zogenaamde nullum sine lege principe houdt in dat niemand strafrechtelijk aansprakelijk 

kan worden gehouden voor een misdrijf tenzij het gepleegde feit op het moment van plaatsvinden een 

misdrijf oplevert waarover het ICC rechtsmacht heeft. Het vereist dat de definitie van het misdrijf strikt 

wordt geïnterpreteerd, niet verruimd wordt naar analogie, en niet met terugwerkende kracht mag worden 

toegepast.154 

 

4.2 De roundup case  

 

Monsanto is een internationale onderneming, met wortels in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op 

de ontwikkeling en verkoop van genetisch gemodificeerde zaden en landbouwchemicaliën.155 In 2016 is 

Monsanto overgenomen door het Duitse Chemieconcern Bayer. De merknaam Monsanto is in 2018 

gewijzigd naar Bayer.156 Voor de duidelijkheid zal in deze thesis de naam Monsanto worden gebruikt.  

                                                           
151 Colacurci, International Criminal Law Review 2021, p.157.  

 
152 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 8. 

 
153 Artikel 22 van het Statuut van Rome. 

 
154 Artikel 22 lid 2 en 24 van het Statuut van Rome. 

 
155 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 17. 

 
156 2010–2020 Investitionen in die Zukunft, bayer.com/de/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschichte-2010-

bis-2020 

  

https://www.bayer.com/de/unternehmensgeschichte/unternehmensgeschichte-2010-bis-2020
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Tijdens het  Internationaal Monsato Tribunaal (IMT) was de focus vooral gericht de activiteiten van het 

concern gekoppeld aan Roundup. Dit is het meest verkochte herbicidemiddel ter wereld, wat door 

Monsanto wordt ontwikkeld en verkocht samen met genetisch gemodificeerde zaden. 

Het Tribunaal is opgericht met twee doelstellingen. Ten eerste de mogelijkheid om problemen en 

mogelijke veranderingen rondom het huidige mondiale voedingssysteem aan de orde te stellen. Het 

tweede was het versterken van de internationale lobby om het misdrijf ecocide strafbaar te stellen.157  

Er werden tijdens het proces getuigen uit 16 landen gehoord over de betrokkenheid van Monsanto bij de 

aanklachten. Iedere zitting was opgebouwd rond de impact van het gedrag en de producten van 

Monsanto, de effecten hiervan op het wereldwijde voedselsysteem en het mogelijk plegen van 

ecocidehandelingen.158  

Het IMT verklaarde dat het gebruik van genetisch gemodificeerde zaken en het middel roundup niet 

alleen leidden tot schending van verschillende mensenrechten (het recht op een gezond milieu, voedsel 

en gezondheid) en het schenden van het recht op vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, maar vooral 

als ecocide moet worden beschouwd.159 Hierbij werd ecocide omschreven als ‘ een strafbaar feit dat leidt 

tot de vernietiging of toebrenging van ernstige schade aan het milieu, waarbij wereldwijde natuurlijke 

rijkdommen of ecosysteemdiensten waarvan bepaalde groepen mensen afhankelijk zijn een wezenlijke 

en significante verandering ondergaan’.160  

Het IMT verklaarde dat als ecocide in het internationaal strafrecht wordt erkend als strafbaar feit, het 

mogelijk is dat Monsanto hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.161 Met andere woorden; ‘kan 

het zo zijn dat Monsanto het strafbare feit ecocide heeft gepleegd heeft gepleegd, met activiteiten die 

aanzienlijke lange termijnschade hebben veroorzaakt aan biodiversiteit en ecosystemen, en schade 

hebben berokkend aan het leven en de gezondheid van bevolkingsgroepen’.162  

 

                                                           
157 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 20. Zie ook: Jagers, Ars Aequi 2017, p. 366. 

 
158 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 21.  
 
159 Colacurci, International Criminal Law Review 2021, p.159. 

 
160 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 46-47. 
 
