


Concept TK-brief Shell vonnis 

Geachte voorzitter, 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: ‘Shell vonnis’) in de 
procedure die was aangespannen door zeven stichtingen en verenigingen (waaronder 
Milieudefensie) en ruim 17.000 individuele eisers tegen Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’). De 
rechtbank heeft RDS bevolen 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. De door de rechtbank 
opgelegde reductieverplichting ziet toe op de hele energieportefeuille van de Shell-groep en op het 
gezamenlijke volume van alle emissies van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten 
aanzien van de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en afnemers (scope 2 en 3) een 
zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na 
te komen en het concernbeleid voor de Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS is ook 
niet verplicht om in Nederland zijn emissies verder te verlagen, zolang door maatregelen elders in 
de wereld de opgelegde reductiedoelstelling wordt gehaald. Het is de eerste keer dat een 
Nederlandse rechter een bevel heeft opgelegd aan een concern om haar wereldwijde uitstoot van 
CO2 terug te dringen.  

De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. De Kamer heeft mij gevraagd om een 
schriftelijke appreciatie van de uitspraak. In de Kamerbrief van 13 juli 2021 heb ik toegezegd na de 
zomer een uitgebreidere analyse van dit vonnis met u te delen. Interdepartementaal is uitgezocht 
wat deze uitspraak – behoudens het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep – betekent.   

Met deze brief geef ik, mede namens de Ministeries x, x, x, inzicht in de resultaten van deze 
analyse. 

Juridische effecten binnen- en buitenland 

Het vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid.  
Of het vonnis gevolgen heeft voor andere bedrijven dan Shell kan vooralsnog niet beoordeeld 
worden. RDS heeft inmiddels hoger beroep ingesteld van dit vonnis, zodat de zaak nog onder de 
rechter is en over deze zaak geen uitspraken kunnen worden gedaan. Vooralsnog geldt dat de 
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk Wetboek enkel is ingevuld voor RDS en 
derhalve geldt de door de rechtbank opgelegde reductieverplichting ook enkel voor RDS. 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; de uitkomst in hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. 

Wel is er sprake van een zichtbare trend, waarbij over de hele wereld een forse toename van het 
aantal klimaatzaken te zien is. De procedures richten zich niet meer alleen tegen overheden, 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. 
Er is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak.   

Andere vergelijkbare zaken worden gevoerd in Duitsland (al sinds 2015), Frankrijk, Nieuw-Zeeland 
en Australië waarbij NGO’s en burgers bedrijven aansprakelijk stellen voor hun CO2-emissies en de 
gevolgen daarvan dan wel verzoeken om een verplichting tot CO2-reductie. In bredere zin wordt 
door NGO’s en burgers in juridische procedures opgekomen tegen gevaarlijke klimaatverandering. 
Zo is in Polen de bouw van een kolencentrale tegengehouden en loopt in de Filipijnen een 
onderzoek door de Commissie van de mensenrechten tegen 50 investeerders in fossiele 
brandstoffen op verzoek van milieuorganisaties en Filipijnse burgers. 

Klimaatbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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Er is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven steeds meer verantwoordelijk 
wordt gehouden voor hun impact op mens en milieu. De overheid zet in op een gelijk speelveld 
voor de in Nederland gevestigde bedrijven. Het kabinet heeft in oktober 2020 na een evaluatie van 
het beleid met betrekking tot het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-
beleid) geconcludeerd dat het huidige IMVO-beleid onvoldoende effectief is en dat vernieuwing 
nodig is. Voor een effectief beleid is een doordachte mix van verplichtende en vrijwillige 
maatregelen nodig. De verplichtende maatregel die daarbij als het meest effectief wordt gezien is 
een brede due diligence verplichting, bij voorkeur op Europees niveau uit het oogpunt van een 
gelijk speelveld en een grotere effectiviteit van beleid. Het kabinet ziet de invoering van een brede 
due diligence verplichting dan ook als kernonderdeel van het nieuwe IMVO-beleid. Op dit moment 
werkt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan bouwstenen voor 
IMVO-wetgeving.1 

De Europese Commissie werkt ook aan een richtlijnvoorstel om duurzaamheid beter in te bedden 
binnen het corporate governance raamwerk zodat de lange termijn belangen van het bestuur, 
aandeelhouders, stakeholders én de samenleving meer in lijn met elkaar worden gebracht. De 
verwachting is dat de Europese Commissie eind oktober 2021 met een richtlijnvoorstel komt. 

