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is als hoogleraar Global 
Sustainability Governance 
verbonden aan de 
Universiteit Utrecht. Hij 
richt zich op de rol van 
internationale instellingen 
in het mondiale 
duurzaamheidsbeheer. 
Prof. Biermann studeerde 
politieke wetenschappen 
en rechten in Berlin en 
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15.15 uur 

Lezing door Prof. Dr. Gerhard Wagner, 

Humboldt Universitat Berlin 
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Prima Klima - Klimaatbescherming door 
de rechter? 

Online-Symposium 
Vrijdag, 1 oktober 2021 
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Prima Klima - Klimaatbescherming door de 

rechter? 

72e jaarvergadering van de Duits-Nederlandse 
Juristenconferentie 2021 

Vrijdag, 1 oktober 2021, 15.00 — 17.30 uur 

www.deutsch-niederlaendische-juristenkonferenz.de 

Online forum 

Deelname aan het webinar gaat via 
Zoom. In tegenstelling tot de 
oorspronkelijke plannen, kan een 
symposium in hybriede vorm helaas niet 
worden gerealiseerd. Deelname is 
gratis. 

De inschrijving is mogelijk via e-mail. 
Stuur een e-mail met als onderwerp 
VVebinar" naar: dnjk@vandiepen.com. 

In mei 2021 heeft de rechtbank in Den Haag in een 
baanbrekende uitspraak de Shell Groep bevolen de CO2-
uitstoot tegen 2030 met 45 procent te verminderen ten 
opzichte van het niveau van 2019 Kort daarvoor heeft het 
Bundesverfassungsgencht de Duitse regenng opgedragen 
om de klimaatbeschermingswet aan te passen, en daarbij de 
kant van toekomstige generates gekozen 

"Maar is de rechtbank wel bevoegd om klimaatbeleid te 
maken9" vragen critici. Terecht9 

Gedurende het Symposium van dit jaar zullen wij dit boeende 
onderwerp vanuit Duits en Nederlands perspectef bekijken 

Na succesvolle registratie ontvangt u eerst een 
bevestiging per e-mail, en kort voor het evenement een 
e-mail met een link naar de videostream van het 
evenement en verdere uitleg. 

De uiterste datum voor de inschrijving is 25 september 
2021. 
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