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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 aan de oliemaatschappij.
Volgens Milieudefensie is het oordeel van de rechter "duidelijk en noodzakelijk" en moet Shell stoppen met het
"veroorzaken" van klimaatverandering. "Het bestuur moet zich ervan bewust zijn dat het Shell moedwillig blootstelt
aan potentiële schadeclaims die het bedrijf nooit zou kunnen betalen", aldus campagneleider Nine de Pater van
Milieudefensie.
In mei vorig jaar oordeelde de rechter dat Shell de uitstoot in 2030 met 45 procent moet verminderen ten opzichte van
2019. Daar moest het bedrijf direct mee beginnen. Shell besloot tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. De
oliemaatschappij zegt dat het niet e ectief is om klimaatverandering aan te pakken door één bedrijf en zijn klanten de
uitstoot te laten verminderen.

Bewijzen stapelen zich op
Milieudefensie ziet het hoger beroep tegen Shell met vertrouwen tegemoet. "De bewijzen dat Shell gevaarlijke
klimaatverandering bevordert en daarmee mensenlevens bedreigt, stapelen zich sinds het vonnis vorig jaar alleen
maar op", stelt de campagneleider. Nu is er nog een kans om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden
Celsius, benadrukt de milieuorganisatie in haar brief aan Shell. Ook de grootste aandeelhouders hebben de brief
ontvangen.
Milieudefensie stelt in de brief dat Shell veel meer investeert in fossiele energie dan in duurzame en hernieuwbare
energiebronnen. Plannen om de uitstoot omlaag te brengen in alle sectoren van het bedrijf ontbreken. De
milieuorganisatie roept de topbestuurders op om zich te houden aan de uitspraak van de rechter.

Reactie Shell
Shell zegt in een reactie de brief van Milieudefensie te bestuderen. Daarbij stelt het bedrijf ook dat de rechtbank Shell
een ruime beoordelingsvrijheid heeft gegeven over de manier waarop zij aan de reductieverplichting voor 2030 kan
voldoen.
"Onze strategie en de acties die wij ondernemen, plaatsen ons in een goede positie om aan de verplichtingen van de
rechtbank te voldoen. Dit omvat het boeken van sterke vooruitgang ten opzichte van de klimaatdoelstellingen, die naar
onze stellige overtuiging zijn afgestemd op de ambitieuze doelstellingen van het VN-akkoord van Parijs over
klimaatverandering."
Controlerend accountant EY stelde vorig jaar in de verklaring bij de jaarcijfers van Shell vraagtekens bij de
klimaatdoelstellingen van het olieconcern.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen door
bedrijven in EU dichterbij
Europese ministers hebben overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel
voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor
bedrijven. 
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Economie veroorzaakt miljardenschade aan
biodiversiteit
De productie en consumptie in Nederland veroorzaken voor bijna veertig
miljard euro schade aan de biodiversiteit. Die schade wordt veroorzaakt door
niet-duurzaam... 

MKB

01 december 2022

'Duurzaamheids-verantwoording wordt een must in
het mkb'
In 2023 gaat elke mkb-ondernemer merken dat het menens is met
duurzaamheid. Maar veel bedrijven weten niet hoe te verduurzamen, meent
Harry Marissen van de Commissie... 
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FTM: 'Groene fondsen investeren in fossiele industrie
of luchtvaart'
Bijna de helft van de Europese beleggingsfondsen die zichzelf 'donkergroen'
noemen, investeert toch in de fossiele industrie of de luchtvaart. 
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Gemengde reacties bij uitkomst COP27
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het
"belangrijk" dat er op de VN-klimaattop in Egypte stappen zijn gezet om
arme landen te helpen met klimaatschade... 