De Nederlandse overheid neemt voorts maatregelen om invulling te geven aan haar eigen 
verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Hier gaan we onverkort 
mee door. Vanzelfsprekend blijft het kabinet gecommitteerd aan het halen van de Europese CO2 
reductiedoelen en de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Op 7 juli jl. heeft de Kamer motie 
Bontenbal/Grinwis over maatwerk2 aangenomen, die het kabinet oproept tot het maken van 
gerichte, ambitieuze maatwerkafspraken met de twaalf grote uitstoters, waar RDS er een van is. 
Het kabinet geeft uitvoering aan de motie door hierover verkennende gesprekken te voeren met de 
twaalf grote uitstoters. Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over eventuele 
vergaande afspraken met bedrijven. 

 

Tot slot 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de analyse van de gevolgen van het 
Shell vonnis. Het Shell vonnis geeft de Nederlandse overheid geen directe aanleiding tot 
aanpassing van het klimaatbeleid. De Nederlandse overheid blijft op volle kracht uitvoering geven 
aan het Nederlandse Klimaatakkoord, de Parijsdoelen en de Europese Green Deal. Daar waar 
supranationale verplichtingen effectiever zijn, zet Nederland in op Europese (zoals de IMVO-
wetgeving) en internationale trajecten. In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid alle 
inspanningen van bedrijven, zoals het aansluiten bij het Science Based Target Initiative (SBTi), die 
op vrijwillige basis verantwoordelijkheid nemen voor hun reductieopgave. Dit kan Nederland op de 
lange termijn een concurrentievoorsprong geven op andere landen. 

 

Hoogachtend, 

 

Stef Blok 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 
1 Kamerstukken II, 2020/2021, 26 485 nr. 373 
2 [PM] #kamerstuk! 
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Shell vonnis gezamenlijke werkgroep 
Investeringsklimaat 

• Wel aangeven dat vonnis invloed heeft op het investeringsklimaat, maar dat ’t een factor is die
je niet makkelijk meet, dus precieze effect lastig te bepalen. ACTIE : tekstsuggestie
voor aanpassing doen.

IMVO 

• , BuZa: Belangrijk zwaartepunt bij IMVO. Op dit moment wordt gewerkt aan
een aparte Kamerbrief over de bouwstenen van IMVO. Bespreking in Ministerraad op 6
november.

• Lijkt alsof IMVO de centrale inzet is wat we doen. Maar balans lijkt nu wel te ver
doorgeslagen hier naartoe in de brief. Er is nog geen huidige IMVO-regelgeving en klimaat
wordt in beperkte mate meegenomen. Hangt sterk af wat er uit BXL komt en welke invulling
wordt gegeven aan klimaat. Zo ver zijn we nog niet. Graag nog eens volgende versie van de
brief langs sturen.

• Algemene indruk: we zeggen dat het geen effect heeft en dat er niks veranderd hoeft te
worden, maar we geven ook aan dat er een trend is en dat passend beleid daarvoor nodig is. Is
dat niet hinken op twee benen? Wat is de hoofdboodschap van de brief?

• Waar is de analyse? En wat wordt de opvolging? Er lag een mooi discussie/dilemma stuk. Als
dat niet in de brief komt, wat wordt dan de status van dat stuk?

• : we zeggen eerst iets over het vonnis en dat we er weinig van kunnen zeggen.
Daarna gaan we in op de bredere maatschappelijke trend. Wat zien we nog verder gebeuren?
IMVO is een belangrijk onderdeel, maar kunnen we beter balanceren door eerst te starten met
een stukje over klimaatbeleid. Zeker omdat klimaat minder groot onderdeel wordt van IMVO.

o , LNV: Klimaatnota gaat 28 oktober naar de Kamer, dus kan met een
simpele verwijzing evt. worden opgelost zonder in deze brief er teveel op in te gaan.
ACTIE : toevoegen.

• En de opmerking over liever internationaal gaat enkel over IMVO-beleid, en niet over
klimaatbeleid. Dus verduidelijken. ACTIE : aanpassen.

Brief algemeen 

• , EZK: lastige situatie waarin we opdracht krijgen geen partij te zijn en
toch een brief te schrijven. Uitkomsten van de analyse zouden erin moeten. En ook beter laten
zien wat we doen op het gebied van klimaatbeleid. We doen al heel veel.