161  Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p .48. De gedragingen die hiertoe hebben geleid en 

welke toerekenbaar zijn aan Monsanto; 

- Productie en levering vanuit de lucht sproeibare en geconcentreerde mixen van glyfosaat 

onkruidverdelgingsmiddel, gebruikt door de overheden van de Verenigde Staten en Colombia bij de 

uitvoering van ‘Plan Colombia’, waarvan de negatieve gevolgen genoemd worden in de getuigenverklaring 

van de heer Pedro Pablo Mutumbajoy 

- Grootschalig gebruik van gevaarlijke landbouwchemicaliën in de industriële landbouw 

- Ontwikkeling, productie, introductie en uitgifte van genetisch gemodificeerde gewassen 

- Ernstige besmetting van plantendiversiteit, bodem en water 

- Introductie in het milieu van PCB, een persistente organische verontreinigende stof die leidt tot 

grootschalige en ernstige lange termijnschade aan het milieu’ 

 
162 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 48. 
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4.3. De handelingen getoetst aan het nieuwe Ecocidebegrip 

 

Ecocide is ‘het verrichten van onrechtmatige of moedwillige handelingen met de wetenschap dat er een 

aanzienlijke kans bestaat dat ernstige alsmede omvangrijke dan wel langdurige schade aan het milieu 

wordt toegebracht door deze handelingen’ 163 

Zijn de handelingen verricht door Monsanto ‘ernstig alsmede omvangrijk en langdurig’? Ernstig is schade 

welke zeer ernstige nadelige veranderingen, verstoringen of schade aan enig element van het milieu 

toebrengt, met inbegrip van ernstige gevolgen voor menselijk leven of het milieu. Omvangrijk betekent 

schade die zich buiten een geografisch gebied uitstrekt of wordt geleden door een heel ecosysteem of 

een soort of groep mensen. Langdurig is schade die onomkeerbaar is of niet kan worden hersteld door 

middel van natuurlijk herstel binnen een redelijke termijn.164 Hieraan lijkt te zijn voldaan nu het IMT heeft 

bepaald dat Monsanto ‘activiteiten die aanzienlijke lange termijnschade hebben veroorzaakt aan 

biodiversiteit en ecosystemen, en schade hebben berokkend aan het leven en de gezondheid van 

bevolkingsgroepen’.165 Het IMT kwam tot deze conclusie op basis van een groot aantal 

getuigenverklaringen en bewijsstukken, overlegd tijdens het proces. Onder de getuigen waren boeren, 

landbouwdeskundigen, wetenschappers, analisten, advocaten, juridisch specialisten en (dieren)artsen. 

Ook kwamen slachtoffers aan het woord. Er werden bewijstukken overlegd in de vorm van boeken, 

verslagen, rapporten en nota’s, inclusief foto’s.166 Daarbij kan de vraag worden gesteld of dit bewijs 

voldoende is voor de conclusie dat Monsanto schuldig is aan ecocide conform het nieuwe begrip. Mijns 

inziens kan dit niet met 100% zekerheid worden gesteld.          

Zijn de handelingen ‘onrechtmatig of moedwillig’ ? Zijn de handelingen verboden bij wet? Aan de eis van 

onrechtmatigheid lijkt hier niet te worden voldaan. Het gebruik van glyfosaat, het belangrijkste ingrediënt 

van het middel Roundup is, hoewel zeer omstreden, nog altijd niet bij wet verboden.167  

Moedwillig betekent roekeloze minachting voor schade die duidelijk buitensporig zijn in verhouding tot de 

verwachte economische en sociale voordelen. Gegeven dat de schade ernstig is maar niet onrechtmatig 

gezien de discussies rondom het gebruik van glysofaten is de vraag of er sprake is van moedwilligheid. In 

dit geval dient te worden getoetst of de gevolgen van het gebruik van de omstreden middelen in 

verhouding staat tot de sociale en economische voordelen.  

