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Met deze brief geeft het kabinet een nadere reactie op het Urgenda-arrest,
zoals aangekondigd in de brief van 20 december 2019 (Kamerstuk 32 813,
nr. 442). Ingegaan wordt op de inhoud van het arrest en op de vervolgstappen van het kabinet. Met deze brief wordt tevens tegemoet gekomen
aan het verzoek van het lid Van der Lee om een reactie van het kabinet op
het arrest te ontvangen.1
Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad laat het rechterlijk bevel aan de Staat om het gezamenlijke
volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen voor
eind 2020 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 1990, in
stand.
De motivering van de Hoge Raad volgt in grote lijnen de eerdere
motivering bij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. De Hoge Raad
benadrukt de uitzonderlijkheid van de situatie. Hij stelt dat de positieve
verplichtingen van art. 2 en 8 EVRM ook van toepassing zijn op het
(mondiale) probleem van klimaatverandering. Er is volgens de Hoge Raad
sprake van een voldoende reëel en ernstig risico op aantasting van het
leven en welzijn van ingezetenen van Nederland als gevolg van klimaatverandering. Art. 2 en 8 EVRM dienen naar het oordeel van de Hoge Raad
zo te worden uitgelegd dat landen erop kunnen worden aangesproken
hun aandeel te leveren in de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen.
Ook stelt de Hoge Raad vast dat in het Nederlandse staatsbestel de
besluitvorming over de reductie van de uitstoot toekomt aan regering en
parlement; zij hebben daarbij een grote mate van vrijheid. Aan de rechter
kan gevraagd worden te beoordelen of de besluitvorming van regering en
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parlement binnen de grenzen van het recht – waaronder het EVRM – blijft.
Het gegeven bevel laat het aan de Staat over om te bepalen welke
concrete (wettelijke) maatregelen hij zal treffen om te voldoen aan het
bevel.
Vervolg
Door het arrest van de Hoge Raad is het reductiebevel onherroepelijk
geworden. Het kabinet blijft werken aan maatregelen gericht op het
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals aangekondigd in
de brief van 20 december jl.
Niet valt uit te sluiten dat het arrest een bredere betekenis heeft. De
Minister van Justitie en Veiligheid zal dat nader bezien en uw Kamer
daarover informeren.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
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