






Op 26 mei heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak tegen Shell en heeft Shell 
bevolen om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-groep, 
haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit volume 
eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell is tegen het vonnis in beroep gegaan. 

In de ACKE van 3 juni is gevraagd om in kaart te brengen wat voor gevolgen deze uitspraak heeft 
voor het beleid van de Rijksoverheid. Een eerste analyse van het vonnis laat zien dat er voor de 
overheid geen juridische verplichtingen voortvloeien uit deze rechtszaak. Maar er is onder het 
bedrijfsleven onrust ontstaan over de vraag of ze kwetsbaar zijn voor vergelijkbare rechtszaken. 
Ook is de vraag gesteld over de overheid niet scherper moet toezien op (rapportage over) 
emissiereducties door bedrijven, zodat dit soort zaken niet voor de rechter komen.  

Hieronder wordt nader ingegaan op een aantal vragen op het gebied van klimaatbeleid die 
voortvloeien uit de vraag of de overheid een sterkere regierol zou moeten pakken (bredere 
duurzaamheidsvragen in relatie tot corporate governance worden door de werkgroep 
investeringsklimaat bekeken).  

De hoofdvraag vanuit Klimaatperspectief: 

Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere 
rol pakken bij het sturen op emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst van 
Parijs (hierna: het 1,5°C doel)?  

Deelvraag 1: op welke bedrijven dient dit mogelijke beleid zich te richten en welk deel 
van de uitstoot? 

Ten eerste doet zich de vraag voor op welke bedrijven de overheid zich daarbij zou moeten richten: 
op alle bedrijven in Nederland of op bedrijven die een broeikasgasuitstoot hebben boven een 
bepaald (significant) niveau en die internationaal actief zijn?  

Ten tweede geldt hier de vraag wat de geografische afbakening is van deze uitstoot (nationaal, 
Europees en wereldwijd) en of het om de eigen uitstoot (scope 1) en/of die in de hele keten van 
een bedrijf (scope 2 en 3)? 

Na beantwoording van de bovenstaande vragen kan ook bezien worden welke uitstoot precies in 
beeld is en daarmee ook welke impact het zou kunnen hebben om aanvullend beleid te voeren 
gericht op de uitstoot van individuele bedrijven (afgezet tegen de uitstootontwikkeling zonder 
dergelijk beleid).  

Deelvraag 2: wat is de inhoudelijke basis voor deze mogelijke normen? 

Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven 
en overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te 
zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  
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Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
 
Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 

Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 

Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 
continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  



Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 
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Concept d.d. 9 september 2021 

ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep in 
samenwerking met de werkgroep klimaat – vanwege de samenhang tussen de onderwerpen - de 
uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissie-scopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep en ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren.   
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank stelt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren niet 
alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UN Guiding Principles (UNGP) 
en OESO-richtlijnen. Dit zijn soft law instrumenten die gezaghebbend en internationaal breed 
gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten aanzien van de verantwoordelijkheid van 
Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn neergelegd. Om die reden leent deze soft 
law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te dienen bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNPG maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende stappen dienen te nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve tot gevolg 
hebben dat de overheid stappen dient te ondernemen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in de 
procedure vastgesteld dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is en dat alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld zij wereldwijd verantwoordelijk is 
voor een substantiële CO2-uitstoot. Een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele Staten, 
waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren  Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan hun eigen verantwoordelijkheid, kan de overheid instrumenten 
zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
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geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4 De 
rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
(UNGP) en ook andere soft law-instrumenten, zoals de UN Global Compact ‘principles’ en de OESO 
Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). De rechtbank stelt dat de in 
de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren 
een mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook 
actief zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen 
inzake de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang 
boven de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen 
dus niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5 De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 
2011 verwacht dat Europese bedrijven voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om 
mensenrechten te respecteren, zoals verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om 
als leidraad te dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de 
rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van 
de UNGP, het niet ter zake doet of Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de 
UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Deze vraag is tweeledig  Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid   

1  “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur  De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben  De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie  De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan  Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r o  4 4 16)   

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid dat degene die jegens een ander een 
onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die de ander 
dientengevolge lijdt, te vergoeden. Het tweede lid verduidelijkt dat als onrechtmatige daad wordt aangemerkt 
een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens het 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Uitzondering is de aanwezigheid van een 
rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1 3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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is op voorhand lastig te beantwoorden  Het hangt onder meer af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken  

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant   
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van 
mensenrechten, (2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten 
en (3) toegang tot herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van 
bedrijfsactiviteiten  Onder UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten 
beschermen tegen mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium 
en/of jurisdictie  In UNGP 2 is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen 
te zetten aan welke verwachtingen bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het 
territorium en/of jurisdictie van de staat met betrekking tot het respecteren van  
mensenrechten  Nederland heeft de UNGP en de OESO-richtlijnen onderschreven en beoogt 
de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te verduidelijken door het aannemen 
van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van bedrijven   
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van staten 
en die van bedrijven  De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt 
verder dan die van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie  Dit betekent dat ze passende stappen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen 
middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures 10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 
beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
12 Bron 
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Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
De rechtbank zoekt op de volgende wijze aansluiting bij het reductiepad van 1,5°C  
Allereerst stelt de rechtbank dat in de klimaatwetenschap en binnen de internationale 
gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet mag 
toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het pre-industriële 
tijdperk  In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige temperatuurstijging niet hoger 
mag zijn dan 1,5°C 13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties  In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden  De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C  
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen 14  
 
Tot slot stelt de rechtbank dat het resterende koolstufbudget beperkt is  Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC  Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt  Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank 15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019 17 

De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G 3  
 
2. Stelt de rechtbank dat het voor het beperken van risico’s op schade door (gevaarlijke) 
klimaatverandering voor de ingezetenen van Nederland en het waddengebied noodzakelijk is om de 
mondiale opwarming tot 1,5°C te beperken? 
 
3. In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad voor het reductiebevel voor de Staat ook aansluiting 
gezocht bij de brede consensus in de klimaatwetenschap en de internationale gemeenschap. Sluit 
de uitspraak van de rechtbank daarop aan? 
 
Vraag B2 en B3 worden hier tezamen beantwoord  
 
Een heel aantal aspecten uit de Urgenda-uitspraken zijn in dit vonnis van de rechtbank 
overgenomen, zoals ook het uitgangspunt dat een beperking van de opwarming tot 1,5°C als norm 
volgt uit de internationale klimaatafspraken  Het vonnis van de rechtbank sluit aan op het Urgenda-
arrest van de Hoge Raad ten aanzien van de brede consensus in de klimaatwetenschap en de 

 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 
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4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikel 2 en 8 EVRM een 
verplichting schept om hiertegen bescherming te bieden  In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid   

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering  Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijk gedraging veroorzaakt de klimaatschade  Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere verdragslanden) en Shell  In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat er ook algehele 
consensus is dat publiek/private samenwerking en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende actoren een punt van aandacht is  Dit ontslaat Shell echter niet van haar eigen 
individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan het tegengaan van 
gevaarlijke klimaatverandering  

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken  Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft  De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid   

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement  
Verdragsstaten zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking van 
de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken  De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen  In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven  De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting   
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het EHRM wordt op basis van 
wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door deze jongeren betoogd dat de mondiale 
opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te voorkomen dat een schending van 
mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende klimaatbeleid van de aangeklaagde 
staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de uitspraak van de rechtbank gevolgen 
voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend  Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is   
De termijnen die gelden voor de verdere procedure van de klimaatzaak bij het EHRM zijn nog niet 
bekend, maar verwacht wordt dat klagers tegen het einde van het jaar zullen reageren op de 
verweerschriften van de 33 verwerende Staten  In hoeverre een reactie op deze uitspraak nodig is, 
zal ook afhangen van de argumenten van klagers   
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De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure  De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie  Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures  

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan   

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM)  Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast   

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 
Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder  Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”   

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad  Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder   

Dit kan derhalve ook voor andere beleidsterreinen gelden  Eventuele andere beleidsterreinen waar 
de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen zijn 
bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP  Denk hierbij aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv  aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping   
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren  Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen  
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen  Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd  
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd   

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt   

• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt   

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen  Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten)  Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven  Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving  Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt  De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van  Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven   

 
2. Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes juridisch afdwingbaar. Welke consequenties kan dat hebben voor soft law 
afspraken en memorandums of understanding (MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van 
dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze manier uitgegroeid tot algemene bindende 
regels van internationaal gewoonterecht?  
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Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar  Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r o  4 4 11): “De UNGP” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven ” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen   

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen  De 
UNGP zijn geen verdrag  Dit niet bindende karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene 
uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights ”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn  Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd  In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm  Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document  Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn  Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken  Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde   

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht   

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument  Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid 21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak  Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken  Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing  Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken  Ten slotte is van belang om in 
civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen   

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht  Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen   
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d w z  de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o a  zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art  6:162 BW  Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005)/ 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving  Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging  Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen  Het 
hier door de civiele rechter o g v  de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt  
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’ 22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992  Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen  Enkele voorbeelden zijn:  
 
a  Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap  De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie  De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen  Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld   
 
b  Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst  Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft   
 
c  Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 
maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen  Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d  Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld  Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
27 NJ 1990/778.  
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Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben  Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn  De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn  Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af 28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur 29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren  Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie)  

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen  Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven  
Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen   

 
D. Precedentwerking 

Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank 
is opgelegd geldt alleen voor Shell.  
 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 

 
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
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In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot scheve verhoudingen 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een zaak tegen Total gestart, met als doel dat Total 
wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Mensenrechten spelen 
in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen  Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v  United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association SËminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven 33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7  
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v  Total 34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 
Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf  Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf  
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten  Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken  
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C  Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest  Er is nog geen uitspraak  
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie 35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 

 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigat on (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
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tegelijk werden aangeklaagd  Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning 36 
 
Voor zover bekend zijn er, naast deze voorbeelden, geen andere vergelijkbare klimaatrechtszaken 
tegen bedrijven  
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden  Dit is sterk casus gebonden   Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken  Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren  De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf  Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden  
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv)  Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen  Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak  Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt  Beslissend is of na afweging van 
de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure   

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank  Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven  De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden  Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft  Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang   
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N v t  
 

 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om 
broeikasgasemissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel 
gebruiken) van CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de 
opgelegde reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is 
het aan Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan 
Shell om gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt 
nageleefd. Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit 
verband geen enkele rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen  De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd  Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten  
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk  Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c s  niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert  Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c s  
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren  Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld  Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd    
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee  De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 
beide partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren  Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken  Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid instrumenten zoals subsidies, leningen e d  ter beschikking 
stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken   
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid   
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren  In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is   
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen  De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink  Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in  De vrijwillige CO2-
compensatiemarkt is niet erg transparant en er zijn verschillende certificeringsmethoden  Dit leidt 
tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-certificaten en hun aanbieders 
(denk aan de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de claim van Shell dat 
compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden)   
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2-compensatie zal de druk 
op de overheid vermoedelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt   
 
2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen  Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen  Dat kan immers ook buiten de EU zijn  Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen  Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel   
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel   
Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden  
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt  Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken  De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat  Ook in andere Klimaatzaken (o a  in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen  Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t a v  de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan)  
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag  



19 
 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden zijn er bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een 
bedrijf om CO2-reducerende maatregelen te subsidiëren?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd  Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren  In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is    

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies  Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)  Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten   
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn  Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is   

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd  

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs    

Duitsland (Neubauer e a  t  Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt   

Frankrijk (Notre affaire à tous e a  t  Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen  

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen  

België (Klimaatzaak e a  t  België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM  Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen  

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
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national transition objective” voor 2050  Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd  

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B  Earth e a  stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990  Er is nog geen 
uitspraak  

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid  De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten  Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid  Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c s  en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c s  en Shell   
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)  Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden  De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW  Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie  De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet  
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer  In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht  Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU   

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen  Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet  Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen  In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod   

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering  Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld  Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn  In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan  
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’)  Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering   
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van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd  Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
Rome I nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die partijen 
hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol  Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is  Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht   
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van Rome II, zoals in artikelen 10:157-159 BW is 
neergelegd  Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in het 
buitenland hebben afgespeeld  Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is artikel 4 
lid 1 Rome II, het recht van het land waar de schade zich voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de 
uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke partij en de degene die de schade lijdt 
beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, het recht van dat land van toepassing 
is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te ondervangen door te bepalen, dat indien de 
onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met een ander land heeft, het recht van dat land 
van toepassing is)  
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 Rome II een bijzondere conflictregel, die de hoofdregel 
van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in beginsel ook van 
toepassing verklaart  Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten toepassing blijft indien de 
eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te baseren op het recht van 
het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan  Aldus wordt voorkomen 
dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten 
toepassing blijft als dat recht een hoger beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar 
de schade is geleden (uiteraard alleen dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c q  
landen)  
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 Rome II toegepast en daarbij de uitleg van het begrip 
schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven  Dit is een uitleg die 
samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c q  de aansprakelijke partij  Shell 
heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
hebben verricht  Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank te eng, zij past niet ‘bij de 
kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade en de aan de 
keuzemogelijkheid van artikel 7 Rome II ten grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte 
laat voor situaties waarin meer schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te 
wijzen, zoals kenmerkend is voor (dreigende) klimaatschade ’ Kortom, de vaststelling van 
concernbeleid door een moeder- of groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak 
worden aangemerkt   
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel7 die ruimte laat voor meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen  De rechtbank geeft aan dat de redenering, waarbij het 
concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan worden toegepast in andere 
milieuschades dan emissieschade  Hierbij past de kanttekening dat Shell in hoger beroep dit punt 
ongetwijfeld aan het Hof voorlegt  
 
 
 
 
 





Impact uitspraak Shell: Werkgroep investeringsklimaat onderdeel “public governance 
gap” 
Versie: 31 augustus 202113 september 

Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell is een voorbeeld waar een 
bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen van haar concernbeleid voor het milieu. 
Daarbij beroept de rechter zich op het beschermen van de mens tegen klimaatverandering. 

Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Echter, de rechter heeft in haar uitspraak nu 
geoordeeld dat het concernbeleid van Shell onvoldoende is. De rechter heeft Shell opgelegd in om 
haar concernbeleid concreter te maken hoe reductie wordt gerealiseerd en daarbij een reductie van 
45% in 2030 ten opzichte van 2019 als basisjaar. Het is voor het eerst dat een bedrijf 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot. Er is daarnaast een trend van 
rechtszaken over schendingen van mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dit vonnis 
verschilt van nationaal en internationaal klimaatbeleid aangezien het niet per land doelen stelt 
maar juist buiten-territoriaal aan Shell een opdracht geeft.  

De Nederlandse overheid is geen partij in deze zaak. Shell is tegen het vonnis in hoger beroep 
gegaan. Het is nu nog onduidelijk wat het gerechtshof zal oordelen. In de analyse wordt nu al wel 
gekeken of deze zaak gevolgen heeft voor het klimaat- en bedrijvenbeleid van de Nederlandse 
overheid.  

Deze uitspraak is een voorbeeld van eende maatschappelijke   trend dat bedrijven meer 
maatschappelijk moeten bijdrage dan alleen aan economie. Vanuit bedrijfsleven wordt dit ook wel 
gezien als een zogenaamd  “public governance gap”. Dit betekent dat er een kloof is tussen waar 
de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij, 
waaronder de rechterlijke macht, voor verantwoordelijk worden gehouden en op worden 
afgerekend. De rechterlijke macht heeft via deze uitspraak zgn. “open normen” in het beleid 
ingevuld.   

De aanwezigheid van een (mogelijke) “public governance gap” leidt bij bedrijven tot onzekerheid 
omdat hierdoor voor hen niet duidelijk is aan welke eisen en standaarden zij moeten voldoen. 
Welke mogelijke consequenties dit heeft voor het klimaatbeleid wordt opgepakt in de Werkgroep 
klimaat beleid 
Voor de werkgroep investeringsklimaat wordt gekeken naar welke mogelijke effecten dit heeft op 
bedrijfsinvesteringen op terrein van verduurzaming industrie en de mogelijke effecten op het 
bedrijvenbeleid (breder dan klimaatbeleid).  

De hoofdvraag vanuit Klimaatperspectief: 

Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere 
rol pakken bij het sturen op emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst van 
Parijs (hierna: het 1,5°C doel)?  

Voor de werkgroep investerings- en vestigingsklimaat geldt dat 

Vvoor het doen van investeringen, zeker wanneer deze kapitaalintensief zijn en een lange termijn 
perspectief hebben, hechten bedrijven juist zeer aan zekerheid en voorspelbaarheid.  
Een “public governance gap” kan er daarom mogelijk toe leiden dat bedrijven ervoor kiezen om 
investeringen uit te stellen totdat wel duidelijk is aan welke eisen en standaarden zij moeten 
voldoen. Het uitstellen van bedrijfsinvesteringen, zeker waar deze bijdragen aan de verduurzaming 
van de industrie, is een onwenselijk situatie.  
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a. Morgen vindt een gezamenlijke werkgroepsessie plaats waarin de analyses 
van de drie werkgroepen worden gedeeld en dilemma’s worden besproken. 
De uitkomsten hiervan geven input aan de terugmelding in de ACKE eind 
september. 

3. ACKE 30 september 
a. De inhoudelijke lijn en dilemma’s staan op de agenda voor de ACKE op 30 

september. Stukken hiervoor moeten 21 september worden aangeleverd. 
De ambitie is om de samenvatting van de analyse toe te sturen, inclusief 
de dilemma’s uit de gezamenlijke sessie. 

b. Er wordt momenteel gekeken naar een geschikte datum om MEZK en 
StasKE te informeren over de resultaten van de analyse. Waarschijnlijk 
vindt dit plaats in de laatste week van september of eerste week oktober. 

Beslispunten:  

1. Uw akkoord wordt gevraagd om de rol van beleid en politiek te agenderen in de 
schetsing van de dilemma’s en consequenties te trekken voor bedrijven- en 
klimaatbeleid. 

2. Uw advies wordt gevraagd over de inhoudelijke stukken voor de ACKE. Indien 
een samenvatting van de analyse plus dilemma’s worden verstuurd, hebben onze 
eigen bewindspersonen deze nog niet gezien. Gaat u akkoord met deze aanpak of 
ziet u liever een andere aanpak voor de ACKE?  

 



Concept Analyse van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat 

1 Inleiding  
Rechtszaak Shell … (toelichting). Dit stuk bevat een analyse van de mogelijke impact van deze 
uitspraak op het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat. In deze analyse … (toelichting). 
Leeswijzer.  

2 Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 

2.1 De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren, zoals de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen, die alleen van belang zijn voor het 
investeringsbesluit van een select aantal bedrijven. In praktijk zien we dan dat deze factoren dan 
wel vaak zwaar meewegen.  

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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Onderstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 
genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 

 
2.2 De kwaliteit van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic blijkt dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat. Dit blijkt ook uit de toppositie van Nederland in verschillende internationale 
ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de breedte goed scoort. 
Nederland scoort op bijna alle aspecten op zijn minst gemiddeld. Nederland scoort daarnaast sterk 
op het aspect infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) dus niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 2021 hebben 
ca 50 werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun zorgen uiten 
over recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest wordt onder 
andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel (duurzame) 
investeringen, (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte op de 
woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score). Daarbij 
komt dat het negatieve sentiment ten aanzien van (internationale) bedrijven niet bijdraagt aan de 
perceptie van het investeringsklimaat. 

Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkeld.  

 
2.3  Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Wel geldt voor deze bestaande industrie 
dat deze bedrijven grote investeringen moeten doen om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord 



2030 te verwezenlijken en daarnaast ook nog beleid moeten maken en investeren voor de lange 
termijn richting 2050. Zoals is aangegeven in de Kamerbrief uit 2020 gaat het voor de periode tot 
2030 om investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 Naast de factoren van het generieke 
investeringsklimaat is voor deze bedrijven het extra van belang dat de juiste 
(energie)infrastructuur aanwezig blijft. Het kabinet zet daarom in op het Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie om de benodigde infrastructuur voor deze transitie in kaart te brengen.  

Daarnaast is, zoals in het Klimaatakkoord is aangegeven, voor het halen van de doelen voor de 
bestaande industrie extra stimulering van innovatie, demonstratie en uitrol van (veelbelovende) 
duurzame productietechnieken noodzakelijk. Ook heeft de sector specifiek belang bij goed 
geschoold technische personeel. 

3 Invloed Shell vonnis op factoren investerings- en vestigingsklimaat 
 
3.1 Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennis-infrastructuur of arbeidsmarkt. De Factor 
die mogelijk wél beïnvloed worden door het vonnis zijnis  instituties.  
 
Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Onderdeel daarvan is de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van overheidsbeleid.   
 
Voor bedrijven die langjarige en grootschalige investeringen willen doen is het van belang om 
zekerheid te hebben over het beleid en de regelgeving waaraan het moet voldoen. Met het Shell 
vonnis heeft de rechter strengere normen aan Shell opgelegd dan afgesproken in het 
Klimaatakkoord. De open normen van het milieubeleid zijn verder ingevuld door de rechterlijke 
macht, waardoor Shell geconfronteerd wordt met onverwachte verplichtingen waar het aan moet 
voldoen. Het vonnis leidt daarmee tot extra onzekerheid, waardoor bedrijven eerder geneigd zullen 
zijn om investeringen uit te stellen. 
 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). Bedrijfsleven geeft aan dat er een kloof is tussen waar de geldende wet- 
en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij, waaronder de 
rechterlijke macht, voor verantwoordelijk worden gehouden en op worden afgerekend. Dit wordt 
het “public governance gap” genoemd.  Aan de nadere analyse hiervan plus bijbehorende 
dilemma’s wordt nu gewerkt en dit wordt gepresenteerd op donderdag 16 september.  
 
3.2 Invloed op het vestigings- en investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve 
bedrijven 
 
Zoals aangegeven zijn van de factoren die het investerings- en vestigingsklimaat beïnvloeden voor 
de in Nederland bestaande energie-intensieve bedrijven en verderop in de keten de 
(energie)infrastructuur, het stimuleren innovatie en het opleidingsniveau van extra van belang. 
Maar deze factoren worden niet beïnvloed door het vonnis. 

Specifiek voor Shell geldt wel dat door het vonnis de voorspelbaarheid en stabiliteit van het 
Nederlandse overheidsbeleid afneemt omdat zij boven op de bestaande verplichtingen de eisen uit 
deze civiele rechtzaak hebben gekregen. 

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



De uitspraak van de rechter kan ervoor zorgen dat bedrijven in de energie-intensieve industrie 
sneller overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
in aanmerking komen voor een civiele rechtzaak. Bedrijven kunnen echter ook overgaan tot 
desinvesteringen in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten.  

Of specifiek de bestaande energie-intensieve bedrijven en bedrijven in de keten extra onzekerheid 
zullen ervaren hangt af van het feit of deze bedrijven ook extra eisen uit een eventuele civiele zaak 
kunnen verwachten. 

3.3 Invloed op andere bedrijven via mogelijke precedentwerking (nog check van juridische 
werkgroep nodig)  
Zoals aangeven in de juridische analyse [] is het mogelijk dat ook andere bedrijven voor een civiele 
zaak in aanmerking komen. De uitspraak kan nog wijzigingen bij een uitspraak door het hof in 
hoger beroep.   

Het lijkt erop dat het aantal bedrijven die met een precedentwerking van het huidige vonnis 
rekening moeten houden klein is. Immers heeft de rechter in het vonnis aangeven dat in 
overweging is genomen dat Royal Dutch Shell wereldwijd verantwoordelijk is voor een substantiële 
CO2-uitstoot én dat Royal Dutch Shell via haar concernbeleid invloed kan uitoefen op de uitstoot 
van haar eigen installaties en op die van haar toe- en af leveranciers. Hieruit volgt dat voor andere 
energie-intensieve bedrijven geldt dat pas nadat zij een substantiële bijdrage hebben in de 
wereldwijde CO2-uitstoot én invloed kunnen uitoefenen via concernbeleid in aanmerking komen 
voor deze eisen. In de uitspraak is wel aangegeven dat Royal Dutch Shell ondanks ETS de resultaat 
verplichting moet halen  ETS geeft gedeeltelijk een vrijwarende werking maar voor Shell blijft de 
verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 
te realiseren. Voor de meeste grote bestaande energie-intensieve bedrijven geldt ook dat zij 
moeten voldoen aan de ETS en zal dezelfde voorwaarden moeten gelden. 

3.4 Invloed op het vestigings- en investeringsklimaat voor hoofdkantoor-activiteiten 
PM 

4 Conclusie  
Belangrijkste conclusie is dat de directe impact van het Shell-vonnis op het investerings- en 
vestigingsklimaat zich beperkt tot de factor instituties. Het vonnis leidt bij bedrijven tot meer 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen. Het vonnis is niet zomaar 
van toepassing op andere bedrijven. Wel geven bedrijven aan dat de trend dat bedrijven meer 
verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu breder is 
dan alleen bij Shell. In de bijlage (PM) wordt dieper ingegaan op de dilemma’s die hiermee 
gemoeid zijn.  
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Concept d.d. 9 september 2021 

ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep in 
samenwerking met de werkgroep klimaat – vanwege de samenhang tussen de onderwerpen - de 
uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissie-scopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep en ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren.   
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank stelt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren niet 
alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UN Guiding Principles (UNGP) 
en OESO-richtlijnen. Dit zijn soft law instrumenten die gezaghebbend en internationaal breed 
gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten aanzien van de verantwoordelijkheid van 
Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn neergelegd. Om die reden leent deze soft 
law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te dienen bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNPG maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende stappen dienen te nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve tot gevolg 
hebben dat de overheid stappen dient te ondernemen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in de 
procedure vastgesteld dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is en dat alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld zij wereldwijd verantwoordelijk is 
voor een substantiële CO2-uitstoot. Een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele Staten, 
waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan hun eigen verantwoordelijkheid, kan de overheid instrumenten 
zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 



3 
 

geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4 De 
rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
(UNGP) en ook andere soft law-instrumenten, zoals de UN Global Compact ‘principles’ en de OESO 
Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). De rechtbank stelt dat de in 
de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren 
een mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook 
actief zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen 
inzake de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang 
boven de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen 
dus niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5 De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 
2011 verwacht dat Europese bedrijven voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om 
mensenrechten te respecteren, zoals verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om 
als leidraad te dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de 
rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van 
de UNGP, het niet ter zake doet of Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de 
UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid dat degene die jegens een ander een 
onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die de ander 
dientengevolge lijdt, te vergoeden. Het tweede lid verduidelijkt dat als onrechtmatige daad wordt aangemerkt 
een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens het 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Uitzondering is de aanwezigheid van een 
rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar de 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 
beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de 
Nederlandse Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken 
partijen. Er kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere 
partijen, zoals de Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer 
een rechterlijke uitspraak relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, 

 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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is op voorhand lastig te beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van 
mensenrechten, (2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten 
en (3) toegang tot herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van 
bedrijfsactiviteiten. Onder UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten 
beschermen tegen mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium 
en/of jurisdictie. In UNGP 2 is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen 
te zetten aan welke verwachtingen bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het 
territorium en/of jurisdictie van de staat met betrekking tot het respecteren van  
mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-richtlijnen onderschreven en beoogt 
de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te verduidelijken door het aannemen 
van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van staten 
en die van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt 
verder dan die van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende stappen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen 
middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 
beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
12 Bron 
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Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
De rechtbank zoekt op de volgende wijze aansluiting bij het reductiepad van 1,5°C. 
Allereerst stelt de rechtbank dat in de klimaatwetenschap en binnen de internationale 
gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet mag 
toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het pre-industriële 
tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige temperatuurstijging niet hoger 
mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen.14  
 
Tot slot stelt de rechtbank dat het resterende koolstufbudget beperkt is. Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt. Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank.15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019.17 

De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel. Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G.3. 
 
2. Stelt de rechtbank dat het voor het beperken van risico’s op schade door (gevaarlijke) 
klimaatverandering voor de ingezetenen van Nederland en het waddengebied noodzakelijk is om de 
mondiale opwarming tot 1,5°C te beperken? 
 
3. In het Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad voor het reductiebevel voor de Staat ook aansluiting 
gezocht bij de brede consensus in de klimaatwetenschap en de internationale gemeenschap. Sluit 
de uitspraak van de rechtbank daarop aan? 
 
Vraag B2 en B3 worden hier tezamen beantwoord. 
 
Een heel aantal aspecten uit de Urgenda-uitspraken zijn in dit vonnis van de rechtbank 
overgenomen, zoals ook het uitgangspunt dat een beperking van de opwarming tot 1,5°C als norm 
volgt uit de internationale klimaatafspraken. Het vonnis van de rechtbank sluit aan op het Urgenda-
arrest van de Hoge Raad ten aanzien van de brede consensus in de klimaatwetenschap en de 

 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 
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4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikel 2 en 8 EVRM een 
verplichting schept om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijk gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere verdragslanden) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat er ook algehele 
consensus is dat publiek/private samenwerking en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit ontslaat Shell echter niet van haar eigen 
individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan het tegengaan van 
gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragsstaten zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking van 
de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het EHRM wordt op basis van 
wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door deze jongeren betoogd dat de mondiale 
opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te voorkomen dat een schending van 
mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende klimaatbeleid van de aangeklaagde 
staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de uitspraak van de rechtbank gevolgen 
voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
De termijnen die gelden voor de verdere procedure van de klimaatzaak bij het EHRM zijn nog niet 
bekend, maar verwacht wordt dat klagers tegen het einde van het jaar zullen reageren op de 
verweerschriften van de 33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op deze uitspraak nodig is, 
zal ook afhangen van de argumenten van klagers.  
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De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 
Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan derhalve ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen waar 
de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen zijn 
bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  

• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes juridisch afdwingbaar. Welke consequenties kan dat hebben voor soft law 
afspraken en memorandums of understanding (MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van 
dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze manier uitgegroeid tot algemene bindende 
regels van internationaal gewoonterecht?  
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Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De UNGP” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP zijn geen verdrag. Dit niet bindende karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene 
uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 
civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005)/ 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  
 
a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 
maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
27 NJ 1990/778.  
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Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 
Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 

Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank 
is opgelegd geldt alleen voor Shell.  
 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 

 
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
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In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot scheve verhoudingen 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een zaak tegen Total gestart, met als doel dat Total 
wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Mensenrechten spelen 
in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association SËminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 
Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 

 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
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tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
Voor zover bekend zijn er, naast deze voorbeelden, geen andere vergelijkbare klimaatrechtszaken 
tegen bedrijven. 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden.  Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 
de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om 
broeikasgasemissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel 
gebruiken) van CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de 
opgelegde reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is 
het aan Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan 
Shell om gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt 
nageleefd. Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit 
verband geen enkele rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 
beide partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking 
stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. De vrijwillige CO2-
compensatiemarkt is niet erg transparant en er zijn verschillende certificeringsmethoden. Dit leidt 
tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-certificaten en hun aanbieders 
(denk aan de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de claim van Shell dat 
compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2-compensatie zal de druk 
op de overheid vermoedelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt.  
 
2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 
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5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden zijn er bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een 
bedrijf om CO2-reducerende maatregelen te subsidiëren?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  

Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
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national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  
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Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. Via wetgeving of bestuurlijke maatregelen zou 
een dergelijke verplichting niet mogelijk zijn, omdat het buiten de rechtsmacht van Nederland valt. 
 

Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Deze vraag ziet zowel op de bevoegdheid van de rechter, namelijk kan de Nederlandse rechter 
oordelen, als op wat het toepasselijke recht is. Hieronder wordt op beide vragen afzonderlijk 
ingegaan. 
 
Bevoegdheid rechter 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben toegedragen. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
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van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
Rome I nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die partijen 
hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van Rome II, zoals in artikelen 10:157-159 BW is 
neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in het 
buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is artikel 4 
lid 1 Rome II, het recht van het land waar de schade zich voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de 
uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke partij en de degene die de schade lijdt 
beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, het recht van dat land van toepassing 
is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te ondervangen door te bepalen, dat indien de 
onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met een ander land heeft, het recht van dat land 
van toepassing is). 
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 Rome II een bijzondere conflictregel, die de hoofdregel 
van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in beginsel ook van 
toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten toepassing blijft indien de 
eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te baseren op het recht van 
het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Aldus wordt voorkomen 
dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten 
toepassing blijft als dat recht een hoger beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar 
de schade is geleden (uiteraard alleen dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. 
landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 Rome II toegepast en daarbij de uitleg van het begrip 
schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een uitleg die 
samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. Shell 
heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
hebben verricht. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank te eng, zij past niet ‘bij de 
kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade en de aan de 
keuzemogelijkheid van artikel 7 Rome II ten grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte 
laat voor situaties waarin meer schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te 
wijzen, zoals kenmerkend is voor (dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van 
concernbeleid door een moeder- of groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak 
worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel7 die ruimte laat voor meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de redenering, waarbij het 
concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan worden toegepast in andere 
milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat Shell in hoger beroep dit punt 
ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
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VOORBEELDEN VERGELIJKBARE INTERNATIONALE KLIMAATZAKEN TEGEN BEDRIJVEN 
 
 
Achtergrond:  
 
Het vonnis van rb. Den Haag van 26 mei 2021 inzake Milieudefensie e.a. / Royal Dutch Shell wordt genoemd als een belangrijk voorbeeld, waarnaar in reeds aanhangige 
procedures en in nieuwe procedures zal worden verwezen.1 Dit overzicht bevat voorbeelden van vergelijkbare gerechtelijke procedures, aangespannen door private partijen 
tegen grote ondernemingen. Uit internationale juridische literatuur volgt dat steeds meer gerechtelijke klimaatprocedures worden aangespannen tegen staten, maar ook 
tegen bedrijven.2 

 

 In de database van the Sabin Center for Climate Change Law van Columbia Law School zijn momenteel 1.408 klimaatzaken opgenomen die zich afspelen binnen de 
Verenigde Staten en 453 zaken buiten de Verenigde Staten. De zaken in deze database betreffen niet alleen gerechtelijke procedures, maar bijvoorbeeld ook verzoeken om 
herziening van regelgeving met een link naar klimaat en kennisgevingen voorafgaand aan procedures. De aard van de bekende gerechtelijke procedures is daarbij 
uiteenlopend. Er zijn bijvoorbeeld bestuursrechtelijke procedures tegen overheden, maar ook zaken op het gebied van consumentenbescherming wegens misleidende 
reclame, aangespannen door lokale overheden tegen ondernemingen. Ook bevat de database verschillende aansprakelijkheidszaken tegen ondernemingen.3  
 

1. Zie b jvoorbeeld nr. 23 C.L. Klapw jk e.a. en nr. 32 M. Wewerinke-Singh hieronder. 
2. Zie b jvoorbeeld nr. 31 hieronder P. Newell e.a. 
3. Climate Change Litigation Databases, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School, laatstel jk geraadpleegd climatecasechart.com/climate-change-litigation op 8 september 2021. Zie ook  

 
 

 
Nr. Titel en vindplaats 

 
Datum 

publicatie 
 

 
Relevante overwegingen / passages 

 
Toelichting 

1.  

Polen: 
 
ClientEarth v. Enea, IX GC 
1118/18. 

 
1 augustus 

2019 

 
De Rechtbank: 
 
I. verklaart dat resolutie nr. 3 van de buitengewone algemene 
vergadering van aandeelhouders van de verwerende onderneming 
Enea SA in Poznań van 24.09.2018 over het toekennen van 
toestemming om te beginnen met de bouwfase van de Ostrołęka 
C ongeldig; 

 
Niet op basis van onrechtmatige daad, 
maar nietigverklaring besluit van de 
algemene vergadering. 
 
Activistische aandeelhouder heeft Enea 
voor de rechter gedaagd en 
nietigverklaring van een besluit 
gevorderd tot goedkeuring van de bouw 
van een kolengestookte centrale. De 
vordering is ingesteld op grond van het 
Poolse Wetboek van Koophandel. 
 
De eisers melden dat de rechtszaak 
beweert dat de toestemmingsresolutie 
voor de bouw van de energiecentrale 
de economische belangen van het 
bedrijf schaadt als gevolg van 
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klimaatgerelateerde financiële risico's, 
waaronder: stijgende koolstofprijzen, 
toegenomen concurrentie van 
goedkopere hernieuwbare 
energiebronnen, en de impact van de 
energiehervormingen van de EU op 
overheidssubsidies voor kolenstroom.  
 
Op 1 augustus 2019 oordeelde de 
rechtbank dat het besluit van de 
onderneming om toestemming te 
verlenen voor de bouw van de 
energiecentrale juridisch ongeldig was.  

2.  

Verenigd Koninkrijk: 

Vedanta Resources PLC v. 
Lugowe [2019 UKSC 20], 
UK Supreme Court.  

 
10 april 2019 

 
Even where group-wide policies do not of themselves give rise to 
such a duty of care to third parties, they may do so if the parent 
does not merely proclaim them, but takes active steps, by 
training, supervision and enforcement, to see that they are 
implemented by relevant subsidiaries. Similarly, it seems to me 
that the parent may incur the relevant responsibility to third 
parties if, in published materials, it holds itself out as exercising 
that degree of supervision and control of its subsidiaries, even if 
it does not in fact do so. In such circumstances its very omission 
may constitute the abdication of a responsibility which it has 
publicly undertaken 

 
In de uitspraak komt naar voren dat 
het United Kingdom Supreme Court een 
opening biedt om aansprakelijkheid van 
een moedervennootschap voor de 
activiteiten van een 
dochtervennootschap die tot 
milieuschade hebben geleid mogelijk te 
maken. Deze (mogelijke) 
aansprakelijkheid van de 
moedervennootschap is dan een gevolg 
van een combinatie van 
omstandigheden: de 
moedervennootschap heeft een 
groepsbeleid ontwikkeld over corporate 
social responsibility én treedt actief op 
om de naleving van dat groepsbeleid 
door haar dochtervennootschappen te 
waarborgen of suggereert dat zij actief 
optreedt om de naleving van dat 
groepsbeleid door haar 
dochtervennootschappen te 
waarborgen. 
 
De zaak ik na deze uitspraak geschikt. 
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3.  

Nieuw-Zeeland 

Smith v. Fronterra Co-
Operative Group Limited, 
Genesis Energy Limited, 
Dairy Holdings Limited, 
[2020] NZHC 419, High 
Court of New Zealand. 

 
6 maart 

2020 

 
[15] As a third cause of action, Mr Smith submits that the 
defendants owe him a duty, cognisable at law, to cease 
contributing to damage to the climate system, dangerous 
anthropogenic interference with the climate system and adverse 
effects of climate change through their emission of greenhouse 
gases. A similar declaration and injunction are sought. (…) 
 
[101] It was common ground that the law, on appropriate 
occasion, evolves, and that the common law is an important 
source of law. It is capable of creating new principles and causes 
of action, and from time to time does so – for example, a new tort 
of intrusion into seclusion has relatively recently been recognised 
in New Zealand.87 The common law however proceeds through 
the methodological consideration of the law that has been applied 
in the past and the use of analogy. The common law method 
brings stability, but it can also allow for the injection of new ideas 
and for the creation of new responses as required. 
 
[102] Mr Smith’s has made no attempt in pleading his third cause 
of action to refer to recognised legal obligations, nor to 
incrementally identify a new obligation by analogy to an existing 
principles. This, I suspect, is because such attempt cannot readily 
be made. The claimed duty of care is not obviously analogous to 
any existing duty of care and I doubt that its recognition could be 
described as a gradual or step by step expansion of negligence 
liability. The public policy reasons I have identified in [98] above 
in considering whether a duty of care in negligence can extend in 
the novel way claimed by Mr Smith, seem to me to create 
significant hurdles for him in trying to persuade the Court that a 
new legal duty should be recognised. 
 
[103] Nevertheless, I am reluctant to conclude that the 
recognition of a new tortious duty which makes corporates 
responsible to the public for their emissions, is untenable. As 
noted by Winkelmann CJ and Glazebrook and France JJ, above at 
[55], it may be that a novel claim such as that filed by Mr Smith 
could result in the further evolution of the law of tort. It may, for 
example, be that the special damage rule in public nuisance could 
be modified; it may be that climate change science will lead to an 
increased ability to model the possible effects of emissions. These 
are issues which can only properly be explored at trial. I am not 
prepared to strike out the third cause of action and foreclose on 
the possibility of the law of tort recognising a new duty which 
might assist Mr Smith. 

De heer Smith stelde dat hij schade zou 
lijden door de gevolgen van de 
gevaarlijke, door de mens veroorzaakte 
verstoring van het klimaatsysteem, in 
het bijzonder dat de klimaatverandering 
zal leiden tot een stijging van de 
zeespiegel, waardoor het land van zijn 
whānau in Mahinepua in Northland en 
plaatsen die voor hem en zijn familie 
van belang zijn, onherroepelijk zullen 
worden aangetast. 
 
De heer Smith heeft drie gronden voor 
een vordering uit onrechtmatige daad 
aangevoerd: openbare overlast, 
nalatigheid en schending van een 
verplichting. Hij vorderde geen 
schadevergoeding.  In plaats daarvan 
vorderde hij een verklaring dat elk van 
de gedaagden de overlast op 
onrechtmatige wijze had veroorzaakt of 
daartoe had bijgedragen, dan wel 
plichten jegens hem had geschonden. 
Ook werd een rechterlijk bevel 
gevorderd, waarbij elke gedaagde werd 
verplicht om tegen 2030 een netto-
uitstoot van nul te produceren.  
 
De gedaagden voldeden aan de 
binnenlandse verplichtingen met 
betrekking tot klimaatverandering en 
de gevorderde vrijstelling zou de 
gedaagden zwaardere beperkingen 
opleggen dan de nieuwe 
klimaatdoelstellingen van de Zero 
Carbon Act (waarbij een "netto nul"-
koolstofemissiedoelstelling voor 2050 is 
vastgesteld, exclusief methaanemissies 
van koeien).    
 
De gedaagden verzochten om 
verwerping op grond van het feit dat de 
in de vordering opgeworpen kwesties 
niet naar behoren door de rechter 
konden worden opgelost via het recht 
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[104] Accordingly, I decline to strike out the third cause of action. 

inzake onrechtmatige daad, en dat de 
vordering geen redelijkerwijs 
aanvechtbare gronden voor een actie 
bevatte.  
 
De vorderingen wegens openbare 
overlast en nalatigheid werden 
onhoudbaar geacht en doorgehaald.  
De vordering wegens schending van 
een verplichting kan worden behandeld 
in een bodemprocedure.   

4.  

Duitsland 

Luciano Lliuya v. RWE AG, 
Case No. 2 O 285/15, Essen 
Regional Court.  

 
Lopende 

zaak sinds 
2015 

 
Der Antrag auf Verlegung oder Aufhebung des 
Verkündungstermins war zurückzuweisen. Eine Aufhebung oder 
Verlegung des Verkündungstermins ist nicht angezeigt. 
 
Zunächst dürften die durch den Senat in der mündlichen 
Verhandlung am 13.11.2017 aufgezeigten rechtlichen 
Erwägungen der Beklagten nicht gänzlich neu gewesen sein, denn 
sie sind - jedenfalls in ihrem wesentlichen Kern – bereits durch 
den Kläger dargestellt worden. Neu mag für die Beklagte allenfalls 
die Bewertung durch den erkennenden Senat gewesen sein. Dem 
ist durch die Einräumung einer Schriftsatzfrist Rechnung getragen 
worden.  
 
Der Senat hat sich sodann umfassend mit den - im Wesentlichen 
ihren bisherigen Vortrag vertiefenden - Rechtsausführungen der 
Beklagten in dem Schriftsatz vom 27.11 .2017 befasst, diese und 
die dort angegebenen Zitate geprüft und in die sorgfältigen 
Beratungen vor Verkündung dieses Beschlusses 
einbezogen . 
 
Es soll Beweis erhoben werden durch Einholung von 
Sachverständigengutachten über die folgenden Behauptungen 
des Klägers: 

1. lnfolge der erheblichen Zunahme der Ausbreitung und des 
Wasservolumens der Palcacocha Lagune besteht eine 
ernsthaft drohende Beeinträchtigung des unterhalb der 
Gletscherlagune liegenden Hausgrundstücks des Klägers 
in der Stadt Huaraz in der Region Ancash in Peru durch 
eine Überflutung und /oder eine Schlammlawine. 

2. a) Die von den Kraftwerken der Beklagten freigesetzten 
CO2-Emissionen steigen in die Atmosphäre auf und führen 
aufgrund physikalischer Gesetze in der gesamten 

 
Peruaanse bergboer Saúl Luciano Lliuya 
eist dat RWE 0,47 procent betaalt van 
de kosten voor beschermende 
maatregelen voor zijn huis en dorp. De 
landbouwer beschuldigt het Duitse 
bedrijf ervan mede verantwoordelijk te 
zijn voor de klimaatverandering door de 
CO2-uitstoot die het produceert. Lliuya 
stelt dat de gevolgen zijn dat een 
gletsjer in de Andes smelt, waarvan het 
smeltwater zijn huis en het dorp 
bedreigt. 
 
Op 30 november 2017 erkende het hof 
van beroep de klacht als goed 
onderbouwd en ontvankelijk. De zaak 
wordt vervolgd in de bewijsfase om te 
bepalen of het huis van Luciano Lliuya 
(i) wordt bedreigd door overstromingen 
of modderstromen als gevolg van de 
recente toename van het volume van 
het nabijgelegen gletsjermeer, en (ii) 
hoe de uitstoot van broeikasgassen 
door RWE bijdraagt aan dat risico.  
 
De rechter zal aan de hand van 
deskundigenberichten oordelen over de 
CO2-uitstoot van RWE, de bijdrage van 
die uitstoot aan de klimaatverandering, 
de daaruit voortvloeiende gevolgen 
voor de Palcaraju-gletsjer, en het 
aandeel van RWE in de 
verantwoordelijkheid voor het 
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Erdatmosphäre zu einer höheren Dichte der 
Treibhausgase. 
b) Die Verdichtung der Treibhausgasmoleküle hal eine 
Verringerung der globalen Wärmeabstrahlung und einen 
Anstieg der globalen Temperatur zur Folge. 
c) lnfolge des sich ergebenden auch lokalen Anstiegs der 
Durchschnittstemperaturen beschleunigt sich das 
Abschmelzen des Palcaraju-Gletschers; der Gletscher 
verliert an Ausdehnung und zieht sich zurück, das 
Wasservolumen der Palcacocha Lagune steigt auf ein 
Mass, was durch die natürliche Moräne nicht mehr 
gehalten werden kann. 

d) Der Mitverursachungsanteil der Beklagten an der unter a) bis 
c) aufgezeigten Verursachungskette ist mess- und berechenbar. 
Er beträgt bis heute 0,47 %. Ein ggf. abweichend festgestellter 
Verursachungsanteil ist entsprechend durch den 
Sachverständigen zu beziffern. 

veroorzaken van de voornoemde 
gevolgen.  
 
 

5.  

Filipijnen: 

Greenpeace Southeast Asia 
and Others v. Chevron and 
Others, Case No. CHR-NI-
2016-0001, Filipijnse 
Commissie voor 
Mensenrechten  

 
Lopende 

zaak sinds 
2015 

 
- 

 
Niet privaatrechtelijk. 
Milieuorganisaties en Filipijnse burgers 
hebben de Filipijnse Commissie voor de 
Mensenrechten verzocht een onderzoek 
in te stellen naar de 
verantwoordelijkheid van 50 
investeerders in fossiele brandstoffen 
voor "de gevolgen voor de 
mensenrechten van klimaatverandering 
en oceaanverzuring en de daaruit 
voortvloeiende schendingen van de 
rechten in de Filippijnen". De 
Commissie sloot haar onderzoek af met 
de mededeling dat fossiele 
brandstoffenbedrijven aansprakelijk 
kunnen worden gesteld voor de 
gevolgen van klimaatverandering. Een 
finaal rapport wordt verwacht. 

6.  

Frankrijk 

Notre Affaire a Tous & 
Others v Total, N° RG 
20/00915, Tribunal 
judiciaire de Nanterre 

 
Lopende 

zaak sinds 
2019 

 
La lettre de l’article L 225-102-4 du code de commerce révèle que 
la préservation des droits humains et de la Nature en général ne 
peut se contenter d’un « management assurantiel » et ouvert 
évoqué dans les travaux parlementaires et de la normalisation par 
le marché qu’induit la présentation du plan de vigilance en 
assemblée d’actionnaires mais commande un contrôle judiciaire. 
Et, celui-ci ne peut passer que par un contrôle social fort permis 
par la publicité du 

Verscheidene NGO's hebben het Franse 
koolstofconcern Total voor de rechter 
gedaagd met het verzoek Total te 
dwingen zijn bedrijfspraktijk in 
overeenstemming te brengen met de 
doelstellingen van de Overeenkomst 
van Parijs. Volgens de eisers is hun 
klacht gebaseerd op de wet betreffende 
de verplichting tot waakzaamheid, 
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plan de vigilance et par une définition lâche de l’intérêt à agir, 
l’action étant très largement ouverte (« toute personne justifiant 
d’un intérêt à agir »). Ici, les associations et collectivités 
territoriales demanderesses ne mettent pas en œuvre un intérêt 
de nature commerciale mais exclusivement la part de l’intérêt 
général qu’elles représentent et qui est précisément celle qui 
déborde de la dimension commerciale de la gestion de la SE Total. 
Sur celle-ci, l’exclusivité de 
la compétence du tribunal de commerce n’est, à raison des 
critères qui en fondent l’intervention, pas justifiée, constat qui 
explique sans doute la référence faite dans les travaux 
parlementaires à l’alternative entre juridiction  civile et 
commerciale qui a été abandonnée au profit d’une formule neutre 
ne l’excluant pas. 
 
Dès lors, la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire combinée 
à l’absence de prévision d’une compétence exclusive du tribunal 
de commerce ainsi que l’engagement direct de la responsabilité 
sociale de la SE Total très au-delà du lien effectivement direct avec 
sa 
gestion prise en lien avec la qualité de non-commerçant des 
demanderesses fondent à leur bénéfice un droit d’option, qu’elles 
exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu’elles 
ont valablement saisi, et le tribunal de commerce. En 
conséquence, l’exception d’incompétence opposée par la SE Total 
sera rejetée, sans 
qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs aux demandes 
complémentaires. 

alsook op de verplichting tot 
waakzaamheid op milieugebied die 
voortvloeit uit het Franse 
Milieuhandvest. 
 
Op 20 februari 2021 heeft de rechtbank 
zich bevoegd verklaard om de zaak te 
behandelen. 

7.  

Australië 

Australasian Centre for 
Corporate Responsibility v. 
Santos, case no. 
NSD858/2021, Federal 
Court of Australia. 

