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H et milieurecht. een rechtsgebied In 

wording 

lnJeiding 

Wanneer de jurist geconfronteerd wordt met een grote verscheidenheid 
aan rechtsn~gels en de imcrpremieproblemen die eruit Voortvloeien, zal 
hij mchten 'de I".lImener à des lignes simpics Ie chaos des espèces'.1 Zo is 
de rechtsleer er helemaal op gericht de wirwar van regels die de wetgever, 
de uitvoerende macht en de jurisprudentie voortbrengen, te rangschikken, 
te ordenen en te systematiseren. Het OlllSlaan van rechtsgebieden, die 
echte catalogi van regelgeving met min of meer afgebakende grenzen 
vormen, spruit duidelijk voort uit hel streven het positieve recht begrijpe
lijk voor te stellen en af te beelden in de vorm van een grOOt systeem dat 
zich vertakt in verschillende subsystemen, de zogehaen rechtsgebieden.! 

Afhankelijk van de wijl.e wv.rop de juristen zich de mutschappelijke 
omwikkelingen en de aard van het rcchtSSlelsel voorstellen. kan het recht 
op een heel andere manier onderverdeeld worden. Deze onderverdelingen 
blijven dm ook voor comroversen zorgen. De rechtsgebieden verschijnen 
in talrijke vormvariantcn. hetzij onder impuls van de rec.hts l~r die zich 
over de7.e vt2ag bezint, hetzij nur unleiding van een codificatie, hetzij 
onder cU: invloed van een we1bcpaald gerec.hteJijk mechanisme.) Terwijl 
het positief recht aanvankelijk ingedeeld wcrd naargelang het 500n betrek· 
kingen geregeld werd door het publiek. dan wel door het burgerl ijk recht • 

• [)cu u:k.st werd uit het Prans vert....\d door Erik Indencqc. 
1 J. Riv=?, 'Apolopc pour les fai~rJ de 'yll~mc:'. D. cbr .. 19$1, p. 2), 
2 o.u de onde .... mklin'cn van ha recht, ZlC A. WeiU t:t Fr. Tm. Drrnl ""ol - InrmJ..(o 

hon ginJn/1. nr. $2; J.·L ~, NirhoUs 4" dro,t _ tMmt ginb.J, 4" 4ro,t. Parijs, 
o.ll<»-, p. 165; J. Cubonnin-, FluthU 4ro/l, IOII#J 1'0'" ,,"TI{' JQCJoIoglt' dIt dro.t uns "gutI"', 
Parijs. LGOJ., 1969. p. 279. 

3 p. Ori .... n~./"rroJ .. ,,,on <f" ry<tm.,.J"n4~. Broulles·Louvun·la·Neuve, Bf\lylam, 1982, 
p.94. 
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beroSt de onderverdeling tegenwoordig meer op de :!.;lrd van de behandel
de materie: Door deze omwikkeling is het elassifi catiewerk evenwfi. 
oQuitpundijk geworden, W1lIlt naumate hel muuchappelijk bestel nÎe\t. 
wc vraagstukken genereen die originele vormen van regelgeving vereiscn 
moeIelI ook nieuwe en hierhij aallSluitcnde juridische disciplines wor<k~ 
ontwikkeld,i Zo ûjn recem het consumemenrecht, het spon recht en het 
mediarecht geboren. Niettemin is de indeling in rechtsgebieden op grond 
van nieuwe maatschappelijke of cconomisclle feiten helemaal geell neutl";l. 
Ie zuk, omd.1.l het onderwerp noch het domein van deze deelgebieden 
zich als een vm1..elfsprekend gegeven opwerpen.' In de eerste plaats blijft 
de jurist volkomen vrij om indelingen voor Ie stellen en om te bepalen 
welke hiënrchie hij tussen de delen wil instellen.1 Om een regel te "er. 
binden UIl een welbep:uJd rechtsgebied, is cr verder altijd een beoordeling 
vereist over de aard, de functie en de doelstellingen van de beschouwde 
norm.1 De venakkingen van het reàt die de omwikkeling van het m:llt· 
sch:tppclijk bestel van nabij trachten op te volgen, bezitten hoe dan ook 
een gemeenschappelijk punt. Door hel gemis aan methodologische criteri~ 
blijft het immers moeilijk om de scheidingslijnen te trekken.' Deze nieu· 
we venakkingen van het recht bevinden ûch op een kruising van wegen 
en venonen daardoor de neiging om zich een :lanul kenmerken van de 
traditione.le rechtSgebieden eigen te maken10 of zelfs over Ie nemen,u 
Nieuwe categorieën vermelden in hun benaming trouwens de domeinen 
waanan zij Iccnplicluig u jn. u Bovendien zijn de betrekkingen tussen de 

~ J. Dab,,,, 'lbIorw ginir./l ti" ti",,!, Parijs, DaIIoz., 1%9, p. 142, IU', 123 
5 F, Ri",u>; l!UrfJtftl€lJ(pr'; Lt JCU'1f.Ct J. tifflll, Bru.J.Ki, Vk ouvrièr", 19?~, p. lOS. 
6 M. V .... Hoe<:kc, ' La lyJléntlul',u,on dm! la dognutiquc juridique', in: Vfflllm/t .. nd 

Eif.Jmmg im R«hrulmltl~ drt Gtgt~vwrt, Berlijn, Dunkct, & Humboldt, 1986, p. 2t7. 
0.. .u,tut omkrJlrcq>t in zijn ooocJuJitS dat ba dauifIc:nicwuk wu.mee de rcchudos' 
m.1ucl< zich b(,zipoudt, "'ll:Indelijk t>n<krnomm wordl om hel m.:ht IC 'romfrwmt'. 

7 eh. E'SI!IInunn, 'Qudqllcs problèmcs de mél.hodol"i'c des d.!fI nitions ~ dcs d~!.sIfic.· 
I"ml cu scien~ jllridiquc', Arch. pb. Jr., 1%6, nr, 2, p. )6, ur. 14. 

a J. Rm.ud. 'r... Jysttauw.uon dam Je nioonnemeot jur\d'que', op. OL, p. 177, 
9 Door de bmanuOlfi<nfllOftftl' rrdm~ te ~",ikm voor cku nieuwe d'SClpliMl w 

de NedcrlandH rechtsleer h('t ondeocbcid unSt"ren tHl optlCblC V3lI de moor tndi.tione
Ic mhlJ~bmJm, de meer kh.uiekc ondcrvcrdtl,ngCII van het recht . (Cf, het stuk VUl 
HeljaUl ddcn in dcu bundel) 

10 0.. nieuwe n nalr.k1D.&a! van M .eelu w.h de inldleaudc rechten, het toeiul r«ht 
co. bet OOnsumcrl!mrech" hebben ritb ootw,kbld ten koste van MI. bu.terlijk recht en 
het .d,n'ni" ut ief recht d,e hierdoor hUil loq>llSsin, .. fecr bCl"",kl zagen, 

tt Dal Celdl on""r m«r voor het /eCOnomisch rechl dn binnen bIjzonder rui"", Vcnzen 
werhum 11 en. 1I,,,,indel'Jlr. bijna bed ba hmdclsrcclu onup .... ,. 

12 Di, ,ddt voor bel. miltCIIIU":I.f.edu en her mil'eubcblungreehl. 
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de en nieuwe takken van het recht enigsulU rekb.aar en variabel. Zo 
:SOrteren ik regels die op de milieubescherming van toepassing zijn 
zowel onder het burgerlijk recht, het publiekrecht als onder het straf· 
recht , zonder dat duidtlijk is waar het onderscheÎ~ )uist ligt. De rechl5ge
bieden doorkruisen elkaar op tal van punten en 1.1)0 sterk verweven. De 
grenzen ûjn dus belemaal niet zo waterdicht afgebakend, en met de regel· 
lDaat V'1Il een klok doen er zich grelUConflicten voor. 