Volgens het IMT heeft Monsanto zich schuldig gemaakt aan praktijken die ernstige en negatieve 

milieueffecten, zoals bedreiging van de biodiversiteit en gemeenschappen wereldwijd tot gevolg 

hebben.168 Is er hier sprake van roekeloosheid, kijkend naar de schadelijke gevolgen? Uit de documenten 

van het IMT blijkt immers dat Monsanto onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in diskrediet heeft 

gebracht door de geloofwaardigheid van onderzoekers te ondermijnen. Er is sprake van het 

                                                           
163 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 2021, en artikel 8 van het Statuut van Rome. 

 
164 Zie paragraaf 2.3.1 van deze scriptie, en het rapport Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide 

2021, p.7. 
 
165 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 48. 

 
166 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p.7. Zie bijlage twee van het rapport voor de lijst met 

getuigen die ter zitting verschenen.  
 
167 Krimsky & Gilliam,  Journal of Public Health Policy 2018, p. 318. 

 
168 Adviesrapport Internationaal Monsanto Tribunaal 2017, p. 16-17. 
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achterhouden van valse onderzoeksrapporten achtergehouden, waaronder die van onderzoeksbureaus 

welke verbonden of gelieerd waren aan het bedrijf.169  

Rechtvaardigt de schade in dit geval de winst en werkgelegenheid die Monsanto biedt? En wat als we 

kijken naar de effectiviteit en efficiency in de land- en tuinbouw, welke positieve gevolgen heeft voor de 

boer en bijvoorbeeld de prijs die wij als consument betalen? En dient een rechter hier te kijken naar 

mogelijke onbalans tussen de winst en macht van een concern als Monsanto en de schade van de 

slachtoffers? Juist vanwege die macht kan Monsanto wetenschappelijke onderzoeken beïnvloeden en 

manipuleren.170 En kan dit niet als een nalaten worden beschouwd? Het kan zijn dat de macht van een 

bedrijf enerzijds kan bijdragen aan het oordeel dat er mogelijk moedwillig is gehandeld. Aan de andere 

kant zou dit kunnen betekenen dat de kosten baten analyse in het voordeel van het bedrijf uit kan vallen. 

Dit kan tot problemen leiden en het valt nog te bezien hoe rechters hiermee om zullen gaan.  

Het bestanddeel milieu heeft een ruime definitie. Onder milieu kan hierbij worden verstaan schade 

toegebracht door Monsanto aan de aarde en haar biosfeer.  

Zoals we in paragraaf 2.3.2. hebben gezien bevat het ecocidebegrip op twee plaatsen een menselijk 

opzetbegrip.  De dader handelt ‘met de wetenschap dat er een substantiële kans bestaat dat schade aan 

het milieu wordt veroorzaakt door die handelingen’, en in de tweede plaats dat er  ‘opzettelijk’ wordt 

gehandeld, dat wil zeggen met ‘roekeloze minachting’, voor het optreden van de schadelijke gevolgen. 

Hierbij is het voldoende dat er wordt gehandeld met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans is dat er 

schade zal volgen ni de vorm van ecocide. Monsanto hoeft in dit geval geen opzet te hebben gehad om 

het milieu te schaden. Kijkend naar het bewijs tegen Monsanto wat is gepresenteerd tijdens het IMT, dat 

ziet op de schadelijke gevolgen, te weten ernstige besmetting van plantendiversiteit, bodem en water, en 

de schadelijke gevolgen voor individuen, is mijns inziens ook aan het vereiste mens rea element 

voldaan.171 Dit ziet mede op het bewijs op basis waarvan wetenschappers in diskrediet zijn gebracht. Tot 

slot zou hier nog kunnen opmerken dat de bewijslast ten aanzien van de schadelijke gevolgen van 

roundup in de loop van de jaren is gegroeid. Naarmate er meer onderzoek of bewijs ligt, en meer 

wetenschap is over de schadelijke gevolgen, kan daadwerkelijk worden aangenomen dat er sprake is van 

roekeloze minachting. 

