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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade
(2020/2027(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2004/35/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade (hierna “de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn” of “ELD”),

– gezien Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 
2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht2 (richtlijn 
milieucriminaliteit),

– gezien het verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 
14 april 2016 overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Richtlijn 2004/35/EG betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade (COM(2016)0204),

– gezien de artikelen 4 en 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien artikel 37 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn 2004/35/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2006/21/EG van 15 maart 2006 
betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën3, Richtlijn 2009/31/EG van 
23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide4 en Richtlijn 
2013/30/EU van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en 
gasactiviteiten5,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over de Refit-evaluatie 
van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, gevoegd bij het verslag van de Commissie aan 
het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Richtlijn 
2004/35/EG betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en 
herstellen van milieuschade,

– gezien de nota van de onderzoeksdienst van het Europees Parlement van 15 juni 2016 
getiteld: “The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the 
assessment process carried out by the Commission”6,

– gezien de studie van zijn beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en 

1 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
2 PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28.
3 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.
4 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
5 PB L 178 van 28.6.2013, blz. 66.
6 PE 556.943.

http://data.europa.eu/eli/dir/2004/35/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/21/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/31/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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Constitutionele Zaken van mei 2020 getiteld “Environmental liability of companies”7,

– gezien de studie van de Europese Commissie van mei 2020 getiteld “Improving 
financial security in the context of the Environmental Liability Directive”8,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de gecoördineerde milieustrategie van de EU samenwerking 
aanmoedigt en ervoor zorgt dat de beleidsmaatregelen van de EU onderlinge coherentie 
vertonen;

B. overwegende dat er naast de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn nog andere 
aansprakelijkheidsinstrumenten en -bepalingen bestaan, zowel op EU- als 
lidstaatniveau; overwegende dat gevallen die aanleiding geven tot aansprakelijkheid in 
het kader van deze richtlijn tegelijkertijd kunnen leiden tot strafrechtelijke, 
civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures;

C. overwegende dat de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn een aanvulling vormt op de 
voornaamste stukken milieuwetgeving van de EU en direct of indirect verband houdt 
met deze stukken wetgeving, met name met de habitatrichtlijn9, de vogelrichtlijn10, de 
kaderrichtlijn water11, de kaderrichtlijn mariene strategie12 en de richtlijn 
offshoreveiligheid13;

D. overwegende dat in het verslag van de Commissie van 2016 over 
milieuaansprakelijkheid alle lidstaten werd geadviseerd “gegevens bij te houden over 
ELD-incidenten en ELD-registers te publiceren, voor zover zij dat nog niet hebben 
gedaan”14; overwegende dat desondanks slechts zeven lidstaten een register voor ELD-
gevallen hebben dat openbaar beschikbaar is, en dat vier andere lidstaten een register 
hebben dat niet openbaar is; overwegende dat verschillende lidstaten informatie 
verzamelen die valt onder andere stukken EU-wetgeving, maar niet specifiek onder de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, of registers hebben met een breder of ander 
toepassingsgebied, en overwegende dat verschillende lidstaten gegevens verzamelen op 

7 PE 651.698.
8 Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive (nr. 
07.0203/2018/789239/SER/ENV.E.4), mei 2020.
9 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna, PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
10 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
11 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
12 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PB L 164 van 
25.6.2008, blz. 19).
13 Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van 
offshore olie- en gasactiviteiten (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 66).
14 COM(2016)0204, blz.10.

http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/30/oj
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regionaal niveau; overwegende dat veertien lidstaten niet beschikken over een databank 
met milieu-incidenten of ELD-gevallen;

E. overwegende dat de meerderheid van de lidstaten in hun wetgeving niet in verplichte 
financiëlezekerheidsinstrumenten lijkt te voorzien, maar dat verschillende landen deze 
wel verplicht stellen15;

