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de implementatie van bindende EU-rechtshandelingen niet wordt meegenomen 
met een bredere herziening van de desbetreffende regelgeving of dat in de 
implementatieregeling "extra" nationaal beleid wordt meegenomen. Het nu 

wijzigen van de Klimaatwet ivm de inwerkingtreding van de Europese klimaatwet 
is noodzakelijk om een infractieprocedure door de Europese Commissie tegen 
Nederland te voorkomen. 

 
Streefdoel vs. bindend doel 
Om de Klimaatwet in lijn te brengen met de Europese klimaatwet is het niet 

noodzakelijk om het nationale streefdoel voor 2030 als bindende verplichting te 
formuleren. Dat zou ook het misverstand in de hand kunnen werken dat 
Nederland met het voldoen aan de nationale streefdoelstelling ook voldoet aan de 
EU-reductieverplichtingen. Het wetsvoorstel beoogt juist de onderlinge relatie 

tussen de nationale en de Europese reductiedoelstellingen te verduidelijken. Om 
deze reden is de regering ook niet meegegaan in het advies van de Afdeling 
advisering van de Raad van State dat een bindende doelstelling voor 2030 

noodzakelijk is. De nationale reductieverplichting voor 2030 blijft (vooralsnog) een 
streefdoel dat enige flexibiliteit biedt in de realisatie daarvan. Als zich bijvoorbeeld 
in 2028 onverwachte tegenvallers voordoen in de geraamde uitstoot voor 2030, 

die alleen met zeer kostbare maatregelen op korte termijn gecompenseerd 
kunnen worden, kan de regering kiezen om met minder kostbare maatregelen het 

doel enkele jaren later te realiseren.  
 

Aard van de wet 
Burgers of rechtspersonen kunnen de Staat niet rechtstreeks op grond van de 
Klimaatwet voor de rechter dagen omdat niet wordt voldaan aan de 

reductienormen in de Klimaatwet. Dat heeft te maken met de aard van de wet: de 
Klimaatwet bevat reductiedoelen die gelden als streefdoelen waaraan de regering 
zich heeft te houden bij het ontwikkelen van klimaatbeleid. Deze doelen gelden als 

bestuurlijk-politieke doelen, waarvan de nakoming niet rechtstreeks voor de 
rechter kan worden afgedwongen maar waar het parlement de regering aan kan 
houden. De Klimaatwet waarborgt daarmee een politieke controle op de voortgang 
van het klimaatbeleid. De reductienormen in de Klimaatwet kunnen wel - meer 

indirect - een rol spelen als een burger of maatschappelijke organisatie zich 
beroept op zorgvuldigheidsnormen of verplichtingen voor de Staat op grond van 
de artikelen 2 en 8 van het EVRM en vordert dat Nederland meer inspanningen 

moet leveren in het tegengaan van klimaatverandering, zoals in de Urgenda-zaak. 
Indien in de internationale wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming 
bestaat dat bijvoorbeeld 55% reductie (of mogelijk meer) voor 2030 het minimale 

nodige aandeel van Nederland is om vergaande schade en gevaar van 
klimaatverandering voor leven en gezondheid te voorkomen, dan is deze reductie 
een in het kader van de artikelen 2 en 8 EVRM noodzakelijke maatregel van de 
Staat respectievelijk het Nederlandse ‘fair share’ in de internationale aanpak 

richting dit doel.  
 
Voor een direct beroep op de Klimaatwet is het nodig dat de Klimaatwet zodanig 

wordt gewijzigd dat op grond van deze wet besluiten – zoals vergunningen -  

worden genomen die gekoppeld zijn aan het behalen van de 
reductiedoelstellingen. Daarmee zou het karakter van de Klimaatwet wijzigen van 

een wet die een beleidskader biedt dat ervoor moet zorgen dat de regering de 
doelstellingen haalt naar een wet die concretere normering bevat en zich richt op 
uitvoering door middel van het nemen van concrete besluiten. 