 
Lopende 

zaak sinds 
2021 

 
- 

Op 25 augustus 2021 klaagde het 
Australasian Centre for Corporate 
Responsibility (ACCR), een NGO die 
opkomt voor de belangen van 
aandeelhouders, het Australische olie- 
en gasbedrijf Santos aan wegens zijn 
beweringen dat het schone energie 
aardgas levert en een plan heeft voor 
een netto-uitstoot van nul in 2040. 
Volgens nieuwsberichten heeft ACCR 
twee belangrijke argumenten 
aangevoerd. Ten eerste beweert ACCR 
dat de beweringen van Santos dat 
aardgas een "schone brandstof" is die 
"schone energie" oplevert, een 
verkeerde voorstelling geven van het 
werkelijke effect van aardgas op het 
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klimaat, waaronder de grote uitstoot 
van CO2 en methaan tijdens de winning 
en verbranding. Ten tweede zijn de 
beweringen van Santos dat het een 
duidelijk en geloofwaardig plan heeft 
om in 2040 een netto-uitstoot van nul 
te bereiken, misleidend. ACCR beweert 
dat Santos van plan is zijn 
aardgasactiviteiten uit te breiden en dat 
hun plan afhankelijk is van niet nader 
genoemde aannames over de 
effectiviteit van koolstofafvang- en 
opslagprocessen. Volgens de aanklacht 
zijn deze voorstellingen in strijd met de 
Australische wetgeving inzake 
consumentenbescherming en 
vennootschappen. 

OVERZICHT NEDERLANDSE JURIDISCHE LITERATUUR 

Nr. Titel en vindplaats Datum 
publicatie Relevante overwegingen / passages Toelichting 

 
8.  

Rb. Den Haag 26 mei 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 

 
26 mei 2021 

 
4.1.1. De vorderingen van Milieudefensie c.s. richten zich tegen 
het in Nederland gevestigde RDS, als het hoofd van de Shell-
groep. Deze zaak gaat over de vraag of RDS verplicht is om via 
het concernbeleid voor de Shell-groep de CO2-uitstoot van de 
gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 in alle 
emissie-Scopes (1 t/m 3) te verlagen ten opzichte van het niveau 
van 2019. 
 
4.1.2. RDS onderschrijft de noodzaak om klimaatverandering aan 
te pakken door de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te 
halen en wereldwijd de CO2-uitstoot terug te brengen. Volgens 
RDS vereist de energietransitie die daarvoor nodig is gezamenlijk 
optreden van de samenleving als geheel. RDS verzet zich tegen 
toewijzing van de vorderingen: volgens RDS is daar geen 
rechtsgrond voor. RDS voert ook aan dat de oplossing niet van de 
rechter moet komen, maar van de wetgever en de politiek. 
 
4.1.3. De rechtbank volgt RDS niet in haar betoog dat de 
vorderingen van Milieudefensie c.s. beslissingen vergen die de 
rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan. De rechtbank 
moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. Het 

 
Officiële uitspraak. 
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beoordelen of RDS de gestelde rechtsplicht heeft en het beslissen 
op de daarop gegronde vorderingen is bij uitstek de taak van de 
rechter. In haar beoordeling vult de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm van het toepasselijke artikel 6:162 BW in 
aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke 
klimaatverandering en de breed gedragen internationale 
consensus dat mensenrechtenbescherming bieden tegen de 
gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. 
 
4.1.4. De beoordeling mondt uit in de conclusie dat RDS verplicht 
is om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot 
van de activiteiten van de Shell-groep eind 2030 te verminderen 
met netto 45% ten opzichte van 2019. Deze reductieverplichting 
ziet op de gehele energieportefeuille van de Shell-groep en op het 
gezamenlijk volume van alle emissies (Scope 1 t/m 3). Het is aan 
RDS om vorm te geven aan de reductieverplichting, rekening 
houdend met haar lopende verplichtingen en andere relevante 
omstandigheden. De reductieverplichting is een 
resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep, 
waarbij van RDS kan worden verwacht dat zij ervoor zorgt dat de 
CO2-uitstoot van de Shell-groep wordt teruggebracht tot dit 
niveau. Ten aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, 
met inbegrip van de eindgebruikers, is dit een zwaarwegende 
inspanningsverplichting, waarbij van RDS kan worden verwacht 
dat zij de nodige stappen neemt om de ernstige risico’s als gevolg 
van de door deze zakelijke relaties gegenereerde CO2-uitstoot op 
te heffen of te voorkomen en haar invloed aanwendt om eventueel 
voortdurende gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Deze 
verplichting wordt hierna ook aangeduid als ‘de 
reductieverplichting van RDS’. 
 
4.1.5. De rechtbank legt uit hoe zij tot dit oordeel is gekomen. 
Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde: onder 4.2 de 
ontvankelijkheid, onder 4.3 het toepasselijk recht, onder 4.4 de 
reductieverplichting van RDS, onder 4.5 het beleid, de 
beleidsvoornemens en de ambities van RDS en toewijsbaarheid 
van de vorderingen en onder 4.6 slotsom en proceskosten. 
 
 
(…) 
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4.4.37. Bij beantwoording van de vraag wat van RDS kan worden 
verwacht, neemt de rechtbank in aanmerking dat een belangrijk 
kenmerk van de hier aan de orde zijnde dreigende klimaatschade 
in Nederland en het Waddengebied is dat iedere uitstoot van CO2 
en andere broeikasgassen, waar ook ter wereld en op welke wijze 
ook veroorzaakt, bijdraagt aan (een toename van) deze schade. 
Vast staat dat RDS – afgezien van haar eigen beperkte CO2-
uitstoot – niet zélf de Scope 1 t/m 3 CO2-uitstoot van de Shell-
groep daadwerkelijk veroorzaakt. Deze omstandigheid en de niet 
ter discussie staande omstandigheid dat RDS niet als enige 
verantwoordelijk is voor het tegengaan van gevaarlijke 
klimaatverandering in Nederland en het Waddengebied, ontslaat 
RDS echter niet van haar eigen individuele 
deelverantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Zoals eerder (in 
rov. 4.4.16.) is overwogen, kan op dit punt veel van RDS worden 
verwacht, als beleidsbepalend hoofd van de Shell-groep, die een 
belangrijke speler is op de markt van fossiele brandstoffen en 
verantwoordelijk is voor is een substantiële CO2-uitstoot, die 
groter is dan de uitstoot van vele staten en die bijdraagt aan de 
opwarming en klimaatverandering in Nederland en het 
Waddengebied met ernstige en onomkeerbare gevolgen en risico’s 
voor de mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied. RDS heeft een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de Scope 1-uitstoot van de 
Shell-groep en een zwaarwegende inspanningsverplichting ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de 
eindgebruikers, waarbij van RDS kan worden verwacht dat zij de 
nodige stappen neemt om de ernstige risico’s als gevolg van de 
door hen gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te voorkomen 
en haar invloed aanwendt om eventueel voortdurende gevolgen 
zo veel mogelijk te beperken. (…)  
 
4.4.55. De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is om via het 
concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de 
activiteiten van de Shell-groep eind 2030 netto 45% te 
verminderen ten opzichte van 2019. Deze reductieverplichting ziet 
op de gehele energieportefeuille van de Shell-groep en op het 
gezamenlijk volume van alle emissies (Scope 1 t/m 3). Het is aan 
RDS om vorm te geven aan de reductieverplichting, rekening 
houdend met haar lopende verplichtingen. De reductieverplichting 
is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-
groep. Ten aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, 
met inbegrip van de eindgebruikers, is dit een zwaarwegende 
inspanningsverplichting, waarbij van RDS kan worden verwacht 
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dat zij de nodige stappen neemt om de ernstige risico’s als gevolg 
van de door hen gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te 
voorkomen en haar invloed aanwendt om eventueel voortdurende 
gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 

 
9.  

Red., ‘Shell moet van 
rechter CO2-uitstoot 
drastisch terugbrengen’, 
Sdu Nieuws 
Ondernemingsrechtpraktijk 
2021/208. 

 
27 mei 2021 

 
De rechtbank Den Haag beveelt Royal Dutch Shell (RDS) om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 
terug te brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 
2019. 
 
Vordering eisers 
Dit bevel is gegeven in een procedure die is aangespannen door 
zeven stichtingen en verenigingen en ruim 17.000 individuele 
eisers. Volgens eisers doet RDS als beleidsbepalend hoofd van de 
Shell-groep onvoldoende, handelt zij onrechtmatig en moet zij 
meer doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eisers vorderden 
dat de CO2-emissies in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019 
moeten worden teruggebracht met 45% of anders 35% of 25%. 
De vorderingen gaan over de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf 
en ook die van haar toeleveranciers en afnemers. 
 
Shell verplicht te zorgen voor CO2-reductie 
De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het 
concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van 
de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de 
voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de 
rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed 
gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. 
 
De Shell-groep is wereldwijd één van de grootste producenten en 
aanbieders van fossiele brandstoffen is. De CO2-uitstoot van de 
Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers is groter dan die 
van vele landen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde, 
die tot gevaarlijke klimaatverandering leidt en ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een 
ongestoord gezinsleven. Algemeen aanvaard is dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. Dat is een zelfstandige 
verantwoordelijkheid van bedrijven, die los staat van wat staten 
doen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de 
toeleveranciers en de afnemers. RDS heeft een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep zelf. Ten aanzien van de toeleveranciers en afnemers 
geldt een zwaarwegende inspanningsverplichting, die inhoudt dat 

 
Samenvatting. 
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RDS via het concernbeleid van de Shell-groep haar invloed moet 
aanwenden, door bijvoorbeeld via het aankoopbeleid eisen te 
stellen aan toeleveranciers. RDS heeft alle vrijheid om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het 
concernbeleid van de Shell-groep vorm te geven. De offers die dit 
vraagt, wegen op tegen het belang dat wordt gediend met het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 
 
Dreigende schending van de reductieverplichting 
De rechtbank vindt niet dat RDS deze verplichting nu al schendt, 
zoals eisers betogen. RDS heeft het beleid van de Shell-groep 
aangescherpt en is bezig dat uit te werken. Omdat het beleid niet 
concreet is, vele voorbehouden kent en uitgaat van het volgen van 
de maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van een eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor CO2-reductie, oordeelt de 
rechtbank dat sprake is van een dreigende schending van de 
reductieverplichting. De rechtbank beveelt RDS daarom om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van die 
groep, haar toeleveranciers en afnemers, eind 2030 terug te 
brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. 

10.  
 

Stibbe, ‘Klimaatzaak 
Milieudefensie e.a. – 
rechtbank beveelt Shell te 
zorgen voor CO2-reductie’, 
Stibbeblog.nl. 

 
30 mei 2021 

 
Land van vestiging 
 
De uitspraak is verstrekkend. Partijen binnen en buiten Nederland 
(de uitspraak is ook door de rechtbank in het Engels vertaald) 
volgden deze procedure met argusogen en zouden de uitspraak 
kunnen proberen te gebruiken om andere bedrijven tot 
emissiereductie te dwingen. 
 
Voor andere zaken kan het land van vestiging van het 
moederbedrijf van belang zijn. In dit geval is dat Nederland en is 
aan de beleidsbepalende positie van dat moederbedrijf waarde 
toegekend. Dit is onder meer interessant vanwege de opvatting 
van de rechtbank dat ook andere bedrijven een bijdrage moeten 
leveren aan de CO2-reductie. Als die bedrijven in andere landen 
zijn gevestigd, waar een rechter geen CO2-reductie afdwingt, 
kunnen scheve verhoudingen ontstaan tussen 
reductieverplichtingen van wereldwijd opererende bedrijven. 
 
Beleid RDS 
 
De rechtbank onderkent dat de Shell-groep al het nodige 
klimaatbeleid had. (…) 
 

 
O.m. kanttekeningen bij de uitspraak. 
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De rechtbank vindt dit beleid echter te weinig concreet. De 
rechtbank constateert dat de klimaatambities en –plannen van de 
Shell-groep op veel punten afhankelijk zijn van het tempo van de 
wereldwijde energietransitie en ontwikkelingen in de 
samenleving. Dat beleid heeft bovendien de vorm van ambities en 
voornemens die nog moeten worden omgezet in concrete 
plannen. Dit beleid strookt volgens de rechtbank onvoldoende met 
de reductieverplichting die op de Shell-groep rust, waardoor RDS 
die reductieplicht dreigt te schenden. Daarom is het door 
Milieudefensie c.s. gevorderde bevel toewijsbaar. 
 
WAMCA en schadevergoeding 
 
De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 
januari 2020 is een nieuw regime voor collectieve acties in 
werking getreden, de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve 
Actie (“WAMCA”). 
 
Mensenrechten en soft law 
 
De rechtbank merkt op dat Milieudefensie c.s. geen rechtstreeks 
beroep kan doen op de mensenrechten uit het EVRM en IVBPR, 
maar vult wel met de mensenrechten en de waarden die daaruit 
voortvloeien de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm in. Vanwege 
het fundamentele belang van de mensenrechten voor de 
samenleving als geheel, kunnen de mensenrechten zo dus wel een 
rol spelen in de verhouding tussen Milieudefensie c.s. en RDS. De 
rechtbank gaat uit van een horizontale werking van 
mensenrechten en verwijst naar onder meer het Urgenda-arrest 
voor een invulling van de reikwijdte van artikelen 2 en 8 EVRM. 
De rechtbank besteedt wat weinig aandacht aan het feit dat in de 
Urgenda-zaak de Nederlandse Staat werd gedaagd in plaats van 
een onderneming. Die aandacht was wat ons betreft op zijn plek 
geweest, omdat verplichtingen van staten wezenlijk verschillen 
van die van ondernemingen. Dit komt ook tot uitdrukking in de 
UNGP: ondernemingen moeten mensenrechten respecteren, maar 
het is aan staten om een juridisch kader te maken dat ervoor zorgt 
dat dit afgedwongen kan worden. Hierbij kan dan ook een brede, 
democratisch ingebedde belangenafweging worden gemaakt met 
bijvoorbeeld aandacht voor het level playing field. Overigens had 
in 2019 35% van de grote bedrijven in Nederland de UNGP 
onderschreven, ondanks de doelstelling van 90% in 2023 van de 
Nederlandse Staat. RDS onderschrijft de UNGP wel. De rechtbank 
gebruikt de UNGP als soft law om te motiveren dat de 
mensenrechten op deze wijze werking hebben voor bedrijven. Het 
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is de vraag of een civiele procedure, waarin de rechter open 
ongeschreven zorgvuldigheidsnormen invult, het juiste middel is 
voor het indirect verplicht stellen van de UNGP en het op deze 
wijze laten doorwerken van mensenrechten. Ook kan dit ertoe 
leiden dat actoren minder gauw geneigd zijn toezeggingen te 
doen: die zouden namelijk op deze wijze afgedwongen kunnen 
worden. 
 
Vrijwarende werking verleende vergunningen en andere wettelijke 
regelingen 
 
De uitspraak zaagt aan de poten van het ETS-systeem en de 
verhouding tussen het gebruik kunnen maken van een 
publiekrechtelijke toestemming en de rechtmatigheid daarvan. In 
dit geval betreft het het handelen conform bepalingen in een wet 
in formele zin (de Wet milieubeheer), waarin het ETS-systeem is 
opgenomen, en de rechtmatigheid van dat handelen. Het ETS-
systeem is in Europees verband opgezet, om op een ook voor 
bedrijven verantwoorde manier de broeikasgasemissie te 
verminderen, waarbij alle verschillende belangen zijn afgewogen. 
Om die reden kunnen in de Nederlandse omgevingsvergunningen 
voor milieu ook geen voorschriften over CO2-emissies worden 
opgenomen voor bedrijven die verplicht deelnemen aan het ETS-
systeem. Tot op heden is het gebruiken van een vergunning pas 
potentieel onrechtmatig, als de gevolgen daarvan bij de 
vergunningverlening niet voldoende zijn betrokken. Bij het ETS-
systeem zijn, zoals de rechtbank uitdrukkelijk overweegt, juist de 
gevolgen van de klimaatverandering betrokken en het systeem 
bestaat juist om klimaatverandering te beperken. De rechtbank 
overweegt dan ook dat het ETS-systeem vrijwarende werking 
heeft. Desondanks oordeelt de rechtbank dat het gebruiken van 
dat systeem de gebruiker maar ten dele vrijwaart. De 
reductieverplichting van RDS reikt volgens de rechtbank verder 
dan het wettelijk kader vanwege de invulling van het 
ongeschreven recht aan de hand van de hiervoor besproken soft 
law. 
 
Inbreuk eigendomsrechten 
 
Ondanks dat RDS over de relevante toestemmingen beschikt – die 
bijvoorbeeld in Nederland in het geval van gaswinning 
verplichtingen kunnen behelzen – beveelt de rechtbank emissies 
als gevolg daarvan te beperken. De facto zou dit kunnen 
neerkomen op een inbreuk op het eigendomsrecht van RDS: 
activiteiten op grond van concessies en vergunningen moeten 
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immers worden teruggeschroefd. De rechtbank ziet geen ruimte 
voor een belangenafweging en gaat ook niet in op een afweging 
van de mogelijk ook aan Shell toekomende grondrechten zoals het 
eigendomsrecht. 
 
Dictum en netto reductieverplichting 
 
In de overwegingen maakt de rechtbank onderscheid tussen 
resultaatsverplichtingen (eigen emissies) en 
inspanningsverplichtingen (emissies van derden). Het in het 
dictum gegeven reductiebevel maakt echter geen onderscheid in 
de verschillende soorten emissies. Mogelijk valt dit te verklaren 
door het oordeel van de rechtbank dat de bevolen reductie 45% 
netto is, te weten “de som van de reductie van de CO2-uitstoot 
van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep (Scope 1, 2 
en 3)”. Ook volgt uit de uitspraak dat met netto reductie ook de 
ruimte wordt gegeven voor compensatie van CO2-emissies. Dit 
kan bijvoorbeeld door de afvang en opslag van CO2 (Carbon 
Capture and Storage – CCS). 
 
Dat het dictum het onderscheid niet maakt tussen 
resultaatsverplichtingen (eigen emissies) en 
inspanningsverplichtingen (emissies van derden) wringt vooral 
ten aanzien van de verplichting om de Scope 3 emissies te 
verminderen. De rechtbank geeft in overweging dat door het 
aanpassen van het energiepakket dat de Shell-groep aan 
eindgebruikers aanbiedt, die emissies kunnen verminderen. Hier 
gaat de rechtbank uit van een zeer grote, sturende rol van de 
Shell-groep op het gedrag van de eindafnemers, waarvan 
onduidelijk is hoe realistisch dat is. 

 
11.  

C.E. Drion, ‘Efforts 
Obligations’, NJB 
2021/1574. 

 
1 juni 2021 

In de klimaatzaak heeft de Rechtbank Den Haag RDS onder meer 
een buitencontractuele ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’ 
opgelegd ten aanzien van haar zakelijke relaties en eindgebruikers 
‘waarbij van RDS kan worden verwacht dat zij de nodige stappen 
neemt om de ernstige risico’s als gevolg van de door hen 
gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te voorkomen en haar 
invloed aanwendt om eventueel voortdurende gevolgen zo veel 
mogelijk te beperken.’ De rechtbank spreekt in de op dit punt niet 
ideale Engelse vertaling van een ‘significant best-efforts 
obligation’. 
 
(…) 
 
Juristen die thuis zijn in de internationale contract-arena weten 
vaak wel ongeveer dat in Engelstalige contracten verschillende 

 
Focust op term ‘best efforts obligation’ 
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soorten efforts worden gehanteerd. Best efforts is de strengste 
maatstaf4en komt er, kort gezegd, op neer dat je alles moet doen, 
niets mag nalaten en geen kosten mag besparen om het 
toegezegde resultaat te bewerkstelligen. Reasonable efforts 
beperken het gevraagde doen en nalaten tot hetgeen redelijk is, 
maar een verweer dat de kosten te hoog zouden zijn, wordt nog 
steeds de pas afgesneden. Contractenmakers hebben daarop 
bijvoorbeeld de commercially reasonable efforts uit de hoge hoed 
getoverd om die laatste lat ook lager te mogen leggen. En gaande 
de rit zijn dus ook nog tal van nadere combinaties verzonnen, 
zoals de best reasonable efforts of de reasonable best efforts, 
waarbij het eerste samenstel duidt op een verplichting die lichter 
is dan die onder het tweede.5Maar intussen weet niemand meer 
precies hoe hoog de lat bij al die soorten efforts nu eigenlijk ligt. 
 
Intussen laten de vaccin- en de klimaatzaak met hun extreem 
grote belangen zien hoeveel behoefte wij hebben aan meer 
duidelijkheid over zoiets – ogenschijnlijk – simpels als de efforts 
obligation, buitencontractueel en contractueel, in de diverse 
varianten. Dat die moge komen in beide zaken! 

 
12.  

Red., ‘Royal Dutch Shell 
moet CO2-uitstoot 
terugbrengen’, NJB 
2021/1632. 

 
1 juni 2021 

 
De Rechtbank Den Haag beveelt Royal Dutch Shell (RDS) om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 
terug te brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 
2019. Dit bevel is op 26 mei gegeven in een procedure die is 
aangespannen door zeven stichtingen en verenigingen en ruim 
17.000 individuele eisers. 
Volgens eisers doet RDS als beleidsbepalend hoofd van de Shell-
groep onvoldoende, handelt zij onrechtmatig en moet zij meer 
doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eisers vorderden dat de 
CO2-emissies in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019 
moeten worden teruggebracht met 45% of anders 35% of 25%. 
De vorderingen gaan over de CO2-uitstoot van de Shell groep zelf 
en ook die van haar toeleveranciers en afnemers. 
Uitspraak Rechtbank 
De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het 
concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van 
de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de 
voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de 
rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed 
gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. De 
Shell-groep is wereldwijd één van de grootste producenten en 
aanbieders van fossiele brandstoffen is. De CO2-uitstoot van de 
Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers is groter dan die 
van vele landen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde, 

 
Samenvatting. 
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die tot gevaarlijke klimaatverandering leidt en ernstige risico’s 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een 
ongestoord gezinsleven. Algemeen aanvaard is dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. Dat is een zelfstandige 
verantwoordelijkheid van bedrijven, die los staat van wat staten 
doen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de 
toeleveranciers en de afnemers. RDS heeft een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de CO2- uitstoot van de 
Shell-groep zelf. Ten aanzien van de toeleveranciers en afnemers 
geldt een zwaarwegende inspanningsverplichting, die inhoudt dat 
RDS via het concernbeleid van de Shell-groep haar invloed moet 
aanwenden, door bijvoorbeeld via het aankoopbeleid eisen te 
stellen aan toeleveranciers. RDS heeft alle vrijheid om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het 
concernbeleid van de Shell-groep vorm te geven. De offers die dit 
vraagt, wegen op tegen het belang dat wordt gediend met het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 
Dreigende schending van de reductieverplichting 
De rechtbank vindt niet dat RDS deze verplichting nu al schendt, 
zoals eisers betogen. RDS heeft het beleid van de Shell-groep 
aangescherpt en is bezig dat uit te werken. Omdat het beleid niet 
concreet is, vele voorbehouden kent en uitgaat van het volgen van 
de maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van een eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor CO2-reductie, oordeelt de 
rechtbank dat sprake is van een dreigende schending van de 
reductieverplichting. De rechtbank beveelt RDS daarom om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van die 
groep, haar toeleveranciers en afnemers, eind 2030 terug te 
brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. 

 
13.  

S. Lopik, ‘Heeft het Shell-
emissievonnis ook 
strafrechtelijke gevolgen?’, 
BijzonderStrafrecht.nl. 

 
7 juni 2021 

 
(..) Het is dus nog onzeker of het Shell-vonnis tot strafrechtelijke 
gevolgen zal leiden. Het vonnis laat in ieder geval definitief zien 
dat klimaatverandering een probleem is dat de komende decennia 
een centrale rol in de Nederlandse rechtszalen zal spelen, zeker 
nu deze wederom vruchtbare grond voor baanbrekende 
klimaatzaken zijn gebleken. Binnen de klimaatwetenschap 
bestond al geruime tijd een zeer brede consensus over de urgentie 
van het klimaatprobleem. Ook binnen het privaatrecht is het 
onderwerp inmiddels niet meer weg te denken. Hoewel het Shell-
vonnis niet direct tot strafrechtelijke gevolgen leidt, zou het een 
rol kunnen spelen bij toekomstige milieustrafrechtelijke zaken en 
ontwikkelingen. Of klimaatverandering ook binnen het strafrecht 
een grote rol gaat spelen, valt echter te bezien. Later zou kunnen 
blijken dat het Shell-vonnis een stap in die richting was. 

 
Strafrechtelijk perspectief. 
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14.  

Red, ‘Wetgeving, literatuur 
en rechtspraak’, TvAR 
2021/5. 

 
14 juni 2021 

 
Naar de spraakmakende uitspraak in de klimaatzaak tegen Royal 
Dutch Shell kan ook in dit tijdschrift worden verwezen. Vragen die 
aan de orde zijn: ontvankelijkheid van de vorderingen; 
toepasselijk recht. De uitkomst is dat RDS verplicht is om via het 
concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van 
de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de 
voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de 
rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed 
gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. 
Geen schending van deze verplichting, wel een dreigende 
schending. Bevel. Rechtbank Den Haag 26-05-2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 . Zaken tegen Friesland Campina, de 
Van Drie Group en Vion komen eraan. 

 
Korte vermelding en aankondiging 
zaken tegen andere bedrijven 

 
15.  

L.M. Nijenhuis, noot bij 
Tribunal de première 
instance francophone de 
Bruxelles 17 juni 2021, 
2015/4585/A, AB 2021/242. 

 
17 juni 2021 

 
Het is voor het eerst dat in een klimaatzaak, die bestaat uit een 
collectieve actie, ook individuele eisers tot de procedure worden 
toegelaten. Zo oordeelde de Haagse rechtbank in Urgenda 
bijvoorbeeld dat de 886 volmachtgevers die Urgenda 
vertegenwoordigde, als individuele eisers geen voldoende (eigen) 
belang hebben naast dat van Urgenda (Rb. Den Haag 24 juni 
2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145, r.o. 4.109). Eenzelfde 
redenering zagen we terug in de klimaatzaak van Milieudefensie 
tegen Shell, waarin de rechtbank overwoog dat de individuele 
eisers geen voldoende concreet eigen belang hebben, aangezien 
hun belang al wordt gediend met de collectieve acties van 
Milieudefensie c.s. (Rb. Den Haag 26 mei 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, r.o. 4.2.7). 
 
In tegenstelling tot de Nederlandse rechter lijkt de Belgische 
rechter dus geen waarde te hechten aan het feit dat het belang 
van de eisers overeenkomt met het belang van Klimaatzaak. Dat 
anderen eenzelfde belang hebben als eisers, doet er niet toe, gelet 
op de ernst van de schade die de individuele eisers boven het 
hoofd hangt. 
 
(…) 
 
Klimaatzaak vroeg de rechter echter ook de Belgische overheid te 
bevelen om de broeikasgasuitstoot in 2025 met minstens 42% te 
verminderen ten opzichte van 1990 en om de uitstoot in 2030 met 
minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 zou 
de netto-uitstoot nul moeten zijn. Een dergelijke (zij het minder 
vergaande) vordering zagen we ook terug in Urgenda. Zoals 
waarschijnlijk bekend, werd de Nederlandse Staat op basis van 

 
Vergelijking Urgenda en Shell-uitspraak 
met Belgische en Duitse klimaatzaken. 
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die vordering bevolen om de uitstoot van broeikasgassen per eind 
2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Ook in de 
Duitse klimaatzaak, waarin onlangs uitspraak werd gedaan door 
het Bundesverfassungsgericht, werd er een bevel gevorderd. Daar 
werd gevorderd de Duitse Staat te bevelen toereikende 
maatregelen te nemen om binnen het nationale CO2-budget te 
blijven (BVerfG 24 maart 2021, 
ECLI:DE:BVerfG:2021:rs20210324). Hoewel de vordering hier 
geen specifiek reductiepercentage bevatte, werd er wel een bevel 
gegeven. Het Bundesverfassungsgericht heeft de wetgever 
bevolen om vóór 31 december 2022 bepalingen in de Klimaatwet 
op te nemen, die duidelijk maken hoe het reductiepad van de 
Duitse Staat er na 2030 komt uit te zien (r.o. 266). 
In de hier geannoteerde uitspraak wordt het gevraagde bevel niet 
gegeven. De Belgische rechter wil zo ver niet gaan en de 
verklaring daarvoor klinkt niet bepaald vreemd in de oren. Deze 
ligt namelijk in lijn met de kritiek die voornamelijk vanuit 
staatsrechtelijke kring werd geleverd op Urgenda (vergelijk 
bijvoorbeeld L. Besselink, ‘De constitutioneel meer legitieme 
manier van toetsing’, NJB 2018/2154, p. 3078-3082; G. 
Boogaard, ‘Urgenda en de rol van de rechter. Over de ondraaglijke 
leegheid van de trias politica’, AA 2016/1; L. Bergkamp, ‘Het 
Haagse klimaatvonnis. Rechterlijke onbevoegdheid en de negatie 
van het causaliteitsvereiste’, NJB 2015/1676, afl. 33, p. 2278; R. 
Schutgens, ‘Urgenda en de trias: Enkele staatsrechtelijke 
kanttekeningen bij het geruchtmakend klimaatvonnis van de 
Haagse rechter’, NJB 2015/1675, afl. 33, p. 2276-2277).Het 
geven van een bevel zou in strijd zijn met de machtenscheiding. 
De rechtbank geeft aan dat het internationale noch Europese recht 
de Belgische overheid verplicht om haar broeikasgasuitstoot met 
deze specifieke percentages te verminderen. De gevorderde 
percentages zijn door eisers afgeleid uit een rapport van Belgische 
deskundigen zonder juridisch bindende status, dat geen 
verplichtingen aan de overheid kan opleggen. Dit betekent dat de 
wetgevende en uitvoerende macht zelf mogen bepalen met welk 
percentage zij hun broeikasgasuitstoot verminderen en in welk 
tempo zij dit doen. 
Dat de Belgische rechtbank tot dit oordeel komt, is opvallend, te 
meer omdat de rechters in Urgenda en de Shell-zaak wel kwamen 
tot het toekennen van dergelijke specifieke percentages op basis 
van niet-juridisch bindende rapporten. Zo baseerden de rechters 
zich in Urgenda en de Shell-zaak op IPCC-rapporten, waaruit de 
respectievelijke reductiepercentages van 25% en 45% werden 
afgeleid als noodzakelijk om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5°C (vergelijk HR 20 december 2019, 
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ECLI:NL:HR:2019:2006 (Urgenda), r.o. 7; Rb. Den Haag 26 mei 
2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, r.o. 4.4.29-4.4.30). Je kunt je 
afvragen waarom de eisers in deze zaak zich niet ook op diezelfde 
IPCC-rapporten gebaseerd hebben, die toch een internationaal 
gedragen consensus bevatten ten aanzien van de vereiste 
reductiepaden. Op basis van de uitspraak lijkt het echter 
onwaarschijnlijk dat dit tot een andere uitkomst zou hebben 
geleid, gezien het feit dat ook de IPCC-rapporten geen juridisch 
bindende normen voor de Belgische overheid bevatten. Waar het 
bevel in Urgenda werd opgelegd omdat het te bereiken 
reductiepercentage de overheid niet verplichtte specifieke 
wetgeving tot stand te brengen, meent de Belgische rechter dat 
er geen bevel tot het bereiken van een bepaald 
reductiepercentage opgelegd kan worden zo lang er geen 
concrete, juridisch bindende verplichtingen voor de Belgische 
overheid bestaan om de broeikasgasuitstoot in een bepaald tempo 
te verlagen. 

 
16.  

W.T. Douma, noot bij rb. 
Den Haag 26 mei 2021, JM 
2021/95.  

 
24 juni 2021 

Net als bij de Urgenda-zaak zijn critici er weer als de kippen bij 
om de Nederlandse rechters te verwijten dat deze ongelijk hadden 
om iemand verantwoordelijk te houden voor het tegengaan van 
klimaatverandering. In de Urgenda-zaak werd zoals bekend 
geoordeeld dat de Nederlandse overheid méér moest doen tegen 
klimaatverandering. 
 
De critici wijzen er deze keer onder meer op dat het vonnis inzake 
Shell rechtsongelijkheid schept (waarom Shell wel maar andere 
bedrijven niet?) en dat het mensenrechten profileert, niet precies 
aangeeft wat de verplichtingen van Shell zijn en dat de 
Nederlandse rechter geen zeggenschap zou hebben over wat Shell 
buiten Nederland doet. 
 
(…) 
 
Een punt dat opviel, was dat volgens Shell de eisers bij het 
schetsen van de gevolgen van klimaatverandering te weinig 
aandacht zouden hebben besteed aan adaptatiemethoden zoals 
airconditioning. Adaptatie zou kunnen bijdragen aan het 
reduceren van de risico’s van klimaatverandering zoals 
hitteperiodes. Nu kunnen airconditioners inderdaad voorkomen 
dat kwetsbare groepen zoals ouderen tijdens hittegolven 
overlijden. Tegelijkertijd dragen airconditioners bij aan een 
groeiende vraag naar energie, wat weer bijdraagt aan 
klimaatverandering zolang er gebruik wordt gemaakt van fossiele 
energie om die energie op te wekken. Het voorbeeld van 
airconditioners als adaptatiemethode is alleen daarom al bijzonder 

 
Conclusie dat de essentie van het 
vonnis in hoger beroep in stand kan 
blijven. 
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ongelukkig gekozen. Het is echter tekenend voor de bochten 
waarin Shell zich wringt om onder een veroordeling uit te komen: 
we doen al veel, we zijn niet de enige die bijdragen aan 
klimaatverandering, we voldoen alleen maar aan de vraag van 
consumenten, de overheid dient duidelijkere kaders te schetsen 
etc. Het is te verwelkomen dat de rechtbank al deze argumenten 
van tafel veegt. Alleen door vervuilers verantwoordelijk te houden 
voor de serieuze schade die ze veroorzaken, kan een invulling 
worden gegeven aan het ‘vervuiler betaalt’-beginsel, en is er een 
kans dat er in de cruciale periode tot 2030 eindelijk serieus werk 
wordt gemaakt van het tegengaan van klimaatverandering. De 
uitstoot van broeikasgassen dient omlaag te gaan, in plaats van 
omhoog zoals de afgelopen decennia het geval was. Daar dienen 
Shell en andere bedrijven aan bij te dragen. Shell gaf al aan dat 
men de UNGP’s (bedrijven dienen mensenrechten te respecteren) 
ondersteunt. Het vonnis van de rechtbank Den Haag geeft het 
bedrijf de mogelijkheid te laten zien dat dit meer is dan alleen een 
slogan. Dat geldt voor Shell maar ook voor andere bedrijven 
natuurlijk. Het is goed dat de rechtbank niet meegaat met het 
argument dat anderen ook schuld hebben aan klimaatverandering 
en Shell daarom niet aansprakelijk kan worden geacht. 
 
Alhoewel er op detailpunten in hoger beroep en cassatie mogelijk 
accentverschillen kunnen zijn, is het goed voorstelbaar dat de 
essentie van het vonnis in stand zal blijven. Dat zou gezien de 
urgentie van de situatie volkomen terecht zijn, ook gezien het feit 
dat deze urgentie mede werd veroorzaakt door de stevige lobby 
van oliebedrijven om vooral niet teveel klimaatmaatregelen te 
nemen. 
 

 
17.  

G.W. Kastelein, 
‘Klimaatzaak tegen Royal 
Dutch Shell dwingt ook 
kapitaalverstrekkers tot een 
actieve(re) rol bij 
verduurzamingstransitie’, FR 
2021/7. 

 
24 juni 2021 

In de Shellzaak vorderde Milieudefensie c.s. van Royal Dutch Shell 
reductie van de met haar bedrijfsactiviteiten gemoeide CO2-
emissies in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. 
Volgens Milieudefensie c.s. is Royal Dutch Shell daartoe verplicht 
uit hoofde van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm die inhoudt 
dat zij via het concernbeleid moet bijdragen aan het voorkomen 
van een gevaarlijke klimaatverandering. Schending van die norm 
levert een onrechtmatige daad ex artikel 6:162(2) BW op. De 
rechtbank stelt Milieudefensie c.s. in het gelijk. Zij overweegt ten 
eerste dat het concernbeleid van de Shell-groep als een 
zelfstandige schadeoorzaak kan worden aangemerkt die kan 
bijdragen aan de (dreigende) klimaatschade van de Nederlandse 
ingezetenen en de inwoners van het Waddengebied. Royal Dutch 
Shell stoot als holding weliswaar zelf geen CO2 uit maar staat aan 
het hoofd van de Shell-groep die verantwoordelijk is voor 

 
Bespreking uitspraak en 
aansprakelijkheidsrisico’s 
kapitaalverstrekkers. Conclusie dat 
aansprakelijkheidsrisico’s beperkt zijn. 
Er is echter wel een link tussen ESG-
factoren en kredietrisico, die 
contractueel zal kunnen worden 
gemitigeerd. 
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substantiële CO2-uitstoot. De rechtbank toetst vervolgens of het 
concernbeleid wegens strijd met hetgeen volgens ongeschreven 
recht betaamt, onrechtmatig is. De rechtbank doet dat door de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162(2) BW in te 
vullen aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, 
de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke 
klimaatverandering en de breed gedragen internationale 
consensus dat mensenrechten ook bescherming bieden tegen de 
gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm die bedrijven in acht moeten 
nemen, zoekt de rechtbank onder meer aansluiting bij 
internationale (gedrags)normen en waarden voortvloeiende uit 
artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens en de UN Guiding Principles (UNGP), de OESO-Richtlijnen 
voor Multinationale Ondernemingen en andere 'soft law 
instrumenten'. De rechtbank concludeert dat daaruit volgt dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat 
mensenrechten mede inhouden het voorkomen of beperken van 
ernstige schade aan het milieu. De verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, 
eigendomsverhoudingen en structuur. Vervolgens stelt de 
rechtbank in lijn met de UNGP dat bedrijven een aandeel kunnen 
hebben in negatieve gevolgen voor mensenrechten via hun eigen 
activiteiten én via hun zakelijke relaties met andere partijen. De 
plicht om mensenrechten te eerbiedigen vereist dat bedrijven zich 
ook inspannen om de negatieve gevolgen voor mensenrechten die 
rechtstreeks aan hun activiteiten, producten of diensten gelieerd 
zijn via hun 'zakelijke relaties' te voorkomen of te beperken, ook 
wanneer zij er niet zelf aan hebben bijgedragen. Onder 'zakelijke 
relaties' vallen relaties met zakelijke partners, entiteiten in de 
waardeketen (inclusief eindgebruikers) en alle andere al dan niet 
statelijke entiteiten die rechtstreeks verbonden zijn met de 
activiteiten, producten of diensten van het bedrijf. Bij Royal Dutch 
Shell vertegenwoordigen de emissies van eindgebruikers 85% van 
het totaal dat aan de bedrijfsvoering van Royal Dutch Shell kan 
worden toegerekend. 
 
De Rechtbank concludeert op basis van deze toets dat op Royal 
Dutch Shell uit hoofde van artikel 6:162(2) BW een verplichting 
rust om via het concernbeleid van de Shell-groep zorg te dragen 
voor vermindering van de netto CO2-emissies conform de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs, door zowel de 
Shell-groep (scope 1 emissies) als de tot de waardeketen 
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behorende toeleveranciers (scope 2 emissies) en eindgebruikers 
(scope 3 emissies). Dat houdt in een reductie van de scope 1 t/m 
3 emissies van 45% per eind 2030 ten opzichte van 2019 en van 
100% in 2050 ten opzichte van 2019. Ten aanzien van de 
zakelijke relaties overweegt de Rechtbank dat van Royal Dutch 
Shell mag 'worden verwacht dat zij de nodige stappen neemt om 
de ernstige risico's als gevolg van de door deze zakelijke relaties 
gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te voorkomen en haar 
invloed aanwendt om eventueel voortdurende gevolgen zo veel 
mogelijk te beperken'. Het is aan Royal Dutch Shell om vorm te 
geven aan die reductieverplichting. Deze reductieverplichting is 
een resultaatsverplichting voor wat betreft de activiteiten van de 
Shell-groep. Ten aanzien van de zakelijke relaties met inbegrip 
van eindgebruikers geldt een zwaarwegende 
inspanningsverplichting waarbij 'passende actie' moet worden 
genomen. 
 
(…) 
 
Concluderend kan gesteld worden dat er geen alarmerende 
aansprakelijkheidsrisico's zijn voor banken en andere 
kapitaalverstrekkers als gevolg van deze uitspraak. Tegelijkertijd 
is het zo dat niet kan worden volstaan met vrijblijvende 
aansporingen. De uitspraak onderschrijft wel de link tussen ESG 
factoren en kredietrisico. Banken doen er in elk geval goed aan 
passende bepalingen op te nemen in hun leningsdocumentatie die 
de risico's die kredietnemers lopen bij overtreding van de 
doelstellingen van Parijs afdoende in kaart brengen en 
adresseren. 

 
18.  

Red., ‘Shell moet van 
rechter CO2-uitstoot 
drastisch terugbrengen’, 
TOP 2021/226. 

 
25 juni 2021 

 
Dit bevel is gegeven in een procedure die is aangespannen door 
zeven stichtingen en verenigingen en ruim 17.000 individuele 
eisers. Volgens eisers doet RDS als beleidsbepalend hoofd van de 
Shell-groep onvoldoende, handelt zij onrechtmatig en moet zij 
meer doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Eisers vorderden 
dat de CO2-emissies in 2030 ten opzichte van het niveau van 2019 
moeten worden teruggebracht met 45% of anders 35% of 25%. 
De vorderingen gaan over de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf 
en ook die van haar toeleveranciers en afnemers. 
 
De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het 
concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van 
de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de 
voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de 

 
Samenvatting. 
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rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed 
gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. 
 
De Shell-groep is wereldwijd één van de grootste producenten en 
aanbieders van fossiele brandstoffen is. De CO2-uitstoot van de 
Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers is groter dan die 
van vele landen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde, 
die tot gevaarlijke klimaatverandering leidt en ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een 
ongestoord gezinsleven. Algemeen aanvaard is dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. Dat is een zelfstandige 
verantwoordelijkheid van bedrijven, die los staat van wat staten 
doen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de 
toeleveranciers en de afnemers. RDS heeft een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep zelf. Ten aanzien van de toeleveranciers en afnemers 
geldt een zwaarwegende inspanningsverplichting, die inhoudt dat 
RDS via het concernbeleid van de Shell-groep haar invloed moet 
aanwenden, door bijvoorbeeld via het aankoopbeleid eisen te 
stellen aan toeleveranciers. RDS heeft alle vrijheid om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het 
concernbeleid van de Shell-groep vorm te geven. De offers die dit 
vraagt, wegen op tegen het belang dat wordt gediend met het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 
 
De rechtbank vindt niet dat RDS deze verplichting nu al schendt, 
zoals eisers betogen. RDS heeft het beleid van de Shell-groep 
aangescherpt en is bezig dat uit te werken. Omdat het beleid niet 
concreet is, vele voorbehouden kent en uitgaat van het volgen van 
de maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van een eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor CO2-reductie, oordeelt de 
rechtbank dat sprake is van een dreigende schending van de 
reductieverplichting. De rechtbank beveelt RDS daarom om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van die 
groep, haar toeleveranciers en afnemers, eind 2030 terug te 
brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. 
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R. van der Hoeven, ‘Blik op 
de toekomst, zorg voor de 
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30 juni 2021 

 
Onwillekeurig rijst de vraag of deze zich snel opvolgende 
ontwikkelingen ook hun weerslag zullen vinden in de 
strafrechtelijke handhaving van milieubeschermende 
maatregelen. Of in artikel 12-Sv procedures waarin bij een hof 
geklaagd wordt over het niet vervolgen van (beweerdelijke) 
overtreders. Dat laat zich moeilijk voorspellen, maar verdient een 
uitgebreide nadere beschouwing, wellicht in een volgend nummer 
van dit blad. 

 
Korte verwijzing naar strafrechtelijk 
perspectief. 
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Internationaal wordt al langere tijd gepoogd om (grootschalige) 
schendingen van het milieu als misdrijf tegen de menselijkheid te 
kunnen kwalificeren en vervolgens ook te kunnen aanpakken. 
Deze discussie is in 2010 aangezwengeld door de Britse juriste en 
klimaat activiste Polly die de Verenigde Naties aanspoorde de 
mogelijkheden te verkennen van de uitbreiding van het Statuut 
van Rome met een vijfde misdrijf, ecocide.6 Van der Wilt 
concludeerde onlangs dat de kans dat grote milieuvervuilers via 
ecocide strafrechtelijk zijn aan te pakken op dit moment zeer klein 
is.7 
 
Ondertussen is er natuurlijk een groot verschil tussen een 
milieuvervuiler en de rol die RDS in de Haagse civiele procedure 
wordt verweten. In de civiele procedure gaat het om legaal 
handelen dat leidt tot nuttige en geaccepteerde toepassingen, 
welke op lange termijn negatieve klimaatgevolgen kunnen hebben 
waaraan niet één maar vele actoren een bijdrage leveren. Dat is 
iets anders dan het schenden van bestaande wettelijke normen, 
waarvan de strafwaardigheid duidelijk door de wetgever vooraf is 
bepaald. Het strafrecht moet het hebben van schending van 
concrete normen in het hier en nu met tastbare of zichtbare 
schade als resultaat. Het strafrecht kent geen ‘ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm’ die door een invulling achteraf tot 
strafrechtelijke normen kunnen worden verheven, hoe open of 
onvoorzienbaar strafrechtelijke normen soms ook kunnen zijn.8 
De strafrechtelijke legaliteit, causaliteit en schuldvaststelling 
maken het strafrecht minder geschikt om vooraf op te treden 
tegen lange termijn klimaatgevolgen. 

 
20.  
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klimaatverplichtingen 
komen dichterbij’, Gst. 
2021/95. 
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De rechtbank beval Royal Dutch Shell om het gezamenlijke 
jaarlijkse volume van alle aan de bedrijfsactiviteiten en verkochte 
energiedragende producten van de Shell-groep verbonden CO2-
emissies naar de atmosfeer zodanig te beperken of te doen 
beperken dat dit volume aan het eind van het jaar 2030 ten minste 
zal zijn verminderd met netto 45% in vergelijking met het niveau 
van het jaar 2019. We moeten nog zien of de gedurfde redenering 
voor zo’n bedrijfshalvering in hoger beroep standhoudt. 
 
Gemeenten zullen hun bedrijvigheid vast niet hoeven te halveren. 
Hun kernactiviteit is immers niet het verkopen van fossiele 
brandstoffen. Toch dienen ook gemeenten het vonnis te 
bestuderen. Het is gebaseerd op de zorgvuldigheid die in het 
maatschappelijk verkeer betaamt. Volgens de rechtbank brengt 
die zorgvuldigheid met zich dat bedrijven zich moeten onthouden 

 
Korte bespreking mogelijke verplichting 
voor gemeenten. 
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van inbreuken op de mensenrechten van anderen en negatieve 
gevolgen op mensenrechtengebied waarin zij een aandeel 
hebben, moeten aanpakken. Daarom moeten zij maatregelen 
nemen om deze gevolgen te voorkomen, te beperken en waar 
nodig te verhelpen. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht 
omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen 
en structuur. Het is mij nog niet gelukt om te beredeneren 
waarom voor publiekrechtelijke rechtspersonen als gemeenten 
zo’n gedachte niet zou gelden. Uit het vonnis kan dus best ook 
een afdwingbare reductiedoelstelling voor gemeenten afgeleid 
worden. 

 
21.  
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De rechtbank gebruikt voor de invulling van de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm 14 verschillende elementen. Opvallend 
daarbij is dat de rechtbank er ook voor heeft gekozen om in 
verdragen en ‘soft law’-instrumenten neergelegde of 
geadresseerde mensenrechten te betrekken bij de invulling van 
deze norm. Dat maakt de uitspraak vernieuwend. Geconstateerd 
moet wel worden dat uitgezonderd hetgeen de rechtbank heeft 
overwogen ten aanzien van de temperatuurdoelstellingen uit het 
Akkoord van Parijs, de gevolgen hiervan voor het nog resterende 
carbonbudget, en daarmee de noodzakelijkheid om te komen tot 
emissiereductie, niet of niet altijd duidelijk is op welke wijze de 
diverse factoren zich tot elkaar verhouden en uiteindelijk 
doorwegen in het oordeel van de rechtbank. Dit heeft ook te 
gelden voor wat betreft het reductiepercentage dat RDS op basis 
van het vonnis in 2030 moet realiseren. 
 
(…) 
 
Alles overziend gaat mogelijk één van de vragen zijn hoe 
nagegaan kan worden of wordt voldaan aan het bevel. 
 
Het is aannemelijk dat deze uitspraak, wanneer deze in hoger 
beroep wordt bevestigd en bij cassatie in stand blijft, 
verstrekkende consequenties heeft en niet alleen voor RDS. Er zijn 
immers meer partijen denkbaar die “controle en invloed” hebben 
over broeikasgasemissies die plaatsvinden, zoals financiële 
instellingen. Ook zij – uitgaande van de hier besproken uitspraak 
– worden geacht een ‘mensenrechten due diligence’ uit te voeren 
en lopen, als dit niet of onvoldoende wordt gedaan, een 
aansprakelijkheidsrisico. Wel lijkt aannemelijk dat het bij hen nog 
meer dan bij RDS zal gaan om scope 3-emissies en dus om een 
zwaarwegende uit de UNGP’s voortvloeiende 

 
Advocaten hebben de Staat bijgestaan 
in de Urgenda-procedure. 
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inspanningsverplichting. Dat maakt des te relevanter wat die 
inspanningsverplichting nu precies inhoudt. 
 
15.2 De uitspraak is ook van belang voor andere zaken dan 
klimaatzaken. Wanneer immers de EVRM-/IVBPR-bepalingen, 
UNGP’s en de op die grond vereiste ‘mensenrechten due diligence’ 
art. 6:162 BW in klimaatzaken kunnen invullen, geldt dat 
evenzeer voor andere zaken waarbij milieuverontreiniging aan de 
orde is en wellicht zelfs a fortiori in andersoortige 
mensenrechtenzaken, bijvoorbeeld die waarin uitbuiting van 
werknemers aan de orde is. In algemene zin lopen bedrijven die 
zich onvoldoende rekenschap geven van mensenrechten en geen 
‘mensenrechten due diligence’ uitvoeren, dus een 
aansprakelijkheidsrisico als deze uitspraak standhoudt. 

 
22.  
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zes van de zeven 
stichtingen wel’, BER 
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In de inmiddels veelbesproken rechtszaak tegen Royal Dutch Shell 
traden zeven stichtingen op als eiser. Daarnaast hebben 17.379 
individuele eisers aan Milieudefensie een procesvolmacht 
verleend. De rechtbank oordeelt dat één van de stichtingen een 
te ruim geformuleerde doelstelling heeft. De individuen komt geen 
vorderingsrecht toe. De rechtbank ontvangt daarom zes 
stichtingen in hun vorderingen. 
 
Gelijksoortig belang 
 
De rechtbank verwijst naar art. 3:305a BW en is van oordeel dat 
het primair met de collectieve acties gediende belang van huidige 
en toekomstige generaties van de gehele wereldbevolking zich 
niet leent voor bundeling. Hoewel de hele wereldbevolking 
gediend is met het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering, 
zijn er grote verschillen in het moment en de manier waarop de 
wereldbevolking op de ene of de andere plaats getroffen zal 
worden door klimaatverandering als gevolg van CO2-emissies. Dit 
primaire belang voldoet dus niet aan het vereiste van ‘gelijksoortig 
belang’ van art. 3:305a BW. 
 