Vle stam dus voor de vnag of het milieurecht nu reeds een nieuw rechts
gebied vormt. Om hierop te antwoorden, moet men eerst een oplossing 
vinden voor het uiterst controversiële vraagstuk van de bcgripsomscbrij· 
,·ing. Ten behoeve van deze studie wordt een rechtsgebied omschreven als 
ttn (Orpl/.l va" rJ.mef ~rruauT«rlk f'fgds dal bm"m !'m bqkuldt rrdnsordt m 
sWI is zIjn titprbtui It brotlrigm, ZIf'l cxdl/.litf domein tt bepalen m zijn specifieke 
ttmmn r.wl U Û'ggm daar mlddrl UI/I UlSt1llmmtm dit eigen ziJn aD1I dil mlmtp 

0" 
In deze bijdrage zullen we dan ook n;p.g;tan of het milieurecht deze vier 
kenmerken reeds bezit , namelijk een specifiek onderwerp (§ 1), een doel 
(§ 2), een samenhangende structuur (§ 3) en een originele tecllOiek (§ 4). 
Voor elk van deze voorwaarden zal eerst onderzocht worden welke ohsu
kels thans nog opduiken voor het milieurecht dat z.ich opwerpt als een 
autonoom rechtsgebied. Vervolgens zal worden nagegaan hoe men ze 7.ou 
kunnen overwinnen. 

Deu oefening kan niet zomaar afgedaan worden als een louter academi
sche aangelegenheid die wel een aantal wereldvreemde geesten aan de 
universiteit kan beroeren maar die inhoudelijk geen wezenlijke invloed 
heeft op de dr.llgwijdte en geldingskracht van de rechtsregels. Weliswaar 
heen de ordeniug van het reeht in verschil icode gebieden meer een peda· 
gogische dan een juridische inslag, want men beoogt vooral het positief 
recht beter toegankelijk te maken. Maat zo zou men uit hel oog verliezen 
dat deze opdeling van het recht in verschillende takken gevolgen heeft die 
helemaal niet zo neutraal ûjn. Verschillende rechtsregels worden in een· 
zelfde gebied verenigd omdat ze allemaal aansluiten bij hetzeUde mut· 
schappelijke gebeuren. JJ In de mate dat meer aandacht geschonken wordt 
aan een bepaald gebied, gewoonlijk ten mdele van andere gebieden van 

Ll 1. Renllld, 'La 'yrtmuu\>ti"n d.o.nl Ie nHollDcmcnl juridiqlle', op. tit. , p. 171 en 172. 
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het recht, kan hed het rechlS51elsel hiervan invloed ondervinden. De 
opkomst van bet milieurecht heeft dus niet zozeer te maken met een 
didaclische afbakening van de m~terie mur spruit veeleer voon uit de 
behoefte om een krachtige impuls te geven aan de doelstellingen die in dit 
recht beoogd worden, aan de bdangen die op het spel st~an en aan de 
waarden die er de inspiratiebron van vormen. Het concept rechtsgebied 
p;ut dllS in een Strategisch perspectief. Het klasseren heeft wezenlijke 
gevolgen voor de praktijk. Daanoe aangezet door de rechtsleer die de 
noodz.uk inziet om van dit recht een echt rechtsgebied te maken, Ull. de 
wetgever tot het inzicht komen du het raad:t..;lam is de losse regels in een 
S"mtenhangend geheel te ordenen, ze te koppelen aan een eigen logica en 
hun inhoud nauwkeurig af te stemmen op de specifieke doeleindeo. Men 
mag dan ook hopen dat de milienregcls op die manier helderder en cohe
renter 7.ouden worden, wat de effecti viteit van dil soon normen alleen 
maar ten goede kan komen. Door toepassing van de7.c zuiver intellectuele 
techniek, die het recht onderverdeelt in verschillende takken, kunnen 
regels die door hun gemeenschappelijke doe15telling beter samengevoegd 
worden, een grotere inhoudelijke rijkdom verkrijgen. 

1 Onderwerp van het. milieurecht 

1.1 Een onbepaald onderwerp 

Een rechtsgebied. krijgt v;ute gtstalte fond een onderwerp dat eraan eigen 
is. Zo dekt het publiekrecht llle regels in verband met de opbouw van de 
staat en de betrekkingen die deze ~1s opcnbue macht met de paniculieren 
onderhoudt. Het privaatrecht bevat dauClltegen de sturende regels voor 
de bt-trekkingen die de persoon ten b~tc van eigen belangen onderhoudt 
met 1ijn gelijken. Vanuit dit opûcht zou het milieurecht alle rech15regels 
moeten omVatten die bedoeld zijn om op het milieu toegepast te worden. 
Maar dln moet men het wel eens worden over de betekenis van deU" 
tenno Welnu, het 'milieu' is beslist een vaag concept. Dit grillige en kame
leontische concept laat :t..ich door het r«h, niet zomaar in een bepuld 
hokje duwen. In zijn engste betekenis blijft het milieu begrensd lOt de 
buun, terwijl het in zijn ruimste betekenis s:unenvalt met de biosfeer. 
Bovendien zijn er voondurend overbppingen met andere concepten. 
Verwijst het milieu naar iets anders dan wat men met ecologie bedoelt? 
Verschilt het van de beleidsdoelstellingen van de volksgezondheid, de 
arbeidsbeschenning of de ruinltelijke ordening? 
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Deze vn.gell vinden trouwens hun weersl~g in het positief recht ulf als 
men ziet cb~ de wetgev~r ~~rult o~. de inhoud .v~n di t ~11t te ol1l$Chrij_ 
ven door middel van dit haast ongnJpb~re begflP, En Wie zich dur toch 
~an wugt, doet dat in het beste gev~l door middel van een tautologie.1< 
Tal van ~UtCIJrs durven trouwens het besta~n 7.elf v~n het milieurecht in 
twijfel Ie trekken. Vanda~g de dag groeit het op in de schaduw van het 
alm~chtige bestuursrecht en morgen zal hel er missçhien ~anstoot ~au 
nemen. Mur het zal zich er slechts van em~lIciperen door middel van een 
afscheiding. Zol~ng d~t niet gebeurd is, 7.:U het milierecht er een beschei· 
den unh~ngscl van blijven. 

De lege {ara tekenen de contouren v~n het milieurecht zich niet zo duide
lijk af als die van de traditionele re<htsgebieden. Als uitloper v~n het 
bestuursrecht bevindt het milieurecht ûch op de kruising nn bijna alle 
bestaande rechtsgebieden: het burgerlijk recht, het belastingrecht, de intel· 
lectuele rechten, het arbeidsrecht. het h~ndel$rech t . het mededingings
recht. het bankrecht, het vel7.ekeringsrecht. het consumenten recht, 1.On· 
der het ge1.Ondheidsrecht, het bndbouwrecht en de ruimtelijke ordening 
en stedenbouw te vergeten. 

