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Brussel, 1 december 2014 

 

Geachte mede-eiser, 

 

Inleiding 

Bedankt voor uw opgave als mede-eiser in de klimaatzaak tegen de Belgische overheden 

(federale overheid, Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Het voeren 

van deze rechtszaak zal u persoonlijk niets kosten, ongeacht de uitkomst. Het is van groot belang 

dat u deze brief doorneemt en uiterlijk op 15 januari 2015 de gevraagde gegevens heeft 

opgegeven.  

 

Klimaatzaak wenst, samen met u, een rechtszaak instellen tegen de bevoegde Belgische 

overheden, om de Belgische bevolking te beschermen tegen een aantasting van hun rechten 

als gevolg van de opwarming van het klimaat. Met de rechtszaak zullen de Belgische overheden 

aangespoord worden om de nodige maatregelen te nemen voor de vermindering van uitstoot 

van broeikasgassen. De vermindering moet zodanig zijn dat een gevaarlijke klimaatverandering 

van meer dan 2°C vermeden zou worden.  

 

Ondergetekende zal tezamen met advocaat mr. Roger Cox van Paulussen Advocaten, 

gesteund door andere advocaten en juristen, als advocaat optreden van Klimaatzaak en van 

alle particuliere eisers. In deze brief zal ik kort uiteenzetten hoe de procedure zal verlopen, wat 

uw aandeel als mede-eiser hierin is en welke gegevens ik daarvoor nog van u nodig heb.  

 

Verloop van de procedure  

Om de gerechtelijke procedure tegen de Staat op te starten, dient via een deurwaarder een 

dagvaarding aan de Belgische overheden betekend te worden. In de dagvaarding moeten alle 

eisers (waaronder u dus) vermeld worden en moeten ook alle gronden en vorderingen 

opgenomen worden, zoals bijvoorbeeld dat de overheden de CO2 uitstoot drastisch moeten 

verminderen. 

 

In Nederland werd reeds een gelijkaardige procedure door mr. Roger Cox opgestart. De 

dagvaarding en conclusies in die zaak worden gepubliceerd op www.wijwillenactie.nl. Zo hebt u 

dus al een beeld van het standpunt dat gevoerd zal worden en de vorderingen die ingesteld 



 

 

 
 

zullen. In België zullen in essentie gelijkaardige argumenten en vorderingen ingeroepen worden. 

Aangezien het om een ander rechtsstelsel gaat, zullen er uiteraard ook verschillen zijn. 

 

De definitieve versie van de Belgische dagvaarding wordt gepubliceerd op de website 

www.klimaatzaak.be, nadat de dagvaardingen betekend zijn aan de Belgische overheden. 

Ook de nadere schriftelijke processtukken zullen daar te zijner tijd op terug te lezen zijn. 

 

De Belgische overheden zullen daarna de mogelijkheid krijgen om schriftelijk te antwoorden. 

Hierna zal de rechter bepalen wat het verdere verloop is van de procedure en uiteindelijk 

wanneer vonnis gewezen zal worden. Via de website www.klimaatzaak.be en/of via 

nieuwsbrieven van Klimaatzaak VZW zult u van het verloop van de procedure op de hoogte 

worden gehouden.  

 

Als mede-eiser zult u met uw volledige naam, woonplaats, geboortedatum en beroep worden 

vermeld in de dagvaarding. Indien u namens uw kinderen wenst op te treden, zullen zowel u als 

uw kinderen in de dagvaarding vermeld worden. In de volmacht zal u de mogelijkheid geboden 

worden om aan te duiden of u wenst dat u naam gepubliceerd wordt op de website. 

 

Machtiging Klimaatzaak en Philippe & Partners 

Om de aanpak van de procedure effectief en efficiënt te laten verlopen, verzoek ik u gaarne 

door ondertekening van de verklaring onderaan deze brief Klimaatzaak onherroepelijk te 

machtigen om u te vertegenwoordigen in de procedure. Dit betekent dat zij namens u, in 

onderling overleg met ondergetekende en met mr. Roger Cox, alle procesbeslissingen neemt. 

Het betreft dan bijvoorbeeld de goedkeuring van processtukken en het intrekken van de 

procedure indien daartoe aanleiding bestaat. Ook indien de vordering van Klimaatzaak zelf 

bijvoorbeeld niet-ontvankelijk verklaard wordt, zal zij namens u de procedure voortzetten en de 

nodige beslissingen nemen. Wij vragen er begrip voor dat afstemming met alle mede-eisers een 

onmogelijke opgave is, zodat wij voor deze aanpak hebben gekozen. 