F. overwegende dat in de meeste markten voldoende verzekeringsdekking beschikbaar is, 
ook voor aanvullende en compenserende herstelmaatregelen, maar dat er in het 
algemeen weinig vraag naar is vanwege een gebrek aan gemelde incidenten, een minder 
dan optimale handhaving en tragere ontwikkelingen in opkomende markten16;

G. overwegende dat insolventie van marktdeelnemers ten gevolge van ernstige ongevallen 
een probleem blijft in de EU;

H. overwegende dat in sommige gevallen leden van de raad van bestuur van bedrijven zich 
bewust zijn van activiteiten met een hoog risico op milieuschade, maar winst 
belangrijker vinden dan verantwoordelijk gedrag;

Algemene bepalingen

1. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de leemten in de uitvoering 
van de richtlijn in de verschillende lidstaten in kaart te brengen en op te vullen;

2. merkt op dat de in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn vastgestelde discretionaire 
bevoegdheden en de zwakke mechanismen voor het waarborgen van naleving en 
doeltreffend beheer op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben geleid tot een 
gebrekkige uitvoering, aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten in het aantal gevallen 
en een ongelijk speelveld voor marktdeelnemers; is derhalve van mening dat 
aanvullende inspanningen vereist zijn om normalisatie van de regelgeving in de EU en 
een groter publiek vertrouwen in de doeltreffendheid van EU-wetten te waarborgen;

3. is ingenomen met de oprichting van het Forum voor de naleving van de 
milieuwetgeving en milieugovernance, waarin deskundigen met bevoegdheden op het 
gebied van het waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving bijeenkomen, als 
follow-up op het actieplan van de Commissie van 201817 en het in februari 2020 door 
het Forum goedgekeurde werkprogramma voor 2020-2022 om de naleving van de 
milieuwetgeving en milieugovernance te verbeteren18;

4. betreurt het feit dat de begrotingen van de milieu-inspectiediensten in veel lidstaten zijn 
gestagneerd of gedaald als gevolg van de financiële crisis en dat zelfs grote autoriteiten 
die over veel middelen beschikken moeilijkheden kunnen ondervinden bij de 
onafhankelijke ontwikkeling van kennis over de beste manieren om naleving te 

15 Directoraat-generaal Milieu, Outcome of the Specific Contract “Support for the REFIT actions for the ELD – 
phase 2”, Europese Commissie, Brussel, 2019, blz. 17.
16 Refit-evaluatie van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn, blz. 47.
17 Mededeling van de Commissie van 18 januari 2018 over EU-maatregelen om de naleving van de 
milieuwetgeving en milieugovernance te verbeteren, COM(2018)0010.
18 Forum voor de naleving van de milieuwetgeving en milieugovernance, goedgekeurd werkprogramma voor 
2020-2022 om de naleving van de milieuwetgeving en milieugovernance te verbeteren, Europese Commissie, 
Brussel, 2020.

https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/6c71679a-2173-4a6d-ae33-c9bd34b0852c/details
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waarborgen; is derhalve van mening dat sterkere ondersteuning op EU-niveau 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld met behulp van toegankelijke informatieportalen, vaak 
gebruikte netwerken (EU-netwerken voor beroepsbeoefenaars), informatie en 
richtsnoeren over beste praktijken, aanvullende opleidingsprogramma’s, 
opleidingsmaterialen en richtsnoeren over vaardigheden, aangezien dit de druk zou 
kunnen opvoeren op de “zwarte schapen” onder de bedrijven en in het voordeel zou zijn 
van bedrijven die de wet wel naleven;

5. is van mening dat een van de oorzaken van de ontoereikende harmonisatie van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn is dat er geen administratieve standaardprocedure 
bestaat om aan de bevoegde autoriteiten te melden dat er milieuschade dreigt te ontstaan 
of is ontstaan; betreurt het daarom dat er geen verplichting is tot bekendmaking van 
dergelijke kennisgevingen of van informatie over hoe met die gevallen wordt 
omgegaan; merkt op dat sommige lidstaten deze beperking in hun nationale wetgeving 
hebben vastgesteld en daarom databanken hebben opgezet voor kennisgevingen, 
incidenten en gevallen; wijst er echter op dat er op dit gebied grote verschillen bestaan 
tussen de lidstaten en dat deze praktijk vrij beperkt is;