Blijft het specifieke kankter v:an dit recht d:an beperkt tOt de ~angelegen
heden die nog niet beh~ndeld zij n door deze l:ange reeks van reclnsgebie
den? Of is het integendeel voorbestemd om hele stukken v:an deze rechts
gehieden af te knagen zodra er ook m~ar enig verb~nd bestut met de 
eigen doelstellingen? De rechtsleer biedt hoe dm ook geen duidelijk :ant· 
woord op deze vragen. De controversen laaien op zodra getracht wordt 
de grenzen van het milieurecht met enige gra~d van n~uwkeurigheid ~f te 
b~kenen. Hoewel het merendeel van de ~uteurs het erover eens is d~t het 
milieurecht opgebouwd is rond een centrale kern. namelijk de bestrijding 
van milieuhinder en milieuvervuiling, lopen de meningen sterk uiteen 
wanneer men wil omschrijven welke r~nddomeinen tot zijn invloedssfeer 
behoren. Volgens de meest ambitieuze ~uteurs moeten alle wellen die op 
een of ~ndue wijze de kwaliteit van hel leefmilieu bcp.tlen enoe worden 
gerekend. Zo maken de bescherming v~n de monumenten en landschap
pen. de ruimtelijke ordening en het beheer v:w de n~tuut1 ijke hulpbron-

14 Bij ba opnd!en YlJI he-! EG-Ye.dr~ i. IIICn crin ~aagd bet milieubeleid .Ie Onuchrl)VM 
door he-! ondeno-e<p y:w dil WeId tc btpalen ah het 'b<:houd, beschcrmm, en vc.:bcte
nn, van tk k""~tal VlD Mt mili ... ', tontkr .ut men Khler ooil vnrnddt ""uru,1 be-t 
'milinI' benul (nieuw artikel A4, oud :mild 1lOR v .... het vcrdng). 
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nen deel uit van hel milieurecht wam deze verschillende vormen V:l.ll 

bestuu r dngen bij tot ~n betere levcuskwali teit. Andere auteurs stellen 
-uiterst behoedza:un- de expansiedrang van dit reclnsdomein aan de 
kaak en verdedigen hel tegendeel, namelijk dat hel milieurecht niet verder 
reikt dan de bescherming van het natuurlijke domein. 1! Andere commen_ 
tatoren 2ijn tenslotte van oordeel dat de milieunormen de door de indus
trie veroorzaakte hinder moeten aanpakken en zich niet hoeven bezig te 
houden met de natuurbescherming.!6 BeWUSt van deze moeilijkheden 
heeft Michel Prieur getracht de toepassingssfeer van het milieurecht af te 
buenen door gebruik te maken van het beeld van elkaar overlappende 
concentrische cirkels die weergeven in welke mate -geheel of gedeelte
lijk - de uitgevaardigde rechtSregel t Ot de milieusfeer behoon. 11 Hoe 
relevant deze denkoefening ook is, zij toont UIl dat de grenzen van het 
milieu recht helemaal niet zo onomstootbaar vastliggen. Wat meer is, de 
problemen in verband meI de afbakening van hel milieurecht worden nog 
scherper wanneer de rechtsorde waarin het ingebed is, bepaalt dat de 
mili eu-e i~en geïntegreerd moeten woeden in de andere beleidsdomeinen 
van de o\'erheid. Want een dergelijke verplichting brengt uiteindelijk mee 
dat de bcstaansgrond zelf vall dit aUlonome geheel van rechtsregels in 
gevaar komt. " Is cr nog enige hoop dal het milieurecht, met een moei
lijk te definiëren onderwerp dal gekenmerkt wordt door uiterst poreuu 
gren7.en, z.icb zal onderscheiden van de andere rechtsdomeinen en ooit 

IS J. unurque, v.o.: ik I. prol«tI()n ik I. ru/./Mrt' fl tltWTMmmnll, Pan)$, L G.DJ .• 1913. 
p. XV, R. Ongo, 'Rlippon de: Jyllthèae', .11: Tnv. Au. 11. Capil:UlI, LA proumon dM 
WU'''''i.'' fl tk ''m",ronnnTJt'1ll. T. xxvn. Pan; •• D~l1oz, 1979, p. 475. 

16 Zie in dit verbillld ha <mde:nchcid d~! door Nederlandstalige .uteurs gem .. kl .... ordt tUfo 
~n de resel. die bet rekking heb~n op de: verschillend.. vormen "*n vcrvuilin\l (mj/,~· 
~,) en de reseb dJe de hctchcrm.ng v~n h(\ /Utuurlijk milieu beogen (mJuM~ 
«mr«I.I). Cf. E. De Pue (f J" MJLnlukbotlt}t. lle uitg., DicgeLn, KlII .... cr, 1997. p. ~. 

17 De «DIrale kern vm hel milit\L,ec:b1 ~u w MsU ••• ui, bet lIatllurbchecn;ngl<ecbl. bet 
rec:b, ~ ba,ekkillC 101 de ver'VUihnc ft! dl: milieubinder, het recht houdende (n.,uu.)· 
monumm'eJI "" L.ndschapptn. In de ,weede pl .... u ZOU het milieul"Khl voornundijk 
uncbch, bmeden UIl de tqd, die iD hoofdzuk (mw niet lIiuluitmd) I n~e'L'CII %ijl! 
door het st.even ~ milieubeichcrmln" lUJlVlijk het stodmbouwrcdtt. het landboo.L.,· 
nd", hel rech. v:lII do: historische mooumcnwt. het: mijnrecht, de ru.m.dijkc orde
mn" ... Een <krek: ci.kd WIL nu.enes OmvallCII die de rcchtstre!'1tse .n"locd von h .. 
m.lieurecht o~ w.al. het arbeiducdu, he: CQnJUmenleoreclll, het: eIlerPerecht, 
het: cco.ltuniscb recb., ... q: M. Pri ..... , Oren/u I·mvmm~r. Puij .. Dall<n, 199~. 
n-S,p.7. 

18 In het ~mch.psrechl, 1.Îe artikel nOR, lil (nieu .... :trT.ikd 174), van h .. vertln.& v.ul 
M .... stri(bl ; mike! 3e {nieuw art ikel 6) van htt verdrag van Amucrdam. 
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Dog ui aansluiten bij de groep van de meer klassieke rechl~gebi«kn? De 
vlVg mlg gesteld worden. 

1.2 De beplling van ba onderwerp Vln het 'milieurecht' door middel 
van hel ;recht op de bescherming van het leefmilieu' 

Oe vugheid van het begrip milieu mml het de jurist zeker niet mUIte
lijk om met enige nluwkeurigheid te bepa.len welke mlteries thuishoren 
Ua bel rechtsgebied dlt deze benaming dr:lolgt. Ma.ar is het wel nodig de 
pnzen Vln het milieurecht precies te bepllen om hel onderwerp ernn 
IC definiëren? In pllllS van zich van te pinnen op de vt:rschillend<! mate
ries dit: deel uitmaken van bet milieurecht, wu men beter een contcpt 
Dut voren schuiven dilt di('.DSt kan doen als bindmiddel tussen zijn ver· 
JChillende bestanddelen." Een dergelijk nieuw conupt speelt lldu$ een 
uiterst crucille rol om het milieurecht om te vormen tot een rtchugebied. 

Het cemrale bindmiddel !hl het milieurtcbt nodig heeft, kan te vinden 
zijn in re<:htsinstellingen die tOt doel hebben de betrekkingen die ons met 
de utuur verbinden. een nieuwe inhoud te geven. Sommigen hebben ge
uxht oud<! en beproefde rechtsfiguren a.ls de Tl! rommunts'lO of van het 
p:.atrimoniumll nieuw leven in te blazen. Andere concepten als bel 'na
tuurl ijk CODltaCt', cUt een nieuwe bezinning op g;utg brengt over de we
derkerigheid en de symbiose in de rtcbtsbctrekkingen lUssen de mens en 
de nltuurD of de idee van de 'duurume ontwikkeling'u kunnen even· 

19 Et.. voonlanG.r YOll !.ft r1D.Al,u.,tcb criterium UI M. Del;pu, Drwl ti, I' .... ",,o",........m, 
P~nfl, l.1«, 1910, p. IS. 