 

4.4. Mogelijkheden voor het vervolgen van individuen    

 

Als we aannemen dat de handelingen van Monsanto te kwalificeren zijn als ecocide kan worden bekeken 

welke actoren hierbij betrokken zijn en of deze mogelijk te vervolgen zijn voor hun aandeel hierin. De 

rechtspersoon Monsanto kan immers niet worden vervolgd door het ICC. Kijkend naar de groep van 

betrokkenen kan worden gekeken naar werknemers van Monsanto die leiding hebben gegeven aan de 

verboden gedragingen, en mensen met specifieke kennis. Daarnaast mensen die werkzaam zijn bij 

gelieerde ondernemingen, en in opdracht van Monsanto hebben gehandeld, bijvoorbeeld om 

onderzoeken in diskrediet te brengen.172  

                                                           
169 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 23-24. 

 
170 Krimsky & Gilliam, Journal of Public Health Policy 2018, p. 322. 
 
171 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 22. 

 
172 Busscher e.a., Globalizations 2020, p. 23. 
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Zijn leidinggevenden of andere personen met specifieke kennis in dienst van Monsanto mogelijk 

aansprakelijk te stellen op basis van subsidiaire aansprakelijkheid in de vorm van medeplichtigheid?173 

Om medeplichtigheid aan het hoofdmisdrijf vast te stellen dient de medeplichtige de essentiële elementen 

van het misdrijf te hebben gekend, zonder hiervoor gemeenschappelijke doelstellingen met de dader te 

delen. Dit betekent dat individuen in een leidinggevende of seniore positie, werkzaam voor Monsanto, die 

het misdrijf ecocide hebben vergemakkelijkt of mogelijk hebben gemaakt door het nemen van bepaalde 

beslissingen, wetende dat er mogelijk schade in de vorm van ecocide uit voortvloeit, hieronder te 

kwalificeren zijn. Dit zijn niet uitsluitend mensen in een directiefunctie. Hierbij kan zeker worden gedacht 

aan managers van wetenschappelijke- of veiligheidsafdelingen, juridisch verantwoordelijken en mensen 

die actief betrokken waren bij de pr van het bedrijf.174   

Het zelfde lijkt toepasbaar op derden, niet in dienst maar wel handelend voor Monsanto als 

opdrachtgever, in de vorm van het bijstaan van het bedrijf door invloed uit te oefenen op de publieke 

opinie en het wetenschappelijk debat rondom het gebruik van glyfosaat. Deze invloed is genoegzaam 

bekend uit de later hierover verschenen Monsanto Papers waaruit blijkt dat het bedrijf externe 

ghostwriters inzette voor publicaties in wetenschappelijke, toxicologische tijdschriften en inmenging in het 

peer review proces.175  

Binnen deze groep van derden zou je kunnen denken aan wetenschappers of academici die zijn 

ingehuurd door Monsanto om geen tegenonderzoek  te doen naar onderzoeksuitkomsten die gunstig 

waren.176 Daarnaast valt te denken aan ghostwriters, marketing en pr bureaus en advocaten die 

campagnes voeren om critici in diskrediet te brengen of te intimideren.177 

Kijkend naar mogelijkheden op basis van de zogenaamde restcategorie van bijkomende 

aansprakelijkheid, lijkt deze niet te passen op de twee mogelijke dadergroepen.178 Ten eerste dient  

hiervoor een bijdrage van een individu te zijn aan een groep met een gemeenschappelijk doel tot het 

plegen van ecocide. Hiervan is geen sprake nu de handelingen van Monsato voortkomen uit 

economische motieven, namelijk het genereren van winst. Het is deze intentie tot het plegen van ecocide 

die hier ontbreekt en welke ten grondslag ligt aan een mogelijke vervolging.   

