
 

 

 

 

 

 

 

 

Skip Navigation LinksNederlands > Uw mensenrechten > Milieu > Speciale rapporteur voor 

mensenrechten en milieu > Kaderbeginselen inzake mensenrechten en het milieu 

Raambeginselen inzake mensenrechten en milieu (2018) 

Achtergrond en samenvatting van het rapport ( A / HRC / 37/59 ) 

 

In zijn resolutie  28/11 erkende de Raad voor de mensenrechten dat bepaalde aspecten van de 

mensenrechtenverplichtingen met betrekking tot het milieu nog moeten worden verduidelijkt. De Raad 

heeft de speciale rapporteur verzocht deze verplichtingen te blijven bestuderen, in overleg met de 

regeringen, mensenrechtenmechanismen, maatschappelijke organisaties en anderen. In dit verband 

heeft de speciale rapporteur een verslag over de kaderbeginselen inzake mensenrechten en het milieu 

voorgelegd   aan de 37e zitting van de Raad. 

 

In dit verslag ( A / HRC / 37/59 ) stelt de speciale rapporteur, de heer John H. Knox, 16 beginselen voor 

die verband houden met mensenrechten en het milieu, die gebaseerd zijn op het bestaande werk van het 

mensenrechtenstelsel. 

 

Hij heeft ook geselecteerde bronnen voor raamwerkbeginselen en een (gebruikersvriendelijke versie E 

F S A C R ) van de raambeginselen beschikbaar gemaakt. 

 

16 raamwerkbeginselen 

 

Kaderbeginsel 1 - Staten moeten zorgen voor een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving om 

de mensenrechten te eerbiedigen, te beschermen en te eerbiedigen. 

 

Kaderbeginsel 2 - Staten moeten de mensenrechten eerbiedigen, beschermen en eerbiedigen om te 

zorgen voor een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving. 

 

Kaderbeginsel 3 - Staten moeten discriminatie verbieden en zorgen voor een gelijke en effectieve 

bescherming tegen discriminatie in verband met het genot van een veilige, schone, gezonde en 

duurzame omgeving. 

 

Kaderbeginsel 4 - Staten moeten zorgen voor een veilige en stimulerende omgeving waarin individuen, 

groepen en organen van de samenleving die zich bezighouden met mensenrechten of milieukwesties 

vrij van bedreigingen, pesterijen, intimidatie en geweld kunnen opereren. 

 

Kaderbeginsel 5 - Staten dienen de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame 

vergadering met betrekking tot milieuaangelegenheden te respecteren en te beschermen. 

 

Kaderbeginsel 6 - Staten moeten voorzien in voorlichting en bewustmaking van het publiek over 

milieuaangelegenheden. 

 



Kaderbeginsel 7 - Staten moeten openbare toegang tot milieu-informatie verstrekken door informatie te 

verzamelen en te verspreiden en op verzoek betaalbare, effectieve en tijdige toegang tot informatie te 

bieden aan een persoon. 

 

Kaderprincipe 8 - Om te voorkomen dat maatregelen met milieueffecten worden ondernomen of 

toegestaan die het volledige genot van mensenrechten schaden, moeten staten voorafgaande 

beoordeling van de mogelijke milieueffecten van voorgestelde projecten en beleid vereisen, inclusief 

hun mogelijke gevolgen voor het genot van mensenrechten . 

 

Kaderbeginsel 9 - Staten moeten inspraak van het publiek bij besluitvorming met betrekking tot het 

milieu voorzien en faciliteren, en bij het besluitvormingsproces rekening houden met het publiek. 

 

Kaderbeginsel 10 - Staten moeten voorzien in toegang tot effectieve rechtsmiddelen voor schendingen 

van mensenrechten en nationale milieuwetten. 

 

Kaderprincipe 11 - Staten moeten materiële milieunormen vaststellen en handhaven die niet-

discriminerend en niet-retroactief zijn en die op andere wijze de mensenrechten respecteren, 

beschermen en eerbiedigen. 

 

Kaderbeginsel 12 - Staten moeten zorgen voor de effectieve handhaving van hun milieunormen tegen 

publieke en private actoren. 

 

Kaderbeginsel 13 - Staten moeten met elkaar samenwerken om effectieve internationale rechtskaders 

vast te stellen, te handhaven en te handhaven teneinde grensoverschrijdende en mondiale milieuschade 

die het volledige genot van mensenrechten schendt, te voorkomen, te verminderen en te verhelpen. 

 

Kaderbeginsel 14 - Staten moeten aanvullende maatregelen nemen om de rechten te beschermen van 

degenen die het meest kwetsbaar zijn voor of met bijzondere risico's voor milieuschade, rekening 

houdend met hun behoeften, risico's en capaciteiten. 

 

Kaderbeginsel 15 - Staten moeten ervoor zorgen dat zij hun verplichtingen jegens inheemse volkeren 

en leden van traditionele gemeenschappen nakomen, onder meer door: 

 

(a) Herkennen en beschermen van hun rechten op de gronden, grondgebieden en hulpbronnen die zij 

traditioneel bezitten, bewonen of gebruiken; (b) overleg met hen en verkrijgen van hun vrije, 

voorafgaande en geïnformeerde toestemming alvorens ze te verhuizen of andere maatregelen te treffen 

of goed te keuren die van invloed kunnen zijn op hun land, grondgebieden of hulpbronnen; (c) het 

respecteren en beschermen van hun traditionele kennis en praktijken met betrekking tot het behoud en 

het duurzame gebruik van hun gronden, grondgebieden en hulpbronnen; (d) Ervoor zorgen dat zij de 

voordelen van activiteiten met betrekking tot hun gronden, grondgebieden of hulpbronnen eerlijk en 

rechtvaardig delen. 

 

Kaderbeginsel 16 - Staten moeten de mensenrechten respecteren, beschermen en nakomen in de acties 

die zij ondernemen om de uitdagingen op milieugebied aan te pakken en duurzame ontwikkeling na te 

streven. 