20 A. Seri.u., 'la 1I00i01l de chOKS commune>: nou~lle> considérati<»l1 ju.idiquet lllr]e 
~rbe Ivoi,' , in: /hoOI ti m"'","_f~1: pmf>IIO plltnd,sripl"",,~ .It , "" ti,.,., .... «m. 
I' .... """". P~ llninni'''''eI de M.rxillcs, 1993. p. 23; B.j:adcx, 'L'~ni.c:]c 714 du 
Code ei .. il ct la p'CXKtiol! de l'mv;f'O!lQ(lnffIl· •• 11; L ~11i ti. tlT(!d 4/' ....... ron _ 
_ I, .. tit.. p. 53 ; 'l'mYllouMmctll n'opputJall à penoa~ ct I· ..... qui m e>I bu 
~ commulI1.ow. OeIloisde polIO': ~I ]. manière d'en ,oW,'. in: QwtI tIIWtIITpoI41 

/t '"'" Ik /'""""""""""", BnweI. ""blicatioas del. 1'.acuJlfs SaÎlltLou;l, 1996, p. 9J. 
21 Fr. OM, 'u paromoine ...... cOWtpl dWecuqou: odapté i u compJc.i,é d" IDJIIN', in: Jin 

~Jon< _ 1. ....... ___ • ~.' tia _"" K....,....., Tu,n""" .. 1993. p. IJ; 
'1 11:1 patrimonium opnIeUw bebkm, l'>eII ,,,nditt.b Uil .. ", YOOr het mili", ' , In TfIt"-
1pUIo, cahier nr. 13, MJ_ mbtpl!. p. S5. . 

22 ),t Serns.1.t COn",U fUOlm. PIt'j .. Fr Bourill, 1990. 194 p. Voo, ectI verlwul,nl YalI 

de IC"OIcaa die da.c theorifC<! bebhm '1'001 !.ft cnihcuool, lX S. GIIlwirth. ''\UIOU, 
du ronlm n.alurd', in: I,"""" ti '""gtf tif U ... 1,,~<'rI tirool, Brv~.l'lIb!. cks P_U.S.l... 
199,), p. 120. 
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eens een referentiekader leveren om de materie een andere vorm te gtv 
DC'LC modellen hebben de verdienste dat zij een o riginele conctptueJe 
benadering voomellen en aldus mogelijkheden scheppen om het onder 
werp van het milic:urec.lu te omschrijven en het uiteindelijk te onderschei
den van de andere rechtsgebieden. 

Mur naar ons aanvoelen is het grondrecht op bescherming van het leef. 
milieu het krachtigste concept dat de her en der samengeraapte rechtsre
gds zal kunnen bundelen. Door zijn erkenning en beknchtiging in \·er. 
schillende Europese grondwettenl' verheft dit grondrecht de bescher. 
ming van de abiotische Qucht, water, bodem, klimaat, ... ) en de biotische 
elementen (fauna, nOrll, nlicro-organismen, ... ) tOt een behartenswaardig 
doel. in die zin €bt de mens ervoor moet zorgen dat de verschillende 
hulpbronnen die bij nodig heeft voor zijn bestaan op aarde, duuraam 
beheerd worden.~ Het milieurecht is er dus op gericht deu elementen 
te beschermen en het behoud van het leven op aarde te waarborgen. 
Milieuregels hebben trouwens niet veel 7.in als hun onderwerp niet in dit 
streven past. Wal voor zin heeft het immers de lucht, het water, de bQ. 

23 M. Pdkmxns, 'De opkomst VHI ha ~P 'd"u~ outwikkdmf i" hft "'!muu<)
a.a..t juridudl UI pohl.a du.coun: «11 CO<I«plude ~uue', UI. iÀ ........ "'" lwl 
mJOIttIrfdJI - Vf!im",,.,... _ • "wf' It"" ", .. «t m.t-ncht, Ni,JToeCCII. An 
Aeqw LIbri, 1995, P 380. ZK lm.mulioa.ul Ga«hubor, ~ Co SIousq_, 1~ 
tq>Icmber 1997,1140. 

2i An,kcl 21 VUl de NeckrlandlC ,rondwa, miUl :zo:. 'Om de- Ou.iue fedcnlc vondwft, 
anikd 21 ViUI. de BeIPKhc' vondwa, UlW:l II(1R V1II de Noorse "ondwa, Inikcl HA 
VUl d~ f,ntoe croDd",a, Inlkd 45 v." de- Sp;u.n.se vo"d",et, mIld 66 ViUI. de Ponup 
grond",eo, anikd 24. 1 vjn de G.",k,.., lro"d"'a 
L Koppen a K.-M. Lod .... r, 'En"iroomClltal R.i&hu', ÎD.; 11"_,,, R,gba 6- tbt E~" 
Comm"mt]:' We s..J,,"'Ifl'W J..w, B:oden·Baden, Nomo<, 1991, p. I ; E. B"",d1 a H. 
&'''1''", 'CoosI"IiI;O".J e1tlfwdom('nl of Cl\v'roomc"ta1 prot:«tion: I oompn.u« 
;uW)"'i. of up=eoc:a abrNd', H.nwrd E""',.tmm .... tJ L..w It.~, vol. 16, 1992/1, P 
1.99 ,1- Vendou ... en, Hn gronJ_1H op IIt:Jc.brmt"'S .... htt WfmJ,tII, Zwot~, TjC'tiLII; 
WiIIi.,d" 199}: 'Het voodrechl op be.cbcr""", VUl ba Leefmilieu', TM.It.., 1996, p. n. 
R. DMPV', ·li>.CÇ""'C EnYiro" .... "'<>I V.Jun UIIO tbc Europc.HJ CoPI'VlUOII (lil 

Hunun Ri&bu',A.f.I.L. lm12, p. W ; 5_ De.llUIUI at: R. Dyuli, /::Jrllf10'ff._tJ RIfInJ, 
1.",0,.", Cam.on>a !.by, 1995: A. BoyJea M. Andason (u.i1c.), ,{_" lt.";'tI Àpf1IW(h 
.eI E..1If--W Prot«fUlti, Oxford, Ouenoo.. Pres$, 1996. 

2S V~ndliUmck autmrl ~j" Ilou_ens 'iJ.iI oordeel dal de erkculllDl vlII mi crondtedn or ha Iccfmifi .... een u.:r bcbnr;riiU rol.peeI, in ba O<I!5tau V1II ba mili .... m::Ju als 
n~w rechuccbieod. q M. Pri"". , Drol. J, l'mwtl;Wi"">nm., op. m, nr. 9, p .: J.-F. 
N""ray, Pnn(,~ J~ Jrort Û 1','Ullr<I7IJllmm., Bi'\Iucl, Story.Scienu., 1995, p. 26, nr. 16: 
A. Lcbrun, Mtmnilel J~ I'mvIrI"''''nwu 199'·1996, Di~m, Klu_et, 1995, p. lO, 
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dem, l~en verontreiniging, te beschermen alJ hel per slot v~n rt.kening 
Diet is 0111 onszelf Ie beschermen? 