Waddengebied 
 
Het subsidiair met de collectieve acties gediende belang van de 
huidige en de toekomstige generatie Nederlandse ingezetenen en 
(voor de Waddenvereniging) (de inwoners van) het deels in 
Nederland gelegen Waddengebied leent zich wel voor bundeling, 
ook al zijn er binnen Nederland en het Waddengebied verschillen 
in het moment, de mate en de intensiteit waarin de inwoners 
zullen worden getroffen door de klimaatverandering als gevolg 

  
 

Specifieke aandacht voor 
ontvankelijkheid ex art. 3:305a BW. 
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van CO2-emissies. Deze verschillen zijn veel kleiner en van 
andere aard dan de onderlinge verschillen als het gaat om de hele 
wereldbevolking en staan niet in de weg aan bundeling in een 
collectieve actie. De collectieve vorderingen worden dus niet-
ontvankelijk verklaard voor zover deze daarmee het belang van 
de hele wereldbevolking wordt gediend, met uitzondering van het 
belang van de Nederlandse ingezetenen en de inwoners van het 
Waddengebied. 
 
(…) 
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Zoals uit het voorgaande volgt, dient RDS door middel van het 
door haar te voeren concernbeleid een (door de rechter 
opgelegde) CO2-reductieverplichting voor de Shell-groep door te 
voeren. Vanuit het vennootschapsrecht kunnen bij de Uitspraak 
de volgende kanttekeningen worden geplaatst. 
 
Allereerst is het de vraag of het huidige concernbeleid van RDS 
zodanig kan worden gewijzigd dat aan de in de Uitspraak 
opgelegde reductieverplichting wordt voldaan. RDS is namelijk 
een public limited company opgericht naar het recht van Engeland 
en Wales. Dat betekent dat (althans primair) het recht van 
Engeland en Wales van toepassing is op de interne verhoudingen 
binnen RDS. Vragen zoals naar welk(e) belang(en) het bestuur 
van RDS zich primair dient te richten, welke deelbelangen in 
aanmerking dienen te worden genomen en wat onder het 
concernbeleid wordt verstaan, moeten derhalve worden 
beantwoord conform het recht van Engeland en Wales. In de 
Uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat een door buitenlands 
recht beheerste vennootschap haar concernbeleid dient aan te 
passen conform een maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm zoals 
deze in Nederland (volgens de rechter) breed wordt gedragen. Het 
is echter de vraag of, en zo ja in hoeverre, het Engelse 
concernrecht ruimte biedt voor een dergelijke aanpassing van het 
concernbeleid. Het concernbeleid van RDS zal immers moeten 
voldoen aan de Engelse wet- en regelgeving. (…) 
 
Voorts is het de vraag of RDS voldoende bevoegdheden heeft om 
de reductieverplichting via haar concernbeleid op te leggen aan 
(al) haar groepsmaatschappijen. Vanuit Nederlands rechtelijk 
perspectief is het bestuur van de moeder gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van haar taak, dus ook tot een behoorlijk 
concernbeleid, waarbij de belangen van het gehele concern (dus 
ook de groepsvennootschappen) moeten worden betrokken. De 
belangen van groepsvennootschappen mogen (in verhouding tot 

Beschouwing vanuit het 
vennootschapsrecht met o.m. conclusie 
dat Shell een pleitbare zaak heeft in 
hoger beroep. 
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het concernbelang) niet kennelijk onevenredig worden geschaad. 
Bovendien kan een moeder op basis van een (vermeende) 
schending van een zorgvuldigheidsverplichting worden 
aangesproken voor gedragingen van een dochter. Dit betekent 
echter niet dat RDS daarmee op grond van haar concernbeleid ook 
daadwerkelijk de controle en bevoegdheid heeft om concrete 
instructies aan groepsvennootschappen te geven teneinde te 
kunnen voldoen aan de reductieverplichting. Hiervoor zal per 
jurisdictie moeten worden bezien of, en zo ja in hoeverre, een 
moeder op basis van instructierechten de bestuursautonomie van 
een groepsvennootschap kan beperken. (…) 
 
Tenslotte doorkruist de Uitspraak een roep om verandering die al 
enige tijd vanuit de Algemene Vergadering aanzwelt. Daarbij kan 
de vraag worden gesteld of de rechter met de Uitspraak niet te 
ver voor de muziek is uitgelopen (te weinig terughoudend, te 
activistisch), de trias politica onnodig oprekt en een ongekende 
interventie doet in de vennootschappelijke orde, waardoor de 
governance en checks en balances van een private onderneming 
met het oog op een publiek belang terzijde worden geschoven. 
Exemplarisch is in ieder geval dat bij concurrent ExxonMobil een 
activistische aandeelhouder recent drie nieuwe bestuursleden 
benoemd wist te krijgen. Hun taak: het van binnenuit 
transformeren van het concern. (…) 
 
Het is evident dat RDS op zijn minst genomen een pleitbare zaak 
heeft om (binnen drie maanden vanaf de dag van de Uitspraak) 
in hoger beroep te gaan. Daarbij geldt dat het Nederlandse hoger 
beroep weinig beperkingen kent ten aanzien van nieuwe feiten en 
stellingen. Een beperking die wel kan klemmen is gelegen in de 
goede procesorde; maar het ligt niet in de rede dat deze eraan in 
de weg zal staan dat RDS haar argumenten en bewijs nader 
uitwerkt en/of aanpast. Kort en goed heeft RDS dus nog veel 
ruimte om gebruik te maken van nieuwe argumenten en om de 
controlefunctie van de appelrechter in te roepen: deze zaak zou 
nog een andere wending kunnen krijgen. Bij dit alles geldt wel dat 
de voor RDS bepalende elementen van het dictum uitvoerbaar bij 
voorraad zijn verklaard en een hoger beroep dus géén schorsende 
werking heeft. 
 
Niet valt uit te sluiten dat de Uitspraak gevolgen zal hebben voor 
het vestigingsklimaat in Nederland. In de Uitspraak wordt Shell 
als internationaal concern immers stevig op de vingers getikt door 
de Nederlandse rechter, hoewel er ook partijen zijn die het 
toejuichen dat Nederland in deze ontwikkeling een leidende positie 
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heeft ingenomen. Wat daar ook van zij, niet onvermeld kan blijven 
dat (buitenlandse) concurrenten van Shell wellicht door de 
Uitspraak worden bevoordeeld. Shell zal mogelijk 
bedrijfsonderdelen moeten afstoten (als gezegd is daarvan 
overigens niet zeker of daarmee aan de Uitspraak wordt voldaan) 
of zal zich uit bepaalde markten moeten terugtrekken om aan de 
Uitspraak te kunnen voldoen, terwijl concurrenten van Shell zich 
niet aan de Uitspraak hoeven te houden en dergelijke maatregelen 
(vooralsnog) niet hoeven te treffen. Saillant detail daarbij is dat 
velen reeds hadden geconstateerd dat Shell (als één van de grote 
emittenten) reeds uit eigen beweging verstrekkende maatregelen 
had genomen. Zodoende kan de Uitspraak er dus toe leiden dat 
een van de beste jongetjes van de klas onevenredig benadeeld 
wordt. 
 
Deze baanbrekende uitspraak zal – mits deze in appel en cassatie 
standhoudt – vrijwel zeker precedentwerking hebben voor een 
grote groep bedrijven, in het bijzonder voor bedrijven met een 
aanzienlijke CO2-uitstoot. Mocht de reductieverplichting zoals 
neergelegd in de Uitspraak gezag van gewijsde krijgen, dan is de 
kans dat een soortelijke vordering in een geding tegen een ander 
bedrijf wordt toegewezen reëel. (…) 
 
Wij menen dat de Uitspraak om die reden vooralsnog met name 
precedentwerking kan hebben voor die bedrijven die grote 
hoeveelheden CO2 uitstoten. De rechtbank overweegt namelijk 
dat de CO2-uitstoot van de Shell-groep groter is dan de uitstoot 
van de meeste landen. Hieruit maken wij op dat vooral grote 
emittenten kunnen worden geraakt door deze rechtsontwikkeling. 
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De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het 
concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO₂-reductie van 
de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de 
voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de 
rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed 
gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden. De 
Shell-groep is wereldwijd één van de grootste producenten en 
aanbieders van fossiele brandstoffen is. De CO₂-uitstoot van de 
Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers is groter dan die 
van vele landen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde, 
die tot gevaarlijke klimaatverandering leidt en ernstige risico’s 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een 
ongestoord gezinsleven. Algemeen aanvaard is dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren. Dat is een zelfstandige 
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verantwoordelijkheid van bedrijven, die los staat van wat staten 
doen. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de 
toeleveranciers en de afnemers. RDS heeft een 
resultaatsverplichting ten aanzien van de CO₂-uitstoot van de 
Shell-groep zelf. Ten aanzien van de toeleveranciers en afnemers 
geldt een zwaarwegende inspanningsverplichting, die inhoudt dat 
RDS via het concernbeleid van de Shell-groep haar invloed moet 
aanwenden, door bijvoorbeeld via het aankoopbeleid eisen te 
stellen aan toeleveranciers. RDS heeft alle vrijheid om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het 
concernbeleid van de Shell-groep vorm te geven. De offers die dit 
vraagt, wegen op tegen het belang dat wordt gediend met het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. De rechtbank 
vindt niet dat RDS deze verplichting nu al schendt, zoals eisers 
betogen. RDS heeft het beleid van de Shell-groep aangescherpt 
en is bezig dat uit te werken. Omdat het beleid niet concreet is, 
vele voorbehouden kent en uitgaat van het volgen van de 
maatschappelijke ontwikkelingen in plaats van een eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor CO₂-reductie, oordeelt de 
rechtbank dat sprake is van een dreigende schending van de 
reductieverplichting. De rechtbank beveelt RDS daarom om via 
het concernbeleid van de Shell-groep de CO₂-uitstoot van die 
groep, haar toeleveranciers en afnemers, eind 2030 terug te 
brengen tot netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. 
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Het internationale recht werkt door in de nationale rechtsorde. Dit 
kan rechtstreeks via de nationale rechter – volgens art. 93 en 94 
Gw – maar in de praktijk gebeurt dit meestal via nationale 
wetgeving. De Nederlandse Staat beroept zich vaak (succesvol) 
op de verplichting om nationale wetgeving aan te nemen, voordat 
een internationale (verdrags)bepaling door de rechter kan – en 
door de Staat moet – worden toegepast. In het Rookverbod-arrest 
(HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928, NJ 2015/12, m.nt. 
Alkema) gaf de Hoge Raad een aangepaste route voor de 
doorwerking van internationaal recht: de werking van een 
verdragsbepaling hangt niet af van het bestaan van nationale 
wetgeving die hieraan doorwerking verleent, maar van het 
antwoord op de vraag of deze bepaling als objectief recht kan 
functioneren in de concrete situatie waarin zij wordt ingeroepen. 
Is dit het geval, dan kan de internationale bepaling door de rechter 
rechtstreeks worden toegepast. 
 
Een gevolg van deze route is dat de rechter in het concrete geval 
dient te toetsen of het internationale recht hierop van toepassing 
is. Dit kan ertoe leiden dat het internationale recht vaker 

 
Bespreking werking internationaal recht 
in concreet geval en consequenties 
consensus dat de aarde opwarmt door 
uitstoot broeikasgassen. 
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rechtstreeks zal worden toegepast. Dit is en was bij de burgerlijke 
rechter vooral aan de orde in verticale verhoudingen – meestal: 
de Nederlandse Staat wordt aangesproken op haar internationale 
verplichtingen – maar is schaarser in gevallen waarin private 
partijen tegenover elkaar staan – zoals in Milieudefensie/Shell. 
Maar ook in deze horizontale verhouding maakt de rechter gebruik 
van een toetsingskader dat bestaat uit internationale normen en 
hun werking in het concrete geval. Aan de hand van de uitspraak 
volgt een signalering en duiding van dit toetsingskader en de 
invloed hiervan op privaatrechtelijke leerstukken – mede bezien 
vanuit het internationale recht. 
 
(…) 
 
In Milieudefensie/Shell vult de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm in met de relevante feiten en 
omstandigheden van het concrete geval, de best beschikbare 
wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering 
en de breed gedragen internationale consensus dat 
mensenrechten ook bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten 
moeten respecteren. Uit deze in het maatschappelijk verkeer 
vereiste zorgvuldigheid vloeit de reductieverplichting voor RDS 
voort. De ongeschreven norm die in het nationale recht tot 
aansprakelijkheid leidt, wordt met inachtneming van de nationale 
en internationale interpretatieregels gevonden op het 
internationale speelveld en toegepast in het concrete geval. 
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Op 26 mei 2021 deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de 
civiele zaak die Milieudefensie c.s. hadden aangespannen tegen 
Royal Dutch Shell (RDS) vanwege de bijdrage die de activiteiten, 
producten en diensten van de Shell-groep leveren aan 
klimaatverandering. Tot verrassing van velen volgde de rechtbank 
Milieudefensie in haar vordering tot naleving van de 
klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs. Op RDS rust, zo 
oordeelde de rechtbank, een uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW voortvloeiende 
verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Aldus is RDS verplicht om via het 
concernbeleid dat zij bepaalt voor de Shell-groep in 2030 een 
CO2-uitstoot te realiseren die 45% lager is dan die van 2019. 
 
Een paar maanden eerder had RDS in een andere klimaatzaak ook 
al een gevoelige nederlaag geleden. In deze hoger beroepszaak, 
die met behulp van wederom Milieudefensie was aangebracht, 

 
Bespreking zaak ingesteld door New 
York City tegen producenten van 
fossiele brandstoffen en hun 
Amerikaanse branchevereniging. De 
klacht die centraal staat in deze zaak is 
dat gedaagden New Yorkers op 
systematische en opzettelijke wijze 
hebben misleid over de bijdrage die 
hun producten spelen in het 
veroorzaken van de klimaatcrisis. 
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ging het onder meer over de vraag of RDS op basis van Nigeriaans 
recht een civielrechtelijke verplichting heeft om ernstige milieu- 
en gezondheidsschade die ontstaat als gevolg van olielekkages in 
leefgebieden in de Niger Delta in Nigeria te voorkomen. Een 
complicerende factor in het aannemen van een dergelijke 
zorgplicht is dat RDS via dochtervennootschappen de aandelen 
houdt in een Nigeriaanse rechtspersoon die de lekkende 
oliepijpleidingen bezit en exploiteert. Het antwoord van het 
gerechtshof Den Haag was dat gelet op de bemoeienis die RDS als 
moedervennootschap met de exploitatieactiviteiten van de 
buitenlandse vennootschap had, alsmede haar bekendheid met de 
diverse olielekkages in de geëxploiteerde leiding, er een zorgplicht 
op RDS rust om een adequaat detectiesysteem voor olielekkages 
te installeren dat helpt in het beperken van ernstige milieu- en 
gezondheidsschade. 
 
Gelet op deze en andere klimaatrechtspraak, lijkt het 
aansprakelijkheidsrecht voorlopig een leidende rol te spelen in het 
verplichten van bedrijven om het klimaat te beschermen en 
veronderstelde toekomstige schade aan de gezondheid en het 
leefmilieu te voorkomen. Is er op dit terrein ook een specifieke rol 
weggelegd voor het consumentenrecht? Hoewel er in 
overheidsbeleid en de academische literatuur groeiende aandacht 
is voor thema’s als circulariteit in het consumentenrecht, kan een 
derde buitenlandse rechtszaak verdere inspiratie bieden voor 
consumenten en hun belangenorganisaties. En ook in deze civiele 
zaak is RDS een van de gedaagden. 
 
(…) 
 
De daadkracht en voortrekkersrol van de SRC heeft de stad New 
York geïnspireerd in haar aanklacht tegen Big Oil. De stad verwijst 
namelijk naar de uitspraak van de Reclame Code Commissie 
waarin de reclame-uitingen van de NAM over aardgas als ‘de 
schoonste fossiele brandstof’ zonder nader bewijsmateriaal als te 
absoluut en dus misleidend werden bestempeld. Wat de klacht 
voor de consumenten van New York gaat brengen, zal de 
Amerikaanse federale rechter bepalen. Een heikel punt van de 
zaak is echter of de gewraakte reclame-uitingen van de diverse 
gedaagden een voldoende nauw verband hebben met de verkoop 
of het aanbieden voor verkoop van consumentenproducten, iets 
dat vereist is onder de CPL. In veel van die uitingen wordt namelijk 
niet direct aan de producten gerefereerd, maar worden de 
milieueffecten benadrukt van de groenere investeringsstrategieën 
die de gedaagden zijn gaan navolgen. Een ander twistpunt zal zijn 
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of de reclames voldoende informatie aan de consument 
verstrekken om beweringen als ‘schoon’ en ‘emissie-verlagend’ te 
onderbouwen, zodat voor hen inzichtelijk is dat de aangeprezen 
alternatieve brandstoffen minder negatieve milieueffecten hebben 
dan conventionele producten. De in Europa en Nederland 
geldende (zelf)regulering geeft al de nodige inzichten om die 
beoordeling te maken. 
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Historisches Klima-Urteil: Shell muss CO2-Emissionen reduzieren 
Der Öl- und Erdgaskonzern Shell muss nach einem Gerichtsurteil 
seine Kohlendioxid-Emissionen drastisch senken. Shell müsse den 
Ausstoß von CO2 bis 2030 um netto 45% im Vergleich zu 2019 
senken, urteilte das Bezirksgericht Den Haag am Mittwoch und 
gab damit der Klage von Umweltschützern recht. Es ist ein 
historisches Urteil mit möglichen weitreichenden Folgen. Denn nie 
zuvor wurde ein Konzern von einem Richter zu drastischen 
Klimaschutzmaßnahmen gezwungen. 
 
Gericht verlangt von Shell Beitrag im Kampf gegen Klimawandel 
Das Gericht war eindeutig: Der britisch-niederländische Konzern 
"muss seinen Beitrag leisten im Kampf gegen gefährlichen 
Klimawandel". Und die Verpflichtung gelte nicht nur für die 
eigenen Unternehmen, sondern auch für Zulieferer und 
Endabnehmer. Dies sei ein "weltweit wichtiges Signal", sagte 
Donald Pols, Direktor der Umweltschutzorganisation 
Milieudefensie, einer der Kläger. Zum ersten Mal in der Geschichte 
zwinge ein Gericht einen Verschmutzer zum Stoppen. Olaf Bandt, 
Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND), sieht bereits die Zeitenwende: "Das fossile Zeitalter neigt 
sich dem Ende zu." 
 
Shell will Berufung einlegen 
Shell ist enttäuscht und will Berufung einlegen. Der Konzern tue 
bereits so viel und investiere Milliarden, sagte ein Sprecher. Das 
Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, "null CO2-Ausstoß bis 
2050". Doch das Gericht war nicht beeindruckt: Die beschlossenen 
Maßnahmen des Unternehmens seien "wenig konkret und voller 
Vorbehalte". Die Kläger, Umweltorganisationen und mehr als 
17.000 Bürger hatten den Konzern verklagt, weil er einer der 

Samenvatting waarin uitspraak 
historisch wordt genoemd. Aangegeven 
wordt dat de rechtbank oordeelde dat 
Shell verantwoordelijkheid niet op 
anderen afschuiven, aangezien andere 
bedrijven dezelfde verplichting hebben. 
Mogelijk gevolg van het vonnis kan zijn 
dat rechtszaken tegen andere bedrijven 
worden gestart. 
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größten Verschmutzer sei und umfangreich in die Förderung von 
Öl und Erdgas investiere. Shell sei für den Ausstoß von jährlich 
1,6 Milliarden Tonnen CO2 verantwortlich. Shell hatte als 
Argument angeführt, dass der Konzern bei einer Verurteilung 
schnell Produktion und Verkauf fossiler Brennstoffe verringern 
müsse. Dann aber würden ja andere Anbieter in die Lücke 
springen, und davon hätte das Klima auch nichts. 
 
Klagen gegen weitere Unternehmen könnten nun folgen 
Doch das Argument ließ das Gericht nicht gelten. Man könne 
schließlich nicht Verantwortung auf andere abschieben. Auch 
andere Unternehmen hätten schließlich dieselbe Verpflichtung. 
Und genau hier liegt eine mögliche Folge des Urteils: Klagen gegen 
andere Unternehmen. Klimaaktivistin Greta Thunberg nannte das 
Urteil einen "sehr interessanten Start, das einen großen 
Schneeball-Effekt haben könnte", schrieb die Schwedin auf 
Twitter. Obwohl: eine CO2-Verringerung in der Höhe sei für den 
Öl-Konzern immer noch unzureichend. 
 
Abgestufte Verpflichtung gegenüber Zulieferern und 
Endabnehmern 
Der Konzern fürchtet nun wirtschaftliche Einbußen. Doch das 
müsse er in Kauf nehmen, findet das Gericht. "Das wiege weniger 
schwer als der mögliche größere Schaden für das Klima". Das 
Gericht machte allerdings einen wichtigen Unterschied: Shell ist 
demnach direkt verantwortlich für den CO2-Ausstoß der eigenen 
Unternehmen. Doch wenn es um die Schadstoff-Emissionen von 
Zulieferern oder Endabnehmern geht, dann hat der Konzern nur 
eine "Best-Effort-Verpflichtung", das heißt, er muss nur sein 
Bestes tun. Zum Beispiel den Kunden eine breitere Palette 
alternativer Energieträger anbieten. Shell wird Berufung gegen 
das Urteil einlegen - doch damit gewinnt der Konzern kaum Zeit. 
Denn das machte das Gericht deutlich: Das Urteil gilt ab jetzt. Der 
Konzern muss sofort Ernst machen mit dem Klimaschutz. Nach 
der Verlesung des Urteils jubelten Dutzende von Demonstranten 
vor dem Gericht - so laut, dass es noch im Saal zu hören war. 

28.  
 

P. Thielbörger und R. 
Diekjobst, ‘Meilenstein für 
Unter-nehmen und 
Menschenrechte‘, Legal 
Tribune Online. 

 
1 juni 2021 

 
Was bedeutet das Urteil für Verfahren vor deutschen Gerichten? 
Die Initiative hat bereits verlauten lassen, weitere Klagen, vor 
allem auch in Deutschland, folgen zu lassen. Im Hinblick auf 
Popularklagen, unternehmerische Verantwortung und den Einfluss 
internationaler Standards auf das Zivilrecht ist die deutsche 
Rechtslage mit der niederländischen indes nur schwerlich 
vergleichbar, sodass das Urteil keine direkten Rückschlüsse für 
eventuelle Verfahren vor deutschen Gerichten zulässt. 

 
De auteurs noemen de uitspraak tegen 
Shell niet alleen baanbrekend voor de 
internationale milieuwetgeving, maar 
ook voor de verantwoordelijkheid van 
bedrijven op het gebied van 
mensenrechten. 
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Zudem präsentierten sich deutsche Gerichte bisher 
zurückhaltender, was sich jedoch bald ändern könnte: In einem 
ähnlich gelagerten Fall vor dem OLG Hamm verklagt momentan 
ein peruanischer Farmer RWE auf Entschädigung. Zwar geht es in 
dem Verfahren nicht um die Senkung von 
Treibhausgasemissionen, trotzdem darf das Urteil – gerade vor 
dem Hintergrund der nun ergangenen niederländischen 
Entscheidung – mit Spannung erwartet werden. Werden deutsche 
Richter bei der Bestimmung der Verantwortung von Unternehmen 
für den Klimawandel ähnlich weit gehen wie ihre niederländischen 
Kollegen? 
 
Schließlich bleibt zu hoffen, dass auch der deutsche Gesetzgeber 
bei diesem Urteil genau hinschaut. Die gerichtliche Herleitung der 
Schutzpflichten ist zwar letztendlich durchaus überzeugend; der 
hohe Begründungsaufwand verdeutlicht aber, dass aus einem 
Streit um Umwelt und Menschenrechte schnell ein 
rechtsstaatliches Problem werden kann. In diesen Bereichen, die 
besonders wichtig für menschliches (Zusammen)Leben und 
gleichzeitig für die Wirtschaft sind, für Rechtssicherheit zu sorgen, 
sollte dem Gesetzgeber ein Anliegen sein. Eine gute Nachricht ist 
insofern, dass das deutsche Lieferkettengesetz kurz vor der 
Verabschiedung steht. 
 
Urteil wird juristische Debatte zur Verantwortlichkeit von 
Unternehmen prägen 
Das Urteil aus den Niederlanden wird zurecht als bahnbrechend 
und historisch beschrieben – dies liegt aber nicht daran, dass das 
Gericht über bisher anerkannte Standards signifikant hinaus 
gegangen wäre. Viel bedeutsamer ist die selbstbewusste 
Konsequenz, mit der es aus menschenrechtlichen Schutzpflichten 
und umweltvölkerrechtlichen Standards eine Sorgfaltspflicht auch 
von Unternehmen wie fast selbstverständlich herleitet. 
 
Selbst wenn die Berufung Erfolg haben sollte, dürfte die stringente 
Argumentation der Richter die juristische Debatte im Bereich der 
(Umwelt-)Verantwortlichkeit von Unternehmen in den nächsten 
Jahren mitprägen. 

Auteurs schrijven dat het bieden van 
rechtszekerheid op dit thema, dat van 
bijzonder belang zijn voor het menselijk 
(samen)leven en tegelijkertijd voor de 
economie een zorg zou moeten zijn van 
de wetgever. Zij noemen een Duitse 
wet op de toeleveringsketen die zal 
worden aangenomen. 
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In recent years, the considerations of responsible shareholding or 
responsible corporate behaviour have made their way into various 
Swiss statutory initiatives. Their impact on stewardship is 
sometimes indirect (as seen in the ‘say-on-pay’ initiative) but may 
end up being quite significant (as seen in the group responsibility 
initiative). Switzerland has been one of the first countries to 
impose a mandatory ‘say-on-pay’ regime under which a 
shareholder vote on compensation is binding rather than just 
consultative. This new regime came into force following the March 
2013 acceptance of a popular initiative by almost 68% of the 
Swiss electorate―one of the highest initiative approval rates ever. 
Today, shareholders of listed companies approve the 
compensation of both the board of directors and executive 
management in a binding vote. In addition, individual director 
compensation, compensation for the highest-paid executive and 
aggregate compensation of top-level management are disclosed 
in the annual report. 
 
The results of this ‘say-on-pay’ initiative are mixed. It provides 
investors with more detailed numbers and key performance 
indicators for executive compensation. These rules had a sobering 
effect in terms of transparency, shareholder engagement and 
shareholder decision-making, but did not curb the absolute 
amount of executive pay. This is largely due to the fact that 
foreign (mainly American) institutional investors take a more 
relaxed view towards executive pay than the Swiss electorate and 
the Swiss financial press. 
A popular initiative on worldwide responsible business conduct of 
Swiss-based groups of companies was narrowly voted down in 
November 2020. While a slim majority of the Swiss electorate 
voted in favour of the initiative, only a minority of the Cantons 
voted yes. Accordingly, the initiative did not meet the double 
majority required  
to amend the Swiss Constitution. Had the initiative been accepted, 
it would have required Swiss parent companies, their overseas 
subsidiaries and arguably even some of their suppliers to comply 
with international standards for the protection of human rights 
and  
the environment in all their business activities. 
If in violation of these standards, the Swiss parent company would 
have been liable for any damage caused by the overseas 
companies and even suppliers under their control, contrary to the 
general principle of limited liability within groups of companies. 
The initiative further provided for a place of jurisdiction in 
Switzerland even if no lawsuit had been filed in the country of 

 
Zwitsers perspectief. 
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incorporation of the relevant subsidiary or supplier. The burden of 
proof would have lied with the defendant Swiss corporation; it 
would have been held liable unless it could have either prove 
having taken due care to avoid a damage or  
could have demonstrate that the damage would have occurred 
even if all due care had been taken. Clearly, these rules would 
have been promulgated to promote responsible behaviour of 
companies rather than shareholders; but the thrust of the 
legislative effort – ensuring better consideration of ESG standards 
– is quite the same as in shareholder stewardship initiatives, albeit 
considerably more far-reaching in both scope and effect. 
 
In view of significant resistance by business circles, Swiss 
Parliament crafted a counterproposal that narrows down the scope 
of the initiative and address the issue below the constitutional 
level. Together with the rejection of the initiative, the Swiss 
electorate accepted the counterproposal, which is expected to 
take effect as of January 1, 2022. The counterproposal follows EU-
style reporting obligations, specifically Directive 2014/95/EU on 
the disclosure of non-financial and diversity information (known 
as the Non-financial Reporting Directive or NFRD) rather than 
imposing liability on the Swiss parent companies for the actions 
and omissions of their overseas subsidiaries. Even so, the debate 
is far from over: trends in international corporate practice favour 
both broader due diligence obligations in relation to human rights 
and environmental standards, and a stricter liability regime for 
corporate groups in ESG matters is before the courts in many 
countries. See, e.g., the 2019 UK Supreme Court case in re 
Vedanta Resources PLC v Lugowe [2019 UKSC 20]  
or the ongoing litigation in the Netherlands relating to Shell 
(Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell  
[ECLI:NL:RBDHA:2021:5337]. 

30.  

J. Krommendijk, ‘Beyond 
Urgenda: The role of the 
ECHR and judgments of the 
ECtHR in Dutch 
environmental and climate 
litigation’, RECIEL 2021. 

  
This article showed that, in quantitative terms, there has been a 
‘turn to rights’, both in the sword and shield cases. The turn to 
rights has so far had a limited substantive impact in the 
Netherlands in environmental and climate cases beyond Urgenda. 
This suggests that the turn to rights only works under the very 
particular circumstances of exceptionally urgent cases with 
devastating effects threatening the population as a whole. Beyond 
Urgenda, the EC(t)HR had some added value when violations were 
flagrant and/or there was general societal agreement that the 
situation had become untenable, such as the case Clean Air 
Everywhere and some Groninger gas production cases. These 
exceptions should, however, not be exaggerated, as was also 
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shown, for example, by the unsuccessful air quality case 
Vereniging Milieudefensie. There have been several successful 
cases in which the EC(t)HR did not play a role, while courts and 
lawyers preferred more far ranging and specific EU statutory 
provisions. It could be that it is simply too soon to reach solid 
conclusions about the turn to rights, especially since the ink on 
the decision of the Dutch Supreme Court of December 2019 is 
hardly dry yet. Nonetheless, it seems that the findings about the 
Netherlands do not stand alone. Noteworthy pro-environmental 
decisions of other national courts, such as the UK Court of Appeal 
judgment on the third runway at Heathrow airport as well as the 
French Urgenda in the making, also eschew the EC(t)HR. One 
prominent recent exception is the judgment of the German 
Federal Constitutional Court declaring the Federal Climate Change 
Act of 2019 to be incompatible with the fundamental rights in the 
Constitution. The Court based itself on the German Basic Law and 
made passing references to three judgments of the ECtHR, while 
noting that the ECHR does not give further protection than the 
Basic Law. 

31.  

P. Newell e.a. ‘Toward 
transformative climate 
justice: An emerging 
research agenda.’ Wiley 
Interdisciplinary Reviews: 
ClimateChange. 

 
14 juli 2021 

 
Alongside the interest in strengthening access to justice through 
existing institutions and legal remedies, a rich potential exists in 
extending the law in new directions and establishing new 
precedents and applications. There has been a great deal of 
interest in the potential of the law to generate protection for 
human rights threatened by climate change. In this light, rights-
based approaches to tackling climate injustices are gaining 
increasing attention (Humphreys, 2009). One interesting source 
of momentum has come from groups adopting a range of legal-
based strategies to hold governments and corporations to account 
for their obligations to act on the issue (Beauregard et al., 2021; 
Peel & Lin, 2019). The landmark youth climate lawsuit against the 
US government (Juliana v. the United States) is a case in point; 
the Dutch court's order to the oil company Shell to achieve a 
specific emission reduction target along its entire supply chain is 
another. Other cases in France against the Macron government 
and in Norway and the Netherlands have sought to hold 
governments to account for their legal obligations to address 
climate change and prevent further climate injustice. Scholars can 
play an important role in exploring this potential and proposing 
legal innovations in national and transnational climate litigation 
with climate justice at their heart. 
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32.  

M. Wewerinke-Singh, ‘A 
human rights approach to 
energy: Realizing the rights 
of billions within ecological 
limits’, RECIEL 2021.  

 
3 augustus 

2021 
 

 
A more recent trend is the use of litigation as a mechanism to hold 
States or private actors accountable for inadequate climate action 
based on the UNFCCC and/or the Paris Agreement and human 
rights. One of the most prominent examples of a case targeting 
inadequate climate policies is The State of the Netherlands v 
Urgenda Foundation, in which the Supreme Court of the 
Netherlands recognized that Articles 2 (right to life) and 8 (right 
to private and family life) of the European Convention on Human 
Rights (ECHR) obliged the State to take more ambitious climate 
action, with significant implications for national energy policies. 
Particularly noteworthy is the Supreme Court's reliance on 
CBDRRC in the interpretation of the ECHR, thus finding that the 
Netherlands as a developed country is obliged to take the lead in 
combating climate change and the adverse effects thereof. 
Following the judgement, the government announced a €3 billion 
spending package to subsidize, among other things, renewable 
energy projects and home refits. Similar cases have been filed, 
with mixed results, in Belgium, Czech Republic, France, Germany, 
Ireland, South Korea, Switzerland and the United Kingdom. 
 
In addition, an emerging category of human rights cases seeks to 
hold fossil fuel companies accountable for climate change and its 
consequences. Particularly noteworthy is Greenpeace Southeast 
Asia and Others v Chevron and Others, in which environmental 
organizations and Filipino citizens petitioned the Philippines 
Commission on Human Rights to investigate the responsibility of 
50 investor-owned fossil fuel companies for ‘the human rights 
implications of climate change and ocean acidification and the 
resulting rights violations in the Philippines’. The Commission 
concluded its inquiry with an announcement that fossil fuel 
companies could be held liable for the impacts of climate change. 
Another landmark case is Friends of the Earth (Netherlands) v 
Royal Dutch Shell, in which the Hague District Court ordered Royal 
Dutch Shell to reduce its greenhouse gas emissions by 45% in 
2030 compared with 2019 levels. In its judgement, the Court 
relied on ‘the widespread international consensus that human 
rights offer protection against the impacts of dangerous climate 
change and that companies must respect human rights’. It found 
that Shell had an individual responsibility to act in accordance with 
the temperature goal in the Paris Agreement, based on the 
recognition that businesses must respect human rights. 
Importantly, the Court rejected Shell's defence that it had reduced 
obligations to curb greenhouse gas emissions due to its role in 
providing reliable and affordable energy. In doing so, it pointed at 

 
Conclusie: 
 
Human rights litigation wordt steeds 
vaker gebruikt als een middel om 
verschillende aspecten van 
energierechtvaardigheid te bevorderen. 
Met name het groeiende aantal 
mensenrechtenclaims tegen regeringen 
en fossiele-brandstofbedrijven wegens 
hun rol in het veroorzaken van 
klimaatverandering illustreert het 
potentieel van rechtszaken om bij te 
dragen tot een rechtvaardige 
energietransitie. De uitspraak van de 
rb. Den Haag in de zaak Milieudefensie 
e.a. tegen Royal Dutch Shell vormt een 
bijzonder duidelijke illustratie van het 
potentieel van mensenrechtengeschillen 
om bij te dragen aan systemische 
verandering in de energiesector. Zoals 
commentatoren hebben opgemerkt, 
wijst de uitspraak niet alleen op een 
toenemend risico van rechtszaken voor 
fossiele-brandstofbedrijven vanwege 
hun bijdragen aan de 
klimaatverandering, maar ook op een 
vergelijkbaar risico voor regeringen en 
financiële instellingen die nieuwe 
fossiele-brandstofprojecten steunen. Bij 
gebrek aan juridisch bindende normen 
die de vernietiging van het klimaat 
verbieden en onrechtvaardigheden op 
energiegebied directer corrigeren, lijkt 
het potentieel van 
mensenrechtengeschillen om 
verandering in die richting te 
bewerkstelligen, de moeite waard om 
aan te wenden. Tegelijkertijd is er 
echter meer onderzoek nodig om 
inzicht te krijgen in de volledige 
reikwijdte van de effecten die kunnen 
voortvloeien uit het aanwenden van 
rechtsmiddelen voor mensenrechten in 
de energiecontext. 
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the intrinsic connection between the SDGs and the climate goals 
of the Paris Agreement: 
 
It is not the intention for SDG 7 … to detract from the Paris 
Agreement or to interfere with these goals. This also follows from 
SDG 13 (‘Take urgent action to combat climate change and its 
impacts’) and the preamble under 8 of the Paris Agreement, which 
emphasizes the intrinsic connection between the tackling of 
dangerous climate and fair access to sustainable development and 
the eradication of poverty. The [SDGs] can therefore not be a 
reason for RDS to not meet its reduction obligation. 
 
This reasoning illustrates how human rights can promote an 
integrated approach to the SDGs on the one hand and 
international environmental law on the other. Specifically, it 
demonstrates that this potential exists not only at the level of 
discourse and policymaking but also in legal interpretation by a 
judicial body. A similar case has been filed by a group of French 
environmental nongovernmental organizations against the French 
oil company Total, with lawyers speculating about a ‘ripple effect 
into other jurisdictions’ resulting from the Hague District Court's 
ruling. Irrespective of the outcome of these cases, the growing 
recognition of the premise that fossil fuel companies can be held 
accountable for the impact of climate change signals important 
progress towards a rights-based energy transition. The evolving 
case law also demonstrates willingness on the part of the judiciary 
to interpret existing rights expansively to bring climate- and 
energy-related claims under their jurisdiction. 
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Forum shopping: multitude of reasons who one chooses to  
litigate in a particular jurisdiction. Of recent note: 
 

• The Netherlands as a destination of choice, following 
recent case-law (Urgenda; Shell), and availability of class 
action 

• ! Financing, including third party financing. 
 
 

 
Noemt Nederland als aantrekkelijke 
plek voor climate change litigation 
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34.  

Keith Griffith, ‘ig Oil's 
climate change revolt: In 
just one day green activists 
win seats on Exxon board, 
Chevron investors demand 
emission cuts and court 
orders Shell to slash 
carbon’, Dailymail.com 
Reuters. 

 
26 mei 2021 

 
Top US and European oil companies had startling developments 
on Wednesday 

• Activist investor hedge fund won two seats on the board 
of Exxon Mobil 

• Gregory Goff and Kaisa Hietala will now join Exxon's 12-
member board 

• Chevron shareholders also voted in favor of a proposal to 
cut emissions 

• Dutch court ordered Royal Dutch Shell to drastically 
deepen carbon cuts 

 
(…) 
 
'This is arguably the most significant climate change related 
judgment yet, which emphasises that companies and not just 
governments may be the target of strategic litigation which seeks 
to drive changes in behaviour,' said Tom Cummins, dispute 
resolution partner at law firm Ashurst. 
 
Shares in Shell's London-traded stock closed flat, compared with 
0.7 percent gains in the broader European energy sector. 
 
(…) 
 
Michael Burger, head of the Sabin Center for Climate Change Law 
at Columbia Law School said that 'there is no question that this is 
a significant development in global climate litigation, and it could 
reverberate through courtrooms around the world.' 
 
Burger is also a lawyer representing local governments in the 
United States in climate change lawsuits, including against Shell. 
 
Shell, which is the world's top oil and gas trader, has said its 
carbon emissions peaked in 2018, while its oil output peaked in 
2019 and was set to drop by 1 to 2 percent per year. 
 
While its climate targets surpass those of its U.S. rivals such as 
Exxon and Chevron, which ignore emissions from the combustion 
of its fuels, the Anglo-Dutch company's spending will remain tilted 
towards oil and gas in the near future. 
 
A rapid reduction in its carbon dioxide emissions would effectively 
force it to quickly move away from oil and gas. 

 
Quote van advocaat en professor 
Climate Change Law Columbia. 
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35.  

R. Saunt, ‘Shell is ordered 
to cut carbon emissions by 
45% by 2030 by Dutch 
court in ruling that could set 
precedent for polluting 
multinationals worldwide’, 
Mailonline. 

 
26 mei 2021 

 
(…) The case is the latest in a string of legal challenges filed 
around the world by climate activists seeking action to rein in 
emissions, but it is believed to be the first targeting a 
multinational company. 
 
One of the first successful climate cases was also in the 
Netherlands, where the Supreme Court two years ago upheld a 
2015 ruling requiring the government to cut emissions at least 25 
per cent by the end of 2020 from benchmark 1990 levels. 
 
In February, a Paris court ruled that the French government had 
failed to take sufficient action to fight climate change in a case 
brought by four non-governmental organisations. 
 
Last month, Germany's top court said the federal government 
must set clear goals for reducing greenhouse gas emissions after 
2030. (…) 

 
Verwijzing naar andere klimaatzaken 
tegen overheden. 

36.  
A. Smith,’Dutch court orders 
Shell to slash emissions in 
landmark win for 
environmentalists’, The 
Examiner. 

 
26 mei 2021 

 
Their victory could give support to similar cases around the world, 
including in the United States, where environmental groups, 
citizens, and local governments are seeking to hold oil companies 
accountable for their contribution to climate change and require 
them to address their emissions. 

 
Verwijzing naar andere klimaatzaken 
tegen oliebedrijven. 

37.  

Red., ‘Investors, court 
deliver 'stark warning for 
Big Oil' on climate’, 
Postmedia Breaking News. 

 
26 mei 2021 

 
"The question for oil companies is when and how much" do they 
reduce oil and gas production in response to investor and social 
concerns, said Charles Elson, a professor of corporate governance 
at the University of Delaware. 
 
Investors have registered protests over the slow pace of change, 
but corporate executives will have to evaluate how to implement 
what are non-binding resolutions, he said. 

 

38.  

H. Miller and L. Hurst, ‘Shell 
awaits ruling in Netherlands 
on lawsuit over climate 
responsibility’, The Houston 
Chronicle. 

 
26 mei 2021 

 
"Without doubt, it's a very important case," said Eric De 
Brabandere, a professor of international dispute settlement at the 
University of Leiden in the Netherlands. "Not only because it 
directly targets such a big oil company but also indirectly attacks 
the whole oil extraction industry." (…) 
"Judges around the world are being confronted by climate change 
cases and are looking to other judges for points of reference," said 
Michael Burger, executive director of Columbia Law School's Sabin 
Center for Climate Change Law. 
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Recent decisions have not gone Shell's way in both countries in 
which the Anglo-Dutch company is jointly listed. Thousands of 
Nigerians can sue Shell in London over environmental damage in 
the West African nation, the U.K.'s top court said in February. 
 
A month earlier, a Dutch court ordered Shell's Nigerian unit to 
compensate locals for oil spills 13 years ago in a case that was 
also brought by Milieudefensie. 
 
New York City suffered a setback last month in its effort to make 
Shell, Exxon Mobil, BP and other energy companies help cover the 
public costs of dealing with climate change, as a federal appeals 
court ruled the global problem demands political rather than legal 
action. 
 
Holding a corporation liable for violating the Paris Agreement to 
which it's not a signatory may not be compatible with international 
law. Although the case is being heard in The Hague, home to the 
International Court of Justice and International Criminal Court, it's 
being held under Dutch law at a local court of first instance. 
 
"The test will be: to what extent does Shell have an obligation to 
reduce climate change, and that's not a given," De Brabandere 
said. 
 
"International law doesn't really apply to companies, but to 
governments who then have a duty to apply it to companies." 

39.  

S. Reed and C. Moses, 
‘Dutch Court Instructs Shell 
To Raise Efforts On 
Emissions’, The New York 
Times. 

 
27 mei 2021 

 
The ruling is likely to apply only in the Netherlands, and it is 
unclear how it would be enforced. There was also a small 
consolation for Shell: The court found that the company’s current 
carbon dioxide emissions were not unlawful. 
 
Still, the defeat of an oil giant by an environmental group — 
Milieudefensie, the Dutch wing of the Friends of the Earth, joined 
by other activists — appeared to be a breakthrough in a court’s 
willingness to dictate to a major business what it must do globally 
to protect the climate. 
 
“It really stands out,” said Eric De Brabandere, a professor of 
international law at Leiden University in the Netherlands, who was 
not involved in the case. “Clearly this will inspire other cases.” 
 
However, he said, Wednesday’s decision was influenced by 
peculiarities of Dutch law — Shell is based in The Hague — and so 
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might have limited relevance in other countries where 
environmentalists might sue oil companies. 
 
The Dutch court largely accepted the argument that Shell had a 
duty to move faster on emissions — especially to the people of the 
Netherlands, who could be at risk from rising sea levels and other 
dangers from climate change. 
 
Essentially, the Dutch environmentalists are leaning on the courts 
to take action to reduce global warming, an area where they 
believe the government has not done enough. 
 
“It’s pushing the judge into a position where he or she is 
influencing changes in the law or policy,” Mr. De Brabandere said. 
“It goes beyond the traditional idea that the judge applies the 
law.” 

40.  

Onbekend, ‘A Court Ruled 
Shell Is Liable for lts 
Contributions to Climate 
Change. What Happens 
Now?’, Rolling Stone. 

 
27 mei 2021 

 
While courts have previously held governments liable for the 
harms of climate change, Shell is the first individual company to 
face such a ruling. Activists are determined that it will not be the 
last. Climate-justice groups worldwide are planning to build on the 
case by taking fossil-fuel companies in other countries to court. 
U.S. lawyers see new advantages to bolster existing and future 
litigation against U.S. oil companies, while campaigners ready 
demands for policy action by the Biden administration. Lawyers 
for the Shell case also warn of new legal threats to individual oil-
company executives and shareholders. 
(…)Michael Burger, executive director of the Sabin Center for 
Climate Change Law at Columbia University in New York, finds the 
court's ruling historic. "This is the first time that a court of law has 
drawn a clear connection between a fossil-fuel company's basic 
business model - the production and sale of fossil fuels - and the 
threats to human rights that results from climate-change impacts 
and [then] directed the company to do something about it," he 
tells Rolling Stone. 
 
Among the most far-reaching aspects of this ruling is the court's 
order for how Shell must account for its emissions, potentially 
impacting other oil companies - particularly Exxon and Chevron, 
which have been among the most recalcitrant global energy 
companies to accept a full accounting standard of their absolute 
carbon emissions. Shell is ordered to take account of what are 
known in climate parlance as Scope 1, 2, and 3 emissions. Shell 
must consider the emissions of its parent company, all its global 
subsidiaries, all its suppliers, and all its customers across the 
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entire chain of its enterprise everywhere that it operates 
throughout the globe. 
(…) 
Critics of the ruling, including Shell, have argued that forcing Shell 
to reduce its production will simply shift production and 
consumption to other companies and consumers. 
(…) 
The ruling will also likely increase the risk calculation that 
investors, policymakers, financiers, and others apply to fossil-fuel 
activities, increasing their costs vis-à-vis alternatives and 
encouraging a barrel lost in oil, for example, to be more readily 
made up in a ray of the sun. The individual responsibility 
component, argues lawyer Roger Cox, may also increase the 
likelihood that individual corporate executives and board members 
are held liable for a company's harmful activities, further 
increasing the risks associated with fossil fuels. 
(…) 
Dr. Geoffrey Supran, research fellow at Harvard University, 
agrees. In an email, he called the "individual responsibility" aspect 
of the ruling "a game-changer," which "legally and rhetorically 
inverts Big Oil's decades-long propaganda campaign" to switch 
responsibility for the climate crisis from themselves to individual 
consumers. 
 
"It is precisely this sort of corporate accountability, for the climate 
damages caused by Big Oil's products, that dozens of cities, 
counties, and states are seeking in U.S. climate litigation. So, in 
my view, this Shell verdict provides powerful precedent," Supran 
argues. 

41.  

Onbekend, ‘Court forces 
Shell to adopt tougher 
climate targets; Oil 
company loses case against 
environmental groups that 
say the company's plans are 
inadequate. CO2 emissions 
are to fall much more 
sharply. The ruling is 
considered groundbreaking’, 
Die Welt. 

 
27 mei 2021 

 
The decision once again raises the question of whether judges 
may - or even must - perform executive branch duties in climate 
action, in defiance of the separation of powers. It seems 
remarkable, for example, that the judges took it upon themselves 
to set a precise interim CO2 reduction target for one of the world's 
largest oil companies. 
 
Discomfort about the development was also mixed in with 
Bündnis90/Die Grünen's jubilation about the ruling: "It gives me 
a hard time to think that our courts are just kicking off ambitious 
climate policies - and not the policies themselves," said Lisa 
Badum, spokeswoman for climate policy for the Bundestag 
parliamentary group. "We need governments that make climate 
protection the basis." In the view of deputy parliamentary group 
leader Oliver Krischer, the new ruling is "a hammer and should 
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also have a great signal effect for Germany." He said it was 
comparable to the recent ruling by the Federal Constitutional 
Court, except that this time it was a corporation, not a 
government, that was being obliged to change its ways. 

42.  

Onbekend, ‘Shell loses 
climate case that may set 
precedent for Big Oil, The 
Times & Transcript (New 
Brunswick). 

 
27 mei 2021 

 
There are currently 1,800 lawsuits related to climate change being 
fought in courtrooms around the world, according to the 
climatecasechart.com database. The Shell verdict could have a 
powerful ripple effect, not least among its European peers 
including BP and Total. Those companies have set similar 
emissions targets, which have also been criticized by campaigners 
for not going far enough. 
 
Shell already has targets to reduce its greenhouse gas emissions. 
But so far those figures have only come down thanks to the impact 
of the coronavirus pandemic as well as selling oil and gas assets. 
While divestments reduce Shell's own emission profile, those 
pollutants are still pumped into the atmosphere and can 
sometimes even increase. 
 
"Judges around the world are being confronted by climate change 
cases and are looking to other judges for points of reference," 
Michael Burger, executive director of Columbia Law School's Sabin 
Center for Climate Change Law which collates the database, said 
before the verdict. 
 
The case against Shell, which has headquarters in The Hague and 
London, was brought by local environmental group MilieuDefensie. 
The campaigners accused the company of violating human rights 
by not adhering to the Paris Agreement's aim of limiting the 
average increase in global temperatures to less than 1.5 degrees 
Celsius. 
 
While many countries, including the Netherlands, have signed up 
to the Paris climate deal, companies such as Shell were not part 
of the agreement and so far haven't been bound by national 
pledges. 
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R. Millard, ‘Shell forced to 
cut carbon output by 45pc 
in 'disappointing' ruling’, 
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27 mei 2021 

 
Tom Cummins, dispute resolution partner at law form Ashurst, 
said the Dutch court ruling was "arguably the most significant 
climate change related judgment yet". 
 
He added: "It emphasises that companies and not just 
governments may be the target of strategic litigation which seeks 
to drive changes in behaviour." 
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S. Reed and C. Moses, 
‘Dutch Court Instructs Shell 
To Raise Efforts On 
Emissions’, National Post's 
Financial Post & FP 
Investing (Canada). 

 
27 mei 2021 

 
"This is big news for carbon emitters everywhere, not just in the 
oil industry," said Angus Walker, an environmental lawyer at BDP 
Pitmans in London. "This may spread from large emitters to small, 
and from the Netherlands to other countries, at least in terms of 
challenges, if not successful ones." (…)There are 1,800 climate 
lawsuits being fought in courtrooms worldwide, according to the 
climatecasechart.com database. The Shell verdict could have a 
ripple effect, not least among its European peers including BP Plc 
and Total SE. Those firms have set similar emissions targets. 
(…)The courts have become a successful arena for campaigners 
to hold governments and countries to account over pollution and 
climate change. This is the second time that a Dutch court has 
ruled that Shell's parent company in The Hague is liable for 
environmental damages in other jurisdictions. 