• [Laatste zin is een onzinnige uitsmijter. Kabinet blijft inzetten op ambitieus klimaatbeleid met
dit vonnis als stimulans als laatste zin?]

•  : niet aangeven dat we van alles doen als overheid want dit vonnis bekritiseert
ons eigen beleid niet, maar juist eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Dus enerzijds
aangeven in brief wat vonnis doet voor eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en evt
anderzijds ons eigen beleid aangeven.

• , Fin: we zeggen dat de uitspraak uniek is maar gaan wel in op
vergelijkbare zaken. Tegenstrijdig? En willen we nou EU of internationaal beleid? Is
verwarrend.

•  het is de eerste unieke uitspraak. En er zijn andere, vergelijkbare zaken gestart.
Tekstsuggesties welkom.
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• , Fin: het moet duidelijk blijven dat er eigen verantwoordelijkheid is van 
bedrijven. Is niet aan de overheid om hier iets te doen. Er staat ook ergens in de brief dat een 
bedrijf iets beweert (Santos), geeft een negatieve connotatie. ACTIE : maakt er 
‘stelt’ van i.p.v. ‘beweert’.  

• , JenV: kunnen een aantal elementen uit de bijlage meegenomen worden in 
de brief? Anders potentieel conflict tussen wat in brief wordt beweert en de vragen die in de 
bijlagen worden gesteld? Precedentwerking bijv. staat anders in de analyse (enkele vb) dan in 
de brief, want daar zeggen we dat dit er niet is. 

• : meningen zeer verdeeld over de bijlagen. Aan de ACKE vragen wat ze mee willen 
sturen? Bewindspersonen EZK willen niet. Bestaan wel risico’s dat ze op een bepaalde manier 
alsnog naar buiten kunnen komen. Dus goed naar kijken. ACTIE : check welke 
delen van de analyse overeenkomen met de inhoud van de brief, en dus in de brief kunnen. 
Geen bijlagen meesturen (aanvulling ). 

 

Proces 

• Tijdspad: 
o Donderdag 14 oktober: herziene versie rondsturen naar de overige departementen. 
o Vrijdag 15 oktober: reactie departementen en richting . 
o Maandag 18 oktober: reactie  en verwerken commentaar. 
o Dinsdag 19 oktober: verzending stukken naar ACKE. 

• : erg krap tijdspad zo. Kan wel tot commentaar leiden in de ACKE. 
• : inderdaad ambitieus tijdspad. Wil daarnaast graag verder nadenken over de dilemma’s 

want het komt waarschijnlijk toch nog wel op ons af. ACTIE : check met 
klimaat? 

• : geen reactie geweest van BZK. ACTIE : check met ACKE 
contactpersoon van BZK. 

 

Conclusies 

• We kijken naar de feitelijkheden, wat nog in de brief kan. 
• Er ligt ook een maatwerk Big-12 vraag. Hoe gaan we daar mee om (i.s.m. Fin)? 
• Ontkoppeling / hoofdboodschap goed doorwerken. 
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[1] Kamerstuk, 2020/2021, 32 813, nr. 750



















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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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Concept TK-brief Shell voor ACKE
Datum: dinsdag 21 juni 2022 14:37:25
Bijlagen: 20211020_Concept TK-brief Shell vonnis.docx

Van:  
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 11:25
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Concept TK-brief Shell voor ACKE

Beste 

Ik heb de zin geschrapt. Het juridische stuk is lastig in te korten zonder de gehele schrijfwijze
aan te passen. Momenteel lukt dit niet wegens afwezigheid van de WJZ-collega’s. Ik heb 1 zin
kunnen schrappen: “De schaal en complexiteit van de middelen waarmee bedrijven die
verantwoordelijkheid naleven, kunnen evenwel variëren naargelang van deze factoren en de
ernst van de impact die hun activiteiten op de mensenrechten kunnen hebben.” In de bijlage de
nieuwe versie van de brief die straks naar de ACKE gaat.

Mogen we aan de ACKE melden dat we de analyse niet meesturen als bijlage bij de TK-brief?

Hartelijke groet,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2021 20:03
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: Re: Concept TK-brief Shell voor ACKE

Akkoord met de opmerking dat ik het juridische stuk best lang vind voor in essentie “geen
commentaar”. Verzoek om daarom nog eens te bezien of dat stuk toch niet wat korter kan.