2 tiel doel van het milieurecht 

2.1 Een wcktocbt met een onzekere afloop 

EeD rechl5gebioo ontstut ook w~tlll~r het erin slaagt zijn doelstelling 
ingwg te doen vinden. Zo heeft het publiekrecht lot doel de collectieve 
btb ngen v:w. de natie te bevr~igen door orde te scheppen in de werking 
"w de stut en in de betrekkingen die de stUt onderhoudt met de pani
culieren. Hel consumenten recht, een jongere tak van het recht, wil de 
belau gen van de consumenten verdedigen en corrigeen daarom de gebre
ken en de tekonkomingen van het economuch sysleem. 

Het milieurecht is niet uit een stuk opgebouwd. Een leek in het vak hoeft 
m~ar een vluchtige blik te werpen op de milieureglememcring - reglemen
ten met een aJgemenc of een seaoraJe i nsl~g, receme of reeds achterhaal
de, vooruil5trcvende of behoudsgel.Ûlde regelingen, bet maaln weinig uit 
en bij ui onmiddellijk merken hoe moeilijk hel is zich ~n beeld te vor
men van het uiteindelijke streefdoel. Tenzij hel alleen maar de baloding 
zou rijn de milieuproblemen per gcvaJ UIl te pakken en op Ie lossen, 
zonder enig 7.icbt op het geheel? Hel milieurecht schippen en zwalkt 
tussen verschillende vormen va.n logica, hel hanteen redeneringen wauin 
zowel gesproken wordt in termen van 5toffelijk milieu (water, lucht, 
bodem), a.1s over soonen (fauna en flora), :activiteiten (economische. socia
le, vrijetijdsaClivitciten) en hinderlijke e{fcct~n (vervuiling, Sloffen, :tfval, 
lozingen, ... ). Het is dan ook een heterogeen geheel van disparate bepalin. 
gen die opgebouwd zijn volgens autonome logische beginse.len (het recht 
van <k ruimtelijke ordening, <k industrie, de stedenbouw), mur die hier 
\'oor een stuk een nieuwe bestemming hebben gekregen, namelijk de be
schemling van hel milieu.- Sommige reglementcringen hebben 'bescher
ming' of 'behoud' op het 00&> terwijl andere streven naar 'behttr', een 
m~r neutr.ul concept ... urin een vergelijk wordt Da&estreefd met de ver
schillende socinl-economische bel,mgen. Nog andere reglementeringen 

l6 P. t..;ouml'!l al G. M~rtm. 'Del dfQIu épan .v code de l'rn"'roru>C'n>CDI·, Dro.t d 

SooJtJ, 19'1). )()/JI, p. 325. 
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functioneren gewoon als alibi voor de afbr.aak van het milieu, Wetgevin, 
gen die ont.Staa? in. ve~hillende perioden en die te~~aan op de ,meest 
uiteenlopende iilsplr.auebronnell, vertonen tegenstrijdige doelstellingen: 
stellen dat dit rechtsgebied een doel JU; grneris nastreeft, lijkt om deze 
reden dan ook voorbmg. 

2,2 Bescherming als doelstelling van het milieurecht 

DJ.nkzij het besuan van het 'grondrecht op bescherming van het leefmi. 
lieu' zou het 'milieurecht' zich motten omvormen tot ecn doclgebonden 
recht, namelijk 'un droit utopiquc au sens élevé du lenne',ll In deze 
nieuwe gedaante m oet het milieurecht zich tr.allsformeren tot een recht 
'op het leefmilieu' of tot een recht 'voor bel leefmil ieu ', Deze keuze is 
nier. onschuldig. Aangezien de rechtsregels waaruit het bestaat vOOrt:un 
meer in termen van 'bescherming' d:1D van 'beheer' worden opgevat, 
kunnen ze niet meer vrijblijvend geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, 
lrnmers, en zoals uit de verwoording kan blijken: uit de bevestiging van 
een grondrecht op bescherming van het leefmilieu volgt wt hel milieu 
beschermd wordt ten behoeve van de tegenwoordige en toekoDlStige 
gener.aties, De teksten waarin dit recht erkend wordt, trachten trouwens 
de neutrale strekking Vall de term 'leefmilieu' weg te moffden door er hel 
adjectief 'gezond,n of de omschrijving 'ecologisch evenwichtig,n un 
lot te voegen. 

Het doel van het milieurecht is het verlenen van bescherming. Daarom 
ook doorkruist het :andere rechtsgebieden transversaal met de welbepaalde 
bedoeling de andere rechtsgebieden te beïnvloeden ten voordele van de 
ecologische belangen. In tegenstelling tOt andere rechtgebiede.n mallkt bet 
milieurecht geen aanspl".U.k. op waterdichte grenzen. Het is helemaal geen 
in ziehr.elf gekeerd systeem maar het stelt ûch open voor alle rcchrsdl>' 
meinen met regels die de kwaliteit van het milieu beïnvloeden. ook al 
moet het er de nadelige gevolgen van corrigeren. Nooit zal het milieu· 

27 a.·J, Dupuy, eondusio/!.s du oolloque 'I:~vtnir d ... drol. intermtional d..I'tnviron/!.c< 
mcnt', Rto,u tk f'A(..J.inu~<k Grol! mlnnAlion.J IÛ t.... If.yt: 1984, DordrechelBo'lon/ 
UlI('.U' U, M~rti/!.uJ·NiJhof, 1985, p. SO), 

28 Artikel 23 Y;lIl de ~,uchc grondwtl; anikell 200.2 v.n ~ Frmso: C4tÛ "mJ, 
29 AnikeI 66 v:uI de Ponugese ,rondwtI. 
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recht zich laten opsluiten in een zuiver formeel wetboek. XI H et moet 
erop toczien niet in de valstrik van de specialisatie te vallen. Het moet 
elke poging tOt categorisering die zijn dnagwijdte onvermijdelijk zou 
beperken, afwenden. 

De redmstelsels waarin het milieureclll zich voonbeweegt, worden aldus 
niet zozet'r gekenmerkt door een radicale scheiding tussen de verschillen
de bestanddelen maar wel door een voondurende beïnvloeding en wissel· 
werking tussen deze delen onderling. Aangezien globale problemen op 
trrmijn alleen maar een oplossing kunnen krijgen in een benadering die 
alles dwars doorkruist, kan men bet milieurecht onmogelijk anders opvat
len. 

] De structuur van het milieurecht 

1 1 Ecn struClUur met gebreken 

Sinds het begin van de jaren '70, toen de Verklaring van Stockholm over 
het menselijke leefmilieu afgekondigd werd en de eerste milieuwetten 
verschenen, heeft het milieurecht aanzienlijke vooruitgang geboekt. De 
Structuren die op internationaal, Europees. nationaal en plaatselijk vlak 
zijn opgebouwd. hebben in ruime mate bijgMragen tot het toenemende 
untal normatieve teksten die bet milieu moeten beschermen. H et univer
sitair onderwijs en het overvloedige a~nbod v~n werken en tijdsçhriflen 
over milieurecht. bewijzen in elk geval de groeiende belangstelling van de 
juristen voor dit rechtsgebied. Dit valt te verklaren zowel door de belan
gen die op het spel stun als door de originele in5trumenten die erin Ont
wikkeld worden. Dit succes zou het vermoeden kunnen wekken dat het 
milieurecht nu rt:ed.s de kenmerken van een goed ingebed rechtsgebied 
venoont. Toch moeten de nx:htsregcls waaruit het bestut voldoende 
gestructureerd zijn opdat er van een nieuw rechtsgebied sprake kan zijn. 
De uitwaaierende milieubcschermingsnormen doen echter denken ;un de 
onmaansgesc.hiedenis V;ul het sociaal recht. Ook :1.1 vraagt de rechtsleer 
met aandrang meer eenvormigheid in de regelgeving, toch blijft men 
zonder enig zicht op het geheel regels uitvaardigen voor apane gevallen. 