 

45.  

Onbekend, ‘Shell ordered to 
reduce CO2 emissions in 
watershed ruling’, Asia 
News Monitor. 

 
28 mei 2021 

 
The case sets a groundbreaking precedent, said Laura Burgers, 
assistant law professor at the University of Amsterdam. 
"Traditionally, human rights are formulated as obligations for 
states, not for private parties," she said. 
 
The 2015 case brought by Dutch climate NGO Urgenda, for 
example, forced the government to "urgently and significantly" 
reduce emissions in line with its human rights obligations - a 
decision that was upheld in the High Court in 2019. 
 
So, too, the German Constitutional Court recently demanded the 
German government raise its 2030 emission reduction targets 
following a successful climate lawsuit based on the "fundamental 
rights" of future generations who will be exposed to the full effects 
of climate change. Referring to the "duty to protect future 
generations," the court found that the government "should have 
taken precautionary steps to mitigate these major burdens in 
order to safeguard the freedom guaranteed by fundamental 
rights." 
 
"Milieudefensie and the other environmental organizations suing 
Shell also say they represent future generations," Burgers said. 
"International environmental law, as well as EU law, obliges to 
take on board the interests of future generations." 
 
While Shell has been legally held responsible for oil spills and 
ordered to pay compensation - most recently to residents in the 
Niger Delta - the invocation of rights in The Hague was central to 
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making a private company accountable to climate treaties for the 
first time. 

46.  

D. Carrington, 'Cataclysmic 
day' for oil companies 
sparks climate hope’, The 
Guardian. 

 
28 mei 2021 

 
A "cataclysmic day" for three major oil companies in which 
investors rebelled over climate fears and a court ordered fossil fuel 
emissions to be slashed has sparked hope among campaigners, 
investors, lawyers and academics who said the historic decisions 
marked a turning point in efforts to tackle the climate crisis. 
(…)Nick Stansbury from Legal and General Investment 
Management said: "There is a valid question about whether this 
is a watershed moment in the same way the first big tobacco legal 
suits were." 
 
Michael Burger at Columbia Law School in the US said there was 
no question that the Shell court defeat was a significant 
development in global climate litigation, and that "it could 
reverberate through courtrooms around the world". 
 
Tom Cummins at the UK law firm Ashurst said: "This is arguably 
the most significant climate change-related judgment yet," and 
Joana Setzer at the London School of Economics called it " mind-
blowing , basically changing what Shell is at the core". Scott 
Addison of the communications firm Infinite Global said: "Today's 
ruling puts into stark relief just how high the commercial and 
reputational costs can get for inaction on climate change." 
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S. Nasralla en T. Hals, ‘Big 
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There are about 425 pending climate lawsuits in various countries 
and about 1,375 lawsuits in U.S. courts, according to the Sabin 
Center for Climate Change Law at Columbia Law School. 
 
The U.S. cases target the industry, while most cases in other 
jurisdictions take aim at governments. 
 
Experts said the Dutch ruling will have no legal impact on the U.S. 
cases, which are generally based on different laws and accuse the 
industry of misleading the public about climate change and seek 
financial damages. 
 
However, the Dutch ruling could still influence the U.S. cases, said 
Karen Sokol, a professor at Loyola University New Orleans College 
of Law. She said the Dutch decision reassures U.S. judges that 
climate change involves more than policymaking. 
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"The industry has done everything it can to scare courts into 'you 
have no role,'" said Sokol. "It is going to get demystified and 
courts will get comfortable with it." 
 
European legislators are working on a raft of new rules on what 
type of investments should be labeled sustainable and how to 
reduce planet-warming leaks from natural gas infrastructure. 
 
"This ruling (...) increases the pressure on large polluters and 
helps us in Europe to tighten climate policy for them as well," said 
the Greens' European legislator Bas Eickhout, Vice Chair of the 
European Parliament's Environment Committee. 
 
"They can no longer escape the climate crisis: International 
climate targets must also apply to them." 

48.  

A. Mooney, ‘Shell's climate 
defeat: An omen for all 
corporate polluters?, 
Financial Times. 

 
28 mei 2021 

 
The ruling will add to mounting investor pressure on oil and gas 
groups to further accelerate their emissions reductions. 
 
It follows a report from the International Energy Agency, saying a 
global drive to achieve net zero emissions by 2050 is only possible 
if all new investment and exploration in oil, gas and coal is halted 
from this year, that has created a sense of urgency. 
 
"The Shell decision is a watershed for the oil and gas industry," 
said Carroll Muffett at the Center for International Environmental 
Law. After Shell argued that it was not up to the company alone 
to solve climate change, Muffett said the ruling "made clear" that 
the group and all its peers "must take responsibility for reducing 
not only the direct emissions that arise from its own operations, 
but the far greater emissions that result from the burning of its 
products." (…)Lisa Harlow, Emea head of investment stewardship 
at Vanguard, said: "Markets will price in the risk they see from the 
court ruling and other events. The important question for these 
companies is how are they managing transition risk." 
 
What about other corporate polluters? 
 
Lawyers and energy analysts have said a precedent could be set, 
particularly in Europe, that exposes not only oil companies but all 
emitters of greenhouse gases to new legal suits. 
 

Until now, governments have been in the line of fire but big 
corporate polluters such as miners, steel producers and airlines 
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could face tighter scrutiny - and more litigation. "The decision 
will undoubtedly embolden climate activists," said Mark Clarke, a 
partner at legal firm White &; Case's dispute resolution 
department, who works on oil and gas lawsuits. 

"The use of human rights-based arguments to compel private 
corporations to act on climate change has proven to be 
successful so we can expect to see increasing numbers of similar 
claims." 

"Other energy and fossil fuel companies will now have to think 
even more carefully about what meaningful steps they are taking 
to cut emissions," he added. 
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Until Wednesday, courts in the Netherlands, France and Germany 
had concentrated on holding governments to their commitments 
under the Paris climate deal of 2015. States were found guilty of 
denying basic rights to future citizens, triggering more ambitious 
climate plans. The landmark Hague ruling shows that corporations 
can now be ordered to comply with the goals of the Paris 
agreement. 
 
Governments are supposed to design the regulatory frameworks 
and put in place the laws so that companies and households 
steadily reduce their carbon emissions. But this relies on private 
entities playing their part. If they do not, preferring to hide behind 
slick PR, the law can step in. (…) 
 
Many jurisdictions contain "duty of care" provisions similar to 
Dutch law. In a forthcoming paper , Stirling University's Annalisa 
Savaresi and Joana Setzer of the London School of Economics 
point out that pursuing corporate actors on the basis of human 
rights law over climate has become a trend, with a dozen more 
cases pending worldwide. 
 
For some this is perhaps a step too far; for others, not far enough. 
But sceptics must accept that the world is getting further and 
further away from hitting targets for carbon emissions. The Hague 
court was right to ask for a vision beyond business as usual. The 
spectre of a climate emergency is haunting the planet. Ahead of 
this November's Cop26 UN climate summit, countries are 
supposed to put forward new, more ambitious promises to cut 
emissions. Climate models show that to limit global heating to 2C 
above pre-industrial levels there needs to be a 25% cut in carbon 
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dioxide emissions by 2030, compared to where they were in 2010. 
So far the pledges fall far short. The Hague court noted that the 
energy sector requires even steeper falls of around 45%. 
 
It is not unreasonable, given that the planet's future is at stake, 
for civil society to use every tool at its disposal. On the day Shell 
lost in court, ExxonMobil, the US oil giant, was defeated by activist 
shareholders on the election of two new members to its 12-strong 
board, and a large majority of Chevron shareholders voted for a 
"substantial" reduction in the firm's emissions from the use of its 
products. These were stunning defeats. 
 
But the hydrocarbon sector is striking back. Two German 
companies - RWE and Uniper - are suing the Dutch government 
for compensation over the country's planned coal phase-out under 
a 1990s international investor treaty. Martin Dietrich Brauch of 
the Columbia Center on Sustainable Investment points out the 
absurdity of the EU permitting such actions, given that these 
decades are crucial for a global energy transition to cleaner fuels 
and the bloc's net zero targets. The answer is to shut down the 
outdated energy charter treaty. What must be faced is that carbon 
dioxide is building up in the air as more oil, gas and coal is burned. 
Unless this economic model is replaced, the fight will go on - inside 
and outside the courtroom. 
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Australia's biggest oil and gas companies could find it harder to 
sell down stakes in projects and sanction new production fields 
amid an escalation in investor-led climate pressure targeting oil 
majors in Europe and the US. 
 
In a landmark ruling this week, a Dutch court found in favour of 
environment groups and ordered Royal Dutch Shell to set deeper 
and faster emissions cuts targeting a 45 per cent reduction by 
2030. The case, which industry experts say may serve as a 
precedent for other European oil majors, came the same day as 
ExxonMobil was dealt a blow with an small hedge fund unseating 
two board members in a bid to force the US company to diversify 
beyond fossil fuels and fight climate change. (…) Credit Suisse 
energy analyst Saul Kavonic said the investment bank believed 
the most likely fallout for the industry in Australia was the 
intensifying climate pressure leading to a sector-wide spending 
pull-back from major companies. 
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This risk, he added, would be compounded by the International 
Energy Agency's latest findings that investors should not fund any 
new oil and gas fields if the world is to achieve the Paris 
agreement's aspirational target of limiting global temperature 
rises to 1.5 degrees above pre-industrial levels. 
 
"We see increased risk that further caution and scrutiny may be 
applied towards deploying more oil and gas capital expenditure by 
some of the larger listed oil and gas companies," Mr Kavonic said. 
 
Although this may benefit the supply-and-demand dynamics for 
Australian producers, the more "limited buyer pool" could imperil 
plans by ASX-listed Woodside, Oil Search and Santos to sell stakes 
in their projects It could also pose a risk to Australian companies 
partnering with major US or European companies on developing 
oil and gas projects that are yet to receive the financial go-ahead, 
Mr Kavonic said. (…) Although Shell had already set itself among 
the industry's most ambitious emissions-reductions target, the 
court ruled that they largely amounted to "rather intangible, 
undefined and non-binding plans for the long term" and upheld 
the argument that Shell had a duty to the people of the 
Netherlands to move faster on emissions. 
 
The ruling is likely to apply only in the Netherlands, and may have 
limited relevance to other jurisdictions where activists are suing 
fossil fuel companies. 
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Ms Mallet and Corrs Chambers Westgarth partner Andrew Korbel 
said the Shell ruling could not be easily applied to Australian law 
because it relied on the precedent set in a landmark 2019 Dutch 
court ruling called "Urgenda", where the Dutch government was 
compelled to set targets more closely aligned to the goals of the 
Paris Agreement climate accord. 
 
Wednesday's ruling effectively extended that precedent to Shell 
because it is domiciled in the Netherlands. But Mr Korbel said the 
deeper and faster emissions cuts demanded by the Dutch court 
could be achieved by altering production at any Shell operation, 
including potentially its interests in liquefied natural gas 
production (LNG) in Queensland and Western Australia. 
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The decision in The Hague is a win for those that argued Shell's 
existing carbon mitigation policies were not sufficient to meet the 
world's agreement to limit global heating to 1.5 degrees by the 
end of the century. 
 
The jury is out on whether the precedent set at The Hague will 
open the floodgates to similar legal actions - some opine Shell was 
especially vulnerable given it was one of the 10 largest polluters 
in the world. Even if the decision in The Hague doesn't cause a 
ripple effect, the large shareholders who are using their muscle to 
impose environmental policies on fossil fuel miners will continue 
to ramp up their action. 
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Nevertheless, rulings like the one in the Netherlands could be a 
harbinger for similar legal attacks against other fossil fuel 
companies and their investors, experts said. Kate Raworth, an 
economist at Oxford University, called Shell’s loss in court “a social 
tipping point for a fossil-fuel-free future.” (…) 
 
If the ruling of the lower court stands, though, analysts said, Shell 
would most certainly have to reorient its business to reduce oil in 
its portfolio and halt its growth in liquefied natural gas, in which 
Shell is an industry leader. That is a matter of concern for the 
investors who have their money in the oil and gas reserves of 
companies like Shell, said Patrick Parenteau, a professor at 
Vermont Law School. “A decision telling a company, ‘You’ve got to 
get out of the oil business.’ For cautious individuals within the 
financial community, that’s got to cause them serious concerns.” 
(…) 
 
The ruling applies to Shell’s global operations. But, that said, even 
if it is upheld on appeal, enforcing it, say, in Nigeria, where Shell 
is the biggest oil producer, could prove to be “impractical,” said 
Biraj Borkhataria, an analyst at RBC Capital Markets, an 
investment bank. 
 
“However,” he said separately, in a note to clients on Thursday, 
“it is another example of society asking more from oil companies.” 
 
The Shell ruling is particularly notable because private companies 
have been targets of climate litigation in the United States and 
elsewhere, but courts have rarely ruled against them. 
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The Dutch case opens a potentially new front, emboldening 
climate advocates to pursue more cases in a wider variety of 
countries, particularly where national laws enshrine the right to a 
clean environment. Several European and Latin American courts, 
including in the Netherlands, have interpreted their national laws 
in this way. 
 
A farmer in Peru is suing a German energy giant over the effects 
of global warming on a glacier in his country. About 20 American 
cities, counties and states have sued the fossil fuel industry since 
2017, seeking damages for the local costs of climate change. (…) 
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The importance of this ruling is not just the impact it will have on 
Shell's future operations, but it opens the gates for more, similar, 
court actions by activists determined to bring about more, far-
reaching, change. Such actions and lawsuits are likely to extend 
beyond the IOCs, and may be directed against all heavy emitters. 
They will all have to accelerate their decarbonisation plans. It is 
estimated that currently there are 1,800 lawsuits related to 
climate change worldwide. The decision against Shell marks a new 
assertion of judicial authority in climate change - at least in Europe 
- and is bound to act as a point of reference, moving the goalposts 
further in favour of activists. (…)Demand for oil and gas will 
continue and exploration will still be important for a while yet. 
Energy transition will not happen overnight. But as a result of 
these developments the IOCs are likely to be spending less, with 
the risk that later this decade supply shortages may lead to higher 
prices. The trend for IOCs will be contraction to core regions and 
larger projects, with less appetite to take on new areas. As 
operations, exploration and production in the East Med - and in 
Cyprus' EEZ - are led by the IOCs, these developments are bound 
to have a ripple effect. They are bound to affect future 
investments and plans substantially. The region needs to wake-
up to this fast-evolving situation and adjust accordingly. 
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Environmental and human rights groups urged the Commission on 
Human Rights (CHR) to expedite the issuance of a resolution 
declaring 47 firms, including Shell, accountable for human rights 
harms due to climate impacts. 
 
Once released, they said the CHR resolution can be used alongside 
the Dutch ruling as benchmarks to craft climate litigations against 
Shell and other carbon majors, such as Exxon, Total, and Chevron, 
in the Philippines and abroad. (…)In 2019, reports quoted CHR 
Commissioner Roberto Cadiz who said 'carbon majors' could be 
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found legally and morally liable for human rights harms to Filipinos 
resulting from climate change. CHR was expected to have released 
a resolution in August last year. Greenpeace Philippines, Ecowaste 
Coalition, Philippine Rural Reconstruction Movement, Philippine 
Movement for Climate Justice, Sentro ng Nagkakaisa at 
Progresibong Manggagawa, PhilRights, and Hernandez are among 
the petitioners to the Philippine Climate Change and Human Rights 
Inquiry. 

56.  

T. Khan, ‘Shell's historic loss 
in The Hague is a turning 
point in the fight against big 
oil’, The Guardian. 

 
1 juni 2021 

 
(…) 
 
It is hard to overstate the consequences of a decision that is 
already being hailed as a turning point for big oil. Given the 
replicability of the arguments and the international standards and 
common facts that comprise the basis of the case, it will inspire a 
wave of similar actions around the world. The judgment has put 
the industry and its financial backers on notice that a company 
setting distant net zero targets without credible short-term action 
to reduce emissions exposes it to the risk of litigation, with knock-
on effects expected for the cost of capital for oil and gas projects. 
 
A lawsuit in France against oil major Total is likely to be the next 
case in which a company's climate policy is tested against binding 
human rights standards. Dozens of cases seeking compensation 
from fossil fuel companies for climate impacts are already playing 
out in US courts, and a recent case in the UK exposed the public 
subsidies received by oil and gas producers. While Shell has 
indicated it will appeal against the district court's decision, there 
is no guarantee it will succeed - as the Dutch government learned 
when it lost twice on appeal in another landmark climate case. 
 
This is a judgment that will be pored over by lawyers and 
campaigners for months and years to come. It leaves open 
intriguing questions that will undoubtedly be tested in boardrooms 
and courtrooms, including whether or not - given the attribution 
of responsibility for Shell's climate policy to its CEO - it creates a 
new avenue for liability of company directors. The door to real 
corporate accountability for the climate crisis is finally wide open. 
(…) 
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The ruling by the Dutch court skips over this issue with academic 
obfuscation and specious use of statistics. It fails to convince 
anybody attuned to geopolitics and the commodity markets, and 
who lives in the real world. Shell can, of course, comply with the 
ruling without suffering too much damage. It can slash CO2 
emissions by 45pc by divesting the dirtiest 11pc of its assets - 
ditching oil in favour of gas - but that does not reduce global crude 
demand by one barrel. 
 
Holland is understandably sensitive to climate change since slices 
of the country will return to the sea in a two degree-plus world. 
Friends of the Earth picked on the coastal Wadden region to push 
their lawsuit because it is most clearly under existential threat. 
 
But the ruling conflates distinct issues in a Jesuitical and irritating 
fashion. It states that Holland's temperature has jumped by 1.7 
degrees from pre-industrial levels - double the global average. 
This is an arresting factoid but to suggest that people are at grave 
threat from heat stroke in this windy, wet, coastal outpost in such 
numbers is judicial legerdemain. What matters for the people of 
Wadden are sea levels, and these are determined by ice melt in 
Greenland and Antarctica. 
 
Prescriptive policy of this kind by judges has become a bad 
Western habit - indeed, it is endemic - and clashes with the 
constitutional basis of liberal democracy. It trespasses on what 
used to be deemed the proper role of legislatures and elected 
governments. 
 
The court invoked an "unwritten standard of care" laid down in the 
Dutch Civil Code, from which it then derived a "due care" 
obligation. This feels like the US Supreme Court's Roe v Wade 
ruling on abortion in 1973, justified by the discovery of an 
unwritten right to privacy in the "penumbras" of the Fourteenth 
Amendment. That act of judicial overreach led to an Evangelical 
backlash and a major realignment of American politics, propelling 
Ronald Reagan into the White House. 
 
Furthermore, the Dutch court invoked the European Convention 
of Human Rights to defend the "right to life" of the inhabitants of 
the Wadden region. This is a textbook case of what happens when 
judges on a mission weaponise rights law. Personally, I am a 
strong advocate of net-zero (it makes society richer, quickens 
economic growth, and with scale will cut energy costs for the 
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poor). But cowboy legalism is not the way to do it. (…)But do we 
really want our economic, energy, and climate policies to be set 
by missionary judges in sympathy with ecological lobbies? 
Delivering net zero requires finer statecraft. 
 
'This is a textbook case of what happens when judges on a mission 
weaponise rights law' 
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To be sure, Shell plans to appeal. But there has been a mood of 
optimism in the eco-scene ever since. Because with reference to 
an unwritten duty of care, climate sinners can be taken to court 
not only in the Netherlands, but potentially also in Germany and 
throughout Europe - with the prospect of success. At least Henrike 
Lindemann, managing director of Green Legal Impact in Berlin, 
believes so: "In terms of substantive law, a norm was used here 
that exists in this or a similar way in almost all legal systems. " 
 
Already dozens of other lawsuits are probably in the pipeline. The 
lawyer Remo Klinger, who, like Verheyen, has represented 
numerous climate plaintiffs before the Federal Constitutional 
Court, confirms to WELT AM SONNTAG "that we are dealing with 
further proceedings on all possible legal levels and are currently 
preparing them". This concerns "both constitutional and 
administrative law as well as civil law disputes ". 
Scientists, however, are concerned about the climate lawyers' zeal 
to sue. Joachim Weimann, an economist at the University of 
Magdeburg, already considers the ruling of the Federal 
Constitutional Court to be "a disaster ". He accuses the judges of 
lacking an overview of how climate policy instruments work. The 
most efficient instruments in climate protection are acknowledged 
to be emissions trading or a uniform CO2 tax, Weimann said. "But 
using precisely these instruments is prohibited by the ruling of the 
Federal Constitutional Court!" 
 
There is also growing unease in the business community. So far, 
only one German corporation has been directly challenged in court 
for its contribution to climate change: Power plant operator RWE 
was sued for compensation by Peruvian farmer Saúl Luciano Lliuya 
because his home in the Andes is threatened by an overflowing 
glacial lake. Emissions from RWE's power plants were partly to 
blame, he said. Judges of the Hamm Higher Regional Court have 
already scheduled an on-site hearing in Peru for September in 
order to clarify the matter with their own eyes in the Andes. 
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But the fate of becoming the addressee of a climate lawsuit now 
threatens practically every German industrial company after the 
rulings in Karlsruhe and The Hague. Even model companies with 
a sophisticated eco-strategy, such as VW, can no longer consider 
themselves safe. No one can predict how the next rulings will turn 
out, as the legal field of climate claims is too young for that. 
However, a lack of legal certainty also means a lack of investment 
security. "Climate lawsuits are creeping poison for the economy," 
warns Gernot Engel, climate law expert at the law firm Luther. 
"They now hang over companies like a sword of Damocles. " 
 
The lawsuit against RWE is likely to be just the beginning, believes 
the lawyer, who specialises in defending climate claims. The new 
supply chain law, which makes companies responsible for the 
actions of their foreign suppliers, "may also be a gateway for 
climate lawsuits," Engel predicts. "Companies, and thus Germany 
as a business location, are threatened with great disaster." 
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Meanwhile, the risks to the oil and gas industry from climate 
litigation are also rising. This was illustrated in May, with the ruling 
of a Dutch court against Shell's emissions goals, which it said were 
insufficient. The court ordered Shell to raise its emissions 
reduction target to 45% by 2030, up from 20% currently, and to 
include Scope 3 emissions. “There is broad international 
consensus that it is imperative for non-state actors to contribute 
to emissions reduction,” the ruling states, “and for companies to 
have an individual responsibility to achieve the reduction targets.” 
 
The ruling is a warning to other oil and gas companies, given 
Shell's already relatively ambitious decarbonization agenda. Total 
already faces a similar case brought under French law, and claims 
are also likely in some developing countries, such as Nigeria, The 
Philippines and Guyana. However, most global climate cases are 
brought in the United States and seek monetary damages rather 
than curbs on emissions. 
 
2 REVISED APPROACH 
The actions and ruling have put pressure on public companies to 
decarbonize more quickly than had been planned. However, the 
simplest option of selling off high emitting or upstream assets just 
moves them into the hands of less-accountable NOCs or private 
companies, unless demand is also addressed. This happened 
recently when Shell sold its Texan Deer Park refinery to Mexico's 
state-owned Pemex at a relatively low price (see Focus), along 
with two other US refineries to private operations. Shell says it 
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will speed up its plans because of the ruling: “For Shell, this ruling 
does not mean a change, but rather an acceleration of our 
strategy,” CEO Ben van Beurden wrote. He also emphasized the 
need to remain profitable, in order to generate the funds required 
for green investment. 
 
However, Van Beurden rejected the idea that climate lawsuits 
against individual companies would advance decarbonization. 
“Imagine Shell decided to stop selling petrol and diesel today,” he 
wrote. “This would certainly cut Shell's carbon emissions. But it 
would not help the world one bit. Demand for fuel would not 
change.” Similarly, BlackRock's CEO, Larry Fink, said the legal 
rulings were “greenwashing,” in that they failed to address fossil 
fuel demand, and placed all the responsibility for tackling climate 
change on companies, while exempting governments and 
consumers. Nevertheless, pressure from litigation is expected to 
increase. 
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Royal Dutch Shell has no plans to change its strategy despite a 
landmark Netherlands court ruling calling for the company to 
make a 45% cut to its carbon emissions by the end of the decade, 
according to the oil giant's chief executive. 
 
Ben van Beurden denied the company would need to change its 
plans to meet the tougher court-ordered climate targets on 
Thursday, as he revealed a multibillion-dollar shareholder windfall 
for investors and better-than-expected quarterly profits. 
 
Shell plans to appeal against the court's ruling, which was handed 
down shortly after 30% of its shareholders, including some of its 
biggest investors, rebelled against the board's strategy. They 
voted in favour of activist investors who want Shell to set firm 
targets to wind down fossil fuel production. 
 
"I don't think we'll come up with a new strategy," Van Beurden 
said. "Our strategy is very much aligned with what the plaintiffs 
would want us to do, which is working on our own emissions 
reduction, and also helping customers reduce emissions." (…) 
Van Beurden said the company was "stepping up" shareholder 
distributions by increasing dividends and kickstarting share 
buybacks "while we continue to invest for the future of energy ". 
"We wanted to be really clear and signal to the market the 
confidence that we have in our prospects and our cashflows," he 
said. 
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Pols thinks the Shell verdict will be easier to enforce than the 
ruling against the Dutch government. "A big difference between 
companies and governments are the checks and balances," he 
said. "Politicians are evaluated once every four years. For a 
company, this happens on a yearly basis. CEOs have to justify all 
risks they take, euros they spend, and once a year an accountant 
reports on the climate policy." 
 
Shareholders also have the tools to intervene more directly, he 
said, and they will play an important role in the enforcement 
process. Pols says he's started having conversations with the 
heads of other big polluters in the Netherlands, including the chief 
executive officer of Tata Steel's Dutch operations, about what they 
can do to avoid being similarly targeted. 
 
Whether Shell's shareholders push the company to do more 
depends on how public opinion changes, says Rutger Claassen, a 
professor of economic ethics at Utrecht University. Before the 
ruling, 89% of the company's shareholders voted in favour of its 
energy transition strategy while less than a third backed a 
resolution for more stringent targets to reduce emissions. But 
more extreme weather all over the world and increased 
government action, which could potentially get a high-profile 
boost at global climate talks in November, could push investors to 
do more. 
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a. Morgen vindt een gezamenlijke werkgroepsessie plaats waarin de analyses 
van de drie werkgroepen worden gedeeld en dilemma’s worden besproken. 
De uitkomsten hiervan geven input aan de terugmelding in de ACKE eind 
september. 

3. ACKE 30 september 
a. De inhoudelijke lijn en dilemma’s staan op de agenda voor de ACKE op 30 

september. Stukken hiervoor moeten 21 september worden aangeleverd. 
De ambitie is om de samenvatting van de analyse toe te sturen, inclusief 
de dilemma’s uit de gezamenlijke sessie. 

b. Er wordt momenteel gekeken naar een geschikte datum om MEZK en 
StasKE te informeren over de resultaten van de analyse. Waarschijnlijk 
vindt dit plaats in de laatste week van september of eerste week oktober. 

Beslispunten:  

1. Uw akkoord wordt gevraagd om de rol van beleid en politiek te agenderen in de 
schetsing van de dilemma’s en consequenties te trekken voor bedrijven- en 
klimaatbeleid. 

2. Uw advies wordt gevraagd over de inhoudelijke stukken voor de ACKE. Indien 
een samenvatting van de analyse plus dilemma’s worden verstuurd, hebben onze 
eigen bewindspersonen deze nog niet gezien. Gaat u akkoord met deze aanpak of 
ziet u liever een andere aanpak voor de ACKE?  

 





Verslag Interdepartementaal overleg werkgroepen sessie Shell vonnis 

16 sept 2021 

OPENING 

•  voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
We zijn met collega’s van de ministeries EZK, BZ, IenW, FIN en LNV. Die allen
deelnemen aan een van de drie werkgroepen te weten 1) juridische werkgroep, 2)
investerings- en vestigingsklimaat werkgroep en 3) klimaatwerkgroep.

• Doel van deze bijeenkomst is om de analyses die ieder van de 3 werkgroepen gemaakt
hebben (met de agendastukken meegestuurd) en de opmerkingen en vragen die
daarover gemaakt en gesteld zijn te bespreken. Zodat we binnenkort tot afronding van
deze analyses kunnen komen.

• Centrale vraag die bij al deze 3 analyses centraal staat is: wat zijn de gevolgen voor de
overheid van het Shell vonnis (op juridisch gebied, voor het investerings- en
vestigingsklimaat en het beleid daarop gericht en voor het klimaatbeleid van de
overheid).

• Er volgt een voorstelronde.
• Als eerste zal de analyse van de juridische werkgroep worden behandeld, gevolgd

door de analyse omtrent investerings- en vestigingsklimaat en als laatste die van de
klimaatwerkgroep.

ANALYSE JURIDISCHE WERKGROEP 

•  zit de behandeling van deze analyse voor. De analyse en de
opmerkingen en vragen daarbij worden paginawijs doorgenomen.

• Pag 4:
o Er wordt (door wie?) gevraagd of er in een voetnoot kort toelichting kan

komen op de wetgeving inzake algemene zorgplicht.
o BZ (  en ) geven aan dat die wetgeving er nog niet is, is wachten

op bouwsteen en wanneer naar Kamer is gegaan. Wat in voetnoot opgenomen
kan worden is dat deze wetgeving verwacht wordt en wanneer.

o EZK/Klimaat ( ) vraagt of als die wetgeving er komt, biedt dit dan
zekerheid aan bedrijven?

o : ja, maar wel op 6 stappen van due diligence. Waar hier de discussie
over moet gaan is of er nog iets extra’s over moet worden opgenomen over
klimaatdoelstelling. Als gaat om klimaatdoelstelling dan biedt OESO richtlijn
niet duidelijkheid over wat van bedrijven wordt verwacht. Voor financiele
instellingen is er taxonomie dit dit aanvult. Maar voor bedrijven is er nu niks.
Moet daar iets voor komen? Dat is de discussie.

o : doet voorstel om 1 zin toe te voegen die aangeeft dat het gaat om de
interpretatie door de rechter. Het kan nu overkomen alsof het logisch is (en de
overheid dit ook vindt) hoe tot het oordeel is gekomen. Maar dit is een
bijzondere zaak.
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o  gaat na hoe dit meer verduidelijkt kan worden. 
o  vult aan dat hierover gisteren met  is gesproken.  
o FIN ( ) geeft aan dat zij mist de actoren en factoren die de rechter heeft 

meegenomen.  stelt voor dit mee te nemen in de samenvatting. Zodat 
duidelijk is hoe rechter tot oordeel is gekomen. 

o  geeft aan dat dit nog work in progress is. 
• Pag 6: 

o  geeft aan de ontvangen suggestie(s) te hebben verwerkt onder deel (?) 
B. Om te verduidelijken dat de rechter op vorderingen van Milieudefensie 
gekeken heeft naar reductie van 1.5 graden. Om te verduidelijken dat de 
rechter niet zelf heeft bedacht om 1.5 graad pad te hanteren, maar getoetst 
heeft of de vordering kan worden toegestaan/geldig is/toegekend (?) 

o : naar aanleiding hiervan het volgende richting de klimaatwerkgroep: het 
komt over dat er bij Fit for 55 ook uitgegaan wordt van 1.5 graden pad, maar is 
dat wel zo? Dit wordt verder besproken tijdens het doornemen van de 
Dilemma’s. 

• Pag 14: 
o : hier zijn opmerkingen gesteld door FIN/ . Over Kan of Moet. 

Ik heb er Kan van gemaakt. Want zoals op pag 2 staat: overheid heeft een 
eigen verplichting, een eigen/andere rol. 

o : volgens UN principles zijn we oa gehouden aan jurisdictie van 
de Staat (kan ik me voorstellen bijv bij schepen die varen onder NL vlag). 
Maar bij bedrijven zoals Shell, hoe ver reikt de jurisdictie dan van de Staat? 

o : in algemene zin geldt, de Staat kan maatregelen nemen in/voor NL, 
maar we kunnen niet handhaven buiten NL. 

o  hier wat meer duidelijkheid/aanvulling op geven bijv. in een voetnoot. 
o : Hoe verhouden de eigen verplichtingen van bedrijven tav milieu en 

die van de Staat zich tot elkaar? Dat mis ik in C. 
o BZ/ : UN guiding principles : staat moet burgers beschermen, en 

bedrijven moeten mensenrechten respecteren. Innovatieve nu van deze zaak is 
dat de staat ook mensenrechten moet respecteren tav klimaat (???) 

o IenW/  geeft aan in media ook kritische juridische noten tav uitspraak 
rechter te hebben vernomen. Die mis ik nu. 

o  stelt voor die mee te nemen in samenvatting. 
o  geeft aan het stuk niet veel groter te willen maken dan de nu al 23 

pagina’s. Stelt voor om de rest onder Dilemma’s aan de orde te laten komen. 
• Pag 18: 

o Opmerking FIN/ : over dat uitspraak impliceert dat overheid criteria 
moet opstellen tav vrijwillige CO2 reductie (??) 

o : nee, uitspraak betreft 2 partijen, niet de overheid. Mariska geeft aan 
hier toch iets aan te vullen/verduidelijken op dit vlak. 

o  vraagt of meegenomen wordt dat overheid aansprakelijk is / kan zijn 
voor het behalen van reductie door Shell. 

o : ja dat wordt meegenomen, staat er al. 
o LNV/ : vraag over compensatie. Als Shell dmv compensatie 

uitvoering kan geven aan vonnis, wat zijn dan de eisen aan die compensatie? 
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o In hoeverre dilemma’s volgen uit de uitspraak van de rechter of uit algemenere 
doelen die al stonden voor 2030/2050. Koppeling huidige dilemma’s en vonnis 
rechter? Vloeien dillema’s voort uit staand en ontwikkelen beleid of vonnis? 

o Hoe generiek kan overheid reactie zijn op het vonnis die op 1 bedrijf gericht 
was? 

o In hoeverre kan je als overheid aangesproken worden op hulp/support bij 
inspanningsverplichtingen die aan de bedrijven worden opgelegd? 
 : 
 We hebben gekeken naar impact vonnis: Als het vonnis onder 

bedrijfsleven en maatschappelijke partijen onrust veroorzaakt/vragen 
oproept, is er een rol voor de overheid om de onrust weg te nemen? Is 
vrij subjectieve vraag. Hangt ervan af naar wie je luistert. 

 Hoe je het antwoord insteekt zal ingegeven moeten worden door 
politieke overwegingen. 

 Huidige fase is kijken wat voor dilemma’s/ grote vraagstukken er op 
ons afkomen uit het veld. 

 Vervolgstap, in gesprek gaan met bedrijven en organisaties. 
• Dat dient als input op de vraag of we hier iets mee moeten. Als 

ja, dan welke beleidsinstrumenten? 
 : Dus onze actie kon ook zijn naar aanleiding van een 

willekeurig rapport en niet iets wat specifiek volgt van uitspraak rechter 
dus. Zoek nog in hoeverre deze uitspraak leidt tot andere acties die de 
overheid nog niet van plan was te nemen.  

 Toevoeging : Voor we überhaupt overwegen om met 
bedrijven en maatschappelijke organisaties om tafel te gaan is de vraag 
wat wij als overheid zelf willen. We kunnen het vonnis aangrijpen om 
juist samen met bedrijven op te trekken. Als je eerst kijkt wat andere 
partijen willen mis je de kans om zelf piketpaaltjes te slaan. Mijn 
advies is om daarmee te beginnen. 

o Opmerking : Nu grote onzekerheid bij bedrijven, moeten aan 
meer voldoen dan nationale regelgeving van landen waar ze zijn. We moeten 
nadenken hoe we de onzekerheid kunnen verminderen.  

o Kan inderdaad, zoals  aangeeft, door tools te ontwikkelen om 
bedrijven te laten meten of ze aan Parijs voldoen, zodat ze dat beter kunnen 
verdedigen. 

o Andere belangrijke vraagstuk: territoriale rechtsbeginsel: Klimaatbeleid is 
nationaal en internationaal gebaseerd. Je bent verantwoordelijk voor wat er we 
binnen je landsgrenzen gebeurt. Shell uitspraak laat zien dat het breder zou 
moeten. Zit spanningsveld in hoe klimaatbeleid nationaal is vastgelegd en nu 
worden en bredere strengere eisen gesteld. Vraagstuk voor klimaatbeleid. 
(Scope 3 emissies). 
 Beleidsvertaalslag voor zorgvuldigheidsbeginsel zodat bedrijven daar 

wat mee kunnen of via instrumenten. 
• Presentatie Dilemma’s -  

o Uitspraak past binnen trend dat er meer van grote bedrijven wordt gevraagd. 
o Rechter gaat sneller dan wat overheid van bedrijven heeft gevraagd. 
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de bedoeling is dat ik daar voortaan bij aansluit?
 

 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

T:   | 
@minezk.nl

Beschikbaar op ma, do en vrij tot 14 uur en di en woe de hele dag. 
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ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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mensenrechten moeten respecteren.   
 
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
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een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 
zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 

 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen. Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten. Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie. In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 
en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
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beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c.s. haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C. De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen.  
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen.14  
 
Tot slot overweegt de rechtbank dat het resterende koolstofbudget beperkt is. Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt. Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank.15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019.17 

 
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
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onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit 
ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
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Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers.  

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 
zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  
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• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag. Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005). 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  
 
a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
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maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 

 
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
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Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Mensenrechten spelen in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association Sáminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
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Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 
tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 

 
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. 
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in.  
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe. Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden). De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland. De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt. 

2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
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Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  
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Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
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collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 
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mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter. 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is). 
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. 
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
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hebben verricht die de schade veroorzaken. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
 
 
 
 
 



Bijlage 2 

Concept Analyse en dilemma’s  van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en 
vestigingsklimaat en voor het klimaatbeleid 

Inleiding 
PM 

Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren, zoals de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen, die alleen van belang zijn voor het 
investeringsbesluit van een select aantal bedrijven. In praktijk zien we dan dat deze factoren dan 
wel vaak zwaar meewegen.  

Bovenstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 
De kwaliteit van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic blijkt dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat heeft. Dit blijkt ook uit de toppositie van Nederland in verschillende 
internationale ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de 
breedte goed scoort. Nederland scoort op bijna alle factoren op zijn minst gemiddeld. Nederland 
scoort daarnaast sterk op het aspect infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 2021 hebben ca 50 
werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun zorgen uiten over 
de recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest wordt onder 
andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel (duurzame) 
investeringen, de (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte op de 
woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score). Daarbij is 
een negatieve sentiment ten aanzien van (internationale) bedrijven die niet bijdraagt aan de 
perceptie van het investeringsklimaat. 

Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkelt.  

 
Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor de energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Wel geldt voor deze bestaande industrie 
dat deze bedrijven grote investeringen moeten doen om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord 
2030 te verwezenlijken en daarnaast zich ook moeten richten op investeren voor de lange termijn 
richting 2050. Het gaat hierbij zowel in investeringen in energieprocessen van de industrie als 
gebruik van andere grondstoffen Zoals is aangegeven in de Kamerbrief uit 2020 gaat het voor de 
periode tot 2030 om investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 Naast de factoren van het 
generieke investeringsklimaat is voor deze bedrijven het extra van belang dat de juiste 
(energie)infrastructuur aanwezig blijft. Het kabinet zet daarom in op het Programma Infrastructuur 
Duurzame Industrie om de benodigde infrastructuur voor deze transitie in kaart te brengen.  

Daarnaast is, zoals in het Klimaatakkoord is aangegeven, voor het halen van de doelen voor de 
bestaande industrie extra stimulering van innovatie, demonstratie en uitrol van (veelbelovende) 
duurzame productietechnieken noodzakelijk. Ook heeft de sector specifiek belang bij goed 
geschoold technische personeel. 

Invloed Shell vonnis op factoren investerings- en vestigingsklimaat 
Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennisinfrastructuur of arbeidsmarkt. De factor die 
mogelijk wél beïnvloed wordt door het vonnis, is de factor instituties.  
 

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Onderdeel daarvan is de 
stabiliteit en betrouwbaarheid van overheidsbeleid.   
 
Voor bedrijven die langjarige en grootschalige investeringen willen doen is het van belang om 
zekerheid te hebben over het beleid en de regelgeving waaraan het moet voldoen. Met het Shell 
vonnis heeft de rechter strengere normen aan Shell opgelegd dan afgesproken in het 
Klimaatakkoord. De invulling van de zorgvuldigheidsnorm door de rechterlijke macht gaat verder 
dan de opgelegde milieunormen, waardoor Shell geconfronteerd wordt met onverwachte 
verplichtingen waar het aan moet voldoen. Het vonnis leidt daarmee tot extra onzekerheid, 
waardoor bedrijven eerder geneigd zullen zijn om investeringen uit te stellen. 
 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). Bedrijfsleven geeft aan dat er een kloof is tussen waar de geldende wet- 
en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij verantwoordelijk 
worden gehouden en op worden afgerekend. Het vonnis is een voorbeeld van deze 
maatschappelijke trend. Dit wordt het “public governance gap” genoemd. 
 
Invloed op het vestigings- en investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve bedrijven 
Voor de in Nederland bestaande energie-intensieve bedrijven en verderop in de keten de 
(energie)infrastructuur zijn van de factoren die het investerings- en vestigingsklimaat beïnvloeden, 
het stimuleren innovatie en het opleidingsniveau van extra van belang. Maar deze factoren worden 
niet beïnvloed door het vonnis. 

Specifiek voor Shell geldt dat door het vonnis de voorspelbaarheid en stabiliteit van het 
Nederlandse overheidsbeleid afneemt omdat zij boven op de bestaande verplichtingen de eisen uit 
deze civiele rechtszaak hebben gekregen. 

De uitspraak van de rechter kan ervoor zorgen dat bedrijven in de energie-intensieve industrie 
sneller overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
in aanmerking komen voor een civiele rechtszaak. Bedrijven kunnen echter ook overgaan tot 
desinvesteringen in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten. Dit hangt ook af 
van eventuele rechtszaken in andere landen. 

Of specifiek de bestaande energie-intensieve bedrijven en bedrijven in de keten extra onzekerheid 
zullen ervaren hangt af van het feit of deze bedrijven ook eisen boven op de eisen die Nederland 
via haar klimaatregelgeving oplegt uit een eventuele civiele zaak kunnen verwachten. 

Invloed op andere bedrijven via mogelijke precedentwerking (nog check van juridische werkgroep 
nodig)  
Zoals aangeven in de juridische analyse [] is het mogelijk dat ook andere bedrijven door derden in 
een civiele procedure worden betrokken op grond van onrechtmatige daad. Daarbij is ook de 
uitspraak in hoger beroep van belang, waarmee het vonnis van de rechtbank kan wijzigen of 
komen te vervallen.  

Het lijkt erop dat het aantal bedrijven die met een precedentwerking van het huidige vonnis 
rekening moeten houden klein is. Immers heeft de rechter in het vonnis aangeven dat in 
overweging is genomen dat Royal Dutch Shell wereldwijd verantwoordelijk is voor een substantiële 
CO2-uitstoot én dat Royal Dutch Shell via haar concernbeleid invloed kan uitoefen op de uitstoot 
van haar eigen installaties en op die van haar toe- en af leveranciers. Hieruit volgt dat voor andere 
energie-intensieve bedrijven geldt dat pas nadat zij een substantiële bijdrage hebben in de 
wereldwijde CO2-uitstoot én invloed kunnen uitoefenen via concernbeleid in aanmerking komen 
voor deze eisen. In de uitspraak is wel aangegeven dat Royal Dutch Shell ondanks ETS de resultaat 
verplichting moet halen ETS geeft gedeeltelijk een vrijwarende werking maar voor Shell blijft de 
verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte van 2019 



te realiseren. Voor de meeste grote bestaande energie-intensieve bedrijven geldt ook dat zij 
moeten voldoen aan de ETS en zal dezelfde voorwaarden moeten gelden. 

Invloed op het vestigings- en investeringsklimaat voor hoofdkantoor-activiteiten 
PM 

Conclusie  
Belangrijkste conclusie is dat de directe impact van het Shell-vonnis op het investerings- en 
vestigingsklimaat zich beperkt tot de factor instituties. Het vonnis leidt bij bedrijven tot meer 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen. Het vonnis is niet zomaar 
van toepassing op andere bedrijven. Wel geven bedrijven aan dat de trend dat bedrijven meer 
verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend worden op hun impact op mens en milieu 
breder is dan alleen bij Shell. In de bijlage (concept) wordt dieper ingegaan op de dilemma’s die 
hiermee gemoeid zijn.  
 

  



De hoofdvraag vanuit Klimaatperspectief 
 
Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere 
rol pakken bij het sturen op emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst van 
Parijs (hierna: het 1,5°C doel)?  

Deelvraag 1: op welke bedrijven dient dit mogelijke beleid zich te richten en welk deel van de 
uitstoot? 
Ten eerste doet zich de vraag voor op welke bedrijven de overheid zich daarbij zou moeten richten: 
op alle bedrijven in Nederland of op bedrijven die een broeikasgasuitstoot hebben boven een 
bepaald (significant) niveau en die internationaal actief zijn?  

Ten tweede geldt hier de vraag wat de geografische afbakening is van deze uitstoot (nationaal, 
Europees en wereldwijd) en of het om de eigen uitstoot (scope 1) en/of die in de hele keten van 
een bedrijf (scope 2 en 3)? 

Na beantwoording van de bovenstaande vragen kan ook bezien worden welke uitstoot precies in 
beeld is en daarmee ook welke impact het zou kunnen hebben om aanvullend beleid te voeren 
gericht op de uitstoot van individuele bedrijven (afgezet tegen de uitstootontwikkeling zonder 
dergelijk beleid).  

Deelvraag 2: wat is de inhoudelijke basis voor deze mogelijke normen?  

Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven en 
overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  

Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
 
Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 

Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 



Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
Ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 
continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  
Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 

  



Concept bijlage Impact uitspraak Shell op investeringsklimaat onderdeel “public 
governance gap” 
 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell is een voorbeeld waar een 
bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen van haar concernbeleid voor het milieu. 
Daarbij beroept de rechter zich op het beschermen van de mens tegen klimaatverandering. 
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Echter, de rechter heeft in haar uitspraak nu 
geoordeeld dat het concernbeleid van Shell onvoldoende is. De rechter heeft Shell opgelegd om in 
haar concernbeleid concreter te maken hoe reductie wordt gerealiseerd en daarbij in 2030 een 
reductie van 45% te realiseren ten opzichte van 2019. Het is voor het eerst dat een bedrijf 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot.  
 
Er is daarnaast een trend van rechtszaken over schendingen van mensenrechten in het kader van 
klimaatverandering. Dit vonnis verschilt van nationaal en internationaal klimaatbeleid aangezien 
het niet per land doelen stelt maar juist buiten-territoriaal aan Shell een opdracht geeft.  
 
De Nederlandse overheid is geen partij in deze zaak. Shell is tegen het vonnis in hoger beroep 
gegaan. Het is nu nog onduidelijk wat het gerechtshof zal oordelen. In deze bijlage wordt nu wel al 
gekeken naar de mogelijke gevolgen voor het klimaat- en bedrijvenbeleid van de Nederlandse 
overheid.  
 
Deze uitspraak is een voorbeeld van de trend dat bedrijven ook sterker worden afgerekend op hun 
impact op mens en milieu. Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor een zogenaamd 
“public governance gap” kan ontstaan. Dit betekent dat er een kloof is tussen waar de geldende 
wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij, waaronder de 
rechterlijke macht, voor verantwoordelijk worden gehouden en op worden afgerekend. De 
rechterlijke macht heeft via deze uitspraak zgn. “open normen” in het beleid ingevuld.   
 
Er wordt gekeken naar welke mogelijke effecten deze “public governance gap” heeft op 
bedrijfsinvesteringen op terrein van verduurzaming industrie en de mogelijke effecten op het 
bedrijvenbeleid (breder dan klimaatbeleid).  

In bovenstaand stuk is gekeken welke directe gevolgen het vonnis heeft voor het investerings- en 
vestigingsklimaat. Belangrijkste conclusie is dat het Shell-vonnis bij bedrijven leidt tot meer 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen. Het vonnis is echter niet 
zomaar van toepassing op andere bedrijven. Voor het doen van investeringen, zeker wanneer deze 
kapitaalintensief zijn en een lange termijn perspectief hebben, bedrijven zeer hechten aan 
zekerheid en voorspelbaarheid. Een “public governance gap” kan er daarom mogelijk toe leiden dat 
bedrijven ervoor kiezen om investeringen uit te stellen totdat duidelijk is aan welke eisen en 
standaarden zij moeten voldoen. Het uitstellen van bedrijfsinvesteringen, zeker waar deze 
bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, is een onwenselijk situatie.  
 



 
Er lopen nu al verschillende trajecten vanuit de overheid die raken aan de trend dat bedrijven 
steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. Zo is daar het 
IMVO beleid en corporate governance code. Beiden hebben geen verplichtend karakter maar 
verwachten wel dat bedrijven aan deze verantwoordelijkheid voldoen en hierover rapporten. 
Tegelijkertijd loopt er een Europees initiatiefwetsvoorstel die mogelijk wel een meer verplichting 
karakter zal krijgen. De looptijd hiervan is naar verwachting zeker 2 tot 4 jaar.  
 
Dit alles leidt tot een aantal dilemma’s voor het bedrijvenbeleid:  

- Op welke aspecten van mens en milieu – naast klimaat – speelt deze trend dat bedrijven 
een bredere verantwoordelijkheid hebben 

- Moet de overheid zich inzetten om de “public governance gap” die hieruit voortkomt te 
dichten, of is daar geen rol voor de overheid weggelegd?  

- Welke beleidsopties heeft de overheid om deze kloof te dichten?  
o Stimulerend 

 Corporate governance code 
 Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of nationaal  

o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   
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Stand van zaken analyse Shell-rechtszaak 

• U wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van de interdepartementale
ambtelijke analyse van de Shell-rechtszaak die is uitgevoerd onder leiding van 

• De planning is om in november de Tweede Kamer te informeren over de analyse. De
concept-Tweede Kamerbrief wordt aan u voorgelegd in de ACKE van 26 oktober, na
bespreking met de bewindslieden van EZK.

Toelichting: 

• Drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en investeringsklimaat) hebben
inmiddels hun analyse van de rechtszaak tegen Shell (in concept) opgeleverd. Bijlage 1
betreft de analyse van de werkgroepen juridisch en klimaat en bijlage 2 betreft de analyse
en dilemma’s zoals opgesteld door de werkgroepen investeringsklimaat en klimaat.

• Naast de bijeenkomsten van de drie werkgroepen is er op 16 september een algemene
interdepartementale sessie georganiseerd om input vanuit de diverse departementen te
verkrijgen. Een dergelijke sessie zal begin oktober opnieuw worden georganiseerd, mede
ter voorbereiding van de Tweede Kamer brief. Mocht uw departement nader betrokken
willen worden dan kunt u dit laten doorgeven aan  (EZK).

Bijlagen: 1 en 2 
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: stukken ACKE : shell vonnis
Datum: dinsdag 21 juni 2022 14:21:02

Shell wob

Van:  
Verzonden: woensdag 22 september 2021 17:50
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: stukken ACKE : shell vonnis

Hi 

Dat is helemaal prima, dank je!