En graag de volgende zin eruit halen. Essentie is nu juist dat we dit Europees en niet nationaal
willen aanpakken. 

Mocht een effectief en uitvoerbaar voorstel Europees niet
van de grond komen, dan liggen de bouwstenen klaar voor
eventuele nationale, brede gepaste
zorgvuldigheidswetgeving.

Groeten
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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 analyses niet worden gedeeld met de
Tweede Kamer. Intern moet nog worden bekeken hoe we met de analyse om willen
gaan bij een eventueel WOB verzoek.

• 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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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief RDS vonnis
Datum: dinsdag 21 juni 2022 14:39:06

Shell wob

Van:  
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 11:06
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Concept Kamerbrief RDS vonnis

Hi ,

Haal ik eruit, dank.

Hoop dat je een goede vakantie hebt gehad. Morgen ACKE. Indien je een bijpraat op prijs stelt
ben ik bereikbaar.

Groeten,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 25 oktober 2021 09:37
Aan: @minezk.nl>; @minfin.nl;

@minbuza.nl; @minbuza.nl; @minienw.nl;
@minjenv.nl; @minezk.nl>;
@minszw.nl; @minbuza.nl; @minfin.nl; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minfin.nl; @minlnv.nl>; @minbuza.nl;

@minezk.nl>; @minbuza.nl;
@minfin.nl; @minbuza.nl; @minienw.nl;

@minienw.nl; @minbuza.nl
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Concept Kamerbrief RDS vonnis
Urgentie: Hoog

Beste 

Graag nog een aanpassing in de brief voor wat betreft de volgende zin: 

“De reductieverplichting van Shell vloeit volgens de rechtbank voort uit de ongeschreven
zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, onrechtmatig is.

Het geel gearceerde deel zie ik graag geschrapt. Het is Milieudefensie die op grond van
onrechtmatige daad een reductieverplichting heeft gevorderd en niet de rechter die dit
zelfstandig heeft vastgesteld.

Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 oktober 2021 12:40
Aan: @minfin.nl; @minbuza.nl; @minbuza.nl;

@minienw.nl; @minjenv.nl; 
@minezk.nl>; @minszw.nl; @minbuza.nl;

@minfin.nl; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minfin.nl; @minlnv.nl>;

@minbuza.nl; @minezk.nl>;
@minbuza.nl; @minfin.nl; @minbuza.nl;
@minienw.nl; @minienw.nl;

@minbuza.nl
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Concept Kamerbrief RDS vonnis
 
Beste collega’s,
 
Bedankt voor al jullie input op de brief afgelopen week, zeker omdat er grote druk op zat en de
deadline zeer kort was. Ik heb jullie feedback zoveel mogelijk overgenomen. Daar waar ik dat
op grote punten niet heb gedaan, heb ik dit aan jullie per mail teruggekoppeld. Bijgaand ter info
de versie van de brief die naar de ACKE gaat.
 
Groeten,

 

Van:  
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 11:17
Aan: @minfin.nl; @minbuza.nl; @minbuza.nl;

@minienw.nl; @minjenv.nl; 
@minezk.nl>; @minszw.nl; @minbuza.nl;

@minfin.nl; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minfin.nl; @minlnv.nl>;

@minbuza.nl; @minezk.nl>;
@minbuza.nl; @minfin.nl; @minbuza.nl;
@minienw.nl; @minienw.nl;

@minbuza.nl
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Concept Kamerbrief RDS vonnis
 
Beste collega’s,
 
Bijgaand de volgende versie van de Kamerbrief omtrent het Shell vonnis. Wijzigingen zijn
aangebracht n.a.v. de sessie van afgelopen dinsdag. Met name:

Knip tussen de analyse die naar het vonnis verwijst en de passages over klimaatbeleid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
Passage over IMVO ingekort;
Verwijzing naar Klimaatnota opgenomen;
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komen, dan neemt dat in onze analyse weerstand weg in de Kamer.
 
Wij zien twee opties om dat op te lossen:

Ofwel de rood gemarkeerde zinnen verwijderen, en terug naar mijn oorspronkelijke
tekstvoorstel. Er staat dan al iets in over een voorkeur voor EU-niveau maar het is meer in
balans.
Ofwel de tweede zin vervangen door de standaardriedel die wij al in vele Kamerbrieven
hebben opgenomen: “Mocht een effectief en uitvoerbaar voorstel in de EU niet tijdig van
de grond komen, liggen de bouwstenen klaar voor het invoeren van nationale dwingende
maatregelen.”