Tot slot kan worden gekeken naar de mogelijkheden om leidinggevenden van Monsanto aansprakelijk te 

stellen op basis van superieure verantwoordelijkheid.179 Hierbij kan worden gekeken naar 

leidinggevenden of personen met een seniore positie, met een zekere mate van gezag die uit hoofde van 

de functie over de gedragingen van de onderneming kunnen worden uitgeoefend. De leidinggevende kan 

                                                           
173 Artikel 25 lid 3, sub c van het Statuut van Rome. 

  
174 McHenry, International Journal of Risk & Safety in Medicine 2018, p. 195- 196. 

 
175 De Monsanto Papers zijn een set van 141 documenten die openbaar zijn gemaakt naar aanleiding en tijdens 
rechtszaken tegen Monsanto over toxische onrechtmatige daad. Hieruit blijk duidelijk dat er een breed aantal 
stakeholders op de hoogte en betrokken waren om de uitkomsten van wetenschappelijke resultaten van het middel 
roundup actief te beïnvloeden. Zie hiervoor: McHenry, International Journal of Risk & Safety in Medicine 2018 en 
bijvoorbeeld:  https://corporateeurope.org/en/food-and-agriculture/2018/03/what-monsanto-papers-tell-us-about-
corporate-science  

 
176 McHenry, International Journal of Risk & Safety in Medicine 2018, p. 202. 
 
177 McHenry, International Journal of Risk & Safety in Medicine 2018, p. 194- 195. 
 
178  Artikel 25 lid 3, sub d van het Statuut van Rome. 

 
179  Artikel 28 sub b van het Statuut van Rome.  
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over het gedrag van de ondergeschikte, die uitvoering geeft aan de ecocidehandelingen beschikken. 

Hierbij is niet alleen de hiërarchische positie, maar ook mate en vorm van controle die iemand heeft 

binnen de onderneming van belang.  

Een individu moet of behoorde te hebben geweten en heeft toch gehandeld. Wetenschap wordt gezien 

als kennis hebben van de feiten of het bewust geen acht slaan op informatie die duidelijk aangeeft dat er 

sprake was van ecocidehandelingen door ondergeschikten. De situatie lijkt hier  andersom. Er was wel 

degelijk wetenschap ten aanzien van de feiten, maar men keek bewust de andere kant uit en men heeft 

nagelaten om deze handelingen te stoppen of aan de kaak te stellen. Tot slot moet de leidinggevende op 

het moment van het plegen van de bewuste handelingen over de verantwoordelijkheid beschikken. Dit 

betekent dat leidinggevenden uitsluitend verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 

ecocidehandelingen, gepleegd in de periode dat ze als leidinggevende hiervoor verantwoordelijk waren. 

Dit kan in de Monsanto zaak tot problemen leiden voor de mogelijke vervolging van leidinggeven met een 

hoge hiërarchische positie omdat het concern inmiddels is overgenomen door Bayer.  

 

4.5.  Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is bekeken of de activiteiten van Monsanto kunnen worden gekwalificeerd onder het 

nieuwe ecocidebegrip. Ondanks het feit dat de rechtspersoon Monsanto hierbij niet zelf kan worden  

vervolgd zijn er voldoende aanknopingspunten om de handelingen van Monsanto te  kwalificeren onder 

het nieuwe ecocidebegrip. Deze analyse is gemaakt naar aanleiding en op basis van de uitkomsten en 

bewijsvoering tijdens het IMT. Vervolgens is bekeken of er mogelijkheden zijn om de verantwoordelijke 

individuen in een leidinggevende of senior positie werkzaam voor of handelend in opdracht van Monsanto 

aan te spreken voor het plegen van ecocidehandelingen. Hier zijn aanknopingspunten te vinden op basis 

van medeplichtigheid voor zowel leidinggevenden, medewerkers in een seniore positie of derden 

handelend in opdracht van Monsanto.180 Daarnaast is de figuur van de superieure aansprakelijkheid 

mogelijk bruikbaar voor leidinggevenden in een hiërarchische positie. Senior medewerkers of externen 

met een specialistische rol, kunnen hier niet onder worden gekwalificeerd. Tot slot is het niet mogelijk om 

individuen aan te spreken voor de bijdrage aan een groep met een gemeenschappelijk doel tot het 

plegen van ecocide.181 Hierbij moet wel worden vermeld dat er mogelijk nog wel obstakels zijn in de vorm 

van voldoende bewijslast en de kosten batentoets die moet worden uitgevoerd.    