Evt terugtrekking kan gebeuren op verzoek van , maar ik verwacht dat het niet aan de
orde zal zijn.

Groeten,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 september 2021 16:30
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: stukken ACKE : shell vonnis

Hoi 

Ik heb er op basis van jullie input nu onderstaande van gemaakt. Is dit akkoord? Qua intrekken
bijlage kan dat zolang de stukken niet zijn verstuurd. Ik wil ze zo of uiterlijk morgenochtend
aan  en vervolgens aan  sturen. Hoop ze morgenmiddag te
versturen. Mag ik de achtergrond weten, dan neem ik dat vast als slag om de arm mee in mijn
mail aan .

Groet,

Stand van zaken analyse Shellvonnis – 16:10-16:25 uur
De drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat, investeringsklimaat) hebben
inmiddels hun analyse van de rechtszaak tegen Shell opgeleverd. Bijlage PM betreft de analyse
van de werkgroepen juridisch en klimaat en bijlage PM de analyse en dilemma’s zoals opgesteld
door de werkgroepen investeringsklimaat en klimaat.
Naast de bijeenkomsten van de drie werkgroepen is er op 16 september een algemene
interdepartementale sessie georganiseerd om input vanuit de diverse departementen te
verkrijgen. Een dergelijke sessie zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd, mede ter
voorbereiding op de kamerbrief. Mocht uw departement nader betrokken willen worden dan
kunt u dit laten doorgeven aan  (EZK).

Vervolg: Het streven is de Tweede Kamer in november te informeren met een analyse van de
juridische implicaties, als ook de gevolgen voor klimaat en het investeringsklimaat. In de ACKE
van 26 oktober ligt de kamerbrief voor.
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Gevraagd besluit:
• De ACKE kan kennisnemen van de stand van zaken van de analyses. Eventuele
aandachtspunten bij de hoofdlijnen van de analyses kunt u (schriftelijk) delen.
• Mocht uw departement nader betrokken willen worden bij de bijeenkomst die binnenkort
wordt gepland ter voorbereiding op de kamerbrief, dan kunt u zich melden bij 

@minezk.nl).
 
Bijlage X - Juridische analyse uitspraak Shell-vonnis
Bijlage X - Analyse investerings- en vestigingsklimaat en klimaatbeleid Shell-vonnis
 
 
 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 september 2021 15:47
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: stukken ACKE : shell vonnis
 
Hi 
 
In de bijlagen de nieuwe stukken voor de ACKE. Ik heb nu niet letterlijk in de oplegger
gevraagd om een reactie, maar de departementen worden wel uitgenodigd om verder te
discussiëren in een werkgroepsessie begin oktober. Is dat wat jou betreft ook goed? Volgens
mij gaat de ACKE namelijk nu geen uur praten over de stukken. Opmerkingen zijn uiteraard wel
heel welkom.
 
Tot hoe laat mogen wij evt. een bijlage terugtrekken mocht dat nodig blijken?
 
Groeten,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 22 september 2021 15:11
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: stukken ACKE : shell vonnis
 
Excuus, ik zie nu dat die toelichting van de twee stukken er al wel in zit.
 

Van:  
Verzonden: woensdag 22 september 2021 14:11
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: stukken ACKE : shell vonnis
 
Hoi  en 
 
Dank voor de stukken. Twee vragen:
 
- Hebben jullie al zicht op de definitieve stukken? Hoe laat kan ik die ongeveer verwachten?
- Ik heb eerder van  begrepen dat deze agendering wel een stap verder zou gaan dan de
eerdere mededeling in de vorige ACKE. In de tekst voor de agenda valt me op dat ACKE-leden
kennis mogen nemen en dat we nog ’s herhalen dat er drie werkgroepen zijn. Dat is inmiddels
al 2x gemeld. Ik zou willen voorstellen om ACKE-leden te vragen akkoord of een reactie te
geven op de hoofdlijnen van de analyses in de bijlagen. Dan helpt het wel om de twee bijlagen
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nog even kort te duiden in de toelichting in de agenda, want mij is niet in een oogopslag
duidelijk wat het verschil is (ik denk dat bijlage 1 van de juridische werkgroep komt en 2 van de
klimaat/investeringsgroepjes. Wat vinden jullie hiervan? Kunnen jullie de agendatekst hierop
aanpassen?
 
Groet,

  
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 september 2021 16:25
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: stukken ACKE : shell vonnis
 
 
 
Groeten 
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Bijlage 1 ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 

110



2 
 

mensenrechten moeten respecteren.   
 
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
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een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 
zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 

 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen. Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten. Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie. In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 
en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
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beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c.s. haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C. De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen.  
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen.14  
 
Tot slot overweegt de rechtbank dat het resterende koolstufbudget beperkt is. Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt. Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank.15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019.17 

 
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
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onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit 
ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
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Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers.  

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 
zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  
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• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag. Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005). 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  
 
a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
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maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 

 
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
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Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Mensenrechten spelen in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association SËminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
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Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 
tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 

 
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 



17 
 

de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. 
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in.  
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe. Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden). De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland. De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt. 

2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
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Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  
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Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
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collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 
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mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter. 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is). 
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. 
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 



23 
 

hebben verricht die de schade veroorzaken. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
 
 
 
 
 



Stand van zaken Shell vonnis – 24 september 2021 

Agenda en annotatie:  

1. Definitieve analyse
a. De analyses van de drie werkgroepen zijn nu definitief (zie bijlagen 1 en 2)

en verstuurd naar de ACKE.
b. De ACKE vergadert 30 september. Dit onderwerp staat op de agenda om

de stand van zaken te bespreken.
2. Dilemma’s

a. De dilemma’s zijn ook verder uitgewerkt (zie bijlage 3). (NB. Naar de
ACKE is een oudere versie verstuurd wegens de deadline).

b. De insteek van het kernteam is dat het vonnis niet leidt tot een juridische
verplichting voor de overheid om actie te ondernemen, maar dat aan de
hand van deze dilemma’s een politieke discussie wel zou kunnen leiden tot
actie.

3. Proces richting bewindslieden (zie bijlage 4 voor planning)
a. Op 5 oktober staat een sessie met de MEZK en StasKE gepland, waar de

analyse en dilemma’s ook geagendeerd zullen zijn. De insteek is om de
analyse ter akkoord voor te leggen en aan de bewindspersonen te vragen
hoe zij naar de geschetste dilemma’s kijken.

b. Besloten moet worden op welke manier de dilemma’s worden opgenomen
in de Tweede Kamerbrief en welke politieke discussie de bewindspersonen
willen agenderen.

c. Ook zal de bewindspersonen worden gevraagd welke besluiten zij willen
overlaten aan het volgend kabinet, en welke verkenningen in tussentijd op
ambtelijk niveau kunnen worden uitgevoerd.

Beslispunten: 

1. Uw reflectie en akkoord op de analyse wordt gevraagd.
2. Uw reflectie wordt gevraagd op de dilemma’s.
3. Uw akkoord wordt gevraagd op het proces en de insteek richting de

bewindslieden.
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ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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mensenrechten moeten respecteren.   
 
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
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een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 
zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 

 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen. Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten. Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie. In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 
en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
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beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c.s. haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C. De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen.  
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen.14  
 
Tot slot overweegt de rechtbank dat het resterende koolstofbudget beperkt is. Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt. Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank.15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019.17 

 
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
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onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit 
ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
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Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers.  

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 



11 
 

Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 
zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  



12 
 

• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag. Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005). 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  
 
a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
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maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 

 
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
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Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Mensenrechten spelen in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association Sáminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
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Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 
tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 

 
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. 
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in.  
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe. Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden). De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland. De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt. 

2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
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Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  
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Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
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collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 



22 
 

mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter. 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is). 
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. 
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
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hebben verricht die de schade veroorzaken. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
 
 
 
 
 



Analyse van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat  

1. Inleiding
De Nederlandse overheid heeft als doel dat bedrijven in Nederland verder verduurzamen. Verdere 
verduurzamingsinvesteringen van bedrijven dragen bij aan het behalen van de 
Klimaatdoelstellingen en zijn tegelijkertijd goed voor het, huidige en toekomstige, 
verdienvermogen van Nederland. Een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat is een 
belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat bedrijven deze gewenste investeringen ook in 
Nederland doen. Dit stuk bevat een analyse van de mogelijke impact van het Shell-vonnis op dit 
investerings- en vestigingsklimaat in Nederland.  

2. Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat
2.1 De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren die alleen 
van belang zijn voor het investeringsbesluit van een select aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen. In praktijk zien we dat deze specifieke factoren 
vaak zwaar meewegen in het investeringsbesluit.  

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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Bovenstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 
genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 
2.2 De aantrekkelijkheid van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic komt naar voren dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat heeft. Dit is ook terug te zien aan de toppositie van Nederland in verschillende 
internationale ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de 
breedte goed scoort. Nederland scoort op bijna alle factoren op zijn minst gemiddeld. Nederland 
scoort daarnaast sterk op de factor infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) daarom ook nog niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 
2021 hebben ca 50 werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun 
zorgen uiten over de recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest 
wordt onder andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel 
(duurzame) investeringen, de (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte 
op de woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score).  

Daarbij zijn voor de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat, zoals Dialogic in haar onderzoek 
aangeeft, ook de gepercipieerde eigenschappen van de samenleving van belang. Bij de factor 
kwaliteit van leven speelt die perceptie bijvoorbeeld een rol en ook bij hoe welkom bedrijven zich 
voelen in een land. De trend van een toenemend negatief sentiment ten aanzien van 
(internationale) bedrijven heeft dus een negatief effect op deze perceptie en daarmee op het 
investeringsklimaat.  

 
2.3 Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor de energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Specifiek voor deze bedrijven is de 
noodzaak voor verduurzaming. Om te kunnen verduurzamen zal de energie-intensieve industrie 
grote investeringen moeten doen, niet alleen gericht op de klimaatdoelen van 2030 
(Klimaatakkoord), maar ook voor de langer termijn verdienmodellen richting 2050. Zoals is 
aangegeven in de Kamerbrief van 17 april 2020 gaat het voor de periode tot 2030 om 
investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 De inzet van het kabinet is om die investeringen, 
van veelal buitenlandse bedrijven in Nederland, ook hier plaats te laten vinden.  

Naast de generieke factoren van het investeringsklimaat, is voor deze specifieke bedrijven de 
aanwezigheid van de juiste (energie)infrastructuur een belangrijke factor. Het kabinet zet daarom 
met het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie in op een plan van aanpak voor het 
versneld kunnen aanleggen van de benodigde infrastructuur voor deze energie- en klimaattransitie. 
Een andere factor die specifiek voor deze bedrijven van belang is, is de aanwezigheid van goed 
geschoold technisch personeel. Tot slot is bij het doen van verduurzamingsinvesteringen voor 
bedrijven de mate van voorspelbaarheid van belang, bijvoorbeeld over het beleid en de 
beschikbare incentives ten aanzien van klimaat. Het gaat hier in de regel om meerjarige, 
grootschalige en kapitaalintensieve investeringen waardoor deze voorspelbaarheid een belangrijke 
factor is in het specifieke investeringsklimaat.  

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



3. Invloed Shell vonnis op factoren van het investerings- en vestigingsklimaat 
3.1 Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennisinfrastructuur of arbeidsmarkt. De factor die 
mogelijk wél beïnvloed wordt door het vonnis, is de factor instituties.  
 
3.2 Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
de wijze waarop de publieke en private sector bestuurd worden en welke mate er ethisch gedrag 
wordt vertoond.  
 
We zien al langer dat er een maatschappelijke trend gaande is dat het bedrijfsleven, en zeker de 
grote multinationale ondernemingen, steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor en 
afgerekend worden op hun impact op mens en milieu (-> people, planet & profit). De rechtszaak 
tegen Shell past in deze trend.  
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Milieudefensie c.s. heeft Shell echter in rechte 
betrokken, omdat zij meent dat Shell niet voldoende doet en haar CO2-uitstoot verder moet 
reduceren. De rechtbank heeft in haar vonnis de vordering van Milieudefensie toegewezen met dien 
verstande dat Shell in 2030 haar CO2-uitstoot moet reduceren tot 45% te realiseren ten opzichte 
van 2019. Dit vonnis legt een reductieverplichting op aan Shell dat zowel de uitstoot van CO2 van 
de Shell-groep in Nederland als buiten Nederland en Europa raakt. De reductieverplichting valt 
hiermee buiten het nationaal en internationaal klimaatbeleid. Verder heeft Shell ook een 
inspanningsverplichting richting haar afnemers opgelegd gekregen. 
 
We zien internationaal een toenemend aantal rechtszaken tegen bedrijven over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dat bedrijven in Nederland altijd een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en hier civielrechtelijk op kunnen worden aangesproken is niet nieuw. 
Uit de juridische analyse volgt dat bedrijven, ook als zij aan alle geldende wet- en regelgeving 
voldoen, de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het civiele recht kunnen overtreden. Deze 
uitspraak is uniek in het feit dat het voor het eerst is dat een bedrijf via het civiel recht 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot. Het vonnis geeft dus aan dat, 
ook als het gaat om klimaatbeleid en duurzaamheid, bedrijven worden geacht een eigen 
verantwoordelijkheid te hebben ten aanzien van hun CO2-uitstoot en de noodzaak tot reductie. 
Deze verantwoordelijkheid kan verder gaan dan wet- en regeling of de afspraken die zij hierover 
bijvoorbeeld hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. 
 
Dat waar Shell in deze uitspraak voor verantwoordelijk wordt gehouden verder gaat dan de 
geldende wet- en regelgeving, leidt bij het bedrijfsleven tot onzekerheid. Het bedrijfsleven 
omschrijft de kloof tussen waar de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar 
bedrijven door de maatschappij verantwoordelijk voor worden gehouden en op worden afgerekend 
als een “public governance gap”. Hierdoor ervaren bedrijven onzekerheid ten aanzien van de eisen 
die aan hen gesteld worden en waar zij aan moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat. Ook roept dit bij bedrijven de vraag op of zij ook – op andere terreinen dan klimaat – 
aansprakelijk zullen worden gesteld voor hun impact. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen 
voor het investeringsklimaat, zeker gezien voorspelbaarheid een belangrijke factor is voor 
bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve verduurzamingsinvesteringen.  
 
Deze uitspraak kan daardoor tot gevolg hebben dat bedrijven deze verduurzamingsinvesteringen 
uitstellen totdat zij minder onzekerheid ervaren over de eisen die aan hen worden gesteld. De 
onzekerheid zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat bedrijven overgaan tot desinvesteringen 
in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten. Anderzijds kan dit vonnis van de 



rechter er ook voor zorgen dat bedrijven, met name in de energie-intensieve industrie, sneller 
zullen overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
door organisaties als Milieudefensie voor de civiele rechter worden gedaagd. Of hiervan sprake zal 
zijn is nog niet duidelijk en hangt mede af van de uitkomst in hoger beroep van deze procedure en 
de uitkomsten van eventuele vergelijkbare rechtszaken in andere landen. 
 

4. Conclusie analyse impact op het investerings- en vestigingsklimaat 
Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat, maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkelt. Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve 
basisindustrie. In die industrie zijn de komende jaren grote verduurzamingsinvesteringen 
noodzakelijk. De juiste (energie)infrastructuur en goed geschoold technische personeel zijn 
belangrijke factoren in het specifieke investeringsklimaat voor deze bedrijven. De Shell-uitspraak 
leidt bij bedrijven tot onzekerheid over waar zij aan moeten voldoen. Deze onzekerheid heeft 
negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat, zeker gezien ook voorspelbaarheid een 
belangrijke factor is voor bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve 
verduurzamingsinvesteringen. Welke gevolgen deze uitspraak uiteindelijk heeft voor de 
verduurzamingsinvesteringen in Nederland is nu nog onzeker.  

 





Dilemma’s vanuit Klimaatperspectief 
 
 
Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere 
rol pakken bij het sturen op emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst van 
Parijs (hierna: het 1,5°C doel)?  
 

Deelvraag 1: op welke bedrijven dient dit mogelijke beleid zich te richten en welk deel van de 
uitstoot? 
Ten eerste doet zich de vraag voor op welke bedrijven de overheid zich daarbij zou moeten richten: 
op alle bedrijven in Nederland of op bedrijven die een broeikasgasuitstoot hebben boven een 
bepaald (significant) niveau en die internationaal actief zijn?  

Ten tweede geldt hier de vraag wat de geografische afbakening is van deze uitstoot (nationaal, 
Europees en wereldwijd) en of het om de eigen uitstoot (scope 1) en/of die in de hele keten van 
een bedrijf (scope 2 en 3)? 

Na beantwoording van de bovenstaande vragen kan ook bezien worden welke uitstoot precies in 
beeld is en daarmee ook welke impact het zou kunnen hebben om aanvullend beleid te voeren 
gericht op de uitstoot van individuele bedrijven (afgezet tegen de uitstootontwikkeling zonder 
dergelijk beleid).  

Deelvraag 2: wat is de inhoudelijke basis voor deze mogelijke normen?  

Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven en 
overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  

Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
 
Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 



Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 

Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
Ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 
continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  
Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 

Dilemma’s voor het bedrijvenbeleid 
 
Het Shell vonnis past in de trend dat bedrijven sterker worden afgerekend op hun impact op mens 
en milieu. Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor een zogenaamd “public governance 



gap” kan ontstaan. Zij menen dat hierdoor een kloof ontstaat tussen waar de geldende wet- en 
regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij voor verantwoordelijk 
worden gehouden en op worden afgerekend.  
 
In de analyse van investeringsklimaat is gekeken welke directe gevolgen het vonnis heeft voor het 
investerings- en vestigingsklimaat. Belangrijkste conclusie is dat het Shell-vonnis bij bedrijven leidt 
tot meer onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen.  

Het vonnis is echter niet zomaar van toepassing op andere bedrijven. Voor het huidige Shell-vonnis 
is de vraag of deze ook mogelijke precedentwerking heeft naar andere bedrijven in Nederland. In 
de uitspraak heeft de rechter 14 omstandigheden genoemd – o.a. dat Shell haar hoofdkantoor in 
Nederland heeft waar het concernbeleid wordt ontwikkeld – die van belang zijn voor dit vonnis. 
Voorbehoud is hier op zijn plaatst, maar het lijkt erop dat het aantal bedrijven waarvoor deze 
omstandigheden ook gelden beperkt is in Nederland.  
 

Bedrijven hebben in ieder geval aangegeven dat zij extra onzekerheid ervaren ten aanzien van de 
eisen die aan gesteld worden op het gebied van mensenrechten. Dit is mogelijk breder dan 
gevaarlijke klimaatverandering. Deze onzekerheid heeft een negatieve impact op het 
investeringsklimaat. 

 
Er lopen nu al verschillende trajecten vanuit de overheid die raken aan de trend dat bedrijven 
steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. Zo is daar het 
IMVO beleid en corporate governance code. Beiden hebben geen verplichtend karakter maar 
verwachten wel dat bedrijven aan deze verantwoordelijkheid voldoen en hierover rapporten. 
Tegelijkertijd loopt er een Europees initiatiefwetsvoorstel die mogelijk wel een meer verplichting 
karakter zal krijgen. De looptijd hiervan is naar verwachting zeker 2 tot 4 jaar.  
 
Dit alles leidt tot een aantal dilemma’s voor het bedrijvenbeleid:  

- Op welke aspecten van mens en milieu – naast klimaat – speelt deze trend dat bedrijven 
een bredere verantwoordelijkheid hebben 

- Mogelijke precedentwerking (o.a. rol hoofdkantoren) van het Shell-vonnis draagt bij aan 
onzekerheid bij het bedrijfsleven. Welke mogelijke rol kan de overheid spelen om deze 
onzekerheid te verminderen?    

- Moet de overheid zich inzetten om de door bedrijven ervaren “public governance gap” te 
dichten, of is daar geen rol voor de overheid weggelegd?  

- Bedrijven geven aan dat zij door de Shell-uitspraak vrezen eerder te worden afgerekend op 
het moment dat zij maatschappelijke doelen stellen. Dit leidt er mogelijk toe dat bedrijven 
terughoudender worden met het stellen van deze doelen. Dit is vanuit perspectief van de 
overheid onwenselijk. Welke rol kan de overheid hier in spelen? ?   

- Welke beleidsopties heeft de overheid om de door bedrijven ervaren “public governance 
gap” te verkleinen?  

o Stimulerend 
 Corporate governance code 
 Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of nationaal  

o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   

 









          
        

         
             

    
          

         

         
          

      
           

          
               
            
    

    
            

     
         

         
            
          

            
             
         
               
  

           
         

    
           

         
          
             

         
         

       
           

         
          

         
           

 
           

         
   

          
        

            
        

          

  
 

  

   



 
 

  
 

          
    

            
     

    
         

       
        

            
         

            
         

           
         

          
         

        
         

           
     

           
   

          
          

          
           

            

  
            

        
            

          
            

           
         

         
   

            
           

         
             

       
           

            
 

           
     

            
  

  

   



  
 

          
          

 
             

         
      
 

          
         

  
           

          
          

        
          

  
        

        
         

       
           

          
         

       

  

   



          

                
       

            
                

        
         

             

               
     

                
      

           

                
    

           
           

             

              
    

               
             

             
          

               
  

             
 



    

                
          
          

                  
            
      

               
         

          
           
             
             

               
             

           
 

               

               
               

               
                

               
         

                
            

                
              

                
          

           

              
             

             
               
              

         
        

              
               

             
             

               
         





Stand van zaken Shell vonnis – 24 september 2021 

Agenda en annotatie:  

1. Herziene analyse
a. De analyses van de drie werkgroepen zijn nu definitief (zie bijlagen 1 en 2)

en verstuurd naar de ACKE.
b. De ACKE vergadert 30 september. Dit onderwerp staat op de agenda om

de stand van zaken te bespreken.
2. Dilemma’s

a. De dilemma’s zijn ook verder uitgewerkt (zie bijlage 3). (NB. Naar de
ACKE is een oudere versie verstuurd wegens de deadline).

b. De insteek van het kernteam is dat het vonnis niet leidt tot een juridische
verplichting voor de overheid om actie te ondernemen, maar dat aan de
hand van deze dilemma’s een politieke discussie wel zou kunnen leiden tot
actie.

3. Proces richting bewindslieden (zie bijlage 4 voor planning)
a. Op 5 oktober staat een sessie met de MEZK en StasKE gepland, waar de

analyse en dilemma’s ook geagendeerd zullen zijn. De insteek is om de
analyse ter akkoord voor te leggen en aan de bewindspersonen te vragen
hoe zij naar de geschetste dilemma’s kijken.

b. Besloten moet worden op welke manier de dilemma’s worden opgenomen
in de Tweede Kamerbrief en welke politieke discussie de bewindspersonen
willen agenderen.

c. Ook zal de bewindspersonen worden gevraagd welke besluiten zij willen
overlaten aan het volgend kabinet, en welke verkenningen in tussentijd op
ambtelijk niveau kunnen worden uitgevoerd.

Beslispunten: 

1. Uw reflectie en akkoord op de analyse wordt gevraagd.
2. Uw reflectie wordt gevraagd op de dilemma’s.
3. Uw akkoord wordt gevraagd op het proces en de insteek richting de

bewindslieden.
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ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

Milieudefensie c.s. heeft Shell aansprakelijk geteld voor haar huidige beleid en conformiteit 
gevorderd met de klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs. In dat kader heeft zij de 
rechtbank verzocht om te verklaren voor recht dat de (scope 1-3) emissies van de Shell-groep 
onrechtmatig zijn jegens Milieudefensie dan wel dat sprake is van onrechtmatigheid als deze 
emissies niet uiterlijk per 2030 zijn gereduceerd met ten minste 45% netto met het niveau van het 
jaar 2019 (subsidiair met 35% en meer subsidiair met 25%).  

Milieudefensie c.s. heeft haar vordering voor een De reductieverplichting van Shell gebaseerd op 
vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). De civiele 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 

119



2 
 

rechter is de enige die kan oordelen of sprake is van onrechtmatig handelen of toekomstig 
onrechtmatig handelen van Shell in geval van overschrijding van de in dit artikel  neergelegde 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt onrechtmatig is.  
 
De civiele rechter is lijdelijk, hetgeen inhoudt dat de rechter alleen beslist op de geschilpunten en 
de daaraan ten grondslag liggende feiten die de partijen zelf naar voren brengen; de rechter neemt 
in die zin een afwachtende houding aan, dat hij deze geschilpunten niet eigenmachtig mag 
aanvullen of wijzigen. Aan de hand van de feiten die door partijen zelf worden aangedragen dan 
wel door de ene partij worden gesteld en door de andere partij worden erkend of niet of 
onvoldoende worden betwist, stelt de rechter de feiten en hun juridische kwalificatie vast die de 
grondslag vorm voor de uiteindelijke toe- of afwijzing van de vordering(en).  
 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 
mensenrechten moeten respecteren.   
 
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de beoordeling 
van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, kijkt de rechter naar de consensus die in de 
maatschappij bestaat over in dit geval het klimaat en wat mag worden verwacht om gevaarlijke 
klimaatverandering tegen te gaan. In dat kader zijn onder meer de uitlatingen van Shell zelf in dit 
kader relevant als ook de algemene verklaringen van Staten, organisaties en bedrijven in 
zogeheten soft law instrumenten. Anders dan bij verdragen bevatten soft law instrumenten 
(internationale afspraken) geen juridisch direct afdwingbare verplichtingen. De afspraken zijn 
weliswaar politiek en moreel verbindend, maar roepen in beginsel en op zichzelf geen juridische 
verplichtingen in het leven. Dat neemt niet weg dat de rechter deze afspraken kan meewegen in 
diens oordeel in een individuele zaak over de vraag of de overheid of bedrijven wel rechtmatig 
handelen of – bijvoorbeeld – in strijd handelen met de maatschappelijke zorgvuldigheid.  
Maatschappelijke opvattingen veranderen in loop van de tijd, hetgeen ook van invloed kan zijn op 
uitspraken van de rechter die gebaseerd zijn op de maatschappelijk onzorgvuldigheid.  Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is bovendien in dat kader geen 
garantie voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan 
niet via de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde 
vergunningen beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan 
de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
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reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren  Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
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gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 
zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Deze vraag is tweeledig  Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid   

1  “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur  De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben  De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie  De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan  Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r o  4 4 16)   

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14  In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren  Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten   

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie  Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen  Een van deze beginselen is due diligence  
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen 7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen  In de OESO-

 
4 R.o. 4.1 3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
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richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten  Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld 8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren   

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren  Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen   

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving  Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf  motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden   

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau  Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 
beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt  De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van   

2  Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren  De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf  Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden   

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen  Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat  Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden  Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken  

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant   
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten  Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie  In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten  Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven   
 

 
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven  De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie  Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 
en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures 10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 
beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c s  haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C  De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen   
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk  In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C 13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
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internationale gemeenschap bestaat al geruime 
tijd consensus dat de gemiddelde temperatuur 
op aarde niet mag toenemen met meer dan 2 ºC 
ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in 
het pre-industriële tijdperk. Indien de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
niet uitstijgt boven 450 ppm in het jaar 2100, 
bestaat volgens de klimaatwetenschap een 
redelijke kans dat deze doelstelling (hierna: de 
tweegradendoelstelling) wordt gehaald. In de 
laatste jaren is het inzicht gerezen dat een 
veilige temperatuurstijging niet hoger mag zijn 
dan 1,5 ºC, met een daarbij behorend 
concentratieniveau van broeikasgassen van ten 
hoogste 430 ppm in het jaar 2100. 

de internationale gemeenschap bestaat al 
geruime tijd consensus dat de gemiddelde 
temperatuur op aarde niet mag toenemen met 
meer dan 2ºC ten opzichte van de gemiddelde 
temperatuur in het pre-industriële tijdperk. 
Indien de concentratie van broeikasgassen in de 
atmosfeer niet uitstijgt boven 450 ppm in het 
jaar 2100, bestaat volgens de 
klimaatwetenschap een redelijke kans dat deze 
doelstelling (hierna: de tweegradendoelstelling) 
wordt gehaald. In de laatste jaren is het inzicht 
gerezen dat een veilige temperatuurstijging niet 
hoger mag zijn dan 1,5ºC, met een daarbij 
behorend concentratieniveau van 
broeikasgassen van ten hoogste 430 ppm in het 
jaar 2100. 

2.(21) Bij de klimaatconferentie in Parijs in 
2015 (COP-21) is het Akkoord van Parijs tot 
stand gekomen. In dit verdrag wordt elke 
verdragsstaat aangesproken op zijn eigen 
verantwoordelijkheid. In het verdrag is 
vastgelegd dat de opwarming wereldwijd 
ruimschoots onder de grens van 2 ºC (“well 
below 2 ºC”) moet worden gehouden ten 
opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

4.4.27. De doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs zijn ontleend aan de IPCC-rapporten. Het 
IPCC rapporteert over de relevante 
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de 
gevolgen van onder meer temperatuurstijging, 
de concentraties broeikasgassen die aanleiding 
geven tot die stijging en de reductiepaden die 
leiden tot een beperking van de opwarming van 
de aarde tot een bepaalde temperatuur. De 
doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
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concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden  In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid   

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering  Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade  Beide 
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uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell  In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is  Dit 
ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering  

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken  Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft  De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid   

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement  
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken  De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen  In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven  De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting   
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend  Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is   
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten  In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers   

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure  De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie  Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures  

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan   

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM)  Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast   
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C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 
Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder  Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”   

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad  Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder   

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden  Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP  Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv  aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping   
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren  Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen  
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen  Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd  
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd   

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt   

• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt   

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen  Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten)  Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven  Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving  Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt  De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van  Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven   

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar  Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r o  4 4 11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven ” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen   

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen  De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag  Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights ”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn  Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd  In deze juridische procedure heeft de nationale 
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rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm  Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document  Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn  Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken  Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde   

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht   

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument  Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid 21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak  Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken  Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing  Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken  Ten slotte is van belang om in 
civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen   

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht  Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen   
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d w z  de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o a  zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art  6:162 BW  Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005)  
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving  Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging  Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen  Het 
hier door de civiele rechter o g v  de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt  
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’ 22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992  Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen  Enkele voorbeelden zijn:  
 
a  Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap  De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie  De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen  Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld   
 
b  Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst  Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft   
 
c  Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 
maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen  Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d  Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld  Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben  Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn  De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn  Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af 28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur 29  
 
 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 



15 
 

6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren  Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie)  

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen  Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven  
Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen   

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
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2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden  Dit is sterk casus gebonden  Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken  Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren  De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf  Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden  
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv)  Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen  Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak  Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt  Beslissend is of na afweging van 
de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure   

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank  Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven  De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden  Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft  Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang   
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N v t  
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen  De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd  Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten  
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk  Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c s  niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert  Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c s  
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren  Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld  Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd    
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee  De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 
de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren  Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken  Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e d  
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken   
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie   
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren  In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is   
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen  De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink  Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in   
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
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druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe  Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden)  De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland  De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt  

2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen  Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen  Dat kan immers ook buiten de EU zijn  Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen  Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel   
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel   
Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden  
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt  Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken  De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat  Ook in andere Klimaatzaken (o a  in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen  Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t a v  de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan)  
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag  

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd  Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren  In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is    

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies  Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
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voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)  Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten   
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn  Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is   

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd  

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs    

Duitsland (Neubauer e a  t  Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt   

Frankrijk (Notre affaire à tous e a  t  Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen  

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen  

België (Klimaatzaak e a  t  België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM  Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen  

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050  Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd  

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B  Earth e a  stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990  Er is nog geen 
uitspraak  

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid  De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
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Staat te starten  Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid  Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c s  en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c s  en Shell   
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA)  Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden  De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW  Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie  De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet  
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer  In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht  Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU   

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen  Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet  Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen  In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod   

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering  Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld  Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn  In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan  
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’)  Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering   

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA  De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen  
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
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dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 
mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter  
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv)  Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt  Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht   
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan  Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd  Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol  Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is  Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht   
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
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Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd  Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld  Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is)  
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart  Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan  Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c q  landen)  
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven  Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c q  de aansprakelijke partij  
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
hebben verricht die de schade veroorzaken  Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade ’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt   
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen  De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade  Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt  
 
 
 
 
 



Analyse van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat  

 Inleiding 
De Nederlandse overheid heeft als doel dat bedrijven in Nederland verder verduurzamen. Verdere 
verduurzamingsinvesteringen van bedrijven dragen bij aan het behalen van de 
Klimaatdoelstellingen en zijn tegelijkertijd goed voor het, huidige en toekomstige, 
verdienvermogen van Nederland. Een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat is een 
belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat bedrijven deze gewenste investeringen ook in 
Nederland doen. Dit stuk bevat een analyse van de mogelijke impact van het Shell-vonnis op dit 
investerings- en vestigingsklimaat in Nederland.  

1. Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat
2.1 De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren die alleen 
van belang zijn voor het investeringsbesluit van een select aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen. In praktijk zien we dat deze specifieke factoren 
vaak zwaar meewegen in het investeringsbesluit.  

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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Bovenstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 
genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 
2.2 De aantrekkelijkheid van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic komt naar voren dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat heeft. Dit is ook terug te zien aan de toppositie van Nederland in verschillende 
internationale ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de 
breedte goed scoort. Nederland scoort op bijna alle factoren op zijn minst gemiddeld. Nederland 
scoort daarnaast sterk op de factor infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) daarom ook nog niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 
2021 hebben ca 50 werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun 
zorgen uiten over de recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest 
wordt onder andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel 
(duurzame) investeringen, de (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte 
op de woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score).  

Daarbij zijn voor de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat, zoals Dialogic in haar onderzoek 
aangeeft, ook de gepercipieerde eigenschappen van de samenleving van belang. Bij de factor 
kwaliteit van leven speelt die perceptie bijvoorbeeld een rol en ook bij hoe welkom bedrijven zich 
voelen in een land. De trend van een toenemend negatief sentiment ten aanzien van 
(internationale) bedrijven heeft dus een negatief effect op deze perceptie en daarmee op het 
investeringsklimaat.  

 
2.3 Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor de energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Specifiek voor deze bedrijven is de 
noodzaak voor verduurzaming. Om te kunnen verduurzamen zal de energie-intensieve industrie 
grote investeringen moeten doen, niet alleen gericht op de klimaatdoelen van 2030 
(Klimaatakkoord), maar ook voor de langer termijn verdienmodellen richting 2050. Zoals is 
aangegeven in de Kamerbrief van 17 april 2020 gaat het voor de periode tot 2030 om 
investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 De inzet van het kabinet is om die investeringen, 
van veelal buitenlandse bedrijven in Nederland, ook hier plaats te laten vinden.  

Naast de generieke factoren van het investeringsklimaat, is voor deze specifieke bedrijven de 
aanwezigheid van de juiste (energie)infrastructuur een belangrijke factor. Het kabinet zet daarom 
met het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie in op een plan van aanpak voor het 
versneld kunnen aanleggen van de benodigde infrastructuur voor deze energie- en klimaattransitie. 
Een andere factor die specifiek voor deze bedrijven van belang is, is de aanwezigheid van goed 
geschoold technisch personeel. Tot slot is bij het doen van verduurzamingsinvesteringen voor 
bedrijven de mate van voorspelbaarheid van belang, bijvoorbeeld over het beleid en de 
beschikbare incentives ten aanzien van klimaat. Het gaat hier in de regel om meerjarige, 
grootschalige en kapitaalintensieve investeringen waardoor deze voorspelbaarheid een belangrijke 
factor is in het specifieke investeringsklimaat.  

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



2. Invloed Shell vonnis op factoren van het investerings- en vestigingsklimaat 
3.1 Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennisinfrastructuur of arbeidsmarkt. De factor die 
mogelijk wél beïnvloed wordt door het vonnis, is de factor instituties.  
 
3.2 Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
de wijze waarop de publieke en private sector bestuurd worden en welke mate er ethisch gedrag 
wordt vertoond.  
 
We zien al langer dat er een maatschappelijke trend gaande is dat het bedrijfsleven, en zeker de 
grote multinationale ondernemingen, steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor en 
afgerekend worden op hun impact op mens en milieu (-> people, planet & profit). Sinds 2016 staat 
in de Corporate Governance Code, een zelfregulerend instrument met principes en best practice 
bepalingen gericht op het stimuleren van goed ondernemingsbestuur bij beursgenoteerde 
vennootschappen, het begrip lange termijn waardecreatie centraal. Van bestuurders en 
commissarissen wordt verwacht dat zij duurzaam handelen door zich bij de uitoefening van hun 
taken te richten op creatie van waarde op de lange termijn. Daarnaast wordt op Europees niveau in 
rap tempo nieuwe regels voorbereid voor een groenere en schonere economie. De Europese 
Commissie bereidt een pakket aan maatregelen voor onder meer gericht op het bevorderen van 
duurzaam ondernemingsbestuur, het verminderen van kortetermijndenken op kapitaalmarkten en 
het verbinden van financiering en duurzaamheidsdoelstellingen. In de Nederlandse politiek is deze 
ontwikkeling ook zichtbaar. In de motie Sneller en Slootweg van oktober 2020 wordt de regering 
gevraagd om onderzoek te doen naar wetgeving voor verdergaande verantwoording door 
ondernemingen en hun bestuurders over de strategie en de uitvoering daarvan in relatie tot 
maatschappelijke thema’s. De rechtszaak tegen Shell past in deze trend.  
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Milieudefensie c.s. heeft Shell echter in rechte 
betrokken, omdat zij meent dat Shell niet voldoende doet en haar CO2-uitstoot verder moet 
reduceren. De rechtbank heeft in haar vonnis de vordering van Milieudefensie toegewezen met dien 
verstande dat Shell in 2030 haar CO2-uitstoot moet reduceren tot 45% te realiseren ten opzichte 
van 2019. Dit vonnis legt een reductieverplichting op aan Shell dat zowel de uitstoot van CO2 van 
de Shell-groep in Nederland als buiten Nederland en Europa raakt. De reductieverplichting valt 
hiermee buiten het nationaal en internationaal klimaatbeleid. Verder heeft Shell ook een 
inspanningsverplichting richting haar afnemers opgelegd gekregen. 
 
We zien internationaal een toenemend aantal rechtszaken tegen bedrijven over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dat bedrijven in Nederland altijd een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en hier civielrechtelijk op kunnen worden aangesproken is niet nieuw. 
Uit de juridische analyse volgt dat bedrijven, ook als zij aan alle geldende wet- en regelgeving 
voldoen, de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het civiele recht kunnen overtreden. Deze 
uitspraak is uniek in het feit dat het voor het eerst is dat een bedrijf via het civiel recht 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot. Het vonnis geeft dus aan dat, 
ook als het gaat om klimaatbeleid en duurzaamheid, bedrijven worden geacht een eigen 
verantwoordelijkheid te hebben ten aanzien van hun CO2-uitstoot en de noodzaak tot reductie. 
Deze verantwoordelijkheid kan verder gaan dan wet- en regeling of de afspraken die zij hierover 
bijvoorbeeld hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. 
 
Dat waar Shell in deze uitspraak voor verantwoordelijk wordt gehouden verder gaat dan de 
geldende wet- en regelgeving, leidt bij het bedrijfsleven tot onzekerheid. Het bedrijfsleven 
omschrijft de kloof tussen waar de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar 



bedrijven door de maatschappij verantwoordelijk voor worden gehouden en op worden afgerekend 
als een “public governance gap”. Hierdoor ervaren bedrijven onzekerheid ten aanzien van de eisen 
die aan hen gesteld worden en waar zij aan moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat. Ook roept dit bij bedrijven de vraag op of zij ook – op andere terreinen dan klimaat – 
aansprakelijk zullen worden gesteld voor hun impact. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen 
voor het investeringsklimaat, zeker gezien voorspelbaarheid een belangrijke factor is voor 
bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve verduurzamingsinvesteringen.  
 
Deze uitspraak kan daardoor tot gevolg hebben dat bedrijven deze verduurzamingsinvesteringen 
uitstellen totdat zij minder onzekerheid ervaren over de eisen die aan hen worden gesteld. De 
onzekerheid zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat bedrijven overgaan tot desinvesteringen 
in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten. Anderzijds kan dit vonnis van de 
rechter er ook voor zorgen dat bedrijven, met name in de energie-intensieve industrie, sneller 
zullen overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
door organisaties als Milieudefensie voor de civiele rechter worden gedaagd. Of hiervan sprake zal 
zijn is nog niet duidelijk en hangt mede af van de uitkomst in hoger beroep van deze procedure en 
de uitkomsten van eventuele vergelijkbare rechtszaken in andere landen. 
 

3. Conclusie analyse impact op het investerings- en vestigingsklimaat 
Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat, maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkelt. Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve 
basisindustrie. In die industrie zijn de komende jaren grote verduurzamingsinvesteringen 
noodzakelijk. De juiste (energie)infrastructuur en goed geschoold technische personeel zijn 
belangrijke factoren in het specifieke investeringsklimaat voor deze bedrijven. De Shell-uitspraak 
leidt bij bedrijven tot onzekerheid over waar zij aan moeten voldoen. Deze onzekerheid heeft 
negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat, zeker gezien ook voorspelbaarheid een 
belangrijke factor is voor bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve 
verduurzamingsinvesteringen. Welke gevolgen deze uitspraak uiteindelijk heeft voor de 
verduurzamingsinvesteringen in Nederland is nu nog onzeker.  

 



Dilemma’s voor overheid na aanleiding van Shell vonnis 

CONCEPT 

Inleiding 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). Hierin past ook het aantal toegenomen rechtszaken over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dit vonnis verschilt van nationaal en 
internationaal klimaatbeleid aangezien het niet per land doelen stelt maar juist buiten-territoriaal 
aan Shell een opdracht geeft.  

De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell is een voorbeeld waar een bedrijf verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de gevolgen van haar concernbeleid voor het milieu. Daarbij beroept Milieudefensie 
zich op het beschermen van de mens tegen klimaatverandering. Dit roept vanuit de overheid de 
vraag op welke rol de overheid zelf heeft richting bedrijven om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen. Daarbij roept dit ook de vraag op welke rol de overheid op andere terreinen van mens 
en milieu, naast klimaat, heeft.  

Het hoofddilemma is dan: 

Door het Shell-vonnis ervaren bedrijven onzekerheid over de reductieverplichting waar zij, naar de 
toekomst toe, aan moeten voldoen. Deze onzekerheid kan er, zeker bij gevestigde industrie, toe 
leiden dat zij investeringen uitstellen totdat er meer zekerheid is en ook minder ambities zullen 
uitspreken op dit vlak. Voor de overheid is dit onwenselijk omdat we willen dat bedrijven zo snel 
mogelijk verduurzaminginvesteringen doen. Tegelijk hebben bedrijven altijd een eigen 
verantwoordelijkheid voor hun impact op mens en milieu. Hier kunnen zij civielrechtelijk op worden 
aangesproken. Welke rol kan en wil de overheid spelen om deze onzekerheid bij bedrijven te 
verminderen, zodat het risico op het uitstellen van investeringen wordt beperkt?   

Deze onzekerheid bij bedrijven speelt mogelijk ook op aspecten breder dan klimaat. Welke rol kan 
en wil de overheid spelen op deze andere aspecten? Welke instrumenten zijn hiervoor? (denk o.a. 
aan Corporate Governance Code en Europese wetgeving) 

Hieronder eerst dilemma’s vanuit het vonnis voor klimaatperspectief en de dilemma’s voor het 
bedrijvenbeleid. In onderstaand schema is dit weergeven  
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Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven en 
overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  

Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
 
Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 

Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 

Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
Ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 



continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  
Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 

Dilemma’s voor het bedrijvenbeleid 
 
Het Shell vonnis past in de trend dat bedrijven sterker worden afgerekend op hun impact op mens 
en milieu. Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor een zogenaamd “public governance 
gap” kan ontstaan. Zij menen dat hierdoor een kloof ontstaat tussen waar de geldende wet- en 
regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij voor verantwoordelijk 
worden gehouden en op worden afgerekend.  
 
In de analyse van investeringsklimaat is gekeken welke directe gevolgen het vonnis heeft voor het 
investerings- en vestigingsklimaat. Belangrijkste conclusie is dat het Shell-vonnis bij bedrijven leidt 
tot meer onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen.  

Het vonnis is echter niet zomaar van toepassing op andere bedrijven. Voor het huidige Shell-vonnis 
is de vraag of deze ook mogelijke precedentwerking heeft naar andere bedrijven in Nederland. In 
de uitspraak heeft de rechter 14 omstandigheden genoemd – o.a. dat Shell haar hoofdkantoor in 
Nederland heeft waar het concernbeleid wordt ontwikkeld – die van belang zijn voor dit vonnis. 
Voorbehoud is hier op zijn plaatst, maar het lijkt erop dat het aantal bedrijven waarvoor deze 
omstandigheden ook gelden beperkt is in Nederland.  
 

Bedrijven hebben in ieder geval aangegeven dat zij extra onzekerheid ervaren ten aanzien van de 
eisen die aan gesteld worden op het gebied van mensenrechten. Dit is mogelijk breder dan 
gevaarlijke klimaatverandering. Deze onzekerheid heeft een negatieve impact op het 
investeringsklimaat. 

 
Er lopen nu al verschillende trajecten vanuit de overheid die raken aan de trend dat bedrijven 
steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. Zo is daar het 
IMVO beleid en corporate governance code. Beiden hebben geen verplichtend karakter maar 



verwachten wel dat bedrijven aan deze verantwoordelijkheid voldoen en hierover rapporten. 
Tegelijkertijd loopt er een Europees initiatiefwetsvoorstel die mogelijk wel een meer verplichting 
karakter zal krijgen. De looptijd hiervan is naar verwachting zeker 2 tot 4 jaar.  
 
Dit alles leidt tot een aantal dilemma’s voor het bedrijvenbeleid:  

- Op welke aspecten van mens en milieu – naast klimaat – speelt deze trend dat bedrijven 
een bredere verantwoordelijkheid hebben 

- Mogelijke precedentwerking (o.a. rol hoofdkantoren) van het Shell-vonnis draagt bij aan 
onzekerheid bij het bedrijfsleven. Welke mogelijke rol kan de overheid spelen om deze 
onzekerheid te verminderen?    

- Moet de overheid zich inzetten om de door bedrijven ervaren “public governance gap” te 
dichten, of is daar geen rol voor de overheid weggelegd?  

- Bedrijven geven aan dat zij door de Shell-uitspraak vrezen eerder te worden afgerekend op 
het moment dat zij maatschappelijke doelen stellen. Dit leidt er mogelijk toe dat bedrijven 
terughoudender worden met het stellen van deze doelen. Dit is vanuit perspectief van de 
overheid onwenselijk. Welke rol kan de overheid hier in spelen? ?   

- Welke beleidsopties heeft de overheid om de door bedrijven ervaren “public governance 
gap” te verkleinen?  

o Stimulerend 
 Corporate governance code 
 Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of nationaal  

o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   
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ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de in artikel 6:162 BW 
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. 

Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle relevante feiten en omstandigheden, de best beschikbare wetenschap over (de aanpak van) 
gevaarlijke klimaatverandering en de breed gedragen internationale consensus dat mensenrechten 
bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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mensenrechten moeten respecteren.   
 
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is in dat kader geen garantie 
voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan niet via 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
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een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 
zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
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Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 
afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 

 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen. Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten. Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie. In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 
en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  



6 
 

beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c.s. haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C. De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen.  
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 
(NDC’s) wordt in het SRE15-rapport opgemerkt dat deze onvoldoende zijn om een mondiale 
opwarming te beperken tot 1,5°C en dat die doelstelling alleen haalbaar is als de mondiale CO2-
emissies ruim voor 2030 beginnen af te nemen.14  
 
Tot slot overweegt de rechtbank dat het resterende koolstofbudget beperkt is. Dat geldt zowel ten 
opzichte van de grens van 430 ppm voor een maximale opwarming van 1,5ºC als voor de grens 
van 450 ppm voor een maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het duurt voordat noodzakelijke 
emissiereducties worden gerealiseerd, des te groter de totale hoeveelheid uitgestoten 
broeikasgassen is en (dus) des te eerder het resterende koolstofbudget is opgebruikt. Bij 
gelijkblijvende emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf jaar op, zo stelt de rechtbank.15 De 
rechtbank sluit hierbij aan bij de conclusies van het Internationaal Energieagentschap (EIA) in zijn 
World Energy Outlook 202016 en conclusies van het UNEP uit 2019.17 

 
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
14 R.o. 2.3.5-2.3.5.4. 
15 R.o. 4.4.27 
16 R.o. 2.4.11 
17 R.o. 2.4.6. 
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pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
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onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit 
ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
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Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers.  

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 
zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  
• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  
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• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag. Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 

 
21 R.o. 4.4.12. 
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civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005). 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  
 
a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 

 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
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maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 

 
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
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Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Mensenrechten spelen in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 
Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association Sáminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
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Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 
tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 
respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 

 
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 
niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. 
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in.  
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe. Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden). De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland. De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt. 

2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
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Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  

7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  
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Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 

Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
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collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 
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mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter. 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is). 
 
Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. 
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
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hebben verricht die de schade veroorzaken. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
 
 
 
 
 



Analyse van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat  

1. Inleiding
De Nederlandse overheid heeft als doel dat bedrijven in Nederland verder verduurzamen. Verdere 
verduurzamingsinvesteringen van bedrijven dragen bij aan het behalen van de 
Klimaatdoelstellingen en zijn tegelijkertijd goed voor het, huidige en toekomstige, 
verdienvermogen van Nederland. Een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat is een 
belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat bedrijven deze gewenste investeringen ook in 
Nederland doen. Dit stuk bevat een analyse van de mogelijke impact van het Shell-vonnis op dit 
investerings- en vestigingsklimaat in Nederland.  

2. Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat
2.1 De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren die alleen 
van belang zijn voor het investeringsbesluit van een select aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen. In praktijk zien we dat deze specifieke factoren 
vaak zwaar meewegen in het investeringsbesluit.  

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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Bovenstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 
genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 
2.2 De aantrekkelijkheid van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic komt naar voren dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat heeft. Dit is ook terug te zien aan de toppositie van Nederland in verschillende 
internationale ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de 
breedte goed scoort. Nederland scoort op bijna alle factoren op zijn minst gemiddeld. Nederland 
scoort daarnaast sterk op de factor infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) daarom ook nog niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 
2021 hebben ca 50 werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun 
zorgen uiten over de recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest 
wordt onder andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel 
(duurzame) investeringen, de (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte 
op de woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score).  

Daarbij zijn voor de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat, zoals Dialogic in haar onderzoek 
aangeeft, ook de gepercipieerde eigenschappen van de samenleving van belang. Bij de factor 
kwaliteit van leven speelt die perceptie bijvoorbeeld een rol en ook bij hoe welkom bedrijven zich 
voelen in een land. De trend van een toenemend negatief sentiment ten aanzien van 
(internationale) bedrijven heeft dus een negatief effect op deze perceptie en daarmee op het 
investeringsklimaat.  

 
2.3 Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor de energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Specifiek voor deze bedrijven is de 
noodzaak voor verduurzaming. Om te kunnen verduurzamen zal de energie-intensieve industrie 
grote investeringen moeten doen, niet alleen gericht op de klimaatdoelen van 2030 
(Klimaatakkoord), maar ook voor de langer termijn verdienmodellen richting 2050. Zoals is 
aangegeven in de Kamerbrief van 17 april 2020 gaat het voor de periode tot 2030 om 
investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 De inzet van het kabinet is om die investeringen, 
van veelal buitenlandse bedrijven in Nederland, ook hier plaats te laten vinden.  