6. wijst erop dat betrouwbare gegevens moeten worden verzameld over milieu-incidenten 
die aanleiding geven tot de toepassing van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn of 
andere bestuursrechtelijke, civielrechtelijke of strafrechtelijke instrumenten, teneinde 
vast te stellen of met een combinatie van verschillende rechtsinstrumenten toereikend 
kan worden gereageerd op milieuschade of dat er nog ernstige lacunes bestaan die 
moeten worden opgevuld;

7. beklemtoont dat in bijna alle ELD-gevallen de marktdeelnemers samenwerken met de 
administratieve autoriteiten om te werken aan herstelmaatregelen; merkt echter op dat 
de kosten van herstelmaatregelen gemiddeld 42 000 EUR bedragen19, maar dat in een 
paar significante gevallen de kosten aanzienlijk hoger lagen; betreurt derhalve dat in 
deze gevallen de kosten niet konden worden teruggevorderd vanwege de insolventie van 
de marktdeelnemer en dat de kosten daarom door de staat, en indirect door de 
belastingbetaler, moesten worden gedragen; is van mening dat dit fenomeen in de 
toekomst moet worden vermeden;

Aanbevelingen

8. vraagt dat de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn zo snel mogelijk wordt herzien en wordt 
omgevormd tot een volledig geharmoniseerde verordening teneinde een gelijk speelveld 
tot stand te brengen voor de industrie in de EU;

9. is van mening dat de handhaving moet worden geharmoniseerd en dat er een Europese 
ELD-taskforce met hooggekwalificeerde deskundigen en Commissieambtenaren moet 
worden opgezet om, enerzijds, de lidstaten op verzoek te ondersteunen bij de uitvoering 
en handhaving van de richtlijn en, anderzijds, slachtoffers van milieuschade te 
ondersteunen en te adviseren over de beschikbare mogelijkheden voor juridische 
stappen op EU-niveau (vergelijkbaar met Solvit);

10. is van mening dat de meeste definities in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn verder 

19 Beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken, Environmental liability of 
companies, Europees Parlement, Brussel, 2020, blz. 110.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651698/IPOL_STU(2020)651698_EN.pdf


PR\1219489NL.docx 7/10 PE660.299v02-00

NL

moeten worden verduidelijkt om de richtlijn eerlijk en duidelijk te maken voor alle 
belanghebbenden en om de snelle evolutie op het gebied van verontreinigende stoffen 
bij te houden; is daarom ingenomen met de huidige inspanningen om een document 
voor gemeenschappelijk begrip van essentiële definities en concepten van deze richtlijn 
te ontwikkelen; betreurt echter dat de Commissie en de ELD-deskundigengroepen van 
de regeringen het niet eens zijn geraakt over het formaat daarvan, wat betekent dat het 
document voor gemeenschappelijk begrip een document blijft dat werd opgesteld door 
het adviesbureau dat door de Commissie werd ingeschakeld om de uitvoering van het 
meerjarig werkprogramma van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn voor 2017-2020 te 
ondersteunen;

11. verzoekt de Commissie een studie uit te voeren om vast te stellen of de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn met als doel deze af te 
stemmen op andere stukken EU-wetgeving, met inbegrip van de richtlijn 
milieucriminaliteit, schade op korte en lange termijn aan het milieu, de volksgezondheid 
en de luchtkwaliteit zou kunnen beperken; verzoekt de Commissie voorts te beoordelen 
of de benadering op basis van het voorzorgsbeginsel potentieel gevaarlijke risico’s of 
gevolgen naar behoren voorspelt;

12. verzoekt de Commissie te beoordelen of het passend zou zijn aansprakelijkheid van de 
moederonderneming en ketenaansprakelijkheid in te voeren voor schade toegebracht 
aan de menselijke gezondheid en het milieu20;

