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22 november 2021

Bouwens: 'Vertrek Shell is pyrrusoverwinning
voor milieubeweging'
Door het vertrek van Shell uit Nederland kan het olieconcern besluiten om milieumaatregelen van de
Europese Unie te negeren. Het verkleint de kansen op groene investeringen door Shell.
Dat stelt Jan Bouwens, hoogleraar accounting, FAR-bestuurder en columnist op deze site, in een ingezonden brief in
NRC. In zijn optiek gaat de verplaatsing van het hoofdkantoor van Shell naar Londen om meer dan een handvol
topbestuurders. "De EU verliest een belangrijke partner die nodig is voor de transitie van fossiel naar groen."
Volgens Bouwens betekent het vertrek een "pyrrusoverwinning van de milieubeweging". In de toekomst blijven vooral
beleggers over die minder om het milieu geven, vreest hij. Bovendien kan Shell, met uitzondering van EU-vestigingen,
straks milieumaatregelen van de Europese Unie negeren. "Het VK beheerst de kunst van beleidsconcurrentie als geen
ander en zal dus minder eisen opleggen dan de EU."

Nabijheidseffect
Bouwens verwacht dat de grote kennis die Shell bezit over een energietransitie straks onbenut blijft. "Het vertrek naar
Londen wijst meer op maximalisering van winst uit fossiele brandsto en dan op overgang naar groen." Onderzoek
toont aan dat hoofdkantoren gevoelig zijn voor investeringsvoorstellen uit de nabijheid, betoogt hij. "Ook het
nabijheidse ect geeft dus reden om het Shell hoofdkantoor in Nederland te willen houden."
Volgens de hoogleraar wordt de "groene transitie" niet geholpen door het uit de EU laten vertrekken van bedrijven in
de fossiele energie. "Hopelijk is het vertrek van Shell in dat kader een wake-up call. Als we de transitie willen
bevorderen moeten we de aandacht verleggen van politieke druk naar samenwerking met bedrijven."
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25 oktober 2022

Anticorruptie-organisaties willen heropening
corruptiezaak Shell
Verschillende anticorruptie-organisaties willen dat het Openbaar Ministerie
het onderzoek naar vermeende corruptie door olie- en gasconcern Shell in
Nigeria heropent.... 
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26 september 2022

Milieudefensie: Klimaat moet kernpunt in
accountantscontrole zijn
Niet alleen grote vervuilende bedrijven dragen verantwoordelijkheid voor het
tegengaan van klimaatverandering, maar ook hun accountants, vindt
Milieudefensie. "Accountants... 
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15 september 2022

Shell-baas Van Beurden eind dit jaar weg bij olie- en
gasconcern
Shell-baas Ben van Beurden treedt per 1 januari 2023 terug als topman van
het olie- en gasconcern. De Nederlander wordt dan opgevolgd door Wael
Sawan. Na zijn aftreden... 
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05 juli 2022

Milieudefensie vindt klimaatplannen grote bedrijven
onvoldoende
De klimaatplannen van dertig grote Nederlandse bedrijven schieten nog
"ernstig tekort", meent Milieudefensie. De organisatie begint “juridisch
vooronderzoek” tegen... 

NIEUWS

25 april 2022

Milieudefensie waarschuwt Shell om vonnis rechter
uit te voeren
Shell voert willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te
verminderen niet uit, zegt Milieudefensie. Daarom stuurt de milieuorganisatie
een waarschuwingsbrief... 