 

Tevens verzoek ik u vriendelijk om een onherroepelijke volmacht te verlenen aan 

ondergetekende en mr. Roger Cox om uw belangen waar te nemen in deze rechtszaak. Om 

efficiënte redenen zal deze volmacht ook gelden voor alle personen (juristen en advocaten) die 

zij zouden aanduiden.  

 



 

 

 
 

Alle kosten die verband houden met de procedure (zoals het rolrecht, de advocaatkosten, de 

kosten voor betekening van de dagvaarding, de rechtsplegingsvergoeding etc.) zullen voldaan 

worden door Klimaatzaak. In het procesrecht geldt: de verliezer betaalt. Mocht de procedure 

dus in het slechtste geval verloren worden, zal de rechter waarschijnlijk alle (mede-)eisers, 

veroordelen tot vergoeding van de proceskosten van de Belgische overheden. Klimaatzaak zal 

echter ook deze proceskostenveroordeling voor haar rekening nemen. U bent dus in geen geval 

gehouden bij te dragen aan de kosten van de te voeren procedure. Indien u toch een donatie 

wenst te doen aan Klimaatzaak ten behoeve van de procedure, dan kunt u dat doen op het 

bankrekeningnummer BE57 5230 4673 0635 (Triodos Bank) t.n.v. Klimaatzaak. Uw vrijblijvende 

donatie wordt zeer gewaardeerd.  

 

Eventuele vergoedingen (zoals een veroordeling van de overheden in de proceskosten van 

Klimaatzaak) zullen door Klimaatzaak worden ontvangen. De schadevergoedingen zullen 

aangewend worden voor de uitvoering van eventuele rechterlijke bevelen of bij gebreke 

daaraan, voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van Klimaatzaak. In geen geval 

zal enige schadevergoeding worden uitgekeerd aan de leden van de VZW. 

 

Indien ondergetekende op een gegeven moment uit de procedure wenst te stappen, dient hij 

dit schriftelijk (per post/fax/e-mail) mee te delen aan Klimaatzaak VZW (De Fiennestraat 77, 1070 

Brussel (Anderlecht)).  

 

Aan te leveren gegevens voor 15 januari 2015 

Om u op te kunnen nemen als mede-eiser in de dagvaarding, heb ik enkele persoonsgegevens 

nodig. Ik verzoek u daarom om de verklaring onderaan deze brief aan te vullen met uw 

gegevens. Indien u optreedt als vertegenwoordiger van uw kinderen, gebruik dan het 

aangepaste formulier ‘vertegenwoordiger minderjarige’ dat u eveneens onderaan deze brief 

aantreft. 

 

U wordt vriendelijk verzocht om de ingevulde en ondertekende verklaring uiterlijk 15 januari 2015 

te zenden aan info@klimaatzaak.be, of te uploaden op de website www.klimaatzaak.be. Door 

tijdige ontvangst van het correct ingevulde formulier, wordt uw deelname aan de procedure 

bevestigd. Indien u niet in de gelegenheid bent de stukken digitaal aan te leveren kunt u deze 

per post zenden aan Klimaatzaak VZW, De Fiennestraat 77, 1070 Anderlecht.  

 



 

 

 
 

Alle persoonsgegevens die u verstrekt, worden slechts gebruikt in het kader van de te voeren 

procedure. De gegevens zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de 

dagvaarding verwerkt worden. Mocht het voorkomen dat u ondanks uw aanmelding 

abusievelijk niet dan wel foutief wordt vermeld in de dagvaarding, vragen wij uw begrip 

hiervoor. Noch Klimaatzaak, noch ondergetekende kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld 

worden. 

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en zie uw reactie graag uiterlijk 

15 januari 2015 tegemoet. Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met Klimaatzaak VZW 

via info@klimaatzaak.be. 

 

Met vriendelijke groet, 

Philippe & Partners, 

 

 

Denis PHILIPPE 

  



 

 

 
 

I. Verklaring natuurlijk persoon 

 

Ondergetekende,  

 

Voornaam*:…………………………………………………………………………………………………………… 

Naam (ook meisjesnaam)*:……………….………………………………………………………………………. 

Adres*:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum*:…………………………………………………………………………………………………… 

Beroep*:……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

* Deze gegevens moeten vermeld worden in de dagvaarding. Indien u geen beroep hebt, kan 

u invullen “zonder beroep”. 