Naast de generieke factoren van het investeringsklimaat, is voor deze specifieke bedrijven de 
aanwezigheid van de juiste (energie)infrastructuur een belangrijke factor. Het kabinet zet daarom 
met het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie in op een plan van aanpak voor het 
versneld kunnen aanleggen van de benodigde infrastructuur voor deze energie- en klimaattransitie. 
Een andere factor die specifiek voor deze bedrijven van belang is, is de aanwezigheid van goed 
geschoold technisch personeel. Tot slot is bij het doen van verduurzamingsinvesteringen voor 
bedrijven de mate van voorspelbaarheid van belang, bijvoorbeeld over het beleid en de 
beschikbare incentives ten aanzien van klimaat. Het gaat hier in de regel om meerjarige, 
grootschalige en kapitaalintensieve investeringen waardoor deze voorspelbaarheid een belangrijke 
factor is in het specifieke investeringsklimaat.  

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



3. Invloed Shell vonnis op factoren van het investerings- en vestigingsklimaat 
3.1 Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennisinfrastructuur of arbeidsmarkt. De factor die 
mogelijk wél beïnvloed wordt door het vonnis, is de factor instituties.  
 
3.2 Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
de wijze waarop de publieke en private sector bestuurd worden en welke mate er ethisch gedrag 
wordt vertoond.  
 
We zien al langer dat er een maatschappelijke trend gaande is dat het bedrijfsleven, en zeker de 
grote multinationale ondernemingen, steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor en 
afgerekend worden op hun impact op mens en milieu (-> people, planet & profit). De rechtszaak 
tegen Shell past in deze trend.  
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Milieudefensie c.s. heeft Shell echter in rechte 
betrokken, omdat zij meent dat Shell niet voldoende doet en haar CO2-uitstoot verder moet 
reduceren. De rechtbank heeft in haar vonnis de vordering van Milieudefensie toegewezen met dien 
verstande dat Shell in 2030 haar CO2-uitstoot moet reduceren tot 45% te realiseren ten opzichte 
van 2019. Dit vonnis legt een reductieverplichting op aan Shell dat zowel de uitstoot van CO2 van 
de Shell-groep in Nederland als buiten Nederland en Europa raakt. De reductieverplichting valt 
hiermee buiten het nationaal en internationaal klimaatbeleid. Verder heeft Shell ook een 
inspanningsverplichting richting haar afnemers opgelegd gekregen. 
 
We zien internationaal een toenemend aantal rechtszaken tegen bedrijven over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dat bedrijven in Nederland altijd een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en hier civielrechtelijk op kunnen worden aangesproken is niet nieuw. 
Uit de juridische analyse volgt dat bedrijven, ook als zij aan alle geldende wet- en regelgeving 
voldoen, de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het civiele recht kunnen overtreden. Deze 
uitspraak is uniek in het feit dat het voor het eerst is dat een bedrijf via het civiel recht 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot. Het vonnis geeft dus aan dat, 
ook als het gaat om klimaatbeleid en duurzaamheid, bedrijven worden geacht een eigen 
verantwoordelijkheid te hebben ten aanzien van hun CO2-uitstoot en de noodzaak tot reductie. 
Deze verantwoordelijkheid kan verder gaan dan wet- en regeling of de afspraken die zij hierover 
bijvoorbeeld hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. 
 
Dat waar Shell in deze uitspraak voor verantwoordelijk wordt gehouden verder gaat dan de 
geldende wet- en regelgeving, leidt bij het bedrijfsleven tot onzekerheid. Het bedrijfsleven 
omschrijft de kloof tussen waar de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar 
bedrijven door de maatschappij verantwoordelijk voor worden gehouden en op worden afgerekend 
als een “public governance gap”. Hierdoor ervaren bedrijven onzekerheid ten aanzien van de eisen 
die aan hen gesteld worden en waar zij aan moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat. Ook roept dit bij bedrijven de vraag op of zij ook – op andere terreinen dan klimaat – 
aansprakelijk zullen worden gesteld voor hun impact. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen 
voor het investeringsklimaat, zeker gezien voorspelbaarheid een belangrijke factor is voor 
bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve verduurzamingsinvesteringen.  
 
Deze uitspraak kan daardoor tot gevolg hebben dat bedrijven deze verduurzamingsinvesteringen 
uitstellen totdat zij minder onzekerheid ervaren over de eisen die aan hen worden gesteld. De 
onzekerheid zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat bedrijven overgaan tot desinvesteringen 
in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten. Anderzijds kan dit vonnis van de 



rechter er ook voor zorgen dat bedrijven, met name in de energie-intensieve industrie, sneller 
zullen overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
door organisaties als Milieudefensie voor de civiele rechter worden gedaagd. Of hiervan sprake zal 
zijn is nog niet duidelijk en hangt mede af van de uitkomst in hoger beroep van deze procedure en 
de uitkomsten van eventuele vergelijkbare rechtszaken in andere landen. 
 

4. Conclusie analyse impact op het investerings- en vestigingsklimaat 
Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat, maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkelt. Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve 
basisindustrie. In die industrie zijn de komende jaren grote verduurzamingsinvesteringen 
noodzakelijk. De juiste (energie)infrastructuur en goed geschoold technische personeel zijn 
belangrijke factoren in het specifieke investeringsklimaat voor deze bedrijven. De Shell-uitspraak 
leidt bij bedrijven tot onzekerheid over waar zij aan moeten voldoen. Deze onzekerheid heeft 
negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat, zeker gezien ook voorspelbaarheid een 
belangrijke factor is voor bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve 
verduurzamingsinvesteringen. Welke gevolgen deze uitspraak uiteindelijk heeft voor de 
verduurzamingsinvesteringen in Nederland is nu nog onzeker.  

 



Bijlage 2 

Concept dilemma’s  van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat 
en voor het klimaatbeleid 

De hoofdvraag vanuit Klimaatperspectief 

Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere 
rol pakken bij het sturen op emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst van 
Parijs (hierna: het 1,5°C doel)?  

Deelvraag 1: op welke bedrijven dient dit mogelijke beleid zich te richten en welk deel van de 
uitstoot? 
Ten eerste doet zich de vraag voor op welke bedrijven de overheid zich daarbij zou moeten richten: 
op alle bedrijven in Nederland of op bedrijven die een broeikasgasuitstoot hebben boven een 
bepaald (significant) niveau en die internationaal actief zijn?  

Ten tweede geldt hier de vraag wat de geografische afbakening is van deze uitstoot (nationaal, 
Europees en wereldwijd) en of het om de eigen uitstoot (scope 1) en/of die in de hele keten van 
een bedrijf (scope 2 en 3)? 

Na beantwoording van de bovenstaande vragen kan ook bezien worden welke uitstoot precies in 
beeld is en daarmee ook welke impact het zou kunnen hebben om aanvullend beleid te voeren 
gericht op de uitstoot van individuele bedrijven (afgezet tegen de uitstootontwikkeling zonder 
dergelijk beleid).  

Deelvraag 2: wat is de inhoudelijke basis voor deze mogelijke normen? 

Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven en 
overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  

Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
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Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 

Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 

Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
Ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 
continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  
Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 

  



Impact uitspraak Shell op investeringsklimaat onderdeel “public governance gap” 
 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu 
(people, planet & profit). De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell is een voorbeeld waar een 
bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de gevolgen van haar concernbeleid voor het milieu. 
Daarbij beroept de rechter zich op het beschermen van de mens tegen klimaatverandering. 
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Echter, de rechter heeft in haar uitspraak nu 
geoordeeld dat het concernbeleid van Shell onvoldoende is. De rechter heeft Shell opgelegd om in 
haar concernbeleid concreter te maken hoe reductie wordt gerealiseerd en daarbij in 2030 een 
reductie van 45% te realiseren ten opzichte van 2019. Het is voor het eerst dat een bedrijf 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot.  
 
Er is daarnaast een trend van rechtszaken over schendingen van mensenrechten in het kader van 
klimaatverandering. Dit vonnis verschilt van nationaal en internationaal klimaatbeleid aangezien 
het niet per land doelen stelt maar juist buiten-territoriaal aan Shell een opdracht geeft.  
 
De Nederlandse overheid is geen partij in deze zaak. Shell is tegen het vonnis in hoger beroep 
gegaan. Het is nu nog onduidelijk wat het gerechtshof zal oordelen. In deze bijlage wordt nu wel al 
gekeken naar de mogelijke gevolgen voor het klimaat- en bedrijvenbeleid van de Nederlandse 
overheid.  
 
Deze uitspraak is een voorbeeld van de trend dat bedrijven ook sterker worden afgerekend op hun 
impact op mens en milieu. Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor een zogenaamd 
“public governance gap” kan ontstaan. Dit betekent dat er een kloof is tussen milieunormen waar 
toe verplicht bedrijven zin en waar bedrijven door de maatschappij, waaronder de rechterlijke 
macht, voor verantwoordelijk worden gehouden en op worden afgerekend. De rechterlijke macht 
heeft via deze uitspraak ingevuld.   
 
Er wordt gekeken naar welke mogelijke effecten deze “public governance gap” heeft op 
bedrijfsinvesteringen op terrein van verduurzaming industrie en de mogelijke effecten op het 
bedrijvenbeleid (breder dan klimaatbeleid).  

In bovenstaand stuk is gekeken welke directe gevolgen het vonnis heeft voor het investerings- en 
vestigingsklimaat. Belangrijkste conclusie is dat het Shell-vonnis bij bedrijven leidt tot meer 
onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen. Het vonnis is echter niet 
zomaar van toepassing op andere bedrijven. Voor het doen van investeringen, zeker wanneer deze 
kapitaalintensief zijn en een lange termijn perspectief hebben, bedrijven zeer hechten aan 
zekerheid en voorspelbaarheid. Een “public governance gap” kan er daarom mogelijk toe leiden dat 
bedrijven ervoor kiezen om investeringen uit te stellen totdat duidelijk is aan welke eisen en 
standaarden zij moeten voldoen. Het uitstellen van bedrijfsinvesteringen, zeker waar deze 
bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, is een onwenselijk situatie.  
 



 
Er lopen nu al verschillende trajecten vanuit de overheid die raken aan de trend dat bedrijven 
steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. Zo is daar het 
IMVO beleid en corporate governance code. Beiden hebben geen verplichtend karakter maar 
verwachten wel dat bedrijven aan deze verantwoordelijkheid voldoen en hierover rapporten. 
Tegelijkertijd loopt er een Europees initiatiefwetsvoorstel die mogelijk wel een meer verplichting 
karakter zal krijgen. De looptijd hiervan is naar verwachting zeker 2 tot 4 jaar.  
 
Dit alles leidt tot een aantal dilemma’s voor het bedrijvenbeleid:  

- Op welke aspecten van mens en milieu – naast klimaat – speelt deze trend dat bedrijven 
een bredere verantwoordelijkheid hebben 

- Moet de overheid zich inzetten om de “public governance gap” die hieruit voortkomt te 
dichten, of is daar geen rol voor de overheid weggelegd?  

- Welke beleidsopties heeft de overheid om deze kloof te dichten?  
o Stimulerend 

 Corporate governance code 
 Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of nationaal  

o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   
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aanleiding daarvan volgt een terugkoppeling in de werkgroepen. Er zal ook nog een
gezamenlijke, interdepartementale werkgroepsessie worden gehouden op 6 oktober.
Indien uw departement hierbij aanwezig wil zijn kunt u zich via ons aanmelden.
We streven ernaar in de volgende ACKE op 26 oktober de concept Tweede Kamerbrief
met u te delen, waarin ook de dilemma’s en mogelijke vervolgstappen verder zijn
uitgewerkt. Alle input van uw kant is welkom. (Contactpersoon Natalya Rijk).

 
PASSIEF: Wel zijn enkele dilemma’s helder naar boven gekomen tijdens de discussies in de
werkgroepen klimaat en investeringsklimaat.

Door het Shell-vonnis ervaren bedrijven onzekerheid over de reductieverplichting
waar zij, naar de toekomst toe, aan moeten voldoen. Deze onzekerheid kan er,
zeker bij gevestigde industrie, toe leiden dat zij investeringen uitstellen totdat er
meer zekerheid is. Bedrijven kunnen eventueel ook minder ambities uitspreken op
dit vlak. Voor de overheid is dit een onwenselijke consequentie omdat we willen
dat bedrijven zo snel mogelijk verduurzaminginvesteringen doen. Tegelijk hebben
bedrijven altijd een eigen verantwoordelijkheid voor hun impact op mens en
milieu. Hier kunnen zij civielrechtelijk op worden aangesproken. Welke rol kan
en wil de overheid spelen om deze onzekerheid bij bedrijven te
verminderen, zodat het risico op het uitstellen van investeringen wordt
beperkt? 
Het Shell vonnis past in de trend dat bedrijven sterker worden afgerekend op hun
impact op mens en milieu. Vanuit het bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor
een zogenaamd “public governance gap” kan ontstaan. Zij menen dat hierdoor een
kloof ontstaat tussen waar de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht
en waar bedrijven door de maatschappij voor verantwoordelijk worden gehouden
en op worden afgerekend. Moet de overheid, vanuit het doel van het
wereldwijd beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere rol pakken bij het
sturen op emissiereducties door bedrijven? Moet de overheid een
stevigere rol pakken bij het beoordelen of voorgenomen emissiereducties
voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de Overeenkomst
van Parijs?

 
Groeten,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 29 september 2021 13:17
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Tekst zoals nu in de agenda ACKE
 
Paar bullets is fijn
Prima om  onderstaande mee te geven.
 
Gr 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 29 september 2021 13:04
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Tekst zoals nu in de agenda ACKE
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Hi 
 
Kan  jou morgen het woord geven voor een korte toelichting mbt Shell vonnis? Heb je
daar evt nog additionele voorbereiding voor nodig?
 
Daarnaast stel ik voor  nog mee te geven dat andere departementen tot nu toe
voornamelijk hun betrokkenheid hebben getoond in de juridische werkgroep en veel minder in
de overige twee werkgroepen, ondanks onze pogingen om ze goed bij het proces te betrekken.
Het is dus goed mogelijk dat departementen morgen wel met een kritische reactie komen. Hij
mag ze dan hartelijk uitnodigen voor de volgende gezamenlijke werkgroepsessie op 6 oktober.
 
Is dat akkoord voor jou om mee te geven op die manier?
 
Groeten,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 29 september 2021 12:06
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Tekst zoals nu in de agenda ACKE
 
Hoi 
 
Klopt het dat ik van jullie geen annotatie heb gekregen voor dit agendapunt? Kan ik dit alsnog
ontvangen? Mag kort. Gaat er vooral om dat  (i) weet wij hij het woord kan
geven om een toelichting te geven en (ii) welke inbreng we verwachten van departementen,
indien aan de orde. Ik ontvang deze info graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk om 15:00 uur.
 
Groet,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 23 september 2021 14:01
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Tekst zoals nu in de agenda ACKE
 
De drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat, investeringsklimaat) hebben
inmiddels hun analyse van de rechtszaak tegen Shell opgeleverd. De eerste bijlage betreft de
analyse van de werkgroepen juridisch en klimaat; de tweede bijlage de analyse van de
werkgroep investeringsklimaat. De derde bijlage gaat in op de dilemma’s voor beleid.
 
Naast de bijeenkomsten van de drie werkgroepen is er op 16 september een algemene
interdepartementale sessie georganiseerd om input vanuit de diverse departementen te
verkrijgen. Een dergelijke sessie zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd, mede ter
voorbereiding op de kamerbrief. Mocht uw departement nader betrokken willen worden dan
kunt u dit laten doorgeven aan  (EZK).
 
Vervolg: Het streven is de Tweede Kamer in november te informeren met een analyse van de
juridische implicaties, als ook de gevolgen voor klimaat en het investeringsklimaat. In de ACKE
van 26 oktober ligt de kamerbrief voor.
 
Gevraagd besluit:
• De ACKE kan kennisnemen van de stand van zaken van de analyses. Eventuele
aandachtspunten bij de hoofdlijnen van de analyses kunt u (schriftelijk) delen.
• Mocht uw departement nader betrokken willen worden bij de bijeenkomst die binnenkort
wordt gepland ter voorbereiding op de kamerbrief, dan kunt u zich melden bij 

@minezk.nl).
 
Bijlage 6 – Juridische & klimaatanalyse uitspraak Shell-vonnis
Bijlage 7 – Analyse investerings- en vestigingsklimaat Shell-vonnis
Bijlage 8 – Dilemma’s voor beleid Shell-vonnis
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Stand van zaken analyse Shell-rechtszaak 

De drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat, investeringsklimaat) hebben 
inmiddels hun analyse van de rechtszaak tegen Shell opgeleverd. De eerste bijlage betreft de 
analyse van de werkgroepen juridisch en klimaat; de tweede bijlage de analyse van de werkgroep 
investeringsklimaat. De derde bijlage gaat in op de dilemma’s voor beleid. 

Naast de bijeenkomsten van de drie werkgroepen is er op 16 september een algemene 
interdepartementale sessie georganiseerd om input vanuit de diverse departementen te verkrijgen. 
Een dergelijke sessie zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd, mede ter voorbereiding op de 
kamerbrief. Mocht uw departement nader betrokken willen worden dan kunt u dit laten doorgeven 
aan  (EZK).  

Vervolg: Het streven is de Tweede Kamer in november te informeren met een analyse van de 
juridische implicaties, als ook de gevolgen voor klimaat en het investeringsklimaat. In de ACKE van 
26 oktober ligt de kamerbrief voor.  

Gevraagd besluit: 

• De ACKE kan kennisnemen van de stand van zaken van de analyses. Eventuele aandachtspunten
bij de hoofdlijnen van de analyses kunt u (schriftelijk) delen.

• Mocht uw departement nader betrokken willen worden bij de bijeenkomst die binnenkort wordt
gepland ter voorbereiding op de kamerbrief, dan kunt u zich melden bij 

@minezk.nl).

Bijlage 6 – Juridische & klimaatanalyse uitspraak Shell-vonnis 

Bijlage 7 – Analyse investerings- en vestigingsklimaat Shell-vonnis 

Bijlage 8 – Dilemma’s voor beleid Shell-vonnis 
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Bijlage(n) 
3 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
Op 5 oktober 15:00 – 15:30 spreekt u met het interne Kernteam Shell over de 
door hen uitgevoerde analyse van het Shell vonnis. In deze nota staan kort de 
conclusies van de analyse weergegeven, alsmede de dilemma’s die naar boven 
zijn gekomen.  

Advies 
1. Uw akkoord op de analyse wordt gevraagd.
2. Uw reflectie op de dilemma’s wordt gevraagd, met name met het oog op

de insteek van de Tweede Kamerbrief die in november wordt verstuurd.
3. Uw reflectie wordt gevraagd op welke politieke discussie u wilt agenderen

middels de Tweede Kamerbrief, en welke besluiten u wilt overlaten aan
het volgend kabinet.

Kernpunten 
Algemeen 

• Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een
zaak die zeven stichtingen en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en
ruim 17.000 individuele eisers hadden aangespannen tegen Royal Dutch
Shell (Shell). Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en moet zij
meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft
geoordeeld dat Shell gehouden is het hare te doen om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen. Shell is veroordeeld om via het
concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig
te reduceren dat dit volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan
in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

• De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch,
klimaat en investeringsklimaat) geanalyseerd. Op 26 oktober staat de

DGBI,  
 

DGKE,  
 

TOP,  
 

Klimaat,  
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concept Tweede Kamerbrief geagendeerd in de ACKE. De brief zal in 
november naar de Kamer worden gezonden. 

• Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven 
stappen te zetten in de reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te 
halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij gezamenlijk invulling 
geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor 
zover bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen 
verantwoordelijkheid verplicht zijn, kan de overheid overwegen om 
instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te stellen om 
de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken. 

 
Dilemma’s 

• Zie bijlage 3 voor een overzicht van de dilemma’s. 
Hoofddilemma 

• Door het Shell-vonnis ervaren bedrijven onzekerheid over de 
reductieverplichting waar zij, naar de toekomst toe, aan moeten voldoen. 
Deze onzekerheid kan er, zeker bij gevestigde industrie, toe leiden dat zij 
investeringen uitstellen totdat er meer zekerheid is en ook minder 
ambities zullen uitspreken op dit vlak. Voor de overheid is dit onwenselijk 
omdat we willen dat bedrijven zo snel mogelijk 
verduurzaminginvesteringen doen. Tegelijk hebben bedrijven altijd een 
eigen verantwoordelijkheid voor hun impact op mens en milieu. Hier 
kunnen zij civielrechtelijk op worden aangesproken. Welke rol kan en wil 
de overheid spelen om deze onzekerheid bij bedrijven te verminderen, 
zodat het risico op het uitstellen van investeringen wordt beperkt?   

• Het Shell vonnis past in de trend dat bedrijven sterker worden afgerekend 
op hun impact op mens en milieu. Vanuit het bedrijfsleven wordt 
aangegeven dat hierdoor een zogenaamd “public governance gap” kan 
ontstaan. Zij menen dat hierdoor een kloof ontstaat tussen waar de 
geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven 
door de maatschappij voor verantwoordelijk worden gehouden en op 
worden afgerekend. Moet de overheid, vanuit het doel van het wereldwijd 
beperken van de CO2-uitstoot, een stevigere rol pakken bij het sturen op 
emissiereducties door bedrijven of bij het beoordelen of voorgenomen 
emissiereducties voldoende zijn om in lijn te handelen met de doelen in de 
Overeenkomst van Parijs? 

• Op welke bedrijven dient dit mogelijke beleid zich te richten en welk deel 
van de uitstoot? Welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de 
impact op bedrijfsleven en overheid en op welke punten is het zinvol om 
internationale samenwerking te zoeken? Welk flankerend beleid is 
hiervoor nodig? 

1) Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag 
wanneer je als bedrijf voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs 
te handelen. Deze onzekerheid bij bedrijven speelt mogelijk ook op 
aspecten breder dan klimaat. Welke rol kan en wil de overheid spelen op 
deze andere aspecten? Welke instrumenten zijn hiervoor? (denk o.a. aan 
Corporate Governance Code en Europese wetgeving) 

• Moet de overheid daarvoor een handvat/criteria bieden of kan aansluiting 
worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het Science Based 
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Targets Initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU 
voorstellen voor IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen 
zoals dat ook is gebeurd voor financiële instellingen met het oog op het 
uitbannen van corruptie? 

 
Vervolgstappen 

• Een mogelijke vervolgstap is om een onderzoekscommissie op te richten 
die aan de slag gaat met de dilemma’s die dit vonnis oproept. Hiermee 
wordt ook ruimte gegeven voor het feit dat dit een vonnis in eerste aanleg 
betreft. 

• Binnen EZK en met industriële partijen kan voorts ook worden verkend 
wat de industrie kan doen om hun plannen te versnellen en welke 
ondersteuning zij hierbij nodig hebben van de overheid. Dit is een vorm 
van maatwerk. 

 
Toelichting 
Juridische analyse (samenvatting) 

• Zie bijlage 1 voor de gehele juridische analyse. 
• De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het 

concernbeleid voor de Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele 
energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle emissiescopes 1-
3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van 
de Shell-groep. Ten aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, 
met inbegrip van eindgebruikers, is dit een zwaarwegende 
inspanningsverplichting. 

• Milieudefensie c.s. heeft Shell aansprakelijk geteld voor haar huidige 
beleid en conformiteit gevorderd met de klimaatdoelstelling van het 
Akkoord van Parijs. In dat kader heeft zij de rechtbank verzocht om te 
verklaren voor recht dat de (scope 1-3) emissies van de Shell-groep 
onrechtmatig zijn jegens Milieudefensie dan wel dat sprake is van 
onrechtmatigheid als deze emissies niet uiterlijk per 2030 zijn 
gereduceerd met ten minste 45% netto met het niveau van het jaar 2019 
(subsidiair met 35% en meer subsidiair met 25%).  

• Milieudefensie c.s. heeft haar vordering voor een reductieverplichting van 
Shell gebaseerd op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). De civiele 
rechter is de enige die kan oordelen of sprake is van onrechtmatig 
handelen of toekomstig onrechtmatig handelen van Shell in geval van 
overschrijding van de in dit artikel neergelegde ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is.  

• De civiele rechter is lijdelijk, hetgeen inhoudt dat de rechter alleen beslist 
op de geschilpunten en de daaraan ten grondslag liggende feiten die de 
partijen zelf naar voren brengen; de rechter neemt in die zin een 
afwachtende houding aan, dat hij deze geschilpunten niet eigenmachtig 
mag aanvullen of wijzigen. Aan de hand van de feiten die door partijen 
zelf worden aangedragen dan wel door de ene partij worden gesteld en 
door de andere partij worden erkend of niet of onvoldoende worden 
betwist, stelt de rechter de feiten en hun juridische kwalificatie vast die de 
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grondslag vorm voor de uiteindelijke toe- of afwijzing van de 
vordering(en)..   

• Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren en derhalve om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. 
Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de verantwoordelijkheid die 
Staten hebben. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht 
omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven 
die verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren 
naargelang van deze factoren en de ernst van de impact die hun 
activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell 
is hierover in het vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler 
op de wereldwijde markt van fossiele brandstoffen is. Als alle scopes (1 
t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-
uitstoot van vele Staten, waaronder Nederland. 

• De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 
januari 1919, sinds 1992 verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake 
is van een handelen of nalaten in strijd met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de 
beoordeling van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, kijkt de 
rechter naar de consensus die in de maatschappij bestaat over in dit geval 
het klimaat en wat mag worden verwacht om gevaarlijke 
klimaatverandering tegen te gaan. In dat kader zijn onder meer de 
uitlatingen van Shell zelf in dit kader relevant als ook de algemene 
verklaringen van Staten, organisaties en bedrijven in zogeheten soft law 
instrumenten. Anders dan bij verdragen bevatten soft law instrumenten 
(internationale afspraken) geen juridisch direct afdwingbare 
verplichtingen. De afspraken zijn weliswaar politiek en moreel verbindend, 
maar roepen in beginsel en op zichzelf geen juridische verplichtingen in 
het leven. Dat neemt niet weg dat de rechter deze afspraken kan 
meewegen in diens oordeel in een individuele zaak over de vraag of de 
overheid of bedrijven wel rechtmatig handelen of – bijvoorbeeld – in strijd 
handelen met de maatschappelijke zorgvuldigheid.  
Maatschappelijke opvattingen veranderen in loop van de tijd, hetgeen ook 
van invloed kan zijn op uitspraken van de rechter die gebaseerd zijn op de 
maatschappelijk onzorgvuldigheid. Het volledig opereren binnen de 
grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is bovendien in dat kader 
geen garantie voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond 
van onrechtmatige daad (al dan niet via de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde vergunningen 
beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve 
niet af aan de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt. 

• De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren niet alleen voor Shell, maar voor alle 
bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights en OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen. Dit 
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zijn soft law instrumenten die gezaghebbend en internationaal breed 
gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten aanzien van de 
verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van 
mensenrechten zijn neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er 
volgens de rechtbank voor om als leidraad te dienen bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. 

• De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten 
en die van bedrijven. De verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan 
die van bedrijven. Staten moeten bescherming bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder bedrijven, binnen 
hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
maatregelen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, 
te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit 
kan derhalve tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te 
treffen als blijkt dat Shell niet aan haar reductieverplichting voldoet door 
bijv. het opleggen van boetes e.d. 

 
Analyse klimaatbeleid (samenvatting) 

• Zie bijlage 1 voor de gehele analyse vanuit klimaatbeleid. 
• De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, 

die gericht zijn op het halen van het 1,5°C doel. Wel zijn er Klimaatzaken 
geweest (oa. de uitspraak van de Irish Supreme Court op 31 juli 2020 en 
de recente Duitse Klimaatzaak) waarin de rechters hebben geoordeeld 
over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van 
beleid en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat 
dergelijke kritiek ook geuit kan worden t.a.v. de huidige Nederlandse 
aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 

• Dit vonnis leidt niet tot een juridische noodzaak om het Nederlandse 
klimaatbeleid aan te passen of criteria op te stellen voor CO2-compensatie. 
De beslissing om dit al dan niet te doen is daarmee een politieke. 

• Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre 
bedrijven emissies gaan reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan 
compenseren. Immers, de mogelijkheid om te compenseren is beperkt 
(zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig 
(los van CO2-compensatie). 

• De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel 
toegenomen. De vrijwillige CO2-compensatiemarkt is nog relatief jong, 
maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun aankopen 
steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. De vrijwillige 
CO2-compensatiemarkt is niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van deze CO2-certificaten en hun aanbieders (denk aan 
de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de claim van 
Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  

• Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2-
compensatie zal de druk op de overheid vermoedelijk toenemen om meer 
transparantie te verschaffen, maar vanwege het internationale karakter 
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van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. 

• De overheid zou bedrijven concrete reductieopgaven kunnen geven. Het 
biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te 
zetten in de reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs 
naar voren te halen. 

• Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die 
nodig zijn om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven 
meer willen doen dan hun eigen verantwoordelijkheid, kan de overheid 
overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking 
te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken. 

 
Analyse investeringsklimaat (samenvatting) 

• Zie bijlage 2 voor de gehele analyse vanuit het investeringsklimaat. 
• Op basis van de verschillende ranglijsten staat in algemene zin het 

Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat er goed voor, maar er zijn 
zorgen over hoe dit klimaat zich ontwikkelt.  

• Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve basisindustrie. 
In die industrie zijn de komende jaren grote verduurzamingsinvesteringen 
noodzakelijk. De juiste (energie)infrastructuur en goed geschoold 
technisch personeel zijn belangrijke factoren in het specifieke 
investeringsklimaat voor deze bedrijven.  

• De Shell-uitspraak leidt bij bedrijven tot onzekerheid over waar zij aan 
moeten voldoen. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen voor het 
investeringsklimaat, zeker gezien ook voorspelbaarheid een belangrijke 
factor is voor bedrijven voor het doen van meerjarige en 
kapitaalintensieve verduurzamingsinvesteringen. Welke gevolgen deze 
uitspraak uiteindelijk heeft voor de verduurzamingsinvesteringen in 
Nederland is nu nog onzeker. 

• Welke beleidsopties heeft de overheid om de door bedrijven ervaren 
“public governance gap” te verkleinen?  

o Stimulerend 
o Corporate governance code 
o Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of 

nationaal  
o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   



Stand van zaken analyse Shell-rechtszaak 

De drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat, investeringsklimaat) hebben 
inmiddels hun analyse van de rechtszaak tegen Shell opgeleverd. De eerste bijlage betreft de 
analyse van de werkgroepen juridisch en klimaat; de tweede bijlage de analyse van de werkgroep 
investeringsklimaat. De derde bijlage gaat in op de dilemma’s voor beleid. 

Naast de bijeenkomsten van de drie werkgroepen is er op 16 september een algemene 
interdepartementale sessie georganiseerd om input vanuit de diverse departementen te verkrijgen. 
Een dergelijke sessie zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd, mede ter voorbereiding op de 
kamerbrief. Mocht uw departement nader betrokken willen worden dan kunt u dit laten doorgeven 
aan  (EZK).  

Vervolg: Het streven is de Tweede Kamer in november te informeren met een analyse van de 
juridische implicaties, als ook de gevolgen voor klimaat en het investeringsklimaat. In de ACKE van 
26 oktober ligt de kamerbrief voor.  

Gevraagd besluit: 

• De ACKE kan kennisnemen van de stand van zaken van de analyses. Eventuele aandachtspunten
bij de hoofdlijnen van de analyses kunt u (schriftelijk) delen.

• Mocht uw departement nader betrokken willen worden bij de bijeenkomst die binnenkort wordt
gepland ter voorbereiding op de kamerbrief, dan kunt u zich melden bij 

@minezk.nl).

Bijlage 6 – Juridische & klimaatanalyse uitspraak Shell-vonnis 

Bijlage 7 – Analyse investerings- en vestigingsklimaat Shell-vonnis 

Bijlage 8 – Dilemma’s voor beleid Shell-vonnis 
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ANALYSE UITSPRAAK MILIEUDEFENSIE C.S. vs. SHELL 

Inleiding 

Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die zeven stichtingen 
en verenigingen, waaronder Milieudefensie, en ruim 17.000 individuele eisers hadden 
aangespannen tegen Royal Dutch Shell (Shell)1. Volgens deze eisers handelt Shell onrechtmatig en 
moet zij meer doen om CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft geoordeeld dat Shell 
gehouden is het hare te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Shell is 
veroordeeld om via het concernbeleid het gezamenlijke jaarlijkse volume van de aan de Shell-
groep, haar toeleveranciers en afnemers verbonden CO2-emissies zodanig te reduceren dat dit 
volume eind 2030 ten minste netto 45% lager ligt dan in 2019. Shell heeft hoger beroep ingesteld 
tegen deze uitspraak.  

Vanuit het bedrijfsleven, de politiek en de media is er veel aandacht voor de uitspraak. Er spelen 
vragen over de uitspraak en wat de consequenties kunnen zijn voor andere bedrijven en het 
klimaatbeleid van de overheid. 

De uitspraak is door drie interdepartementale werkgroepen (juridisch, klimaat en 
investeringsklimaat) geanalyseerd. De werkgroep investeringsklimaat levert een afzonderlijke 
analyse op. Aan de hand van de volgende 9 onderwerpen heeft de juridische werkgroep – mede 
aan de hand van vragen – in samenwerking met de werkgroep klimaat, vanwege de samenhang 
tussen de onderwerpen, de uitspraak geanalyseerd:  

A. Mensenrechten en bedrijven
B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult
C. Eigen verantwoordelijkheid bedrijven
D. Precedentwerking
E. Hoger beroep
F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring
G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell)
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen
(algemeen belangactie)
I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak

Daarnaast is nog verzocht om een overzicht van vergelijkbare internationale zaken. Dit overzicht is 
als bijlage aangehecht. Het overzicht bevat ook Nederlandse en internationale literatuur en 
nieuwsartikelen over de Shell-procedure. 

Korte samenvatting van de analyse 

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat Shell verplicht is om via het concernbeleid voor de 
Shell-groep de CO2-uitstoot van de gehele energieportefeuille van de Shell-groep eind 2030 (in alle 
emissiescopes 1-3) met 45% te verlagen ten opzichte van het niveau van 2019. De 
reductieverplichting is een resultaatsverplichting voor de activiteiten van de Shell-groep. Ten 
aanzien van de zakelijke relaties van de Shell-groep, met inbegrip van eindgebruikers, is dit een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. 

Milieudefensie c.s. heeft Shell aansprakelijk geteld voor haar huidige beleid en conformiteit 
gevorderd met de klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs. In dat kader heeft zij de 
rechtbank verzocht om te verklaren voor recht dat de (scope 1-3) emissies van de Shell-groep 
onrechtmatig zijn jegens Milieudefensie dan wel dat sprake is van onrechtmatigheid als deze 
emissies niet uiterlijk per 2030 zijn gereduceerd met ten minste 45% netto met het niveau van het 
jaar 2019 (subsidiair met 35% en meer subsidiair met 25%).  

Milieudefensie c.s. heeft haar vordering voor een reductieverplichting van Shell gebaseerd op 
artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). De civiele rechter is de enige die kan oordelen of sprake is 

1 ECLI:NL:RBDHA:2021:5337. 
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van onrechtmatig handelen of toekomstig onrechtmatig handelen van Shell in geval van 
overschrijding van de in dit artikel neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat 
handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt onrechtmatig is.  
 
De civiele rechter is lijdelijk, hetgeen inhoudt dat de rechter alleen beslist op de geschilpunten en 
de daaraan ten grondslag liggende feiten die de partijen zelf naar voren brengen; de rechter neemt 
in die zin een afwachtende houding aan, dat hij deze geschilpunten niet eigenmachtig mag 
aanvullen of wijzigen. Aan de hand van de feiten die door partijen zelf worden aangedragen dan 
wel door de ene partij worden gesteld en door de andere partij worden erkend of niet of 
onvoldoende worden betwist, stelt de rechter de feiten en hun juridische kwalificatie vast die de 
grondslag vorm voor de uiteindelijke toe- of afwijzing van de vordering(en).  
De rechtbank somt in rechtsoverweging 4.4.2. van het vonnis de 14 omstandigheden op (die door 
de partijen in de procedure naar voren zijn gebracht) die zij heeft betrokken bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, te weten: 
 
1. de beleidsbepalende positie van Shell in de Shell-groep; 
2. de CO2-uitstoot van de Shell-groep; 
3. de gevolgen van CO2-uitstoot voor Nederland en het Waddengebied; 
4. het recht op leven en een ongestoord gezinsleven van de Nederlandse ingezetenen en de 
inwoners van het Waddengebied; 
5. de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); 
6. de controle en invloed van Shell op de CO2-uitstoot van de Shell-groep en haar zakelijke 
relaties; 
7. wat ervoor nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen; 
8. mogelijke reductiepaden; 
9. de dubbele uitdaging om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan en te voorzien in de 
vraag naar energie van de groeiende wereldbevolking; 
10. Het ETS-systeem en andere, elders ter wereld geldende ‘cap and trade’-emissiestelsels, 
vergunningen en lopende verplichtingen van de Shell-groep; 
11. de effectiviteit van de reductieverplichting; 
12. de verantwoordelijkheid van Staten en de samenleving; 
13. de bezwaarlijkheid voor Shell en de Shell-groep om aan de reductieverplichting te voldoen; en 
14. De proportionaliteit van de reductieverplichting van Shell.  
 
De civiele rechter oordeelt al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen van 31 januari 1919, sinds 1992 
verankerd in ons Burgerlijk Wetboek, of sprake is van een handelen of nalaten in strijd met 
hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Bij de beoordeling 
van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, kijkt de rechter naar de consensus die in de 
maatschappij bestaat over in dit geval het klimaat en wat mag worden verwacht om gevaarlijke 
klimaatverandering tegen te gaan. In dat kader zijn onder meer de uitlatingen van Shell zelf in dit 
kader relevant als ook de algemene verklaringen van Staten, organisaties en bedrijven in 
zogeheten soft law instrumenten. Anders dan bij verdragen bevatten soft law instrumenten 
(internationale afspraken) geen juridisch direct afdwingbare verplichtingen. De afspraken zijn 
weliswaar politiek en moreel verbindend, maar roepen in beginsel en op zichzelf geen juridische 
verplichtingen in het leven. Dat neemt niet weg dat de rechter deze afspraken kan meewegen in 
diens oordeel in een individuele zaak over de vraag of de overheid of bedrijven wel rechtmatig 
handelen of – bijvoorbeeld – in strijd handelen met de maatschappelijke zorgvuldigheid.  
Maatschappelijke opvattingen veranderen in loop van de tijd, hetgeen ook van invloed kan zijn op 
uitspraken van de rechter die gebaseerd zijn op de maatschappelijk onzorgvuldigheid. Het volledig 
opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is bovendien in dat kader geen 
garantie voor het gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid  op grond van onrechtmatige daad (al dan 
niet via de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm). Het feit dat Shell over alle benodigde 
vergunningen beschikt en zich aan de regels van het ETS-systeem houdt, doet derhalve niet af aan 
de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de eisen die de maatschappelijke zorgvuldigheid stelt.  
 
In dit vonnis is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm alleen ingevuld voor Shell en de 
reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell.  
De rechtbank overweegt evenwel dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren 
niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt hetgeen volgt uit de UNGP en OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (de OESO-richtlijnen). Dit zijn soft law instrumenten 
die gezaghebbend en internationaal breed gedragen zijn en waarin de bestaande inzichten ten 
aanzien van de verantwoordelijkheid van Staten en bedrijven ten aanzien van mensenrechten zijn 
neergelegd. Om die reden leent deze soft law zich er volgens de rechtbank voor om als leidraad te 
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dienen bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm.  
 
De UNGP maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die van bedrijven. De 
verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die van bedrijven. Staten moeten bescherming 
bieden tegen mensenrechtenschendingen - ook door derden, waaronder bedrijven, binnen hun 
grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels 
effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. Dit kan derhalve 
tot gevolg hebben dat de overheid maatregelen dient te treffen als blijkt dat Shell niet aan haar 
reductieverplichting voldoet door bijv. het opleggen van boetes e.d. 
 
Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren en derhalve 
om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Deze verantwoordelijkheid bestaat naast de 
verantwoordelijkheid die Staten hebben. Bedrijven kunnen dan ook niet volstaan met het volgen 
van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de regelgeving in de landen waarin ze 
actief zijn. De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor 
alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die verantwoordelijkheid 
verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de ernst van de impact 
die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. Ten aanzien van Shell is hierover in het 
vonnis opgenomen dat de Shell-groep een grote speler op de wereldwijde markt van fossiele 
brandstoffen is. Als alle scopes (1 t/m 3) worden meegeteld, is zij wereldwijd verantwoordelijk voor 
een substantiële CO2-uitstoot, namelijk een uitstoot die groter is dan de CO2-uitstoot van vele 
Staten, waaronder Nederland.  
 
Dit vonnis biedt kansen voor de overheid om samen met het bedrijfsleven stappen te zetten in de 
reductie van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of naar voren te halen. Partijen kunnen hierbij 
gezamenlijk invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te reduceren. Voor zover 
bedrijven meer willen doen dan waartoe zij op grond van hun eigen verantwoordelijkheid verplicht 
zijn, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. ter beschikking te 
stellen om de eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 
 
A. Mensenrechten en bedrijven 
In het Urgenda-arrest is door de Hoge Raad bepaald dat artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming bieden tegen de gevolgen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Milieudefensie c.s. kan zich niet direct tegenover Shell beroepen op deze 
EVRM-bepalingen, omdat Shell geen partij is bij het EVRM. Alleen Staten zijn verdragspartij bij het 
EVRM. De rechtbank moet beslissen op de vorderingen van Milieudefensie c.s. kortgezegd 
inhoudende of Shell de rechtsplicht heeft om haar CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat een reductieverplichting van Shell voortvloeit uit de in artikel 6:162 BW2  
(onrechtmatige daad) neergelegde ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die inhoudt dat handelen in 
strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt 
onrechtmatig is. Uit deze norm vloeit voort dat Shell bij het vaststellen van het concernbeleid voor 
de Shell-groep de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht dient te nemen. 
Bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval.3 In deze zaak heeft de rechtbank de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm ingevuld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden, de best 
beschikbare wetenschap over (de aanpak van) gevaarlijke klimaatverandering en de breed 
gedragen internationale consensus dat mensenrechten bescherming bieden tegen de gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering en dat bedrijven mensenrechten moeten respecteren.4  
 
De rechtbank verwijst voor dit laatste naar de UNGP en ook andere soft law-instrumenten, zoals de 
UN Global Compact ‘principles’ en de OESO-richtlijnen. De rechtbank stelt dat de in de UNGP 
geformuleerde verantwoordelijkheid voor bedrijven om mensenrechten te respecteren een 
mondiale gedragsnorm is waaraan alle bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief 

 
2 Artikel 162 Boek 6 Burgerlijk Wetboek bepaalt in het tweede lid dat een doen of nalaten in strijd met hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt als een onrechtmatige daad wordt 
aangemerkt. Uitzondering is de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, maar dat is in deze procedure 
niet aan de orde.  
3 R.o. 4.4.1.  
4 R.o. 4.1.3.  
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zijn. Ze staat los van het vermogen en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake 
de mensenrechten na te komen en doet aan die verplichtingen niets af. Ze heeft voorrang boven 
de nationale wet- en regelgeving ter bescherming van de mensenrechten. Bedrijven kunnen dus 
niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen en de maatregelen die staten nemen; zij 
hebben een eigen verantwoordelijkheid.5  
 
De rechtbank stelt ook dat de Europese Commissie sinds 2011 verwacht dat Europese bedrijven 
voldoen aan de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren, zoals 
verwoord in de UNGP. De UNGP lenen zich daarom ervoor om als leidraad te dienen bij de invulling 
van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, aldus de rechtbank. Ook stelt de rechtbank dat 
vanwege de internationaal algemeen aanvaarde inhoud van de UNGP, het niet ter zake doet of 
Shell zich al dan niet heeft verbonden of gecommitteerd aan de UNGP.6  
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank overweegt dat ‘alle’ bedrijven mensenrechten dienen te respecteren. Wat kan uit  
 deze overweging worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Deze vraag is tweeledig. Namelijk, (1) respect voor mensenrechten door “alle” bedrijven en (2) wat 
hieruit kan worden afgeleid.  

1. “Alle bedrijven dienen mensenrechten te respecteren”  

De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren geldt voor alle 
bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die 
verantwoordelijkheid verwezenlijken, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren 
en de ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben. De 
middelen waarmee een bedrijf invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid om 
mensenrechten te respecteren zullen evenredig zijn aan, onder meer, de omvang van de 
organisatie. De ernst van de impact op de mensenrechten wordt beoordeeld op basis van de 
schaal, reikwijdte en mate van omkeerbaarheid ervan. Welke middelen een bedrijf ter 
eerbiediging van de mensenrechten aanwendt kan ook afhangen van de vraag of en in welke 
mate er binnen een groep dan wel autonoom wordt geopereerd (r.o. 4.4.16).  

De bovenstaande uitspraak is gebaseerd op de UNGP, meer in het bijzonder op Principles 11 
- 14. In de UN Guiding Principle 14 is opgenomen dat elk bedrijf, ongeacht grootte, sector, 
operationele context, eigenaar en structuur mensenrechten dienen te respecteren. Dit sluit 
niet uit dat ook kleinere bedrijven een ernstige, negatieve impact kunnen hebben op 
mensenrechten.  

Ook de OESO-richtlijnen bevatten soortgelijke aanbevelingen als de UNGP, maar deze 
richtlijnen zijn meer gericht op de implementatie. Zo zetten de OESO-richtlijnen diverse 
Algemene Beginselen voor bedrijfsbeleid uiteen. Een van deze beginselen is due diligence. 
Volgens de OESO-richtlijnen is due diligence het proces waarmee ondernemingen 
daadwerkelijke en potentiële ongunstige effecten kunnen identificeren, voorkomen en 
verminderen, en waarmee zij verantwoording kunnen afleggen over hun aanpak van die 
effecten als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen.7 
Ook de due diligence verplichtingen zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de grootte van 
de onderneming, de context waarin de onderneming opereert, de specifieke aanbevelingen 
in de richtlijnen en de ernst van de ongunstige effecten van de ondernemingen. In de OESO-
richtlijnen zijn specifiekere aanbevelingen voor due diligence opgenomen betreffende 
mensenrechten. Zo wordt gesteld dat respect voor de mensenrechten de mondiale 
gedragsnorm is die aan bedrijven wordt gesteld.8 Hoewel het due diligence proces dus 

 
5 R.o. 4.4.13. 
6 R.o. 4.4.11. 
7 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk II, Para 14, p. 12.  
8 OESO-richtlijnen, Hoofdstuk IV, Para 37 (“Toelichting op Mensenrechten”).  
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afhankelijk is van diverse factoren, kan hieruit worden afgeleid dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren.  

Nederland onderschrijft sinds 2011 de OESO-richtlijnen en UNGP, en verwacht derhalve dat 
alle bedrijven mensenrechten en milieu respecteren. Ook wordt verwacht dat alle bedrijven 
hun verantwoordelijkheid nemen om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen op 
mens en milieu die voor kunnen komen in de eigen activiteiten en die van zakelijke relaties 
in de toeleveringsketen (ongeacht of deze negatieve gevolgen zich in NL of over de grens 
voordoen) voorkomen, mitigeren en stoppen.  

Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van het beleid met betrekking tot het 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-beleid) besloten over te 
gaan tot IMVO-wetgeving. Dit betekent dat alle bedrijven onderhavig zijn aan een wettelijke, 
algemene zorgplicht (cf. motie Voordewind over een algemene zorgplicht9) en dat voor een 
nader te specificeren groep bedrijven een gepaste zorgvuldigheidsverplichting zal gelden.  

Het kabinet heeft echter een voorkeur voor IMVO-wetgeving op EU-niveau. Om het 
aanstaande Commissievoorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te 
beïnvloeden worden op dit moment bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De 
algemene zorgplicht en de gepaste zorgvuldigheidsverplichting - zijn hier onderdeel van.  

2. Wat hieruit kan worden afgeleid voor andere bedrijven?  

Op basis van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven 
mensenrechten dienen te respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter 
afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte en impact van het bedrijf. Wat de 
uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient dan ook per geval bekeken te 
worden.  

2. Heeft deze overweging van de rechtbank gevolgen voor de verplichtingen die voor de Nederlandse 
Staat gelden om mensenrechten te respecteren?  

Gerechtelijke uitspraken zijn enkel bindend voor de daarbij als procespartij betrokken partijen. Er 
kan hooguit sprake zijn van een precedentwerking van de uitspraak op andere partijen, zoals de 
Staat. Of en in hoeverre sprake kan zijn van precedentwerking (wanneer een rechterlijke uitspraak 
relevant is voor de beoordeling van een later geval) voor de Staat, is op voorhand lastig te 
beantwoorden. Het hangt onder meer af van het verdere verloop (Shell gaat in hoger beroep) en 
mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. 

Hoewel de uitspraak niet bindend is voor de Nederlandse Staat, is de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aan de hand van soft law zoals de UNGP wel relevant.  
 
De UNGP bestaat uit drie pijlers: (1) statelijke verplichtingen tot bescherming van mensenrechten, 
(2) corporate verantwoordelijkheid tot het respecteren van mensenrechten en (3) toegang tot 
herstel voor slachtoffers die de nadelige effecten hebben ervaren van bedrijfsactiviteiten. Onder 
UNGP 1 en 2 is opgenomen dat staten individuen moeten beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen van derde partijen binnen hun territorium en/of jurisdictie. In UNGP 2 
is opgenomen dat staten ook verplicht zijn om duidelijk uiteen te zetten aan welke verwachtingen 
bedrijven moeten voldoen die gevestigd zijn in het territorium en/of jurisdictie van de staat met 
betrekking tot het respecteren van mensenrechten. Nederland heeft de UNGP en de OESO-
richtlijnen onderschreven en beoogt de verwachtingen waaraan bedrijven moeten voldoen te 
verduidelijken door het aannemen van IMVO-wetgeving in het kader van de zorgplicht van 
bedrijven.  
 