13. is van mening dat de facultatieve vergunningen en de stand van de techniek als 
verweermiddelen alleen mogen blijven behouden als een bedrijf kan bewijzen dat het 
niet kon weten dat zijn activiteit gevaarlijk was (omgekeerde bewijslast);

14. verzoekt de Commissie de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn af te stemmen op nationale 
wetgeving inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor raden van bestuur van bedrijven in 
gevallen waarin een raad van bestuur onverantwoordelijke beslissingen heeft genomen 
die milieuschade hebben veroorzaakt, of in gevallen waarin de raad van bestuur zich 
bewust was van verontreinigende activiteiten maar niets deed om deze te voorkomen 
om de winst voor het bedrijf te maximaliseren en de bonussen van de leden van de raad 
van bestuur te verhogen21;

15. verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om een verplicht 
financiëlezekerheidssysteem (dat verzekering, bankgaranties, pools en obligaties of 
fondsen van bedrijven dekt) in te voeren met een maximumdrempel per geval, met als 
doel te vermijden dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten van het herstel 
van milieuschade; verzoekt de Commissie eveneens een geharmoniseerde Europese 
methode uit te werken voor de berekening van de maximale aansprakelijkheidsdrempel, 
rekening houdend met de activiteit en de gevolgen ervan voor het milieu;

16. is van mening dat aangezien met de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn wordt beoogd om 
milieuschade te voorkomen en te herstellen, een toekomstige verordening 
(milieuaansprakelijkheidsverordening) van toepassing moet zijn op alle bedrijven die in 
de EU actief zijn, ongeacht hun plaats van oprichting of vestiging, en dat een holistische 

20 Zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2009, Akzo Nobel NV en anderen tegen 
Commissie van de Europese Gemeenschappen, C-97/08 B, ECLI:EU:C:2009:536.
21 Bv. het “dieselgate”-schandaal en het geval van de CEO van Volkswagen.
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aanpak en wederkerigheid noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de behoeften 
van bedrijven in een mondiale economie;

17. is van mening dat in gevallen van uiterst verregaande vervuiling niet alleen 
milieuaansprakelijkheidsinstrumenten moeten worden toegepast, maar ook een groot 
aantal andere instrumenten, met inbegrip van bestuursrechtelijke maatregelen, financiële 
sancties en in sommige gevallen strafrechtelijke vervolging, om het probleem te 
herstellen;

18. verzoekt de Commissie zonder verder uitstel een voorstel in te dienen voor milieu-
inspecties op EU-niveau, zoals voorgesteld door het Forum voor de naleving van de 
milieuwetgeving en milieugovernance in actie nr. 9 van zijn werkprogramma; is echter 
van mening dat een aanbeveling om minimumcriteria voor milieu-inspecties vast te 
stellen niet voldoende is;

°

° °

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Aangezien de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn dateert uit 2004 is het de bedoeling van het 
Europees Parlement om met dit initiatiefverslag mogelijke gebieden voor verbetering in kaart 
te brengen en specifieke aanbevelingen te doen voor de toekomstige wetgevingsvoorstellen 
van de Europese Commissie. Deze voorstellen moeten onder meer zijn gericht op de preventie 
van milieuschade door een vermindering van de risico’s, de versterking van het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt, de totstandbrenging van een gelijk 
speelveld voor bedrijven en het waarborgen dat belastingbetalers niet opdraaien voor de 
kosten van milieuschade. De overkoepelende ambitie moet zijn een evenwicht te creëren 
tussen milieu- en zakelijke belangen.