 

• wenst naast Klimaatzaak VZW, gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht) in De Fiennestraat 

77 (KBO 0567.926.684), als mede-eiser(es) op te treden in de klimaatprocedure tegen de 

Belgische overheden (federale overheid, Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest); met de rechtszaak wenst ondergetekende zich te beschermen 

tegen een aantasting van zijn rechten ten gevolge van de opwarming van het klimaat; 

• verleent hiertoe aan 

1) mr. Denis Philippe (Philippe & Partners, met kantoor te Terhulpsesteenweg 181/9, 1170 

Watermaal-Bosvoorde, KBO 0501.774.565) en 

2) mr. R.H.J. Cox (Paulussen Advocaten, met kantoor te Sint-Pieterskade 26, 6212 AD 

Maastricht, Nederland)  

een onherroepelijke volmacht om zijn belangen waar te nemen in de klimaatprocedure, 

evenals aan alle personen (juristen en advocaten) die zij zouden aanduiden; 

• verleent aan Klimaatzaak VZW in overleg met de voormelde advocaten tevens 

onherroepelijke volmacht om namens hem/haar alle procesbeslissingen welke deze 

noodzakelijk, nuttig of wenselijk voorkomen; hierin zijn onder andere begrepen de 

strategische beslissingen van de rechtszaak, de formulering van de vorderingen en de 

wijze van tenuitvoerlegging van een eventueel vonnis; 

 

Ik ga akkoord dat mijn naam bekend gemaakt wordt op de website www.klimaatzaak.be :  

JA / NEE 

 

Ik wens de nieuwsbrief van Klimaatzaak VZW te ontvangen :  

JA / NEE 

 

Ondertekend te ………………………………….op……………………………..…………………………… 

 

 

(handtekening)



 

 

 
 

II. Verklaring vertegenwoordiger minderjarige: 

 

(De minderjarige is zelf niet bevoegd om als mede-eiser op te treden maar moet 

vertegenwoordigd worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Dat is de ouder of de 

voogd. Indien beide ouders het gezag hebben, dienen beide ouders gezamenlijk de 

minderjarige te vertegenwoordigen.) 

 

Ondergetekende,  

 

Volledige voornamen vertegenwoordiger(s)*:……………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam (en meisjesnaam) vertegenwoordiger(s)*:………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats vertegenwoordiger(s)*:…………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Geboortedatum vertegenwoordigers *:……………………………………………………………………….. 

Beroep vertegenwoordigers *:……………………………………………………………………………………. 

 

E-mailadres vertegenwoordigers:……………………………………………………………………………….. 

 

Als wettelijk vertegenwoordiger van,  

 

Volledige voornamen minderjarige*:………………………………………..…………………………………... 

Achternaam minderjarige*: …………………………………………………………………..……..……………. 

Woonplaats minderjarige*: ………………………………………………………………………..…..………….. 

Geboortedatum minderjarige*:…………………………………………………………………………..………. 

 

* Deze gegevens moeten vermeld worden in de dagvaarding. Indien u geen beroep hebt, kan 

u invullen “zonder beroep”. 

 

• wenst naast Klimaatzaak VZW, gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht) in De Fiennestraat 

77 (KBO 0567.926.684), als mede-eiser(es) op te treden in de klimaatprocedure tegen de 

Belgische overheden (federale overheid, Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest); met de rechtszaak wenst ondergetekende zich te beschermen 

tegen een aantasting van zijn rechten ten gevolge van de opwarming van het klimaat; 

• verleent hiertoe aan 

1) mr. Denis Philippe (Philippe & Partners, met kantoor te Terhulpsesteenweg 181/9, 1170 

Watermaal-Bosvoorde, KBO 0501.774.565) en 

2) mr. R.H.J. Cox (Paulussen Advocaten, met kantoor te Sint-Pieterskade 26, 6212 AD 

Maastricht, Nederland)  

een onherroepelijke volmacht om zijn belangen waar te nemen in de klimaatprocedure, 

evenals aan alle personen (juristen en advocaten) die zij zouden aanduiden; 



 

 

 
 

• verleent aan Klimaatzaak VZW in overleg met de voormelde advocaten tevens 

onherroepelijke volmacht om namens hem/haar alle procesbeslissingen welke deze 

noodzakelijk, nuttig of wenselijk voorkomen; hierin zijn onder andere begrepen de 

strategische beslissingen van de rechtszaak, de formulering van de vorderingen en de 

wijze van tenuitvoerlegging van een eventueel vonnis; 

 

Ik ga akkoord dat de naam van de minderjarige bekend gemaakt wordt op de website 

www.klimaatzaak.be :  

JA / NEE 

 

Ik wens de nieuwsbrief van Klimaatzaak VZW te ontvangen :  

JA / NEE 

 

Ondertekend te ………………………………….op……………………………..…………………………… 

 

 

 

(handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 

 

 