)0 Zoolt we in de vol,cnde afd.ebng " ... Ul~' :o~n. doet dn nieu af un de nOO<àw om, ter 
wille VUl de cob<=auc. de bardt kiml V;lII de mi],t'UTe;dl te I;(IIÜlicerm. 
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naar gelang van de thema's die in de maatschappij aan de orde zijn, De 
rcchtsproduClie slaat op hol terwijl er zich steeds zwaardere milieuproble
men voordoen. Terwijl de regelgeving steeds omvangrijker wordt, gaat de 
kwaliteit achteruit, Zo dr-uit, boven op oubollige, achterhaalde cn onaan~ 
gepaste rec?tSSlruCluren, ee~.mallemo.l.en va~ weu.we regels, die bov.endien 
na korte tijd acbterbaald blijken te uJo. Dit brwsende leven getwgt hoe 
dan ook niet van een goede gezondheid. Daarom rivaliseren de eommen· 
tatoren om ler hardst om dit 'juridisch kerkhof', dit 'barokke gebouw', 
deze Jungle van normen', de7..e 'reus op lemen voeten', aan de kuk te 
su~lIen. Als er niet een minimum :ua nmenbang komt, ui bet milieu
recht wel vele wetten maar per SIOI van rekening weinig recht bevauaJ. 

3.2 Beginselen als waarborg voor coherentie 

Rechtsbeginselen bekleden een belangrijke- plaau in de opbouw van juridi
sche systemen en subsystemen, wam lij weerspiegelen waarden of kncht
lij nen. Zij overstijgen aldus de positiefreduelij ke regels die ze in een ratio
nele structuur ordenen. Hun ontwikkeling leidt tot een systematisch 
proces van rationalisering hetgeen met name tot uiting komt in het lo
gisch systematiS(ren van de regels die de materie vormen. Aangeuen ck 
reclnsbeginselen met hun systcembenadering voor de eenheid van het 
recht zorgen midden in het ordelou voorkomcn van de positiefrechtelijke 
regels en daar zij leemten opvullen of tegenstrijdigheden beslechten, garan
deren zij op onmiskenbare wiju de coherentie van het recht. Maar als 
dCi'..e beginselen niet ondersteund worden door een herbronning van de 
teksten, blijven 7..e verslOken van echte rechtsgevolgen. 

Zoals elk juridisch systeem dat een bepaalde gra:l.d v;tn rijpbeid bccft 
bereikt, km het milieurecht stilaan bogen op zijn axiologische coherentie. 
Aan de grond van deze ontwikkeling liggen ongetwijfeld het beginsd dat 
de vervuiler betaalt, het preventiebeg.insel en het voorzorgsbeginsel. De-a 
rechLSbeginselen hebben hun beslag hebben gekr~n in de wet of zijn 
door de rechuleer naar voren geschoven, Jl Doordal ze de ntionaliteit 
van een dergelijk juridisch subsysteem uitdrukken, leveren ze onvermijde
lijk een bijdnge tot de logische syslcllmiS(ring van de milicullormen. 

31 J. Vt:n.chUUmI, 'NUT "'" cocMicaut: van btopnsden ViUl hel milieurech,', R«1n m 
KrmtJr., I99S/~, p. ~21. 
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Oergdijke n:chubeginsden brt.cke~n in elk geval. oen oproep tOt de 
wetgevende en de besruurlijke overheid om de uiteenlopende instrumen_ 
ten IIW het milieurecht in overeenstemming te brengen met de richunoe
n:n die rij bevatten. 

r,ü van voorbeelden tonen trouwens hoe het beginsel m.t de vervuiler be
tuit , bet preventiebeginsel u het voorzorgsbeginsel de regels ordenen in 
een coherem en hiërarchisch gestructureerd geheel. R«huinstrumcntcn 
die op het eerste gericht sterk VOUl elkaar verschillen, wals de milieu
effearappon.age, de milieupl.tnnen en programma's, de mdanismen voor 
conuole en handhaving van het milieurecht, worden helderder en cohe
renll~r W1U1noer ze in verb:md worden gebracht met het prcventiebeginsel. 
Voorn kan het voor"~rgsbeginsel in dit opucht een nieuwe wending 
geven aan de rqlementering inzake de m.ilieu-d"foetenevalu.atie WOUlt dc:-I...e 
berust veeleer op formele (bet volbrengen van een milieu-effectenevalua
tie) d:lJ1 op inhoudelijke verplichtingen (het onclenoek van de ecologische 
aJnvaardbaarheid van het project). Zo ook wordt de ratio Itgis van een 
hele reeks wenen met betrekking tOL het afvalbeheer beïnvloed. door het 
uitdrukkelijk geformuleerde kginsel m.t afval onder controle moet wor
den verwerkt l.Ondu dat dit gevuen voor de gezondheid meebrengt.» 

3.3 Het Wetboek als waarbol'i voor coherentie 

Het herschikken van rechtsregels in een wetboek nut onmiskenbaar 
aangeschreven als het allerbeste middel om coherent ie te waarhorgen. 
Door her en der verspreide regels op system:uische en exhaustieve Wij7.e 
samen te brengen in een gemeenschappelijke constructie, maalt{ men wet 
alleen oen einde aan de versnippering van de bronnen mur neemt men 
tevens de gelegenheid te but om de7..e regels te ordenen volgens logische 
assen. Tegenstrijdigheden worden opgeheven, overlappingen worden 
wec&Cwerkt, leemles worden opgevuld en onafgewerkte stukken van de 
lIlaterie worden aangevuld.. Konom, dwzij het ,,-·etboek wordt het nor
men bestand un een echte heniening onderworpen. Omd~t de lIulcun 
VlUl een codific;nie wel beseffen hoe ventrekkend deze ingreep is, zullen 
ze uÎtemllite omzichtig te werk gallu. Men stretn nur helclt:rheid elJ 

)2 N 0.: ~l_, iA JrQI./ comm ..... r.o'''' ti !ft J«hdJ, B~l, BruylantlGOj, 199~, p. 
V>. 
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kWllliteit, met name die eigenschappen die (.oen wetboek kunnen omvor_ 
men tOt een echt microsystecm met eigen beginselen en interpretatieme
lhodenY Het ontst.un van een rechtsgebied loopt dus gelij k met zijn 
codificatie. Het wetboek is de meest tastbare wijze om de system~tische 
opbouw van het recht weer te geven)< en het bo derhalve niet anders 
aangemerkt worden dan als een hoogtepunt in dit wordingsproces. J~ 

Maar enige behoedzaamheid is wel vereist want de term codificatie kan 
bedrieglijk zijn. Gewooll maar gewag maken V:1n enige codificatie is niet 
voldoende om het bestaan van een nieuwe rechtsgebied te bevestigen. 
Men kan immers twee soon en codificatie onderscheiden en mell moet 
dan ook opletten hoe de codificatie verricht wordt. Terwijl rechtsbeginse
len nagenoeg geen enkele rol spelen in het eerste soon codifi cltie, is hun 
invloed in het tweede model doorsl:roggevend. 