Kortom, in de UNGP wordt onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van Staten en die 
van bedrijven. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid van Staten reikt verder dan die 
van bedrijven: Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, 
waaronder ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. Dit betekent dat ze passende 
stappen dienen te nemen om dergelijke schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen 

 
9 Kamerstukken II 2020/21, 26485, nr. 345. 
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en te verhelpen middels effectieve beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke 
procedures.10 

 

B. De wijze waarop de rechtbank de ‘deelverantwoordelijkheid’ van Shell invult 
In haar vordering heeft Milieudefensie voor het formuleren van de door haar gestelde 
reductieverplichting van Shell (ten minste 45% emissiereductie in 2030 t.o.v. 2019) aansluiting 
gezocht bij het Akkoord van Parijs. De rechtbank overweegt dat de doelstellingen van deze 
overeenkomst zijn ontleend aan rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) en dat deze doelstellingen de weerslag vormen van de best beschikbare wetenschappelijke 
bevindingen in de klimaatwetenschap. De rechtbank leidt uit het SR1.5-rapport van het IPCC af dat 
alleen reductiepaden die voorzien in een reductie van CO2-uitstoot in 45% netto ten opzichte van 
het niveau van 2010 mondiaal een zo groot mogelijke kans geven om de ernstigste gevolgen van 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op het 
koolstofbudget dat er nog beschikbaar is om de opwarming te beperken tot 1,5⁰C of 2ºC.11 De 
rechtbank overweegt dat gelet op de breed gedragen consensus dat de opwarming tot 1,5°C 
beperkt dient te blijven, moet worden gekozen voor reductiepaden waarin de CO2-uitstoot 
mondiaal in 2030 met netto 45% is teruggebracht ten opzichte van 2010 en in 2050 met netto 
100%. De rechtbank stelt ook op basis van het Oxford-rapport12 dat er internationaal brede 
consensus is dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van netto nul emissies in 2050 toe moet 
werken.  
 
De reductiepaden die de rechtbank presenteert, zijn mondiaal en zeggen nog niets over wat van 
Shell mag worden verwacht. De rechtbank stelt daarover dat van Shell veel mag worden verwacht, 
als belangrijke speler in de markt voor fossiele brandstoffen en als verantwoordelijk voor een 
substantiële CO2-uitstoot die groter is dan de uitstoot van vele staten. De rechtbank komt op basis 
hiervan tot een reductiedoelstelling voor Shell van ten minste 45% in 2030 t.o.v. 2019. De 
rechtbank heeft 2019 als basisjaar genomen omdat dit in de vorderingen van Milieudefensie c.s. is 
opgenomen. Een reductiedoelstelling met 2019 als basisjaar sluit volgens de rechtbank voldoende 
aan bij de breed gedragen consensus dat het beperken van de opwarming tot 1,5°C vereist dat de 
mondiale CO2-uitstoot in 2030 met netto 45% moet zijn teruggebracht ten opzichte van 2010. Dat 
een reductiedoelstelling van 45% in 2030 t.o.v. 2019 passend is bij de deelverantwoordelijkheid 
die Shell heeft, wordt in de uitspraak niet nader onderbouwd. 
 
Vragen: 
 
1. De rechtbank zoekt voor de reductiedoelstelling voor Shell aansluiting bij het reductiepad voor 
het beperken van de mondiale opwarming tot 1,5°C. Welke gronden hanteert de rechtbank om bij 
dit reductiepad aan te sluiten? Hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs?   
 
Voorop gesteld wordt dat Milieudefensie c.s. haar reductievordering heeft gebaseerd op het 
reductiepad van 1,5 °C. De rechtbank beoordeelt of deze vordering kan worden toegewezen.  
In dat kader overweegt de rechtbank allereerst  dat in de klimaatwetenschap en binnen de 
internationale gemeenschap al geruime tijd consensus bestaat dat de gemiddelde temperatuur op 
aarde niet mag toenemen met meer dan 2°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk. In de laatste jaren is het inzicht gerezen dat een veilige 
temperatuurstijging niet hoger mag zijn dan 1,5°C.13 
Vervolgens merkt de rechtbank op dat de mondiale gevolgen van klimaatverandering kenbaar zijn 
uit de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In het bijzonder het 
SR15-rapport (IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5°C, 2018) beschrijft dat 
de door het IPCC geconstateerde gevaren groter zijn geworden. De klimaat gerelateerde risico’s 
voor mens en natuur liggen bij een opwarming van 1,5°C hoger dan nu, maar lager dan bij 2°C. 
Over de door de verdragsstaten na het Akkoord van Parijs ingediende nationale klimaatplannen 

 
10 R.o. 4.4.12.  
11 In de procedure tussen Urgenda en de Staat is door Urgenda ook de nadruk gelegd op de carbon budget-
benadering.  
12 Bron 
13 R.o. 2.3.3. 
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niet uitstijgt boven 450 ppm in het jaar 2100, 
bestaat volgens de klimaatwetenschap een 
redelijke kans dat deze doelstelling (hierna: de 
tweegradendoelstelling) wordt gehaald. In de 
laatste jaren is het inzicht gerezen dat een 
veilige temperatuurstijging niet hoger mag zijn 
dan 1,5 ºC, met een daarbij behorend 
concentratieniveau van broeikasgassen van ten 
hoogste 430 ppm in het jaar 2100. 

Indien de concentratie van broeikasgassen in de 
atmosfeer niet uitstijgt boven 450 ppm in het 
jaar 2100, bestaat volgens de 
klimaatwetenschap een redelijke kans dat deze 
doelstelling (hierna: de tweegradendoelstelling) 
wordt gehaald. In de laatste jaren is het inzicht 
gerezen dat een veilige temperatuurstijging niet 
hoger mag zijn dan 1,5ºC, met een daarbij 
behorend concentratieniveau van 
broeikasgassen van ten hoogste 430 ppm in het 
jaar 2100. 

2.(21) Bij de klimaatconferentie in Parijs in 
2015 (COP-21) is het Akkoord van Parijs tot 
stand gekomen. In dit verdrag wordt elke 
verdragsstaat aangesproken op zijn eigen 
verantwoordelijkheid. In het verdrag is 
vastgelegd dat de opwarming wereldwijd 
ruimschoots onder de grens van 2 ºC (“well 
below 2 ºC”) moet worden gehouden ten 
opzichte van de gemiddelde temperatuur in het 
pre-industriële tijdperk, waarbij wordt gestreefd 
naar een temperatuurstijging van ten hoogste 
1,5 ºC. Partijen moeten nationale 
klimaatplannen opstellen, die ambitieus moeten 
zijn en waarvan het ambitieniveau bij ieder 
nieuw plan moet toenemen. 

4.4.27. De doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs zijn ontleend aan de IPCC-rapporten. Het 
IPCC rapporteert over de relevante 
wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de 
gevolgen van onder meer temperatuurstijging, 
de concentraties broeikasgassen die aanleiding 
geven tot die stijging en de reductiepaden die 
leiden tot een beperking van de opwarming van 
de aarde tot een bepaalde temperatuur. De 
doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
vormen dan ook de weerslag van de best 
beschikbare wetenschappelijke bevindingen in 
de klimaatwetenschap. Daar bestaat 
internationaal breed gedragen consensus over. 
De niet bindende doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs vormen dus de weerslag van een 
universeel gedragen en geaccepteerde norm, die 
het algemeen belang beschermt van het 
voorkomen van een gevaarlijke 
klimaatverandering. Bij de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm sluit de 
rechtbank daarbij aan. Zij gaat ervan uit dat 
algemeen aanvaard is dat de opwarming van de 
aarde beperkt moet blijven tot ruim onder 
2ºC in 2100 en dat moet worden gestreefd naar 
beperking van de stijging tot maximaal 
1,5ºC en dat dit vereist dat de mondiale 
concentratie van broeikasgassen beperkt moet 
worden tot het niveau van 450 ppm in 2100 en 
dat gestreefd moet worden naar een maximale 
broeigasconcentratie van 430 ppm. De 
rechtbank tekent hier aan dat zij hiermee geen 
juridisch bindende norm formuleert voor het 
tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering in 
Nederland en het Waddengebied. De rechtbank 
betrekt deze brede consensus over wat nodig is 
om gevaarlijke klimaatverandering te 
voorkomen – namelijk dat de doelstellingen van 
het Akkoord van Parijs worden gehaald – in de 
beantwoording van de vraag of RDS verplicht is 
via haar concernbeleid de CO2-uitstoot van de 
Shell-groep te verminderen. 

4.3 In de klimaatwetenschap bestaat al geruime 
tijd een grote mate van consensus dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 450 ppm. 
Inmiddels bestaat in de klimaatwetenschap het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 

4.4.28. De rechtbank stelt vast dat de aanpak 
van gevaarlijke klimaatverandering urgent is. 
Gegeven de huidige concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer (van 401 ppm in 
2018) is het resterende koolstofbudget beperkt. 
Dat geldt zowel ten opzichte van de grens van 
430 ppm voor een maximale opwarming van 
1,5ºC als voor de grens van 450 ppm voor een 
maximale opwarming van 2ºC. Hoe langer het 
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concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm. 
Boven deze concentraties bestaat in ernstige 
mate het gevaar dat de hiervoor in 4.2 
genoemde gevolgen zich op grote schaal zullen 
gaan voordoen. Kortheidshalve zal de 
verwezenlijking van dit gevaar hierna, evenals in 
het arrest van het hof, worden aangeduid als 
een gevaarlijke klimaatverandering 

duurt voordat noodzakelijke emissiereducties 
worden gerealiseerd, des te groter de totale 
hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen is en 
(dus) des te eerder het resterende 
koolstofbudget is opgebruikt. Bij gelijkblijvende 
emissies, is het koolstofbudget binnen twaalf 
jaar op. Zoals ook het IEA in zijn World Energy 
Outlook 2020 schrijft (zie 2.4.11.), zijn de 
komende tien jaar dus cruciaal voor het nog 
kunnen voorkomen van gevaarlijke 
klimaatverandering. Dit volgt ook uit conclusie 
van UNEP (uit 
2019) (zie 2.4.6.). Hoe eerder met reducties 
wordt begonnen, des te meer tijd er resteert 
voordat het resterende koolstofbudget is 
opgebruikt. Voor Nederland is de urgentie om 
CO2- uitstoot te verminderen des te groter, 
omdat de temperatuurstijging in Nederland tot 
nu toe ongeveer twee keer zo snel is verlopen 
als het mondiale gemiddelde, met ernstige en 
onomkeerbare gevolgen en risico’s voor de 
mensenrechten van de Nederlandse ingezetenen 
en de inwoners van het Waddengebied (zie 4.4. 
onderdeel (3.) en (4.)) 

4.5  Het hiervoor in 4.3 genoemde inzicht dat de 
opwarming van de aarde beperkt moet blijven 
tot maximaal 2 ºC en dat de concentratie van 
broeikasgassen in de atmosfeer beperkt moet 
blijven tot maximaal 450 ppm om een 
gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is 
onderschreven door het IPCC en de COP. Het 
inzicht dat een veilige opwarming beperkt is tot 
maximaal 1,5 ºC en dat dit betekent dat de 
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
beperkt moet blijven tot maximaal 430 ppm, is 
opgenomen in het op het VN-Klimaatverdrag 
berustende Akkoord van Parijs uit 2015, dat 
ondertekend is door meer dan 190 landen, 
waaronder Nederland. 

 

 
 
4. Hoe staat deze uitspraak in verhouding tot de uitspraak van de HR i.r.t. Urgenda, waarbij de 
Staat wordt gevraagd “het zijne” te doen en waarbij wordt verwezen naar het oordeel van de Staat 
zelf over wat dit inhoudt? 
 
Het Urgenda-arrest en het Shell-vonnis stellen beide voorop dat iedere uitstoot van CO2 wereldwijd 
bijdraagt aan (een toename van) gevaarlijke klimaatverandering en dat artikelen 2 en 8 EVRM een 
verplichting scheppen om hiertegen bescherming te bieden. In beide zaken speelt ook een rol dat 
(inter)nationaal wordt aangenomen dat, als een handeling of het nalaten van handelingen in strijd 
met het recht slechts een deel van de schade veroorzaakt, er sprake kan zijn van een 
deelverantwoordelijkheid.  

Dit is het geval bij de dreigende klimaatverandering door CO2-uitstoot, want de individuele 
gedragingen van de Staat of Shell leiden op zichzelf niet tot de klimaatverandering. Er zijn 
meerdere veroorzakers en de gezamenlijke gedraging veroorzaakt de klimaatschade. Beide 
uitspraken concluderen dan ook dat er sprake is van een deelverantwoordelijkheid voor de Staat 
(en andere Verdragspartijen bij het EVRM) en Shell. In het Shell-vonnis is daarnaast benoemd dat 
er ook algehele consensus is dat publiek/private samenwerking en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende actoren een punt van aandacht is. Dit 
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ontslaat Shell echter niet van haar eigen individuele deelverantwoordelijkheid om naar vermogen 
bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. 

Dit leidt ertoe dat de Staat ‘het zijne’ moet doen om de uitstoot van broeikasgassen vanaf het 
Nederlandse grondgebied te beperken. Shell moet ‘het hare’ doen ten aanzien van emissies waar 
zij controle en invloed over heeft. De Staat en Shell hebben beide de vrijheid om te bepalen hoe 
invulling wordt gegeven aan concrete maatregelen in het kader van hun eigen 
deelverantwoordelijkheid.  

In het Urgenda-arrest is hierbij opgemerkt dat de concrete invulling om te voldoen aan de 
reductieverplichting door de Staat is aan de regering, daarbij gecontroleerd door het parlement. 
Verdragspartijen zullen onderling afspraken moeten maken over ieders aandeel in de beperking 
van de uitstoot van CO2 en zij zullen de in dit verband noodzakelijke keuzes en afwegingen moeten 
maken. De rechter kan wel vaststellen wat een minimaal eerlijk aandeel van de Staat is conform 
een breed gedragen opvatting van Staten en internationale organisaties gebaseerd op de 
klimaatwetenschap èn beoordelen of de Staat voldoende maatregelen neemt of heeft genomen. In 
het Shell-vonnis staat dat Shell alle vrijheid heeft om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid van de Shell-groep geheel naar eigen inzicht vorm te geven. De 
rechtbank merkt hierbij op dat een ‘wereldwijde’ reductieverplichting, die het beleid van de gehele 
Shell groep betreft, Shell veel meer vrijheid van handelen geeft dan een tot een bepaald territoir of 
bedrijfsonderdeel/-onderdelen beperkte reductieverplichting.  
 
5. In de zaak die is aangespannen door Portugese jongeren bij het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) wordt op basis van wetenschappelijke rapporten, waaronder het IPCC, door 
deze jongeren betoogd dat de mondiale opwarming beperkt dient te blijven tot 1,5°C om te 
voorkomen dat een schending van mensenrechten optreedt. De jongeren stellen dat het vigerende 
klimaatbeleid van de aangeklaagde staten, waaronder Nederland, daarvoor tekortschiet. Heeft de 
uitspraak van de rechtbank gevolgen voor deze zaak of het verweer van Nederland in deze zaak? 

De uitspraak in deze zaak werd gedaan daags voordat het verweerschrift bij het EHRM  
werd ingediend. Enkele formuleringen zijn op basis daarvan lichtelijk aangepast, waardoor minder  
stellig is geponeerd dat de 1,5°C norm als zodanig niet bindend is.  
Op uiterlijk 12 januari 2022 dienen verzoekers een reactie te geven op de verweerschriften van de 
33 verwerende Staten. In hoeverre een reactie op het verweerschrift nodig is, zal ook afhangen 
van de argumenten van klagers.  

De uitspraak van de rechtbank is als zodanig niet bindend voor Nederland, omdat de Staat geen 
partij is in de procedure. De Staat heeft wel een eigen verplichting om bescherming te bieden tegen 
mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen, binnen hun eigen grondgebied 
of jurisdictie. Dit betekent dat Nederland zo nodig passende stappen moet nemen om dergelijke 
schendingen te voorkomen, te onderzoeken, te bestraffen en te verhelpen middels effectieve 
beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving en gerechtelijke procedures. 

Waar de rechtbank oordeelt dat Shell verplicht is maatregelen te nemen om uitstoot buiten Nederland 
te verminderen, zowel de eigen uitstoot als de uitstoot die resulteert uit de bedrijfshandelingen van 
Shell, lijken overeenkomsten te bestaan met de stelling van klagers bij het EHRM dat Nederland 
meer moet doen om uitstoot in het buitenland tegen te gaan, om export van fossiele brandstoffen 
waarmee in het buitenland CO2 wordt uitgestoten tegen te gaan, en om import van goederen 
waarmee CO2 uitstoot gepaard is gegaan, tegen te gaan.  

De rechtbank baseert zich in het kader van deze verplichtingen echter niet rechtstreeks op het EVRM, 
omdat Milieudefensie tegenover Shell geen direct beroep kan doen op de mensenrechten (zoals de 
artikelen 2 en 8 van het EVRM). Daarmee wordt geen uitleg gegeven aan de normen die beslissend 
zijn voor de bij het EHRM dienende klimaatzaak, en hoeft het verweerschrift daarop niet te worden 
aangepast.  

 
 
C. Eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven 
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In de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn.18  
Bij de beoordeling of sprake is van een onrechtmatige daad zoekt de rechtbank bij de invulling van 
de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm aansluiting bij onder andere de UNGP. Uit de UNGP en 
andere soft law instrumenten kan worden afgeleid dat internationaal algemeen aanvaard is dat 
bedrijven mensenrechten dienen te respecteren en dat ieder bedrijf zelfstandig naar het doel van 
netto nul emissies in 2050 moet toewerken (rapport Oxford 2020). 
Er kan pas sprake zijn van een (dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, 
als er sprake is van een causaal verband tussen - in dit geval - het concernbeleid van Shell en het 
(dreigend) optreden van risico’s van klimaatverandering. Het feit dat Shell op zichzelf 
klimaatverandering niet tegen kan gaan, is voor de rechtbank geen reden om af te zien van het 
opleggen van een reductieverplichting. De rechtbank sluit hiervoor aan bij de fair share-benadering 
die ook door de Hoge Raad is gevolgd in het Urgenda-arrest19 en stelt dat Shell een eigenstandige 
(deel)verantwoordelijkheid heeft het hare te doen ten aanzien van emissies waar zij controle en 
invloed over heeft, om (gevaarlijke) klimaatverandering tegen te gaan.20  
 
Shell heeft in de procedure een beroep gedaan op de vrijwarende werking van het Europese 
emissiehandelssysteem (ETS) en andere, elders ter wereld vergelijkbare emissiehandelssystemen. 
De rechtbank overweegt specifiek over deze emissiehandelssystemen dat deze systemen geen 
afbreuk doen aan de eigenstandige verplichtingen die Shell heeft om een emissiereductie te 
realiseren overeenkomstig het opgelegde reductiebevel. Ten aanzien van het deel van de emissies 
van de Shell-groep die onder de werking van emissiehandelssystemen vallen, hebben deze 
handelssystemen voor Shell wel een vrijwarende werking. Die vrijwarende werking is echter 
beperkt. Shell kan zich niet beroepen op de vrijwarende werking van emissiehandelssystemen voor 
zover deze systemen een minder verstrekkende emissiereductie met zich brengen dan de op Shell 
rustende verplichting om in 2030 een netto reductie van ten minste 45% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 2019 te realiseren. Ook het feit dat Shell over andere vergunningen beschikt, heeft geen 
vrijwarende werking en doet dus niet af aan de reductieverplichting van Shell. 
 
Uit de uitspraak volgt derhalve dat ook in het geval een bedrijf voldoet aan haar wettelijke 
verplichtingen en beschikt en handelt overeenkomstig publiekrechtelijke toestemmingen, er toch 
sprake kan zijn van een veroordeling in het civielrechtelijk spoor, omdat de invulling van de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verder reikt dan het wettelijk kader.  
 
Vragen:  
 
1. Kunnen Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden met een toewijsbare vordering van 
(dreigende) schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, omdat ze onvoldoende doen om 
een (potentiële) schending van mensenrechten te voorkomen? En zo ja, zou dat dan ook voor 
andere beleidsterreinen kunnen gelden, bijvoorbeeld kinderarbeid (kledingindustrie) of 
biodiversiteit? Welke beleidsterreinen zijn denkbaar? 
 

Op basis van het onrechtmatigedaadsrecht valt af te leiden dat een ongeschreven, maatschappelijke 
zorgplicht geldt voor eenieder. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationale of 
internationale “ketens”.  

Het is niet de eerste keer dat vermeende schendingen van rechten door bedrijven aan de civiele 
rechter worden voorgelegd op grond van een vordering op basis van onrechtmatige daad. Zie 
volledigheidshalve ook het antwoord op vraag 4 hieronder.  

Dit kan bovendien ook voor andere beleidsterreinen gelden. Eventuele andere beleidsterreinen 
waar de schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm door bedrijven een rol kan spelen 
zijn bijvoorbeeld de thema's die worden genoemd in de OESO-richtlijnen en UNGP. Denk hierbij 
aan:  

• Arbeid  
• Milieu  

 
18 R.o. 4.4.13. 
19 R.o. 5.7.1. e.v.  
20 R.o. 4.4.52. 
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• Corruptie en omkoping  
• Consumentenbelangen  
• Mededinging  
• Belastingen  

Op een deel van deze thema's bestaat al specifieke wetgeving, denk bijv. aan mensenhandel, 
corruptie en omkoping.  
 
Kinderarbeid is een voorbeeld waarvoor besloten is om een wettelijke norm in te voeren. Het 
Wetsvoorstel Zorgplicht Kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming 
van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. 
Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te 
voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn 
verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 
Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.  

• Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en 
diensten verkopen, en  

• Van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of 
diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.  

• Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich 
expliciet richten op de Nederlandse markt.  

Ook lopen er andere initiatieven om de zorgplicht voor bedrijven wettelijk vast te leggen. Zo is er 
het initiatiefvoorstel van de CU, PvdA, SP en GL dat ingaat op meerdere thema's (dwangarbeid, 
kinderarbeid, milieu, mensenrechten). Ook zijn er in 2020 IMVO bouwstenen opgesteld ter 
voorbereiding van een nationaal wettelijk kader voor de zorgplicht van bedrijven. Ook steunt 
Nederland het initiatief op EU-niveau voor IMVO-wetgeving. Om het aanstaande Commissievoorstel 
op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur te beïnvloeden worden op dit moment 
bouwstenen voor IMVO-wetgeving uitgewerkt. De algemene zorgplicht en de gepaste 
zorgvuldigheidsverplichting zijn hier onderdeel van. Nederland geeft hiermee uitvoering aan de 
verplichting om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven.  

 
2. Het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm zou 
kunnen leiden tot de conclusie dat soft law principes daarmee juridisch afdwingbaar worden. Welke 
consequenties kan dat hebben voor soft law afspraken en memorandums of understanding 
(MoU’s), en (bereidheid tot) het aangaan van dergelijke afspraken? Zijn soft law principles op deze 
manier uitgegroeid tot algemene bindende regels van internationaal gewoonterecht?  
 
Door het toepassen van de UNGP bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
worden soft law principes op zichzelf niet juridisch afdwingbaar. Dit wordt ook met zoveel woorden 
in de uitspraak bevestigd (r.o. 4.4.11): “De [UNGP]” creëren geen nieuw recht en roepen geen 
juridisch bindende verplichtingen in het leven.” Zij worden alleen gebruikt om de 
zorgvuldigheidsnorm en juridisch bindende mensenrechtelijke verplichtingen nader in te vullen.  

Het algemene uitgangspunt is dat de UNGP geen juridisch verbindende verplichtingen scheppen. De 
UNGP kunnen niet worden aangemerkt als afspraken vastgelegd bij verdrag. Dit niet bindende 
karakter is uitdrukkelijk verwoord in de algemene uitgangspunten:  

  “Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law  
  obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have  
  undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”  

Hoewel uit de UNGP geen directe juridische verplichtingen voortvloeien, kunnen ze wel juridisch 
relevant zijn. Dat wordt in de uitspraak ook bevestigd. In deze juridische procedure heeft de nationale 
rechter de UNGP betrokken bij de invulling van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dit zal eerder 
het geval zijn als er sprake is van een bij consensus aangenomen document. Vandaar ook de nadruk 
die de rechter legt op het feit dat de UNGP een gezaghebbend en internationaal breed gedragen 
instrument zijn. Maar ook bij niet-consensus kan een ‘soft law’ instrument door de nationale rechter 
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worden betrokken. Op die manier kunnen ook niet-juridisch verbindende internationale afspraken 
doorwerken in de nationale rechtsorde.  

Soft law instrumenten kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het proces van vorming en verdere 
ontwikkeling van het internationaal recht.  

Bij het aangaan van dergelijke afspraken dient men zich dus bewust te zijn van de mogelijk juridische 
relevantie van het instrument. Daarbij is met name van belang – als ook wordt erkend in de uitspraak 
– dat het doel is te komen tot intern coherent beleid.21  

Dit doel wordt ook benadrukt in de Urgenda uitspraak. Het is belangrijk om bij wijzigingen van beleid 
en regelgeving te motiveren hoe dit past bij de inzichten waarover in de (internationale) 
wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming bestaat en op welke wijze rekening is gehouden 
met de geldende internationale afspraken. Juist bij het in geding zijn van mensenrechten – zoals het 
recht op leven – zal de rechter eerder geneigd zijn dergelijke inconsistenties in beleid zwaar mee 
laten wegen bij zijn beslissing. Behalve om intrinsieke redenen van rechtmatigheid is het ook om die 
reden van belang om bij beleids- en wetgevingsvoorstellen duidelijk vast te leggen of en op welke 
wijze rekening is gehouden met geldende internationale afspraken. Ten slotte is van belang om in 
civiele procedures de rechter voldoende uitleg te geven over de overwegingen en achtergronden die 
hebben geleid tot de wet- en beleidswijzigingen.  

Het feit dat soft law principes juridisch relevant kunnen zijn betekent niet dat zij zijn uitgegroeid 
tot algemeen bindende regels van internationaal gewoonterecht. Zij worden juist gebruikt voor de 
invulling van andere, wel bindende (nationaal- of internationaalrechtelijke) normen.  
 
3. Welke rol heeft het voldoen aan publiekrechtelijke verplichtingen (regelgeving / vergunningen 
etc) bij het invullen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm? 
 
Volledig opereren binnen de grenzen van publiekrechtelijke verplichtingen is geen garantie voor het 
gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm, d.w.z. de gedragsnormen die voortvloeien uit de eisen die de 
maatschappelijke zorgvuldigheid stelt, zoals die o.a. zijn neergelegd in de formulering van de 
onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Het is naar Nederlands recht mogelijk onrechtmatig te 
handelen door het ontplooien van activiteiten die worden verricht (mede) op grond van een door de 
overheid daartoe verleende vergunning (Vermeulen/Lekkerkerker en HR 21 oktober 2005). 
Antwoord op de vraag of het uitoefenen van een vergunde activiteit onrechtmatig is, hangt mede af 
van de belangen die zijn meegewogen bij de vergunningverlening of een rol spelen in de 
toepasselijke wetgeving. Uitgangspunt dient weliswaar te zijn, dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op de verleende vergunning en de daarbij gemaakte belangenafweging. Maar de leer 
van de formele rechtskracht brengt niet mee, dat de civiele rechter geen vorderingen met 
betrekking tot onrechtmatige hinder kan beoordelen en in voorkomende gevallen toewijzen. Het 
hier door de civiele rechter o.g.v. de aangehaalde jurisprudentie toe te passen criterium komt erop 
neer, dat moet worden vastgesteld of de belangen waarvan de desbetreffende eiser stelt dat die 
zijn geschonden, reeds bij de vergunningverlening zijn betrokken; als dat laatste niet het geval is 
dan dient de civiele rechter dat te doen en kan de uitkomst van die afweging zijn, dat de 
aangesproken vergunninghouder niettegenstaande zijn vergunning onrechtmatig handelt. 
 
4. Welke andere uitspraken zijn er waarin een Nederlandse rechter in een civielrechtelijke zaak 
heeft geoordeeld dat een partij onrechtmatig handelt omdat hij de ongeschreven 
zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden terwijl hij voldoet aan publiekrechtelijke normen? 

Dagelijks oordeelt de civiele rechter over ‘hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt’.22 Dit is ons recht al sinds het arrest Lindenbaum/Cohen23 en 
staat in onze wet sinds 1992. Er zijn verschillende uitspraken waarin de civiele rechter heeft 
geoordeeld dat sprake is van schending van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm terwijl wel is 
voldaan aan publiekrechtelijke normen. Enkele voorbeelden zijn:  

 
21 R.o. 4.4.12. 
22 J.H. Nieuwenhuis, in Confrontatie & Compromis, Kluwer 1997, p.7. 
23 HR 31 januari 199, NJ 1919, p. 161.  
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a. Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 januari 201724: Letsel opgelopen in escape-
room door val van een trap. De rechtmatige exploitatie van de escape-room staat niet ter 
discussie. De trap in de escape-room zorgde echter voor een gevaarzettende situatie, waardoor de 
exploitanten bepaalde veiligheidsmaatregelen ter voorkoming en verwezenlijken van gevaar 
hadden moeten treffen. Het achterwege laten van dergelijke maatregelen in zo’n situatie is in dit 
geval in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid geoordeeld.  
 
b. Uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 200925 : De zorgplicht bij het aangaan van een 
effectenlease-overeenkomst. Inmiddels is een dergelijke zorgplicht wettelijk verankerd in artikel 
4:24a Wft.  
 
c. Uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 198826 (Kalimijnen-arrest): Bij de beoordeling 
van het antwoord op de vraag of degene die stoffen loost in een rivier in strijd handelt met de 
zorgvuldigheid die hem betaamt jegens degenen die benedenstrooms van het rivierwater gebruik 
maken afhangt van de aard, de ernst en de duur van de aan deze laatsten toegebrachte schade en 
de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet rekening worden gehouden 
enerzijds met de aard en het gewicht van de door de lozingen gediende belangen en anderzijds 
met de door het benedenstroomse gebruik gediende belangen, alsmede met de mate waarin het 
gebruik benedenstrooms gevoelig is voor de geloosde stoffen. Bedacht dient hierbij te worden dat 
bij de weging van deze wederzijdse belangen aan de belangen van de benedenstroomse gebruiker 
in zoverre een bijzonder gewicht toekomt dat deze in beginsel mag verwachten dat de rivier niet 
door omvangrijke lozingen bovenmatig wordt vervuild. 
 
d. Uitspraak van de Hoge Raad van 8 december 198927 (Vrieling//Ruröde): Ook indien het 
Landbouwveiligheidsbesluit niet rechtstreeks van toepassing is, kan niet-inachtneming van de 
daarin vervatte veiligheidsvoorschriften mede bepalend zijn voor de vaststelling van de mate van 
onzorgvuldigheid waarmee Vrieling ter zake van het onderhavige ongeval heeft gehandeld. Daarbij 
is niet beslissend of het slachtoffer van het ongeval er bij zijn gedragingen daadwerkelijk op heeft 
vertrouwd dat aan die voorschriften voldaan was. 

5. Hebben bedrijven zelfstandig – naast landen onder de multilaterale klimaatverdragen – een 
eigen opgave? 

Ja, in de uitspraak staat dat bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben om (gevaarlijke) 
klimaatverandering tegen te gaan, naast de verantwoordelijkheden die staten hebben. Bedrijven 
kunnen niet volstaan met het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en voldoen aan de 
regelgeving in de landen waarin ze actief zijn. De in de UNGP geformuleerde verantwoordelijkheid 
voor bedrijven om de mensenrechten te respecteren is een mondiale gedragsnorm waaraan alle 
bedrijven geacht worden zich te houden, waar ze ook actief zijn. Ze staat los van het vermogen 
en/of de bereidheid van staten hun eigen verplichtingen inzake de mensenrechten na te komen en 
doet aan die verplichtingen niets af.28 De verantwoordelijkheid van bedrijven om de 
mensenrechten te respecteren geldt voor alle bedrijven, ongeacht omvang, sector, operationele 
context, eigendomsverhoudingen en structuur.29  
 
 
6. Als specifieke reductieopgaven (inclusief de mogelijkheid van CO2 -compensatie) van bedrijven 
kunnen worden getoetst bij de rechter kan het beleidsmatig wenselijk zijn om die te onderscheiden 
van die van landen. We willen immers voorkomen dat er dubbeltellingen plaats vinden in relatie tot 
mondiale afspraken waarin landen moeten rapporteren over hun reducties en CO2-compensatie. 
Welk effect heeft dit vonnis op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, 
waarbinnen wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 

 
24 ECLI:NL:RBZWB:2017:244. 
25 NJ 2012/182-184. 
26 ECLI:NL:HR:1988:AD5713, NJ 1989/743 m.nt. J.H. Nieuwenhuis en J.C. Schultsz, rov. 3.3.2..  
27 NJ 1990/778.  
28 R.o. 4.4.13. 
29 R.o. 4.4.16 
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Voor de overheid kan het wenselijk zijn om inzicht te krijgen in hoeverre bedrijven emissies gaan 
reduceren, en in hoeverre ze emissies gaan compenseren. Immers, de mogelijkheid om te 
compenseren is beperkt (zowel voor bedrijven als voor landen) en om het resterende 
koolstofbudget niet te overschrijden zijn vergaande emissiereducties nodig (los van CO2 -

compensatie). 

Bij bedrijven is er door dit vonnis onzekerheid ontstaan over de vraag wanneer je als bedrijf 
voldoende doet om in lijn met de doelen van Parijs te handelen. Moet de overheid daarvoor een 
handvat/criteria bieden of kan aansluiting worden gezocht bij bestaande initiatieven, zoals het 
Science Based Targets initiative? Kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe EU voorstellen voor 
IMVO? Moeten we nationaal richtlijnen gaan opstellen zoals dat ook is gebeurd voor financiële 
instellingen met het oog op het uitbannen van corruptie? 

En hoe sluit dat aan op de uitwerking en implementatie van het Akkoord van Parijs, waarbinnen 
wordt gewerkt aan een transparant rapportagesysteem voor emissiereducties en 
emissiecompensatie door landen? 
 
De overheid zou hierin een rol kunnen pakken om bedrijven concrete reductieopgaven te geven. 
Het biedt bovendien kansen om samen met het bedrijfsleven extra stappen te zetten in de reductie 
van CO2 om klimaatdoelstellingen te halen of zelfs naar voren te halen.  

 
D. Precedentwerking 
Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell. De ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
is alleen ingevuld voor Shell en de reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd geldt alleen 
voor Shell.  

 
Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te 
respecteren, niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt. Gelet op de bewoordingen van 
de rechtbank, dat Shell het hare moet doen ten aanzien van emissies waar zij controle of invloed30 
over heeft, ligt het in de lijn der verwachting dat de uitspraak ook uitstraling heeft naar andere 
bedrijven.31 De zaak is door veel partijen in binnen en buitenland gevolgd en de rechtbank heeft 
ook een Engelse vertaling van de uitspraak gepubliceerd. Het is mogelijk dat ook andere NGO’s in 
vervolg op deze uitspraak dergelijke zaken tegen andere bedrijven in binnen en buitenland gaan 
aanspannen.  
 
In de zaak is het concernbeleid van Shell als schadeoorzaak aangemerkt en is aan de 
beleidsbepalende positie van het moederbedrijf waarde toegekend. Als een rechter in een ander 
land in een vergelijkbare zaak geen reductiebevel op zou leggen, kan dat tot rechtsongelijkheid 
leiden.  
  
Over de hele wereld is een forse toename van het aantal klimaatzaken te zien, waarbij de 
procedures zich niet meer alleen tegen overheden richten, maar ook in toenemende mate tegen 
ondernemingen. Een vergelijkbare zaak speelt momenteel in Frankrijk. In januari 2020 hebben 
diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s een bestuursrechtelijke zaak tegen Total gestart, met 
als doel dat Total wordt gedwongen de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. 
Mensenrechten spelen in die procedure ook een rol.32 
 

Vragen:  
 
1. Spelen er in het buitenland, voor zover bekend, vergelijkbare klimaatrechtszaken tegen 
bedrijven? Hoe luidt de vordering/uitspraak? 
 

 
30 R.o. 4.4.22 e.v. 
31 Zie ook blog Pels Rijcken. 
 
32 Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com). 
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Burgers en maatschappelijke organisaties zoeken op steeds grotere schaal naar mogelijkheden om 
via (proef)processen ingrijpende klimaatmaatregelen af te dwingen. Deze zaken richten zich zowel 
op individuele staten (bijvoorbeeld in de Urgenda-zaak in Nederland, in Juliana v. United States in 
de Verenigde Staten , in de Pakistaanse Leghari-zaak), op de Europese Unie (zoals in de 
zogenaamde People’s Climate Case die 10 Europese gezinnen uit Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Roemenië, Kenia, Fiji, en de Saami Youth Association Sáminuorra in mei 2018 bij het 
Europees Hof aanhangig maakten tegen de Europese Raad en het Europees Parlement) en op 
bedrijven.33  Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag G7. 
 

Een eerste voorbeeld van een vergelijkbare klimaatrechtszaak waarin een bedrijf werd aangeklaagd 
is Notre Affaire à Tous and Others v. Total.34 In navolging van de zaak die Milieudefensie tegen 
Royal Dutch Shell aanspande, is Notre Affaire à Tous een soortgelijke zaak begonnen tegen het 
Franse oliebedrijf. Het is de eerste dergelijke Franse klimaatzaak tegen een olie- en gasbedrijf. 
Milieuorganisatie Notre Affaire à Tous wil dat Total erkent dat er gevaren zitten aan de CO2-uistoot 
van hun producten. Net als in de Shellzaak eisen ze dat Total hun uitstoot vermindert en in lijn 
brengt met wat volgens het IPCC nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken. 
Op 28 januari 2020 dienden eisers een klacht in met het verzoek aan een rechtbank in Nanterre 
om Total te gelasten de risico's te erkennen die door zijn zakelijke activiteiten worden gegenereerd 
en ervoor te zorgen dat het gedrag in overeenstemming is met het doel om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 1,5°C. Volgens de eisers berust hun klacht op de wet op de 
“waakzaamheidsplicht”, evenals op de “plicht tot waakzaamheid voor het milieu” die voortvloeit uit 
het Franse milieuhandvest. Er is nog geen uitspraak. 
 
Ook is er een klimaatzaak die Greenpeace Southeast Asia in 2015 tegen 47 zogenaamde Carbon 
Majors – producenten van fossiele brandstof, cement en energie – aanhangig maakte bij de 
Filipijnse Mensenrechtencommissie.35Tevens is er een voorbeeld waarbij staten en bedrijven 
tegelijk werden aangeklaagd. Dit gebeurde in de Zuid-Afrikaanse Earthlife-zaak over het 
meenemen van de mogelijke impact op het klimaat van een nieuwe kolencentrale in de procedure 
voor het afgeven van een bouwvergunning.36 
 
2. Welke consequenties heeft de uitspraak voor andere (fossiele) bedrijven? 
 
In hoeverre de overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere zaken, is op 
voorhand lastig te beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan 
leiden tot mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop 
(Shell gaat in hoger beroep) en mogelijke andere (internationale) rechterlijke uitspraken. Op basis 
van de UNGP en OESO-richtlijnen kan worden gesteld dat alle bedrijven mensenrechten dienen te 

 
33 Voor algemene informatie over klimaatrechtszaken zie bijvoorbeeld: B. Ogochukwu, ‘Litigating the Impacts of 
Climate Change: The Challenge of Legal Polycentricity’, Global Journal of Comparative Law, vol. 7, nr. 1, 2018, p. 
91-114; J. Setzer and M. Bangalore, ‘Regulating Climate Change in the Courts’, in A. Averchenkova, S. 
Frankenhauser and M. Nachmany (eds), Trends in Climate Change Legislation, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
p. 175-192; G. Corsi, ‘The New Wave of Climate Change Litigation: A Transferability Analysis’, ICCG 
Reflection Nr. 59, Initiative on Climate Change policy and Governance, Venice, October 2017 
34 Total is naar verluid “verantwoordelijk voor twee derde van de totale CO2-uitstoot van Frankrijk” en de 
“negentiende grootste vervuiler van de wereld” https://nos.nl/artikel/2256097-franse-steden-en-
milieuorganisaties-dreigen-met-rechtszaak-tegen-total.html. Als het bedrijf in 2019 onvoldoende maatregelen 
genomen zal blijken te hebben voor het terugbrengen van haar CO2-uitstoot, hebben Franse steden en 
milieuorganisaties aangekondigd haar voor de rechter te dagen. https://notreaffaireatous.org/wp-
content/uploads/2018/10/221018-Courrier-Patrick- PouyannÉ.pdf 
35 Greenpeace International, ‘Landmark Human Rights Hearings Against Fossil Fuel Companies Begin in the 
Philippines’, www.greenpeace.org/ international/press-release/15575/landmark-human-rights-hearings- 
against-fossil-fuel-companies-begin-in-the- philippines/. Eind maart 2018 vonden de eerste hoorzittingen in 
deze zaak plaats in Manilla. In november 2018 werden die vervolgd in Londen en New York. Zie 
ook www.clientearth.org/business-climate-change-human- rights/ en www.clientearth.org/shell-and-bp-
summoned-to-world-first-climate-change-hearing-today/. 
36 EarthLife Africa Johannesburg v. Minister of Environmental Affairs & others, High Court of South Africa, 
Gauteng Division, Pretoria, Case number 65662/16, Judgement 8 March 2017, www.saflii.org/za/cases/ 
ZAGPPHC/2017/58.html 
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respecteren. De implementatie en uitvoering hiervan is echter afhankelijk van diverse factoren, 
zoals de grootte van het bedrijf. Wat de uitspraak betekent voor een specifieke onderneming dient 
dan ook per geval bekeken te worden en kan niet in zijn algemeenheid beantwoord worden. 
 

E. Hoger beroep 
Shell en Milieudefensie kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep instellen. Shell 
heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. De zaak zal opnieuw worden behandeld door een hogere 
rechter; het gerechtshof.  
 
Vragen: 
 
1. Stel dat Shell in hoger beroep gaat. Is het dan mogelijk voor de Staat om zich te voegen in die 
hoger beroepszaak? Welke criteria gelden daarvoor en voldoet de staat aan deze criteria?   
 
Ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, kan vorderen zich daarin 
te mogen voegen (art 217 Rv). Voeging is altijd aan de zijde van een van de procespartijen. Om te 
voegen moet de Staat een eigen belang hebben bij de uitkomst van de zaak. Dat belang moet parallel 
zijn aan het belang van de partij aan wier zijde de Staat zich voegt. Beslissend is of na afweging van 
de betrokken belangen toelating van de Staat als gevoegde partij de voorkeur verdient boven 
verwijzing naar een afzonderlijke procedure.  

 
Een mogelijk eigen belang van de Staat had kunnen zijn de koppeling tussen klimaatschade en 
onrechtmatig handelen in de uitspraak van de rechtbank. Maar daarover heeft de Hoge  
Raad in de Urgenda-uitspraak al een definitief oordeel gegeven. De Staat heeft ook publiekelijk laten 
weten zich aan die uitspraak te willen houden. Het is zeer de vraag of de Staat in dit geval een 
voldoende eigen belang heeft om zich aan de zijde van een van beide partijen te mogen voegen in 
deze zaak tussen private partijen, waarin de Staat verder geen betrokkenheid heeft. Bovendien is de 
overheid juist voor het afwegen van belangen en om die reden is het ook ongewenst dat de overheid 
zich voegt en schaart achter één specifiek belang.  
 
 
2. Indien uit het antwoord op vraag 1 blijkt dat de staat zich als derde-partij in de zaak kan voegen, 
is dat verstandig? Waarom wel/niet? 

 
N.v.t. 
 

F. (Niet) naleving van het reductiebevel en monitoring 
Shell is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep vorm te geven. Shell kan daarbij ook (deels) kiezen voor maatregelen om CO2-
emissies te compenseren door carbon sinks of het afvangen en opslaan (dan wel gebruiken) van 
CO2. Shell is ook vrij om het reductiepad te kiezen dat ze wil volgen om de opgelegde 
reductiedoelstelling te halen.37 Bij een mogelijke niet-naleving van het reductiebevel is het aan 
Milieudefensie c.s. om aannemelijk te maken dat het bevel niet wordt nagekomen en aan Shell om 
gegevens of data over emissies te verstrekken waaruit blijkt dat het vonnis wel wordt nageleefd. 
Omdat het een zaak tussen private partijen betreft, heeft de Nederlandse overheid in dit verband 
geen directe rol.  
 
De rechtbank heeft geen dwangsommen aan het reductiebevel gekoppeld. Indien Milieudefensie 
c.s. van mening is dat Shell te weinig doet, zouden ze naar de rechter kunnen stappen en een 
dwangsom kunnen vorderen om Shell ertoe te bewegen alsnog de nodige stappen te zetten tot 
nakoming van het bevel.  
 
Vragen: 
 
1. Hoe moet de uitspraak worden gemonitord, gecontroleerd en afgedwongen als het bijv. uitstoot in 
het buitenland betreft? En wie moet dat dan doen?  

Het betreft een uitspraak tussen private partijen. De rechtbank heeft geen specifieke monitoring- 
of rapportageverplichtingen aan Shell opgelegd. Als Milieudefensie meent dat Shell de uitspraak 

 
37 R.o. 4.4.29. 
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niet nakomt, zou Milieudefensie een nieuwe procedure kunnen starten. 
 
2. Kan Shell de overheid aansprakelijk stellen ingeval Shell het reductiebevel niet (volledig) nakomt 
omdat zij meent dat dat komt doordat de Nederlandse overheid tekort is geschoten in het (tijdig) 
aanleggen van infrastructuur of het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen? 
 
Dat is in beginsel mogelijk. Shell moet dan aantonen dat zij de toegewezen vordering van 
Milieudefensie c.s. niet kan nakomen doordat de Staat de nakoming ervan belemmert. Ook moet 
Shell zelf schade lijden door belemmerend gedrag van de Staat, doordat zij door Milieudefensie c.s. 
wordt aangesproken die het vonnis wil executeren. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van 
belemmeringen door de Staat van de nakoming door Shell zal per geval moeten worden 
beoordeeld. Aangezien Shell veel vrijheid heeft om uitvoering te geven aan het opgelegde 
reductiebevel, zowel in Nederland als in het buitenland, zal niet snel worden aangenomen dat de 
Nederlandse overheid dan wel een andere derde nakoming van het bevel door Shell belemmerd.   
 
3. Komt er meer druk op het klimaatbeleid van de overheid om beleidsvoornemens in de praktijk te 
brengen en te zorgen voor de juiste randvoorwaarden (infra, innovatiesubsidies, marktordening)? 
 
Nee. De uitspraak biedt juist kansen voor de overheid om samen met bedrijven op te trekken zodat 
de partijen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om CO2 te 
reduceren. Hierbij dienen uiteraard ook de randvoorwaarden te worden besproken die nodig zijn 
om de eigen opgaven te kunnen bereiken. Voor zover bedrijven meer willen doen dan hun eigen 
verantwoordelijkheid, kan de overheid overwegen om instrumenten zoals subsidies, leningen e.d. 
ter beschikking te stellen om eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  
 

G. Eisen aan klimaatbeleid (van Shell) 
Shell heeft de klimaatambities voor de Shell-groep in 2019 en 2020 aangescherpt. Shell streeft 
ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. De rechtbank oordeelt dat het huidige beleid van Shell 
weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-bindende voornemens voor de lange 
termijn (2050) bevat. Ook zijn de ‘ambities’ en ‘intenties’ van Shell niet onvoorwaardelijk, maar 
afhankelijk gesteld van het tempo waarmee de mondiale maatschappij in de richting van de 
klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs beweegt. De rechtbank leidt hieruit af dat Shell 
zich het recht voorbehoudt om bij een tragere beweging van de maatschappij ook de Shell-groep 
een minder snelle energietransitie te laten doormaken. Shell volgt de ontwikkelingen in de 
maatschappij en kent aan staten en anderen een voortrekkersrol toe. Daarmee miskent Shell, naar 
het oordeel van de rechtbank, haar eigen verantwoordelijkheid die vergt dat zij haar 
reductieverplichting actief effectueert via het concernbeleid van de Shell-groep. 
 
Vragen: 
 
1. Impliceert de uitspraak dat de overheid criteria zou moeten opstellen voor (vrijwillige) CO2 
compensatie?  
 
Nee, de uitspraak heeft geen directe gevolgen voor de overheid in de zin dat de overheid als gevolg 
hiervan criteria zou moeten opstellen voor CO2-compensatie.  
Het vonnis heeft betrekking op de mondiale activiteiten van Shell en Shell kan er dan ook voor 
kiezen om buiten NL/EU CO2 te compenseren. In de praktijk zal een bedrijf dat CO2 uitstoot wil 
compenseren dat doen waar de prijs het laagst is.  
De afgelopen jaren is de interesse in CO2 compensatie evenwel toegenomen. De vrijwillige CO2-

compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren flink. Consumenten willen hun 
aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in.  
Gezien de groeiende aandacht voor CO2-compensatie, zowel nationaal als internationaal, neemt de 
druk op de overheid om te zorgen voor meer transparantie mogelijk toe. Er zijn verschillende 
certificeringsmethoden en dit leidt onder meer tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van 
deze CO2-certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie 
over de claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden). De markt voor 
CO2-compensatie is echter een internationale markt, met verschillende private spelers in binnen- 
en buitenland. De mogelijkheid voor de Nederlandse overheid om die markt te reguleren, is 
beperkt. 
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2. Welk effect heeft dit vonnis op de haalbaarheid van de mogelijke invulling van de 55% reductie 
die binnen de EU voor 2030 is afgesproken? 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Of dit vonnis überhaupt effect zal hebben op de invulling van de EU 
doelstelling hangt af van de vraag of en, zo ja, waar Shell aanvullende reductie maatregelen gaat 
treffen. Dat kan immers ook buiten de EU zijn. Ook kunnen het maatregelen zijn die onder het ETS 
vallen. Als Shell maatregelen neemt die er toe leiden dat haar activiteiten die onder het ETS vallen 
minder CO2 uitstoten, dan kan Shell eventuele overtollige emissieruimte verkopen aan andere 
bedrijven die onder het ETS vallen en verandert er per saldo niets voor de invulling van het 2030-
doel.  
 
3. Heeft de uitspraak van de rechtbank tot gevolg dat het klimaatbeleid van de Nederlandse 
overheid ook gericht dient te zijn op het beperken van de mondiale opwarming tot maximaal 
1,5°C?  
 
De Nederlandse klimaatdoelen zijn een afgeleide van de EU klimaatdoelen, die al gericht zijn op het 
halen van het 1,5°C doel.  
Wat opvalt is dat de rechtbank in de motivatie verwijst naar het beschikbare mondiale koolstof-
budget dat niet overschreden mag worden, willen we het 1,5°C doel binnen bereik houden. 
Uitgangspunt bij het vaststellen van de door de EU benodigde reductiepercentage van ten minste 
55% in 2030, was dat de reductie (min of meer) lineair plaats vindt. Als emissiereductie op de 
korte termijn uitblijft, wordt het resterende koolstofbudget steeds kleiner, en zijn er uiteindelijk 
hogere of snellere reducties nodig om hetzelfde doel nog te kunnen bereiken. De rechtbank 
oordeelt dat het huidige beleid van Shell weinig concreet is, nog nadere uitwerking vergt en niet-
bindende voornemens voor de lange termijn (2050) bevat. Ook in andere Klimaatzaken (o.a. in de 
uitspraak van de Irish Supreme Court van 31 juli 2020 en de recente Duitse Klimaatzaak) hebben 
rechters geoordeeld over de (onvoldoende mate van) concreetheid en afdwingbaarheid van beleid 
en/of maatregelen om doelen te halen. Het is goed denkbaar dat dergelijke kritiek ook geuit kan 
worden t.a.v. de huidige Nederlandse aanpak (Klimaatakkoord/-plan). 
 
4. In hoeverre wijkt de uitspraak van de rechter af van de doelen gesteld onder het 
Klimaatakkoord en de Green Deal? 
 
Zie antwoord vorige vraag. 

