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Persbericht 

 

Nederlandse advocatenkantoren Höcker en NautaDutilh 

 maken juridisch school met klimaatzaak Urgenda 
 

Uitspraak Hoge Raad: bescherming tegen klimaatverandering is een mensenrecht 

 

20 december 2019, Amsterdam –  Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de klimaatzaak 

van Urgenda en heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het 

einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. 

Advocatenkantoren Höcker en NautaDutilh stonden Urgenda bij in deze cassatie tegenover de 

Nederlandse staat. Zij bepleitten het fundamentele rechtsbeginsel dat de rechtspraak de taak heeft 

om de mensenrechten van de Nederlandse burger te beschermen tegen de gevaren van 

klimaatverandering. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dit. 

 

De zaak heeft in Nederland en daarbuiten een juridische en publieke discussie op gang gebracht over 

klimaatverandering en de mogelijke rechtsmiddelen daartegen. De Urgenda-zaak is de eerste zaak ter 

wereld waarin een nationale rechtbank een specifiek bevel heeft gegeven aan een staat. Het is ook de 

eerste zaak waarin mensenrechten de basis hebben gelegd voor een dergelijk bevel. De nauwe 

samenwerking tussen Höcker en NautaDutilh heeft een juridisch precedent bewerkstelligd met wereldwijde 

impact. Vanaf 2015 zijn er meerdere uitspraken in binnen- en buitenland geweest die verwezen naar de 

diverse uitspraken in deze zaak in Nederland. Nederland loopt hierin dan ook voorop. 

 

Koos van den Berg van Höcker Advocaten heeft Urgenda vanaf het begin bijgestaan in deze zaak. Hij zegt 

over de uitspraak van vandaag: “Het aansprakelijkheidsrecht gaat over het afbakenen van ieders 

verantwoordelijkheden – ook die van de overheid - en het vaststellen van het gedrag dat wij van elkaar 

mogen eisen in het soort samenleving dat wij met elkaar willen zijn. Rechters kunnen het klimaatprobleem 

niet oplossen, maar moedige rechters kunnen politici wel bevelen hun verantwoordelijkheid te nemen als zij 

hun stilzitten niet kunnen rechtvaardigen met overtuigende zakelijke argumenten die steun vinden in de 

wet. Dat is met de uitspraak van de Hoge Raad vandaag opnieuw gebeurd. De hoogste rechter in 

Nederland heeft bevestigd dat de Nederlandse overheid een eigen, individuele verantwoordelijkheid heeft 

voor het bijdragen aan een gevaarlijke klimaatverandering, en dat zij door haar eigen burgers op die 

verantwoordelijkheid kan worden aangesproken bij de rechter. Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat en 

met de samenwerking met het fantastische team van NautaDutilh.” 

 

Freerk Vermeulen, de leidend raadsman van het team van NautaDutilh voor Urgenda, zegt hierover: 

"Klimaat is een discussie geworden van believers en non-believers, dreamers, drammers en doemdenkers. 

In deze zaak spreken wij alleen over bewijs. De rechters hebben aantoonbare feiten en risico’s diepgaand 

beoordeeld. Zij hebben het onrechtmatig bevonden dat de Nederlandse staat hier onvoldoende naar 

handelt. Zij bieden daarmee rechtsbescherming aan de Nederlandse burger. Dat is een compliment aan de 

Nederlandse rechters. Datzelfde bewijs toont aan dat de komende 5 jaar allesbepalend zijn voor hoe de 

aarde er de komende 200 jaar zal uitzien. Timing is dan ook een cruciale en complicerende factor 

gebleken: 2020 nadert snel en de termijnen voor het indienen van de uitgebreide stukken en mondelinge 

pleidooien van deze zaak waren kort. In combinatie met de juridische complexiteit van de zaak, waren wij 

als advocatenkantoor de uitgelezen partij om dit bij de Hoge Raad te bepleiten. Dit alles heeft het team van 

NautaDutilh, samen met het team van Höcker, pro-bono op zich genomen. Wij zijn dan ook ontzettend trots 

op de samenwerking met Urgenda en Höcker, en het prachtige en ook juridisch belangwekkende 

resultaat.” 
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Over Höcker 

Höcker is een Amsterdams kantoor dat graag de grenzen verlegt. Wij zijn gespecialiseerd in onderne-

mingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, ICT, media & marketing, collectieve acties en ge-

schillenoplossing. Höcker heeft daarnaast een speciale focus op algemeen belang zaken, zoals de Ur-

genda zaak, die Höcker sinds 2012 behandelt. Ga voor meer informatie naar www.hocker.nl. 

 

Over NautaDutilh 

NautaDutilh is een internationaal advocatenkantoor. Wij adviseren onze cliënten onder Nederlands, Bel-

gisch en Luxemburgs recht. We hebben vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, Luxem-

burg, en New York. Ga voor meer informatie naar www.nautadutilh.com 

 

Contacten voor de pers 

NautaDutilh       Höcker Advocaten 

Aafke van Daelen      Marijn Kingma 

T: + 31 20 71 71 386      T: + 31 20 57 77 700 

M: +31 6 46 92 93 39      M: +31 6 43 36 63 35  

E: aafke.vandaelen@nautadutilh.com     E: kingma@hocker.nl  
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