Het eerste model, dat bekend Stalt onder de benaming 'codific:rotie naar 
vastsuand recht ' (codiflcatîon à droit constant), beperkt zich enoe verschil
lende bcpllingen die betrekking hebben op een welbepaalde materie, 
samen te brengen in een enkele tekst. De auteur V;lJl de codificat ie maakl 
dan een compilatie V;lJl de regels zonder hierin ook maar enige wijziging 
aan te brengen, tenzij Wlt de vorm betreft. Omdat het wetboek gecn 
enkele nieuwe regel invoen, kan het het bestaande rocht alleen mlar op 
een amul verwaarloosbare punten bijstellen. Er is geen enkel beginsel dat 
de versnipperde regelgeving de nodige coherent ie kan verstrekken en de 
auteur van de codifiC21ie doet niets meer d:m de'LC regels naast elkaar 
plaatsen. Dit model, dat uiteindelijk meer weg heeft van een coördinatie 
d:ln van een codificatie , biedt derhalve maar een louter formeel criterium 
voor de onderverdeling van het recht. 

De tweede formule daarentegen is er veel meer op gericht het rechtsmate
riaal te systematiseren met verwijzing naar een 3xiologisch criterium; het 
is met andere woorden de bedoeling het rechtSgebeuren te verrijken met 
specifieke waarden. In dat geval biedt het wetboek een echte systeembena
dering. Het wetboek transformecn het rechtsgebied in 'un véritable mi
cro-syslème ju ridique dOlé de métbodes et de principes d'intcrprétation 

)) A. Vi.ndier, 'u erise de I. techniq ... e législalîvc', /)ro,I1;, 1986. nr. 4, p. 7'.l . 
34 M. van & Kerchove et Fr. Osl , LA 'l'1;-1"ruJ"I,,~tn"'" ,",,"'~t di1tmi". Parijl. P.U.F., 

1988,p. 111. 
35 P. OrimRc, 0fJ. CIt. , p. '18. 
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proprCS'" dat t'en grotere waarde beUl dlon de oplelsom V:lIl de deelele
menten. Voor de auteur 'nIl w'n eodificuie komt het erop a;w orde te 
brengen in de bestaande regels: hij zal ha !'Kht opnieuw opbouwen door 
uit de lout. versnip~tde regels een a<U!lal beginselen ai te leiden W'UrOp 
<k nieuwe regels geënt zullen worden. 

Da:,uom mag men de hoop koeSteren du de codificatiepogingen die een 
beetje oven.! in Europa worden ondernomen, danwj de groeiende in
vloed van echte rechubeginselcn, ha milieurecht de gestrengheid en de 
coherentie kunnen geven die men van een rechtsgebied Illag verwach
ten.v Maar hoe voll~ig het milieuwaboek ook is, het kan nooit ai ûjn 
want dan wordt het snel ingehaald door de actualiteit. Zich afulteu tegen 
het verloop der gebeunen~ is uit den bou, dus uI het wetboek moe
Ien evolueren. indien mogelijk op baSIS van :I.ijn beginselen . 

4 De specifieke aud van de rechl5instrumenten van het milieurecht 

.u Een leenplichtig rtdll 

EeD nieuw onderwerp ooderscheiden is één zuk, iets anders is de specifie
ke urd onderkenDen van de rechlsirutrumeoteD die dit onder-werp con· 
ereet gestalte moeten geven. Vandaag de dlog ondervindt het milieurecht 
heel wal moeilijkheden om richzc[( te definiëren :Us een autonoom rechts
gebied omd101 het gcnoodl.lo;tkt is keer op keer de middelen die rijn ont· 
wikkeling moelen schngen te 7.oeken onder de technieken en in het 
begrippenarscnul van het bc:swursrecht, het strafrecht, het flSCaal recht. 
het aansprakelijkheidsrttht. Dit nieuwe rechtsgebied :rou daarom voorna
melijk bestaan uit materiaal dat ontleend is aan de traditionele rechtSgebie
den. Wordt er trouwens ook niet gesproken over milieusu'afrecht en 
milieubelastingrecht? En V.11t de milieurlSCalitei t uiteindelijk niet te herlei
den tot een aanpassing van kbssieke belastinginstrumemcn als de belasting 

)6 A- Vw.d;~r, .. (1/ ., p. 79. 
17 Zie M ZWIUUW _ VlD 7011.100..- "., op de- miliev.bcscbcnrune ,ok Nederland$( ... et 

op ba milWubtbetr. Zie ~ M p<lSlnp lot cWlflCWt;lI ..,den hdsuI ...... on M 
Europao- GnD..:nsd\;ap, onder meer 111 Neokrlaod, ;11 M Duit~ Bondsnpubliek. ;11 
Fnnknik al lil "" Vlaamse Gtws. Zie ook bel <nOdd v ... k"'n C"IU M lIlilieu-
~""nc opst:I.ltld door de R.aad nll Europa.. Wil de rccbuler:r brodt,:ut de biidn
cm in bel .. erk " .... 11. Bod;m n 0 Ryc:kboll (Ulle.), CctiifiuUOll of E,""ron~:.J 
û"', Dal H~, K1u","tr La .. Inll., 1996 
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en de retributie in het kader van hel doel de milieubescherming beter uit 
te bouwen? 

Dele vragen doen bowt twijfel rijzen over de specifieke aard van de 
rechtsinstrUmenten die ten dienste stUJl V.1n bet milieurecht. Het is wel 
waar d.11 vergunningm voor de erploiutie V.1n bedrijven of hinderlijke 
innellingell n..1uwelijlu verschillen van andere bestuurlijke vergunningen 
ell dat de strafburstcllingen in het milieurecht niet m~r zijn dan ten 
Sluk speciul strafrecht. Zelfs al worden zij vaak omschreven als de kroon. 
juwelen van het milieurecht, toch treft men procedurele rechten als het 
participatieredII, het recht om rechtsvorderingen in te stellen of het VOOr. 
lichtillgs- en informatierecht ook :lal! in talrijke andere domeinen van hel 
bc:stuursrechl. )I Hetzelfde geldt overigens voor de slingerbeweging tussen 
dwangregels CII contractuele betrekkingcn. schadeherstc:l ell sclJadeloosuel. 
ling, :unspnkelijkheid ell schuld, codificatie en specialisatie. De: tegenmij. 
dige bewegingen die hier plaatsvinden. ujn echter hc:lemul niet typisch 
voor het milieurcchl. 

Wat meer is, het lijkt alsnog totul onmogc:lijk om echt vernieuwende 
rechtsregels te cret:ren die een concreet antwoord bic:dcn voor de: gestelde: 
problemen , want er gaapt nog steeds een diepe: klooI tussen de juridische 
benadering eu de welensch:appc:lijke bell:adering. Het dilemm:a 7.Îet er ui t 
als volgt. Ofwel wordt de regel opgesteld door de jurist die er niet in 
slaagt de: klurblijkelijk te grOte complClliteit en variabiliteit van het we
tenschappelijk matcriuIte doorwonden en te benutten. Ofwel is de: r«:tel 
het werk van de expert die hierin gewoon een V.1ri:ame van technische 
normen ziet. De expert compenseen zijn gebrek aan juridische competen
tie met de zelfgenoegzaamheid v:an de techniek. Zo blijft de nieu we, sterk 
7bureauctalisch gekleurde rtgel weemand bieden tegen elke ontleding 
door het recht . In tin geval kan stellig gevreesd worden dat het resultut 
juridisch ge7.ien erg midddmatig:tal ujn. Elke groep speci:alisten kan zich 
zo l.1ten opsluiten in zijn eigen v.tk.gebied, in zijn eigen denkwereld. Tn die 
omstandigheden ujn de door juristen dan wel experts uitgedachte regels 
niet bij machte de: verwachtingen in te lossen die men zou koesteren teo 
unzien van een rechtsregel. 