5. Shell is op grond van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm verplicht tot het (verder) beperken 
van de CO2-uitstoot. Welke vrijheden heeft de overheid om CO2-reducerende maatregelen te 
subsidiëren bij een dergelijke eigenstandige verplichting voor een bedrijf?  

Subsidie is bedoeld om bedrijven te prikkelen een activiteit uit te voeren die zonder subsidie niet 
wordt uitgevoerd. Als er sprake is van een wettelijke verplichting is er geen ruimte om te 
subsidiëren. Het aan Shell opgelegde reductiebevel geeft echter niet aan hoe Shell CO2 moet 
reduceren. In die zin is er ook ruimte om vanuit de overheid Shell te stimuleren om meer te doen 
dan waartoe zij verplicht is.   

6. Impliceert de uitspraak dat de overheid niet kan volstaan met beleid voor emissies aan de 
schoorsteen en er aanvullend beleid moet komen op scope 2 en scope 3 emissies? 
 
Er is EU beleid gericht op scope 2 en 3 emissies. Daarnaast zal de Europese Commissie dit jaar een 
voorstel doen voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is in 
aanvulling op de Europese Green Deal en de European Industrial Strategy, die beiden klimaat 
gerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.  
Het CBAM moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentie nadeel ondervinden 
tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet ook 
voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar 
niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is.  
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7. Dat klimaatbeleid onvoldoende concreet is en/of ontoereikend is om klimaatdoelen te 
verwezenlijken, is ook in de Ierse, Franse en Duitse klimaatzaken (tegen staten) aan de orde 
gekomen. Welke rechtszaken betreffen dat en wat is door rechters in deze zaken over de 
concreetheid en afdwingbaarheid van het beleid overwogen? 

In meerdere omliggende landen is door rechtelijke colleges beslist dat in klimaatwetten, 
klimaatplannen en andere beleidsdocumenten voorgestelde maatregelen om emissiereductiedoelen 
voor 2030 (en 2050) te realiseren dienen te worden geconcretiseerd. 

Uit veel van deze uitspraken volgt dat wordt getoetst aan de klimaatdoelen uit het Akkoord van 
Parijs en wordt nagegaan of gestelde nationale reductiedoelen met voldoende zekerheid bijdragen 
aan het halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs.   

Duitsland (Neubauer e.a. t. Duitsland): De Duitse wetgever moet, naar het oordeel van het Duitse 
federale constitutionele hof, meer duidelijkheid bieden over het door Duitsland vanaf 2031 te 
volgen broeikasgasemissiereductiepad, zodat (onder andere) wordt gewaarborgd dat niet een te 
groot deel van het beschikbare koolstof budget in de aankomende jaren wordt verbruikt.  

Frankrijk (Notre affaire à tous e.a. t. Frankrijk): De Franse staat moet, naar het oordeel van het 
Tribunal administratif de Paris, meer bewijs overleggen om de rechtbank in de gelegenheid te 
stellen te oordelen over het gevorderde bevel om alle maatregelen die nodig zijn om de Franse 
reductiedoelen te behalen, te nemen. 

Frankrijk (Grande-Synthe): De Franse staat moet, naar het oordeel van het Conseil d’État, binnen 
negen maanden, dus uiterlijk 31 maart 2022, alle benodigde maatregelen nemen om de 
uitstootcurve om te buigen en de 2030-doelen die zijn vastgelegd in annex I van de Europese 
Verordening 2018/842 te halen. 

België (Klimaatzaak e.a. t. België): De Belgische staat voldoet, naar het oordeel van het Tribunal 
de première instance francophone de Bruxelles, niet aan nationale, internationale en Europese 
reductiedoelstellingen, en handelt hiermee in strijd met de civiele zorgplicht en de artikelen 2 en 8 
EVRM. Het is echter volgens de Belgische rechter niet aan de rechter om de (precieze) inhoud van 
de verplichtingen van de overheid te bepalen. 

Ierland (Friend of the Irish Environment t. Government of Ireland e.a): Het nationale mitigatieplan 
2017-2022 voldoet, volgens het Ierse Supreme Court, niet aan de in de Ierse Klimaatwet 
opgenomen eis dat het plan “[must] specify the manner in which it is proposed to achieve the 
national transition objective” voor 2050. Het plan is volgens de Ierse rechter onvoldoende specifiek 
en gedetailleerd. 

Verenigd Koninkrijk (Plan B. Earth e.a. t. Prime Minister e.a.): Plan B. Earth e.a. stellen dat het VK 
onvoldoende maatregelen neemt om te voldoen aan het in de Climate Change Act 2008 
neergelegde reductiedoel van 100% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Er is nog geen 
uitspraak. 

8. Welke betekenis hebben deze uitspraken in andere landen en de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid? 

De uitspraken in het buitenland hebben geen juridische gevolgen voor het huidige Nederlandse 
klimaatbeleid. De uitspraken kunnen hooguit als inspiratie gebruikt worden, naast de Urgenda-
uitspraak, voor Nederlandse partijen om nieuwe collectieve vorderingen tegen de Nederlandse 
Staat te starten. Ook zijn er geen directe juridische gevolgen van de Shell-uitspraak voor het 
huidige Nederlandse klimaatbeleid. Het is een civiele zaak tussen Milieudefensie c.s. en Shell, 
waarbij de staat geen partij is en dus enkel bindend is tussen Milieudefensie c.s. en Shell.  
 
 
H. De mogelijkheden voor stichtingen/verenigingen om een collectieve vordering in te stellen 
(algemeen belangactie) 
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Milieudefensie e.a. hebben hun vordering ingesteld in collectieve procedure (als algemeen-
belangactie). De rechtbank toetst de ontvankelijkheid van die vordering aan artikel 3:305a BW 
(oud). Die bepaling maakt het voor een stichting of vereniging mogelijk om een collectieve 
vordering in te stellen ter bescherming van de “gelijksoortige belangen” van een groep 
belanghebbenden. De rechtbank past het ‘oude’ collectieve actierecht toe. Per 1 januari 2020 is 
een nieuw regime voor collectieve acties in werking getreden. 
 

Vragen: 

1. Het ‘oude’ collectieve actierecht is per 1 januari 2020 gewijzigd. Welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd en zijn de mogelijkheden voor het voeren van collectieve vorderingen door deze 
wijziging verruimd of beperkt? 

Mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie zijn niet verruimd met de Wet 
afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA). Per 1 januari 2020 is de WAMCA in werking 
getreden. De WAMCA heeft de eisen voor het instellen van een collectieve actie aangescherpt in 
artikel 3:305a BW. Deze eisen betreffen de inrichting van de organisatie (governance), haar 
representativiteit, de beschikking over voldoende middelen en voldoende zeggenschap over de 
collectieve vordering en tot slot de deskundigheid en ervaring binnen de organisatie. De organisatie 
moet daarnaast op haar website verantwoorden dat en hoe zij aan de governance-eisen voldoet. 
Bestuurders van de organisatie mogen geen winstoogmerk hebben en de collectieve vordering 
moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer. In de literatuur en in 
enkele uitspraken wordt in twijfel getrokken of dit laatste vereiste verenigbaar is met het Europese 
internationale bevoegdheidsrecht. Naar verwachting komt hierover op enig moment een 
prejudiciële vraag van de Nederlandse rechter aan het HvJEU.  

In ruil voor de aanscherping van de eisen is het nu mogelijk om ook schadevergoeding in geld te 
vorderen. Bij algemeen belang acties speelt dit doorgaans niet. Een organisatie kan de rechter vragen 
om niet aan alle governance-vereisten te hoeven voldoen. In dat geval kan die organisatie geen 
schadevergoeding vorderen maar alleen een gebod of verbod.  

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een afzonderlijke regeling toegevoegd voor de 
procedure over een collectieve vordering. Alle collectieve acties over eenzelfde vordering tegen 
dezelfde verweerder moeten in één procedure worden behandeld. Anders dan voor 2020, is dus niet 
meer mogelijk dat er voor dezelfde gebeurtenis tegen dezelfde verweerder, verschillende acties door 
verschillende organisaties bij verschillende rechtbanken tegelijk aanhangig zijn. In de procedure 
toetst de rechter eerst de ontvankelijkheid van de organisatie en wijst daarna een ‘hoofdeiser’ aan. 
Benadeelden die niet door de uitkomst gebonden willen worden, kunnen daarna uitstappen (‘opt 
out’). Pas daarna begint de inhoudelijke behandeling van de vordering.  

Conclusie is dat de mogelijkheden voor het voeren van een algemeen belang actie niet zijn verruimd 
met de WAMCA. De aanscherping van de eisen zou voor algemeen belang acties, mogelijk met 
uitzondering van het vereiste van een voldoende nauwe band met Nederland, ook geen beperking 
moeten vormen, mede door de mogelijkheid om ‘ontheffing’ te vragen van een deel van de 
governance-eisen. 
 

I. Toepasselijk recht en territoriale werking uitspraak  
De Rome II verordening bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende niet-
contractuele verbintenissen. Hoofdregel is dat het toepasselijke recht op de niet-contractuele 
verbintenis die voortvloeit uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade, wordt bepaald volgens de hoofdregel in artikel 4 lid 1. Op basis van deze bepaling is 
dat het recht van de Staat waar zich de milieuschade voordoet, ongeacht in welke Staat de 
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke Staat dan wel 
Staten de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. Artikel 7 maakt hierop een 
uitzondering. De hoofdregel van artikel 4 lid 1 blijft op grond van artikel 7 buiten toepassing, indien 
de eiser besluit zijn vordering uit milieuschade of uit letsel- of vermogensschade als gevolg van 
milieuschade te baseren op het recht van de Staat waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich 
heeft voorgedaan. 
 
Milieudefensie c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het concernbeleid van Shell als 
schadeveroorzakende gebeurtenis moet worden gezien. Het concernbeleid van Shell leidt tot 
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klimaatverandering en dat beleid wordt bepaald en vastgesteld door het in Nederland gevestigde 
bestuur. Onder gebruikmaking van het keuzerecht van artikel 7 Rome II heeft Milieudefensie c.s. 
de rechtbank verzocht het Nederlands recht toe te passen. 
 
Shell heeft in de zaak bepleit dat haar concernbeleid niet kan worden gezien als de 
schadeveroorzakende gebeurtenis, omdat de vaststelling van beleid als zodanig geen schade 
veroorzaakt. Volgens Shell is de schadeveroorzakende gebeurtenis de daadwerkelijke CO2-uitstoot, 
waardoor de rechtskeuze van Milieudefensie c.s. (gebaseerd op de schadeveroorzakende 
gebeurtenis) zou leiden tot toepasselijkheid van een veelheid van rechtsstelsels. De rechtbank is 
van oordeel dat de benadering van Shell een te enge benadering is, die niet past bij de kenmerken 
van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) klimaatschade. De rechtbank is van 
mening dat de vaststelling van het concernbeleid van de Shell-groep door Shell als een zelfstandige 
schadeoorzaak geldt, die kan bijdragen aan (dreigende) klimaatschade. Shell heeft met het 
vaststellen van het concernbeleid invloed op en controle over de CO2-uitstoot van de Shell-groep 
en van de zakelijke relaties van de Shell-groep, inclusief de eindgebruikers.  
 
De uitspraak van de rechtbank is van toepassing op activiteiten of emissies in binnen en 
buitenland, die aan de Shell-groep gerelateerd zijn. De overheid kan ervoor kiezen om bijv.  
bestuurlijke maatregelen verplichtingen aan Shell opleggen om te voorkomen dat Shell 
mensenrechten zou schenden door het vonnis niet na te leven. Bij de keuze voor maatregelen 
moet wel in aanmerking worden genomen dat handhaving buiten het grondgebied van Nederland 
niet mogelijk is, terwijl Nederland wel wetgevende rechtsmacht kan hebben.  
 
Vragen: 

1. Kan een Nederlandse rechter oordelen over activiteiten of emissies in het buitenland? En zo ja, 
welk recht is dan van toepassing? 
 
Bevoegdheid rechter. 
De Nederlandse civiele rechter is bevoegd te oordelen over een vordering als de gedaagde in 
Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft (artikel 2 Rv). Is de gedaagde partij een 
rechtspersoon dan is de ‘woon- of gewone verblijfplaats’ naar Nederlands internationaal 
privaatrecht de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft, ongeacht of zijn werkelijke 
zetel, de plaats van zijn voornaamste activiteiten, zich elders bevindt. Doorgaans is de statutaire 
zetel gelegen in de staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.  
 
Toepasselijk recht 
Als de bevoegdheid van de Nederlandse rechter aldus is vastgesteld is het mogelijk, dat de feiten 
die aan de vordering ten grondslag worden gelegd zich (geheel of gedeeltelijk) buiten Nederland 
hebben voorgedaan. Welk recht in zo’n geval van toepassing is, hangt onder meer af van de aard 
van de vordering en de aard van de verweten gedraging waar die vordering op is gebaseerd. Heeft 
de vordering haar grondslag in het contractenrecht (bijvoorbeeld koop, aanneming van werk, 
opdracht) dan volgt het toepasselijke recht uit de artikelen 10:153-156 BW waarin de werking van 
de Rome I Verordening nader is geregeld; toepasselijk recht kan afhangen van een rechtskeuze die 
partijen hebben gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst die voorligt en bij gebreke van een 
rechtskeuze speelt het voorwerp van de overeenkomst een bepalende rol. Feiten 
(activiteiten/emissies) die aan de door de rechter te beoordelen vordering ten grondslag zijn 
gelegd en die zich hebben toegedragen in het buitenland kunnen langs die weg aan de Nederlandse 
rechter ter beoordeling worden voorgelegd waarbij het afhankelijk is van de inhoud van de 
overeenkomst welk recht van toepassing is. Dat kan Nederlands recht zijn maar even goed 
buitenlands recht.  
 
Buiten-contractuele aansprakelijkheid: Rome II 
Als echter sprake is van buiten-contractuele aansprakelijkheid, met name van vorderingen uit 
hoofde van onrechtmatige daad, dan wordt indien de Nederlandse rechter bevoegd is, het 
toepasselijke recht bepaald door de inhoud van de Rome II Verordening, zoals in artikelen 10:157-
159 BW is neergelegd. Ook hier kunnen de aan de vordering ten grondslag liggende feiten zich in 
het buitenland hebben afgespeeld. Hoofdregel voor het bepalen van het toepasselijke recht is 
ingevolge artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening, het recht van het land waar de schade zich 
voordoet (waarop lid 2 van dat artikel de uitzondering formuleert dat in het geval de aansprakelijke 
partij en de degene die de schade lijdt beiden in hetzelfde land hun gewone verblijfplaats hebben, 
het recht van dat land van toepassing is; lid 3 beoogt onevenwichtigheden van dit systeem te 
ondervangen door te bepalen, dat indien de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band met 
een ander land heeft, het recht van dat land van toepassing is). 
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Milieuschade: artikel 7 Rome II 
In geval van milieuschade kent artikel 7 van de Rome II Verordening een bijzondere conflictregel, 
die de hoofdregel van artikel 4 – het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan – in 
beginsel ook van toepassing verklaart. Artikel 7 bepaalt echter dat deze hoofdregel buiten 
toepassing blijft indien de eiser in een schadevorderingsprocedure de keus maakt zijn vordering te 
baseren op het recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 
voorgedaan. Aldus wordt voorkomen dat het recht van het land waar de schadeveroorzakende 
gebeurtenis zich heeft voorgedaan buiten toepassing blijft als dat recht een hoger 
beschermingsniveau kent dan het recht van het land waar de schade is geleden (uiteraard alleen 
dan indien sprake is van twee verschillende rechtstelsel c.q. landen). 
 
2. Heeft de uitleg die de rechter geeft aan het begrip ‘schadeveroorzakende gebeurtenis’ bij 
toepassing van artikel 7 Rome II consequenties voor andere vormen van milieuschade? 
 
De rechtbank heeft artikel 7 van de Rome II Verordening toegepast en daarbij de uitleg van het 
begrip schadeveroorzakende gebeurtenis gevolgd die door Milieudefensie is gegeven. Dit is een 
uitleg die samenhangt met de specifieke kenmerken van de vordering c.q. de aansprakelijke partij. 
Shell heeft deze uitleg bestreden door te stellen niet zelf en niet direct de ‘uitstoothandelingen’ te 
hebben verricht die de schade veroorzaken. Deze benadering is naar het oordeel van de rechtbank 
te eng, zij past niet ‘bij de kenmerken van de verantwoordelijkheid in verband met (dreigende) 
klimaatschade en de aan de keuzemogelijkheid van artikel 7 van de Rome II Verordening ten 
grondslag liggende beschermingsgedachte, die ruimte laat voor situaties waarin meer 
schadeveroorzakende gebeurtenissen in meer landen zijn aan te wijzen, zoals kenmerkend is voor 
(dreigende) klimaatschade.’ Kortom, de vaststelling van concernbeleid door een moeder- of 
groepsmaatschappij kan als zelfstandige schade-oorzaak worden aangemerkt.  
 
Deze redenering lijkt ook te kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van milieuschade waar 
de rechtbank expliciet wijst op de beschermingsgedachte van artikel 7 van de Rome II Verordening 
die ruimte laat voor meer schadeveroorzakende gebeurtenissen. De rechtbank geeft aan dat de 
redenering, waarbij het concernbeleid als schadeveroorzakende gebeurtenis wordt gezien, kan 
worden toegepast in andere milieuschades dan emissieschade. Hierbij past de kanttekening dat 
Shell in hoger beroep dit punt ongetwijfeld aan het Hof voorlegt. 
 
 
 
 
 



Analyse van de gevolgen Shell rechtszaak voor het investerings- en vestigingsklimaat  

 Inleiding 
De Nederlandse overheid heeft als doel dat bedrijven in Nederland verder verduurzamen. Verdere 
verduurzamingsinvesteringen van bedrijven dragen bij aan het behalen van de 
Klimaatdoelstellingen en zijn tegelijkertijd goed voor het, huidige en toekomstige, 
verdienvermogen van Nederland. Een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat is een 
belangrijke randvoorwaarde om te zorgen dat bedrijven deze gewenste investeringen ook in 
Nederland doen. Dit stuk bevat een analyse van de mogelijke impact van het Shell-vonnis op dit 
investerings- en vestigingsklimaat in Nederland.  

1. Het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat
2.1 De pijlers van het investerings- en vestigingsklimaat 
In een recent rapport van Dialogic1 wordt het investeringsklimaat gedefinieerd als “de mate waarin 
het investeringsgedrag van de private sector wordt beïnvloed door de door hen gepercipieerde 
eigenschappen van de samenleving”. Met andere woorden, de mate waarin bedrijven hun 
investeringen laten afhangen van hun beeld van de situatie in een bepaald land. Het 
investeringsklimaat raakt dus alle bedrijven, van klein tot groot, die reeds in Nederland gevestigd 
zijn en (buitenlandse) bedrijven die een nieuwe investering in Nederland overwegen. De termen 
‘investeringsklimaat’ en ‘vestigingsklimaat’ worden geregeld door elkaar gebruikt. Hoewel de 
termen en de strekking ervan veel op elkaar lijken, zit er ook verschil tussen beide. 
Vestigingsklimaat wordt gedefinieerd als “de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationaal 
opererende bedrijven”.2 Dat kunnen buitenlandse en binnenlandse bedrijven zijn, maar het 
vestigingsklimaat heeft duidelijk een meer internationale scope. 

Het investeringsklimaat hangt af van verschillende factoren. Per bedrijf en activiteit verschilt welke 
factoren van het investeringsklimaat van belang zijn bij het investeringsbesluit en hoe zwaar deze 
meewegen. In het algemeen geldt dat de meer generieke factoren, zoals infrastructuur, voor bijna 
alle bedrijven meewegen in hun investeringsbesluit. Daarnaast zijn er specifieke factoren die alleen 
van belang zijn voor het investeringsbesluit van een select aantal bedrijven, zoals bijvoorbeeld de 
regelgeving voor het testen van nieuwe medicijnen. In praktijk zien we dat deze specifieke factoren 
vaak zwaar meewegen in het investeringsbesluit.  

1 Onderzoek Dialogic over Nederlandse Investeringsklimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2 Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, (2020). Op weg naar balans in de 
vennootschapsbelasting, par. 2.1. 
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Bovenstaande afbeelding uit het rapport van Dialogic toont de factoren die bepalend zijn voor het 
generieke investeringsklimaat van een land, hieronder ‘de pijlers van het investeringsklimaat’ 
genoemd. Het generieke investeringsklimaat zegt iets over de mate waarin Nederland in algemene 
zin aantrekkelijk is voor private investeringen. 

 
2.2 De aantrekkelijkheid van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat 
Uit het rapport van Dialogic komt naar voren dat Nederland in algemene zin een aantrekkelijk 
investeringsklimaat heeft. Dit is ook terug te zien aan de toppositie van Nederland in verschillende 
internationale ranglijsten. De kracht van Nederland ligt vooral in het feit dat Nederland in de 
breedte goed scoort. Nederland scoort op bijna alle factoren op zijn minst gemiddeld. Nederland 
scoort daarnaast sterk op de factor infrastructuur.  

De ranglijsten over het investerings- en vestigingsklimaat zijn gebaseerd op metingen uit het 
verleden. Zoals ook in het rapport van Dialogic aangegeven, zijn recente ontwikkelingen (Brexit, 
Corona, stikstofproblematiek etc.) daarom ook nog niet meegenomen in deze ranglijsten. In juli 
2021 hebben ca 50 werkgeversorganisaties en gemeenten een manifest uitgebracht waarin zij hun 
zorgen uiten over de recente verslechtering van het Nederlandse vestigingsklimaat. In het manifest 
wordt onder andere gewezen op de stikstofproblematiek die belemmeringen opwerpt voor veel 
(duurzame) investeringen, de (fiscale) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, toenemende krapte 
op de woningmarkt en de teruglopende kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (PISA-score).  

Daarbij zijn voor de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat, zoals Dialogic in haar onderzoek 
aangeeft, ook de gepercipieerde eigenschappen van de samenleving van belang. Bij de factor 
kwaliteit van leven speelt die perceptie bijvoorbeeld een rol en ook bij hoe welkom bedrijven zich 
voelen in een land. De trend van een toenemend negatief sentiment ten aanzien van 
(internationale) bedrijven heeft dus een negatief effect op deze perceptie en daarmee op het 
investeringsklimaat.  

 
2.3 Investeringsklimaat voor bestaande energie-intensieve industrie  
Nederland is goed gepositioneerd voor de energie-intensieve basisindustrie, met onder meer 
aansluitingsmogelijkheden op bestaande industriële clusters en uitstekende infrastructurele 
faciliteiten die toegang geven tot de Europese afzetmarkt. Specifiek voor deze bedrijven is de 
noodzaak voor verduurzaming. Om te kunnen verduurzamen zal de energie-intensieve industrie 
grote investeringen moeten doen, niet alleen gericht op de klimaatdoelen van 2030 
(Klimaatakkoord), maar ook voor de langer termijn verdienmodellen richting 2050. Zoals is 
aangegeven in de Kamerbrief van 17 april 2020 gaat het voor de periode tot 2030 om 
investeringen van tussen de €10 – 15 miljard.3 De inzet van het kabinet is om die investeringen, 
van veelal buitenlandse bedrijven in Nederland, ook hier plaats te laten vinden.  

Naast de generieke factoren van het investeringsklimaat, is voor deze specifieke bedrijven de 
aanwezigheid van de juiste (energie)infrastructuur een belangrijke factor. Het kabinet zet daarom 
met het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie in op een plan van aanpak voor het 
versneld kunnen aanleggen van de benodigde infrastructuur voor deze energie- en klimaattransitie. 
Een andere factor die specifiek voor deze bedrijven van belang is, is de aanwezigheid van goed 
geschoold technisch personeel. Tot slot is bij het doen van verduurzamingsinvesteringen voor 
bedrijven de mate van voorspelbaarheid van belang, bijvoorbeeld over het beleid en de 
beschikbare incentives ten aanzien van klimaat. Het gaat hier in de regel om meerjarige, 
grootschalige en kapitaalintensieve investeringen waardoor deze voorspelbaarheid een belangrijke 
factor is in het specifieke investeringsklimaat.  

 
3 Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 



2. Invloed Shell vonnis op factoren van het investerings- en vestigingsklimaat 
3.1 Invloed op generiek investerings- en vestigingsklimaat 
Op de meeste factoren die van invloed zijn op het investerings- en vestigingsklimaat heeft het 
Shell vonnis geen invloed. Zo heeft het vonnis geen invloed op factoren als infrastructuur, 
gezondheid en kwaliteit van leven, onderwijs en kennisinfrastructuur of arbeidsmarkt. De factor die 
mogelijk wél beïnvloed wordt door het vonnis, is de factor instituties.  
 
3.2 Factor Instituties 
De factor instituties is het juridische en bestuurlijke raamwerk waaronder bedrijven, burgers, 
overheid en andere publieke en private organisaties interacteren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
de wijze waarop de publieke en private sector bestuurd worden en welke mate er ethisch gedrag 
wordt vertoond.  
 
We zien al langer dat er een maatschappelijke trend gaande is dat het bedrijfsleven, en zeker de 
grote multinationale ondernemingen, steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor en 
afgerekend worden op hun impact op mens en milieu (-> people, planet & profit). Sinds 2016 staat 
in de Corporate Governance Code, een zelfregulerend instrument met principes en best practice 
bepalingen gericht op het stimuleren van goed ondernemingsbestuur bij beursgenoteerde 
vennootschappen, het begrip lange termijn waardecreatie centraal. Van bestuurders en 
commissarissen wordt verwacht dat zij duurzaam handelen door zich bij de uitoefening van hun 
taken te richten op creatie van waarde op de lange termijn. Daarnaast wordt op Europees niveau in 
rap tempo nieuwe regels voorbereid voor een groenere en schonere economie. De Europese 
Commissie bereidt een pakket aan maatregelen voor onder meer gericht op het bevorderen van 
duurzaam ondernemingsbestuur, het verminderen van kortetermijndenken op kapitaalmarkten en 
het verbinden van financiering en duurzaamheidsdoelstellingen. In de Nederlandse politiek is deze 
ontwikkeling ook zichtbaar. In de motie Sneller en Slootweg van oktober 2020 wordt de regering 
gevraagd om onderzoek te doen naar wetgeving voor verdergaande verantwoording door 
ondernemingen en hun bestuurders over de strategie en de uitvoering daarvan in relatie tot 
maatschappelijke thema’s. De rechtszaak tegen Shell past in deze trend.  
 
Het bedrijf Shell heeft het Klimaatakkoord ondertekend en voldoet met haar concernbeleid aan alle 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Milieudefensie c.s. heeft Shell echter in rechte 
betrokken, omdat zij meent dat Shell niet voldoende doet en haar CO2-uitstoot verder moet 
reduceren. De rechtbank heeft in haar vonnis de vordering van Milieudefensie toegewezen met dien 
verstande dat Shell in 2030 haar CO2-uitstoot moet reduceren tot 45% te realiseren ten opzichte 
van 2019. Dit vonnis legt een reductieverplichting op aan Shell dat zowel de uitstoot van CO2 van 
de Shell-groep in Nederland als buiten Nederland en Europa raakt. De reductieverplichting valt 
hiermee buiten het nationaal en internationaal klimaatbeleid. Verder heeft Shell ook een 
inspanningsverplichting richting haar afnemers opgelegd gekregen. 
 
We zien internationaal een toenemend aantal rechtszaken tegen bedrijven over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dat bedrijven in Nederland altijd een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en hier civielrechtelijk op kunnen worden aangesproken is niet nieuw. 
Uit de juridische analyse volgt dat bedrijven, ook als zij aan alle geldende wet- en regelgeving 
voldoen, de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het civiele recht kunnen overtreden. Deze 
uitspraak is uniek in het feit dat het voor het eerst is dat een bedrijf via het civiel recht 
aansprakelijk wordt gesteld voor haar wereldwijde klimaatuitstoot. Het vonnis geeft dus aan dat, 
ook als het gaat om klimaatbeleid en duurzaamheid, bedrijven worden geacht een eigen 
verantwoordelijkheid te hebben ten aanzien van hun CO2-uitstoot en de noodzaak tot reductie. 
Deze verantwoordelijkheid kan verder gaan dan wet- en regeling of de afspraken die zij hierover 
bijvoorbeeld hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. 
 
Dat waar Shell in deze uitspraak voor verantwoordelijk wordt gehouden verder gaat dan de 
geldende wet- en regelgeving, leidt bij het bedrijfsleven tot onzekerheid. Het bedrijfsleven 
omschrijft de kloof tussen waar de geldende wet- en regelgeving bedrijven toe verplicht en waar 



bedrijven door de maatschappij verantwoordelijk voor worden gehouden en op worden afgerekend 
als een “public governance gap”. Hierdoor ervaren bedrijven onzekerheid ten aanzien van de eisen 
die aan hen gesteld worden en waar zij aan moeten voldoen op het gebied van duurzaamheid en 
klimaat. Ook roept dit bij bedrijven de vraag op of zij ook – op andere terreinen dan klimaat – 
aansprakelijk zullen worden gesteld voor hun impact. Deze onzekerheid heeft negatieve gevolgen 
voor het investeringsklimaat, zeker gezien voorspelbaarheid een belangrijke factor is voor 
bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve verduurzamingsinvesteringen.  
 
Deze uitspraak kan daardoor tot gevolg hebben dat bedrijven deze verduurzamingsinvesteringen 
uitstellen totdat zij minder onzekerheid ervaren over de eisen die aan hen worden gesteld. De 
onzekerheid zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat bedrijven overgaan tot desinvesteringen 
in Nederland en deze elders – met meer uitstoot – voortzetten. Anderzijds kan dit vonnis van de 
rechter er ook voor zorgen dat bedrijven, met name in de energie-intensieve industrie, sneller 
zullen overgaan tot verduurzaming van hun activiteiten. Hiermee verkleinen zij zelf de kans dat zij 
door organisaties als Milieudefensie voor de civiele rechter worden gedaagd. Of hiervan sprake zal 
zijn is nog niet duidelijk en hangt mede af van de uitkomst in hoger beroep van deze procedure en 
de uitkomsten van eventuele vergelijkbare rechtszaken in andere landen. 
 

3. Conclusie analyse impact op het investerings- en vestigingsklimaat 
Concluderend, kunnen we stellen dat op basis van de verschillende ranglijsten het Nederlandse 
vestigings- en investeringsklimaat er in algemene zin goed voor staat, maar dat er zorgen zijn over 
hoe dit klimaat zich ontwikkelt. Nederland is goed gepositioneerd voor energie-intensieve 
basisindustrie. In die industrie zijn de komende jaren grote verduurzamingsinvesteringen 
noodzakelijk. De juiste (energie)infrastructuur en goed geschoold technische personeel zijn 
belangrijke factoren in het specifieke investeringsklimaat voor deze bedrijven. De Shell-uitspraak 
leidt bij bedrijven tot onzekerheid over waar zij aan moeten voldoen. Deze onzekerheid heeft 
negatieve gevolgen voor het investeringsklimaat, zeker gezien ook voorspelbaarheid een 
belangrijke factor is voor bedrijven voor het doen van meerjarige en kapitaalintensieve 
verduurzamingsinvesteringen. Welke gevolgen deze uitspraak uiteindelijk heeft voor de 
verduurzamingsinvesteringen in Nederland is nu nog onzeker.  

 



Dilemma’s voor overheid na aanleiding van Shell vonnis 

CONCEPT 

Inleiding 
Er is trend gaande dat het bedrijfsleven, en zeker de grote multinationale ondernemingen, steeds 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor en afgerekend op hun impact op mens en milieu (-> 
people, planet & profit). Hierin past ook het aantal toegenomen rechtszaken over schendingen van 
mensenrechten in het kader van klimaatverandering. Dit vonnis verschilt van nationaal en 
internationaal klimaatbeleid aangezien het niet per land doelen stelt maar juist buiten-territoriaal 
aan Shell een opdracht geeft.  

De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell is een voorbeeld waar een bedrijf verantwoordelijk wordt 
gehouden voor de gevolgen van haar concernbeleid voor het milieu. Daarbij beroept Milieudefensie 
zich op het beschermen van de mens tegen klimaatverandering.  

Het hoofddilemma is dan: 

Door het Shell-vonnis ervaren bedrijven onzekerheid over de reductieverplichting waar zij, naar de 
toekomst toe, aan moeten voldoen. Deze onzekerheid kan er, zeker bij gevestigde industrie, toe 
leiden dat zij investeringen uitstellen totdat er meer zekerheid is en ook minder ambities zullen 
uitspreken op dit vlak. Voor de overheid is dit onwenselijk omdat we willen dat bedrijven zo snel 
mogelijk verduurzaminginvesteringen doen. Tegelijk hebben bedrijven altijd een eigen 
verantwoordelijkheid voor hun impact op mens en milieu. Hier kunnen zij civielrechtelijk op worden 
aangesproken. Welke rol kan en wil de overheid spelen om deze onzekerheid bij bedrijven te 
verminderen, zodat het risico op het uitstellen van investeringen wordt beperkt?   

Deze onzekerheid bij bedrijven speelt mogelijk ook op aspecten breder dan klimaat. Welke rol kan 
en wil de overheid spelen op deze andere aspecten? Welke instrumenten zijn hiervoor? (denk o.a. 
aan Corporate Governance Code en Europese wetgeving) 

Hieronder eerst dilemma’s vanuit het vonnis voor klimaatperspectief en de dilemma’s voor het 
bedrijvenbeleid. In onderstaand schema is dit weergeven  
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Klopt het om het verdrag van Parijs als uitgangspunt te nemen en hoe stel je vervolgens vast of 
een bepaald reductiedoel voldoende in lijn is met het 1,5°C doel? De rechtbank heeft gekeken naar 
de meest recente wetenschappelijke inzichten en het resterende koolstofbudget. Nederland heeft 
zich ook gecommitteerd aan het 1,5°C doel en er zijn in EU verband afspraken gemaakt om de 
broeikasgasemissies terug te brengen zodat de EU (en daarmee Nederland) haar bijdrage levert 
aan het halen van dat doel. Maar het Nederlandse en Europese klimaatbeleid richten zich op 
emissies op Nederlands en Europees grondgebied, en geven dus geen houvast voor emissies van 
Nederlandse (of Europese) bedrijven die ook buiten de EU actief zijn en daar verantwoordelijkheid 
dragen voor broeikasgasuitstoot. Een belangrijke aanvullende vraag is hoe CO2 compensatie een 
rol speelt bij de vaststelling van een mogelijke reductieverplichting voor individuele bedrijven. 

Deelvraag 3: welk beleidsinstrumentarium is mogelijk? Wat is de impact op bedrijfsleven en 
overheid en op welke punten is het zinvol om internationale samenwerking te zoeken?  

Overheden zetten momenteel beprijzing, subsidiëring en normering in om klimaatdoelen dichterbij 
te brengen. Er zijn zowel inhoudelijke verplichtingen (denk aan gebouwnormering) als bijvoorbeeld 
rapportageverplichtingen. De vraag is welk type instrumentarium doeltreffend en uitvoerbaar is als 
bedrijven door de overheid verplicht zouden worden hun uitstoot te verlagen.  

Bij die overweging dient nadrukkelijk de optie te worden onderzocht om aansluiting te zoeken bij 
initiatieven uit de sector zelf of van maatschappelijke instellingen, zoals het Science Based Target 
initiative (SBTi), wat ondersteund wordt door onder meer het World Resources Institute, het United 
Nations Global Compact en het Wereldnatuurfonds. Bedrijven uit alle sectoren en van allerlei 
omvang zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten. Nederlandse bedrijven die daarbij zijn 
aangesloten zijn onder meer Heineken, DSM en Philips. Eveneens dient te worden bekeken bij welk 
Europees en mondiaal beleid kan worden aangesloten. 

Tenslotte: als we bedrijven in Nederland willen laten rapporteren over en als we mogelijk willen 
handhaven op emissies die voortvloeien uit het volledige concernbeleid, ook voor het deel dat 
buiten Nederland of de EU ligt, om zo een oordeel/inschatting te kunnen maken of het beleid in lijn 
is met het 1,5°C doel, heeft dat gevolgen voor uitvoeringskosten, regeldruk en zal dat een beslag 
leggen op de capaciteit bij de Rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties.  
 
Deelvraag 4: benodigd flankerend beleid 

Indien de Nederlandse overheid er voor kiest om (individuele) bedrijven te verplichten tot 
uitstootreductie is de vraag of en in hoeverre de overheid deze bedrijven daarbij kan en moet 
ondersteunen. 

Een ander dilemma is om te onderzoeken of bedrijven richting moeten krijgen wat van belang is 
voor hun klimaatbeleid en of de overheid moet duiden hoe Nederlandse bedrijven hun invloed via 
hun ketens kunnen aanwenden voor het reduceren van de broeikasgasuitstoot, bijv. via beleid of 
wet- en regelgeving. Zo bestaan er bijv. in de landbouwsector initiatieven voor ontbossingsvrije 
ketens. De hulp die de overheid hierbij kan bieden, bijv. via de financiële ondersteuning van het 
bedrijfsleven in het buitenland, is echter beperkt. Voor de meeste grote bedrijven zoals Shell geldt 
dat het merendeel van hun uitstoot zich in het buitenland bevindt. De uitspraak van de rechter 
stelt ons dus voor het dilemma of en hoe we ons buitenland instrumentarium hiervoor kunnen 
aanwenden, gegeven dat een forse emissiereductie ingrijpende transities vergt en zal doorwerken 
in alle processen van een bedrijf.  

 
Ad. Toelichting SBTi 

Bedrijven die zich bij dit initiatief willen aansluiten moeten 5 stappen doorlopen: 1) ze moeten via 
een ‘letter of intent’ aangeven een ‘science based target’ te willen stellen; 2) het ontwikkelen van 
een reductiedoel op basis van de criteria van SBTi; 3) dat reductiedoel presenteren bij SBTi voor 
validatie; 4) het reductiedoel breed communiceren richting stakeholders; en 5) jaarlijks concern 
breed rapporteren over de emissies en voortgang tot het doel monitoren. SBTi heeft haar 
standaard onlangs aangescherpt en vraagt aangesloten bedrijven om hun bedrijfsactiviteiten in lijn 
te brengen met 1.5 graad. Het dilemma bij de aansluiting van dergelijke initiatieven is dat deze 
initiatieven een vrijwillig karakter kennen en continu in ontwikkeling zijn. Juist omdat dit initiatief 



continue in ontwikkeling is biedt het mogelijk wat meer comfort dan het EU en nationale beleid dat 
gebaseerd is op een vast reductiedoel (55% Europees), dat minder dynamisch is en minder 
rekening houdt met een kleiner wordend koolstofbudget. Wat nog wel de vraag is, is op basis van 
welke criteria je als rijksoverheid een dergelijk initiatief zou aanbevelen.  

Ad. CO2 compensatie 

Een ander element dat in het vonnis een grote rol speelt, is de mogelijkheid om CO2 uitstoot te 
compenseren. De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is nog relatief jong, maar groeit de laatste jaren 
flink. Consumenten willen hun aankopen steeds vaker compenseren en bedrijven spelen daar op in. 
De vrijwillige CO2 compensatiemarkt is op dit moment niet erg transparant en er zijn verschillende 
certificeringsmethoden. Dit leidt tot vragen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze CO2-
certificaten en hun aanbieders (zie de recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over de 
claim van Shell dat compensatie aan de pomp leidt tot CO2-neutraal rijden).  
Gezien de groeiende aandacht zowel nationaal als internationaal voor CO2 compensatie zal de druk 
op de overheid mogelijk toenemen om meer transparantie te verschaffen, maar vanwege het 
internationale karakter van de markt lijken de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid 
beperkt. Dit voorjaar heeft EZK daarom de Commissie benaderd om mogelijkheden voor toezicht 
op deze markt te onderzoeken.  
Een aspect dat hierbij aandacht verdient, is de rol van CO2 compensatie ten opzichte van CO2 
reducties. CO2 compensatie speelt een rol in het reduceren van onvermijdelijke emissies of als 
tijdelijke oplossing voor zolang technologische oplossingen voor bedrijven niet beschikbaar zijn, 
maar daarnaast zijn vergaande broeikasgasreducties op korte termijn nodig om het 1,5°C doel te 
kunnen halen. Met andere woorden: CO2 compensatie kan niet gebruikt worden als excuus om op 
korte termijn geen CO2 te reduceren.  
Er is op dit moment veel onduidelijkheid over dit thema; wordt er niet te veel gerekend op de 
mogelijkheid van compensatie, hoeveel kan er maximaal gecompenseerd worden, wie controleert 
dat? 
(PM aanvullingen LNV, verwijzingen UNEP Gap Report, evt. New Climate Institute). 

Dilemma’s voor het bedrijvenbeleid 
 
Het Shell vonnis past in de trend dat bedrijven sterker worden afgerekend op hun impact op mens 
en milieu. Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat hierdoor een zogenaamd “public governance 
gap” kan ontstaan. Zij menen dat hierdoor een kloof ontstaat tussen waar de geldende wet- en 
regelgeving bedrijven toe verplicht en waar bedrijven door de maatschappij voor verantwoordelijk 
worden gehouden en op worden afgerekend.  
 
In de analyse van investeringsklimaat is gekeken welke directe gevolgen het vonnis heeft voor het 
investerings- en vestigingsklimaat. Belangrijkste conclusie is dat het Shell-vonnis bij bedrijven leidt 
tot meer onzekerheid en onvoorspelbaarheid over waar zij aan moeten voldoen.  

Het vonnis is echter niet zomaar van toepassing op andere bedrijven. Voor het huidige Shell-vonnis 
is de vraag of deze ook mogelijke precedentwerking heeft naar andere bedrijven in Nederland. In 
de uitspraak heeft de rechter 14 omstandigheden genoemd – o.a. dat Shell haar hoofdkantoor in 
Nederland heeft waar het concernbeleid wordt ontwikkeld – die van belang zijn voor dit vonnis. 
Voorbehoud is hier op zijn plaatst, maar het lijkt erop dat het aantal bedrijven waarvoor deze 
omstandigheden ook gelden beperkt is in Nederland.  
 

Bedrijven hebben in ieder geval aangegeven dat zij extra onzekerheid ervaren ten aanzien van de 
eisen die aan gesteld worden op het gebied van mensenrechten. Dit is mogelijk breder dan 
gevaarlijke klimaatverandering. Deze onzekerheid heeft een negatieve impact op het 
investeringsklimaat. 

 
Er lopen nu al verschillende trajecten vanuit de overheid die raken aan de trend dat bedrijven 
steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. Zo is daar het 
IMVO beleid en corporate governance code. Beiden hebben geen verplichtend karakter maar 



verwachten wel dat bedrijven aan deze verantwoordelijkheid voldoen en hierover rapporten. 
Tegelijkertijd loopt er een Europees initiatiefwetsvoorstel die mogelijk wel een meer verplichting 
karakter zal krijgen. De looptijd hiervan is naar verwachting zeker 2 tot 4 jaar.  
 
Dit alles leidt tot een aantal dilemma’s voor het bedrijvenbeleid:  

- Op welke aspecten van mens en milieu – naast klimaat – speelt deze trend dat bedrijven 
een bredere verantwoordelijkheid hebben 

- Mogelijke precedentwerking (o.a. rol hoofdkantoren) van het Shell-vonnis draagt bij aan 
onzekerheid bij het bedrijfsleven. Welke mogelijke rol kan de overheid spelen om deze 
onzekerheid te verminderen?    

- Moet de overheid zich inzetten om de door bedrijven ervaren “public governance gap” te 
dichten, of is daar geen rol voor de overheid weggelegd?  

- Bedrijven geven aan dat zij door de Shell-uitspraak vrezen eerder te worden afgerekend op 
het moment dat zij maatschappelijke doelen stellen. Dit leidt er mogelijk toe dat bedrijven 
terughoudender worden met het stellen van deze doelen. Dit is vanuit perspectief van de 
overheid onwenselijk. Welke rol kan de overheid hier in spelen? ?   

- Welke beleidsopties heeft de overheid om de door bedrijven ervaren “public governance 
gap” te verkleinen?  

o Stimulerend 
 Corporate governance code 
 Op niveau individuele bedrijven (maatwerk / sociaal contract) of nationaal  

o Wetgeving en stellen van normen 
o Europees of nationaal   

 



Annotatie Shell vonnis – ACKE oktober 2021 

Toelichting 

Tijdens de vorige ACKE vergadering is de analyse van het Shell vonnis besproken. Op basis van de 
analyses, interdepartementale sessies en de reactie van de bewindslieden EZK is de Tweede 
Kamerbrief opgesteld (zie bijlage). De analyse wordt niet als bijlage toegevoegd aan de brief. 

De brief stelt dat er geen directe juridische aanleiding is voor de Nederlandse overheid om haar 
(klimaat)beleid te wijzigen. Aangezien Shell hoger beroep heeft ingesteld zijn de precieze gevolgen 
van de uitspraak lastig te bepalen. Wel signaleert de brief dat bedrijven meer 
investeringszekerheid zullen ervaren als helder is waar zij aan moeten voldoen. Hier is het 
Nederlandse klimaat- en IMVO-beleid op gericht. De brief verwijst naar het volgende kabinet om 
verdere invulling te geven aan deze beleidsterreinen. 

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal de brief mede-
ondertekenen. 

Gevraagd besluit: 

• Goedkeuring van de ACKE wordt gevraagd om de brief als hamerstuk door te sturen naar de MR.

Bijlage X – Tweede Kamerbrief Shell vonnis 
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Annotatie Shell vonnis t.b.v. ACKE oktober 2021 

Annotatie – inbreng  

• U kunt  het woord geven voor een korte toelichting op de brief.
• U kunt melden dat de brief zal worden doorgeleid naar de MR en dat de brief in november

naar de Tweede Kamer zal worden verzonden.

Toelichting 

• De brief stelt dat er geen directe juridische aanleiding is voor de Nederlandse overheid om
haar (klimaat)beleid te wijzigen. Aangezien Shell hoger beroep heeft ingesteld zijn de
precieze gevolgen van de uitspraak lastig te bepalen. Wel signaleert de brief dat bedrijven
meer investeringszekerheid zullen ervaren als helder is waar zij aan moeten voldoen. Hier
is het Nederlandse klimaat- en IMVO-beleid op gericht. De brief verwijst naar het volgende
kabinet om meer invulling te geven aan deze beleidsterreinen.

• Begin oktober is overlegd met de bewindslieden van EZK. Zij gaven aan een duidelijke
voorkeur te hebben zo min mogelijk in te gaan op het vonnis zelf aangezien er hoger
beroep is ingesteld.

o Deze voorkeur betekent impliciet ook dat de analyse niet wordt gedeeld met de
Tweede Kamer. Intern moet nog worden bekeken hoe we met de analyse om willen
gaan bij een eventueel WOB verzoek.

o De analyse van het vonnis (ca. 70 pagina’s) blijft daarmee intern.
o Onderdeel van de analyse is een uitvoerige lijst met klimaatgerelateerde

rechtszaken in de wereld. De enige met het Shell vonnis vergelijkbare rechtszaak
lijkt de zaak tegen Total in Frankrijk. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan,
waardoor het Shell vonnis een unieke uitspraak is.

• Er staat nog een PM in de brief. Zodra de Klimaatnota is verzonden, zal deze worden
ingevuld.

• De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal de brief mede
ondertekenen wegens de passages over het IMVO-beleid.

Afstemming departementen 

• De brief is vooraf ambtelijk afgestemd met BZ, I&W, JenV, Fin, LNV en SZW.
• BZ, Fin en BZK komen mogelijk met aanvullende suggesties.
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in fossiele brandstoffen op verzoek van milieuorganisaties en Filipijnse burgers.

Hopelijk kun je hiermee uit de voeten. 

Daarnaast zou je de volgende algemene zin over de analyse van het vonnis kunnen opnemen: 

Of het vonnis dat door de rechtbank is gewezen tussen Milieudefensie c.s. en Shell gevolgen
heeft voor bedrijven ten aanzien van hun CO2-emissies en reductiedoelstellingen kan op dit
moment nog niet beoordeeld worden. De zaak is namelijk nog onder de rechter. Vooralsnog
geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm enkel is ingevuld voor Shell en derhalve geldt
de opgelegde reductieverplichting ook enkel voor Shell. In hoeverre de overwegingen van de
rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere bedrijven, is op voorhand lastig te
beantwoorden. Dit is sterk casus gebonden. Of het vonnis daadwerkelijk kan leiden tot
mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven hangt af van het verdere verloop van de
procedure. Shell heeft hoger beroep ingesteld, dus de uitkomst in hoger beroep en mogelijk
zelfs cassatie, dient afgewacht te worden.
 
Groet, 
 

 
[1] Notre Affaire à Tous and Others v. Total - Climate Change Litigation (climatecasechart.com).
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Stand van zaken Shell vonnis – 7 oktober 2021 

Agenda en annotatie:  

1. Concept Tweede Kamerbrief
a. N.a.v. het overleg met de bewindslieden afgelopen 5 oktober is de concept

TK-brief opgesteld (zie bijlage 1). De hoofdlijn is: het vonnis heeft geen
directe juridische consequenties voor de Nederlandse overheid. Wel is er
sprake van een zichtbare trend, waarbij over de hele wereld een forse
toename van het aantal klimaatzaken te zien is. Deze kunnen gevolgen
hebben voor het Nederlandse investeringsklimaat. Zolang de zaak nog
onder de rechter ligt kan echter niks worden gezegd over de precieze
consequenties. Nederland pleit voor een Europees level playing field en
steunt IMVO-wetgeving alsook vrijwillige inspanningen van bedrijven, zoals
het aansluiten bij het Science Based Target Initiative (SBTi). De overheid
gaat onverkort door met het reeds ingestelde klimaatbeleid. We geven op
volle kracht uitvoering aan het Nederlandse Klimaatakkoord, de
Parijsdoelen en de Europese Green Deal. Met de twaalf grote uitstoters
worden mogelijkheden voor maatwerk verkend, waarover besloten wordt
door het volgende kabinet.

b. Deze concept brief wordt interdepartementaal besproken tijdens een
gezamenlijke werkgroepsessie op 12 oktober. De overige departementen
zullen dan ook worden bijgepraat over de reactie van onze bewindslieden.

2. Proces richting ACKE – 26 oktober
a. De definitieve brief wordt 14 oktober aan u voorgelegd. U – en later de

bewindslieden – ontvangt dan ook de volledige lijst met overige
rechtszaken.

b. Op 26 oktober staat de TK-brief geagendeerd in de ACKE. De stukken
hiervoor moeten ca. 20 oktober worden verzonden. We gaan er vanuit dat
er niet opnieuw een gesprek zal worden gevoerd met de bewindslieden en
dat we kunnen volstaan met het toezenden van de brief en een nota.

i. Ons advies is de analyse met de brief mee te sturen. De
bewindslieden lijken hier geen voorstander van te zijn. Echter kan
dit wegens de WOB en de korte TK-brief wellicht toch wenselijk zijn.

Beslispunten: 

1. Uw reactie op de concept TK-brief wordt gevraagd.
2. Uw akkoord wordt gevraagd op het verdere proces richting ACKE.
3. Uw reflectie wordt gevraagd op het al dan niet meesturen van de analyses als

bijlage bij de Tweede Kamerbrief.
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