  

5. Conclusie 
 

Het laatste hoofdstuk van deze scriptie beoogt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het 

nieuwe ecocidebegrip mogelijkheden biedt om ernstige vervuilende bedrijfsactiviteiten te vervolgen via 

het ICC.  

Het begrip ecocide kent een lange historie. Ondanks dat er decennia lang door juristen, regeringsleiders, 

politici en lobbyisten is gepleit voor een juridisch ecocidebegrip is er tot de dag van vandaag geen  

definitie opgenomen in het Statuut.  

                                                           
180 Artikel 25 lid 3, sub c van het Statuut van Rome. 
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In juni van vorig jaar is er een goede stap gezet om dit te veranderen, in de vorm van een voorstel voor 

een juridisch ecocidebegrip. Het begrip is breed van opzet, waarbij het aansluit bij de opbouw van de vier 

huidige misdrijven tegen de menselijkheid. In de opzet van het nieuwe ecocidebegrip is geen rekening 

gehouden met individuen handelend namens een bedrijf. Het komt ook niet terug in de uitleg van het 

Panel. Dit is opmerkelijk gezien het grote verband tussen de activiteiten van bedrijven en de mogelijke 

structurele schade die hierdoor wordt toegebracht aan het milieu en onze ecosystemen.  

Aan de andere kant betekent bovenstaande niet dat ecocidehandelingen, gepleegd door bedrijven, 

hieronder niet gekwalificeerd kunnen worden. Het is dus in beginsel mogelijk om niet uitsluitend ernstige 

milieuvervuiling door overheidsoptreden, maar ook ecocidehandelingen gepleegd door bedrijven, 

strafbaar te stellen. Het begrip biedt, juist vanwege de brede opzet, mogelijkheden om een groot aantal 

activiteiten te kwalificeren. Het beoogt de meest ernstige ecocidehandelingen strafbaar te stellen en juist 

niet de dagelijkse activiteiten die mogelijk leiden tot ernstige schade. Dit kan een beperking vormen voor 

de mogelijkheden om bedrijven aansprakelijk te stellen voor ecocidehandelingen omdat mogelijke 

schadelijke activiteiten die bedrijven -vaak legaal- uitvoeren veelal pas na jaren aan het licht komen.      

Kijkend naar de inhoud van het begrip is er sprake van een dubbele toets. Er dient aan twee 

voorwaarden te zijn voldaan voordat er sprake is van activiteiten die te kwalificeren zijn als ecocide. 

Allereerst moet er sprake zijn van een substantiële kans dat het gedrag, waaronder zowel actieve 

handelingen als nalaten worden geschaard, leidt tot ernstige en wijdverbreide of langdurige schade aan 

het milieu. Dit handelen of nalaten dient bovendien moedwillig of onrechtmatig te zijn. Voor een 

succesvolle veroordeling zal moeten worden bewezen dat er een substantiële kans bestaat op het 

veroorzaken van ernstige, wijdverbreide of langdurige schade door onrechtmatig of moedwillig handelen 

of nalaten.  

De evenredigheidstoets lijkt hierbij een mogelijk struikelblok. Naast het feit dat een dader zich bewust 

moest zijn dat de schade duidelijk buitensporig is gezien de verhouding ten aanzien van de mogelijke 

sociale en economische voordelen, moet bewezen worden dat de persoon in kwestie wist dat deze 

schade buitensporig was ten opzichte van het economische voordeel wat er tegenover staat. De vraag 

hierbij is hoe je dat, met name tweede deel, gaat aantonen.  