)I Aodcrc recbUCtbieckn ah ha ubtlduecln m ha OOfU\I.llIaIltnftdll m.akm ook ~ruilr. 
VilA deu p~urde .ednen. 
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Opnieuw zou men kunnen besluiten d.u de door het milieurecht unge
wende m;hu;illslrumenten wt'gens de t'alloze olltleningen die men crin 
aantreft, niet voldoende originaliteit venonen Opd:iiI er van een nieuw 
rKhugebied gewag ka.a worden gemaakt. 

4.2 De opkomst v;rn nieuwe rechtsinstrumenten 

De Inditioncle stN.frechteiijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
technieken zijn niet in staat gebleken de uitdagingen vall het leermilieu 
tC beantwoorden. Hierdoor zijn niettemin ten reeks ongewone en nieuwe 
juridische instrumenten tot ontwikkeling gekomen. Nam de klusieke 
bestuursrechtelijke procédés mwt de staat steeds meer gebruik van tech· 
meken die beter aansluiten bij een wisselende en complexe werkelijkheid. 
Zo beschikt het milieurecht over originele instrurnemen wurdoor het 
zich nu reeds ondenc.heidt van andere reclusgebieden . 

Het loont Je moeite even stil te naan bij de specifieke kenmerken van 
een aantal instrumenten die tOt stand gekomen :ujn op buis va.a de voor
genoemde drie btginsden. De techniek van de milieu~ffectenevaluatie is 
een van de mecSl in bet oog springende verschijningsvormen van de pre
ventieve benaderiag die het milieurecht tt'.U1SCCndeen. Opgevat zowel als 
inslrument van conceptie ten behoeve van de projectontwikkelur, maar 
ttgdijkenijd ook als middd om de voorlichting en het overleg met der
den te organiseren en verder ook als instromem om beleidsbeslissingen te 
ondersteunen, Staat deze procedure aan de oorsprong vu een 'stille mi· 
lieurevolutie' waarin ccn groot aantal bijzondere procedures niet alleen 
diepgaande wijzigingen ondcrgun mm ook de beleidsbeslissingen ulf in 
hun diepste wezen veranderen. In dit verband vormen de milieubelastin
gen ccn origineel fiscaalrechtdijk instrument om de gedng1ngen van 
producenten en consumenten in een andere richting te sturen. Tot de 
kernthema's van het milieurecht behoon het herstel van milieuschade: 
gecreëerd en geboetseerd door de drie beginselen beeft dele reclmfiguur 
een eigenheid ontwikkeld die zo nerk is dat de breuk met de klassieke 
beginselen van het burgerlijke-aanspr.lkelijkheidsrecbt onoverkolllelijk is 
geworden. De fout ui uÎtei.ndelij" op de achtergrond verdwijnen en in 
plUIS <barva.a treedt het risico naar voren. De ukerheid van de causali
teÎubaod staat op de belling in naam van vermoedens. De schade wordt 
al geacht collectief Ie zijn en niet meer individueel en persoonlijk. Om 
tenslotte maar een voorbeeld te geven, moet worden gesteld ebt de recht$-
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vorderÎng ter bescherming van het milieu eveneens van een verbijsterende 
originaliteit is. Zowel het collectieve belang, hel belang van het leefmilieu 
als het belang van de komende generaties liggen aan de grond van deze 
rechtsvordering, die evenwel noch een individuele, noch een collectieve 
vordering, noch een actio popuiaru is. Deze enkele voorbeelden lOnen elk 
op hun eigen manier hoe de werking van de rechtsbeginselen de grenzen 
russen de afgescheiden rechtsgebieden openbreekt en hoe die een loopje 
neemt met de onhodoxe stellingen van het besruursrecht, het fiscaal 
recht, het aansprakelijkheidsrecht en het gerechtelijk recht. De ont leende 
rcchtsinstrumenten krijgen dan een nieuwe gedaante en worden afgestemd 
op een nieuwe doelstelling: de bescherming van het leefmili eu. 

Oo k het internatÎonaal milieurecht brengt onder invloed van de beginse
len waarop het berust, opmerkelijke corre<:tics aan in het algemene inter
nationaal recht. Volgens de jongste ontwikkelingen doen cr zich immers 
vernieuwende en baanbrekende tendensen voor, onder meer in de verbin· 
tenissentheorie en in de techniek om deze verbimenisscn terug te koppe.
len op de interne rechtsorde: het is een logica van de 'transordre juridi
que' die hieruit voonspruit." 

Conclusies 

Het ontbreken van een gemeen~happelijke noemer, een wisselende toe. 
passingssfeer en het uitblijven van homogene structuren en rechtsinstru· 
menten die echt het verschil maken met de andere rechtsgebieden, kun
nen een waarnemer doen besluiten dat het milieurecht geen enkel van de 
kenmerken venoollt die bij de verschillende rechtsgebieden juist wel 
aanwC'"L.ig zijn. Zo'n oordeel houdt echter totaal geen rekening met de 
opvallende omwikkelingen die de rechtsregels op het vlak van de milieu
bescherming doorgemaakt hebben. 

De opkomst van een jong rechtsgebied gaat gepaard met het ontstaan van 
nieuwe concepten. In hel geval van het milieu recht zijn dat het 'grond
recht op bescherming van her leefmilieu', het beginsel dat de vervuiler 
betaalt el! het voorzorgsbeginsel. Door de erkenning van deze concepten 

)9 M. K~m!O, 'Singuhrilé du droil im ~rn~tion:>l de ]'eD .. ironne~m', in, ~ /,Qmnus d 
/'mvironMmcot En homnu<gt à A. Km. Pui)., Frison·R<xhe, 1998, p. 318. 
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krijgt hel milieurecht een grotere coherent ie en omwikkelt het een st'ecds 
sterkere eigenheid. Vanuit dit oogpunt bekeken, onderscheidt dit rechtsge
bied zich steeds m~r van de andere rechtsgebieden door zijn onderwerp 
(de noodzakelijke voorwaarden voor het bestaan op a:ude), zijn doel (de 
bescherming), ûjn structuur (codificatie), alsmede door de vernieuwing die 
uitgaat vm de a~ngewende rec.ht~instrumenten (milieubelastingen, unspra
kelijkheid voor milieuschade, ... ). 

Anderzijds is het bouwwerk van wetten en reglementen m~r dan ooi t 
aan een opknapbeun toe, gelet op de overvloed aan regels die hel l~fmi
lieu thans moeten beschermen. Mur waahaamheid is geboden, wmt het 
milieurecht zal slechts verder kunnen bloeien en groeien als gevolg van 
echte hervo rmingen. Om V.ul het milieurecht een re<.:htsgebicd te maken, 
is het immers niet voldoende nieuwe concepten in hel leven te roepen. 
Indien dil niel gevolgd wordt door een diepgaande hervonning v:m bet 
juridische bouwwerk, valt erg Ie vrezen dat het mil ieurecht gedoemd zal 
zijn rond te zwalpen op de baren van tijds. en modeverschijnselen. 

Ten slotte is hel duidelijk geworden dat de opbouw van dit nieuwe 
rechlSgebied, met stukken en brokken, vooral str.ltegische bedoelingen 
heeft. De ontologische thesis moet dus wijken voor de epistemologische 
thesis. Maar hot zou het ook anders kunnen voor dil onderdeel nn de 
recluswetenschap? 
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