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Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher,
Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius,
Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader
voor het ontwikkelen van beleid gericht op
onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van
de Nederlandse emissies van broeikasgassen
teneinde wereldwijde opwarming van de aarde
en de verandering van het klimaat te beperken
(Klimaatwet)

Nr. 38

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S. TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 19 december 2018
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
I
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Eens in de vijf jaar wordt door Onze Minister beoordeeld of het doel
van het beperken van de wereldwijde opwarming van de aarde tot
maximaal twee graden Celsius met een streven naar anderhalve graad
Celsius wordt behaald. Indien dit niet het geval is, worden de doelstellingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, bij ministeriële regeling
aangepast.
II
In artikel 3, derde lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot
van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd,
luidende:
ea. de beoordeling over het behalen van het doel, bedoeld in artikel 2,
vierde lid, als deze is uitgevoerd, en.
Toelichting
Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord te Parijs.
Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim
onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Het
voorliggende wetsvoorstel dient om dit internationaal overeengekomen
doel na te komen.
Daarom worden iedere 5 jaar de nationaal gestelde emissiedoelen
herijkt op basis van wetenschappelijke kennis over wat nodig is om dit
internationaal overeengekomen doel na te komen. Indien blijkt dat het
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doel van het akkoord van Parijs niet wordt behaald, moeten de doelstellingen in artikel 2 worden aangepast bij ministeriële regeling.
De beoordeling wordt in handen gelegd van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en moet worden meegezonden met de
klimaatnota als de beoordeling is uitgevoerd. Zo heeft de Staten-Generaal
een extra toets op de beoordeling van de Minister.
Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom
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