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Uniek vonnisdwingt Shell tot
grotere reductieCO2-uitstoot
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Amsterdam

Olie-engasbedrijfShellmoetzichmeer
inspannenomzijnCO2-uitstoot terugte
dringen.Dat volgt uit eenuitspraak van
de rechtbankDenHaag gisteren. Actie-
groepMilieudefensie had de zaak aan-
gespannen tegenShell.
De rechtbank heeft Shell en zijn le-

veranciers en afnemers opgedragen de
CO2-uitstoot in 2030met netto 45% te
reduceren ten opzichte van het niveau
van 2019. Het is voor het eerst dat een
rechtervaneenprivaatbedrijfeistdathet
zijn klimaatbeleid aanscherpt. De zaak
tegenShellwasaangespannendoorMi-
lieudefensie, samenmet zes andere or-
ganisaties en17.000 individuele eisers.
Het olie- en gasbedrijf streeft er zelf

naarnettogeenCO2meeruit testotenin
2050.Dat isvolgensMilieudefensieveel
te weinig omopwarming van de aarde
tegen te gaan. Directeur vanMilieude-
fensieDonaldPolsnoemdedeuitspraak
‘echtgeweldignieuwseneengigantische
overwinning voor de aarde, onzekinde-
ren en voor ons allemaal’.

Derechtbankvindthetklimaatbeleid
vanShell ‘niet concreet en volmet voor-
behouden’. Het olieconcern heeft vol-
gensderechtbankdeplichtopwarming
van de aarde tegen te gaan door CO2 te
verminderen bij de eigen raffinage van
olie.MaarShellmoetookzijnbestdoen
deuitstoot vanbroeikasgassenbij afne-
mersteverminderen,bijvoorbeelddoor
autorijders ietsandersaantebiedendan
benzine.
Door het eigen vage klimaatbeleid

dreigtShell zijn ‘reductieverplichtingte
schenden’,zegtderechter. ‘Ditdraagtbij
aande opwarming vande aarde, die tot
gevaarlijkeklimaatverandering leidt en
ernstige risico’smeebrengt voormen-

klimaatrechtspraak aandeUniversiteit
Tilburg, isdeuitspraak ‘zeeropvallend’.
‘Eenprivaatbedrijfwordtaangesproken
op zijn zorgplicht, die geïnterpreteerd
wordt in het licht vanmensenrechten.’
VolgensCelis zal de uitspraak gevolgen
hebbenvooranderefossiele-energiebe-
drijven. ‘Die zullen nu druk voelen om
hun transitiebeleid te versnellen.’

De uitspraak kan
gevolgen hebben
voor andere bedrijven
met veel uitstoot,
zeggen experts

Klimaatbeleid van oliereus is ‘niet concreet en vol voorbehouden’, stelt rechtbank

senrechten, zoals het recht op leven en
een ongestoord gezinsleven.’ Daarom
legt de rechter een klimaatbevel op dat
Shell onmiddellijkmoet uitvoeren.

Shell reageerde schriftelijk. Het con-
cernmeldt dat het ‘miljarden dollars’
steekt in klimaatmaatregelen. ‘We zul-
lenonsblijvenconcentrerenopdeze in-
spanningenenverwachten inberoep te
gaantegendeteleurstellendeuitspraak.’
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De actiegroep
Milieudefensie had
de rechtszaak tegen
Shell aangespannen.
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Directeur Rients Abma van Eu-
medion, de belangenclub van in-
stitutionele beleggers, noemt het
belangrijk dat Shell snel invulling
geeftaanhetvonnis.VolgensAbma
kandeuitspraakbrederegevolgen
hebben. ‘De zorgplicht voormens
enmilieuwaarderechteropwijst,
geldt in bredere zin en niet alleen
voor Shell.’
‘Voor Shell kan de uitspraak,

mits hij tot de Hoge Raad stand-
houdt,behoorlijk ingrijpendzijn’,
zegt Cees van Dam, hoogleraar
OndernemingenMensenrechten
aan de Rotterdam School of Ma-
nagement. ‘Het betekent verdere
CO2-reductie dan nu gepland en
een snellere afbouw van investe-
ringen in fossiel.Ookheefthetge-
volgen voor de concurrentieposi-
tie van het bedrijf.’Wel vindt Van
Damdat investeerders ook steeds
strengereduurzameeisenhebben
endathet vonnis indiezinniet re-
volutionair is.

De rechtbank erkende gisteren
datdeuitspraakgevolgenkanheb-
ben voor de groei van Shell. Maar

dat weegt op tegen ‘het zwaarwe-
gende belang dat wordt gediend
bij het tegengaan van gevaarlijke
klimaatverandering’.

Volgens VanDamkijken ande-
re bedrijven zeker mee. ‘De uit-
spraak geldt formeel alleen voor
Shell, maar kan leiden tot nieu-
we klimaatzaken tegen bedrijven
met veel uitstoot, bijvoorbeeld in
de staalindustrie of luchtvaart en
scheepvaart.Hetzouonverstandig
zijn als andere fossiele bedrijven
hiernietsmeededen.’
Shell stootte in 2018 ongeveer

1,7miljardtonbroeikasgassenuit,
bijnatienkeerzoveelalsdeuitstoot
van heel Nederland en 3% van de
wereldwijde uitstoot. Het bedrijf
presenteerdebeginaprileennieuw
klimaatbeleid. Shellwil zichmeer
richtenopbiobrandstoffen,water-
stof enhet opslaan vanCO2.

DezaakdieMilieudefensieheeft
aangespannen is geïnspireerd op
de zogeheten Urgendazaak uit
2015. Milieuactiegroep Urgenda
wondieklimaatzaaktotenmetde
Hoge Raad, waardoor het kabinet
extra klimaatmaatregelenmoest
nemen.
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