Als ecocide wordt opgenomen in het Statuut, verandert dit niets aan het feit dat het ICC geen jurisdictie 

heeft over rechtspersonen. Het ICC erkent individuele en superieure strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

welke  mogelijkheden lijken te bieden voor het vervolgen van individuen handelend voor of namens een 

bedrijf. Op basis van medeplichtigheid zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste het bieden van hulp, 

medewerking of andere bijstand bij het plegen van ecocide of het vergemakkelijken van een poging, 

inclusief het verstrekken van middelen om het misdrijf te plegen vallen hieronder.182 Ten tweede het 

opzettelijk beiden van hulp of medewerking aan het begaan of een poging tot het begaan van een 

dergelijk misdrijf door een groep die handelt met een gemeenschappelijk doel.183 Tot slot biedt artikel 28 

van het Statuut, in de vorm van superieure aansprakelijkheid mogelijkheden om bedrijfsfunctionarissen 

aan te spreken. Tot op heden zijn er geen concrete veroordelingen geweest van bedrijfsfunctionarissen 

door het ICC. Wel zijn zij al diverse malen voorwerp van onderzoek geweest, en in zoals bijvoorbeeld in 

het geval van Sang, een proces.  

In het laatste hoofdstuk van deze scriptie is de inhoud van het IMT, waarin Monsanto (onder meer) 

schuldig bevonden werd aan ecocide, getoetst aan de nieuwe definitie. Op basis van de bewijzen 

gepresenteerd tijdens het proces en de kwalificatie aan het nieuwe begrip zou dit een mogelijke optie zijn. 

Maar welke personen handelend voor of namens Monsanto kunnen er dan aansprakelijk worden gesteld?  

                                                           
182 Artikel 25 lid 3, onder c van het Statuut van Rome. 
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Kijkend naar subsidiaire aansprakelijkheid in de vorm van medeplichtigheid zijn er twee mogelijke 

groepen van daders die hierbij worden onderscheiden.184 In de eerste plaats medewerkers van Monsanto 

of gelieerde rechtspersonen, in een seniore of leidinggevende positie die wetenschap hadden van de 

schadelijke gevolgen. Hieronder kan een aantal personen worden gekwalificeerd. Dit geldt ook voor de 

tweede groep, namelijk derden handelend namens Monsanto. Kijkend naar de bewijslast, waarin niet 

uitsluitend sprake is van indirect (getuigen)bewijs, acht ik de kans aanzienlijk dat er binnen deze groep 

mogelijkheden tot vervolging zijn.  

Superieure aansprakelijkheid lijkt een optie om leidinggevenden aansprakelijk te houden voor 

ecocidehandelingen. In deze case lijkt dit echter moeilijk haalbaar omdat Monsanto inmiddels is 

overgenomen door Bayer. De kans om de leidinggevenden die destijds verantwoordelijk waren te 

vervolgen lijkt hiermee nagenoeg uitgesloten. In het licht van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel loop je 

tegen problemen aan, ook ten aanzien van de huidige leidinggevenden van het concern. Niemand kan op 

basis van dit beginsel strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een misdrijf tenzij het 

gepleegde feit op het moment van plaatsvinden een misdrijf oplevert waarover het ICC rechtsmacht 

heeft.  

Samenvattend kan worden gesteld dat alle juridische acties en inspanningen die leiden tot het mogelijk in 

de toekomst vervolgen van ecocidehandelingen door bedrijven een stap vooruit betekenen. Alle  

aandacht die uitgaat van dit initiatief is winst. Het nieuwe begrip lijkt mogelijkheden te bieden om 

ecocidehandelingen gepleegd door bedrijfsfunctionarissen te vervolgen op basis van medeplichtigheid of 

superieure verantwoordelijkheid. Dit geldt voor personen in dienst van een rechtspersoon of daarmee 

verbonden dochtermaatschappijen, maar ook voor personen die werken in opdracht, dus op basis van 

een opdrachtgever- opdrachtnemer relatie. De evenredigheidstoets vormt hierbij nog een uitdaging. Valt 

immers schade aan het milieu en onze ecosystemen wel in geld uit te drukken en kan dit op een goede 

manier worden afgewogen ten opzichte van financieel gewin of werkgelegenheid? Mijns inziens moet er 

nog het nodige werk verzet worden, wil ecocide een bruikbaar concept worden om bedrijfsfunctionarissen 

te kunnen vervolgen.  
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