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Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister voor Klimaat en Energie over 
de uitspraak van de rechter in de zaak tussen RWE en Uniper en de Staat 
(ingezonden 1 december 2022). 

Vraag 1
Wat is uw reactie op de uitspraak van de rechter in de zaak tussen de staat en 
de kolencentrales?1 Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor uw klimaatbe-
leid? 

Vraag 2
Kunt u aangeven of er beleid geremd (of beïnvloed) is uit angst voor 
juridische procedures? Zo ja, welke en hoe wordt daar nu vervolg aan 
gegeven? 

Vraag 3
Zijn er nog lopende arbitragezaken? Welke uitkomst verwacht u hier? 

Vraag 4
Zijn er meer lopende claims van fossiele industrie? Kunt u uw antwoord 
toelichten? 

Vraag 5
Beïnvloedt deze uitspraak de ambities voor normering en verplichting tot 
verduurzaming bij industrie? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 6
Heeft deze uitspraak effect op de mogelijkheid om fossiele energieopwekking 
sneller af te bouwen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 7
Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de nadeelcompensatie voor 
kolencentrales bij afbouw van hun activiteiten? Kunt u uw antwoord 
toelichten? 

1 RTL nieuws, 30 november 2022, «Overwinning voor de staat: geen schadevergoeding voor 
kolencentrales». (https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5350207/rwe-uniper-rechtszaak-
overheid-kolencentrales-sluiting-wet-verbod-kolen).
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Vraag 8
Welke effecten heeft deze uitspraak voor andere beleidsdoelstellingen met 
betrekking tot de verduurzaming van Nederland? 

Vraag 9
Bent u van plan om nu strenger op te treden tegenover vervuilende industrie 
om zo verduurzaming af te dwingen? 

Vraag 10
Wat zijn de kosten die gemoeid zijn met deze juridische procedure? Bent u 
bereid deze kosten te verhalen op de bedrijven die de Staat hebben aange-
klaagd? Kunt u uw antwoord toelichten?
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