Standpunt van de rapporteur

Er bestaan in de lidstaten significante verschillen op het gebied van de uitvoering en 
handhaving van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn. Dit verhindert een gelijk speelveld op de 
interne markt, maakt het onnodig moeilijk en duur voor bedrijven om er wegwijs in te worden 
en beperkt het doeltreffend voorkomen en herstellen van milieuschade. De rapporteur is dan 
ook van mening dat deze richtlijn moet worden omgevormd tot een volledig geharmoniseerde 
verordening. Tijdens een workshop over de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn in de Commissie 
JURI op 27 oktober 2020 bevestigden verschillende deskundigen ter zake dat dit een haalbare 
mogelijkheid is1.

Om lidstaten op hun verzoek te ondersteunen bij de uitvoering en handhaving van de 
milieuaansprakelijkheidsrichtlijn dient de Commissie te overwegen een Europese ELD-
taskforce met hooggekwalificeerde deskundigen op te richten. Deze Europese ELD-taskforce 
zou ook aan individuen die schade hebben geleden ondersteuning en advies kunnen bieden 
met betrekking tot de beschikbare mogelijkheden voor juridische stappen op EU-niveau in het 
geval van milieuschade (vergelijkbaar met Solvit).

De Commissie moet daarnaast beoordelen of het nodig is om een verplicht 
financiëlezekerheidssysteem in te voeren, met als doel te garanderen dat in het geval van 
insolventie van een bedrijf de belastingbetaler niet opdraait voor de kosten van milieuschade.

Om diezelfde reden moet de Commissie tevens beoordelen of het passend is om 
aansprakelijkheid van de moederonderneming en ketenaansprakelijkheid in te voeren om de 
risico’s te beperken.

Bovendien moet de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn van toepassing zijn op alle bedrijven die 
actief zijn op de interne markt, ongeacht hun plaats van oprichting of daadwerkelijke 
vestiging. Wederkerigheid is noodzakelijk om oneerlijke concurrentie te vermijden en 
tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven in een mondiale economie. In combinatie 
met de totstandbrenging van een gelijk speelveld op de interne markt waren dit de twee meest 
voorkomende eisen van de vertegenwoordigers van de sector met wie de rapporteur heeft 
gesproken.

1 https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-
details/20201023WKS03021.

https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/workshop-on-liability-of-companies-for-e/product-details/20201023WKS03021
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De Commissie moet onderzoeken of het nodig en mogelijk is om het toepassingsgebied van 
de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn uit te breiden met het oog op afstemming op andere EU-
wetgeving en een holistische aanpak te hanteren voor het vermijden van schade op lange en 
korte termijn aan het milieu, de volksgezondheid en de luchtkwaliteit. Daarnaast moet de 
Commissie beoordelen of de aanpak op basis van het voorzorgsbeginsel potentieel gevaarlijke 
risico’s of gevolgen naar behoren voorspelt.

De rapporteur is voorts van mening dat de definities in de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn 
moeten worden verduidelijkt om de richtlijn eerlijk en duidelijk te maken voor alle 
belanghebbenden en om de snelle evolutie op het gebied van verontreinigende stoffen bij te 
houden.

Wat betreft de facultatieve vergunningen en de stand van de techniek als verweermiddelen, is 
de rapporteur bovendien van mening dat deze verweermiddelen in gevallen van 
voorzienbaarheid, of in gevallen waarin wetenschappers van het bedrijf beter hadden moeten 
weten, alleen mogen blijven behouden indien het bedrijf kan bewijzen dat het niet kon weten 
dat zijn activiteit gevaarlijk was (omgekeerde bewijslast).

De milieuaansprakelijkheidsrichtlijn moet worden afgestemd op wetgeving inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid voor leden van raden van bestuur die milieuschade veroorzaken door 
onverantwoordelijke beslissingen, zoals in het geval van Volkswagen (het zogenaamde 
“dieselgate”-schandaal).

Tot slot moet het in gevallen van zeer grootschalige vervuiling niet alleen mogelijk zijn om 
milieuaansprakelijkheidsinstrumenten toe te passen, maar ook een groot aantal andere 
instrumenten, met inbegrip van bestuursrechtelijke maatregelen, financiële sancties en in 
sommige gevallen strafrechtelijke vervolging, om het probleem te herstellen.


