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Rechtbank: Shell moet CO2-uitstoot drastisch
verminderen
Shell moet de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch omlaag brengen. De rechtbank in Den Haag
heeft dat woensdag bepaald.
De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45 procent zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019. Het vonnis is
een wereldwijd unicum. Nooit eerder verplichtte een rechtbank een groot oliebedrijf tot meer actie tegen de uitstoot
van broeikasgassen. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en daar moet Shell iets tegen doen, vinden
de rechters.De zaak was aangespannen door Milieudefensie, gesteund door ruim 17.000 burgers. Ook andere
organisaties, waaronder Greenpeace, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging, sloten zich aan als mede-eiser.
Belangrijk in het vonnis is dat de rechter een onderscheid maakt tussen de uitstoot die Shell als bedrijf zelf veroorzaakt
en de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van de fossiele brandsto en die het verkoopt. Als het gaat om de
multinational zelf, is de vermindering van 45 procent in 2030 een resultaatverplichting. Waar het gaat om de uitstoot
van leveranciers én eindgebruikers, is het een "zwaarwegende inspanningsverplichting". Tegen de uitspraak is nog
beroep mogelijk.
Recent benoemde EY als controlerend accountant van Shell voor het eerst de nanciële impact van klimaatverandering
en de energietransitie als ‘key audit matter’. Tijdens de jongste aandeelhoudersvergadering van het olieconcern
schaarde bijna een derde van alle aandeelhouders zich achter een klimaatresolutie die Shell oproept om sneller om te
schakelen naar een klimaatvriendelijke koers.
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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... 
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Shell verhuist hoofdkantoor naar Verenigd Koninkrijk,
wordt Brits
Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern
gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het
hoofdkantoor wordt naar... 

NIEUWS

15 november 2021

PBL: bij verminderen broeikasgas is betere opslag
energie nodig
De Nederlandse industrie kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) alleen de eigen plannen voor minder broeikasuitstoot waarmaken, als
er maatregelen... 
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Beleggers zetten big four-accountants onder druk
rondom klimaatrisico's
Grote beleggers willen dat de Britse big four accountantsorganisaties hun
cliënten vragen om duidelijkheid over de gevolgen van klimaatverandering op
de bedrijfsvoering.... 
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Grote accountantskantoren werken mee aan
biljoeneninvestering klimaat
Een coalitie van honderden nanciële instellingen, waaronder een aantal
grote accountantskantoren, hebben bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het
klimaat te... 