 
Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
(IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven mensenrechten en milieu respecteren in hun gehele
waardeketen. Het kernelement van het nieuwe IMVO-beleid is wetgeving om gepaste
zorgvuldigheid, in lijn met de internationale standaarden, verplicht te stellen voor bepaalde
bedrijven. Op 5 november jl. presenteerde het kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving
(Kamerstuk 2021Z19657). Bij voorkeur wordt IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. Dit is het
meest effectief, want het zorgt voor een grotere impact en een gelijk speelveld voor bedrijven
uit verschillende lidstaten. Ook zorgt EU-wetgeving voor meer duidelijkheid en
investeringszekerheid bij bedrijven dan een lappendeken aan verschillende nationale wetten. De
verwachting is dat de Europese Commissie dit najaar met een voorstel komt waarin bedrijven
verplicht worden tot gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten en milieu
(waaronder klimaat).
 
Ik hoor graag! Bel gerust als dat makkelijker is.
 
Hartelijke groet,

 

........................................................................
Afdeling Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek
Ministerie van Buitenlandse Zaken
........................................................................
M | 
E | @minbuza.nl
T | @
L | www.linkedin.com/in   
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melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD  DEN HAAG 

Datum  
Betreft Analyse Shell vonnis 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

 
@minezk.nl

Ons kenmerk 
DGBI-TOP / 21271745 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte Voorzitter, 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: ‘Shell 
vonnis’) in de procedure die was aangespannen door zeven stichtingen en 
verenigingen (waaronder Milieudefensie) en ruim 17.000 individuele eisers tegen 
Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’).  

De Kamer heeft mij gevraagd om een schriftelijke appreciatie van de uitspraak. In 
de Kamerbrief van 13 juli 2021 heb ik toegezegd na de zomer een analyse van dit 
vonnis met u te delen. Interdepartementaal is uitgezocht wat deze uitspraak – 
behoudens het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep door RDS – 
betekent.   

Met deze brief geef ik inzicht in de uitkomst van deze analyse. 

Vonnis 
De rechtbank heeft RDS bevolen om via het concernbeleid van de Shell-groep de 
CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het 
niveau van 2019. De door de rechtbank opgelegde reductieverplichting ziet toe op 
de hele energieportefeuille van de Shell-groep en op het gezamenlijke volume van 
alle emissies van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten aanzien 
van de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en afnemers 
(scope 2 en 3) een zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS is vrij om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS is dus ook niet verplicht om in 
Nederland zijn emissies verder te verlagen, zolang door maatregelen elders in de 
wereld de opgelegde reductiedoelstelling wordt gehaald.  

Juridische analyse van het vonnis 

De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. Het vonnis leidt niet tot 
directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid.  
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Nu de zaak met het hoger beroep van RDS nog onder de rechter is, kunnen 
hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan. De reductieverplichting van 
Shell vloeit voort uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk 
Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, onrechtmatig is. Deze norm heeft 
de rechtbank ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en 
internationaal aanvaarde standaarden. Daarnaast baseert de rechtbank haar 
oordeel op de conclusie dat gevaarlijke klimaatverandering ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord 
gezinsleven. Vooralsnog geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm enkel is 
ingevuld voor RDS en derhalve geldt de door de rechtbank opgelegde 
reductieverplichting ook enkel voor RDS. In hoeverre de overwegingen van de 
rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere bedrijven, is op voorhand lastig 
te beantwoorden. De rechtbank stelt wel vast dat de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te respecteren voor alle bedrijven geldt, 
ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. Of het vonnis daadwerkelijk kan leiden tot precedentwerking voor 
andere bedrijven hangt af van het verdere verloop van de procedure; de uitkomst 
in hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. Het 
wijzigen van de statutaire zetel tijdens de lopende hoger beroep procedure heeft 
geen gevolgen voor die procedure of voor de rechtsgeldigheid van het vonnis. 
 
Dit vonnis is uniek omdat hierin voor het eerst een bedrijf een specifieke, 
grensoverschrijdende, CO2-reductieverplichting krijgt opgelegd door de 
Nederlandse rechter. Het Shell vonnis legt ook reductieverplichtingen op in de 
gehele keten.  
 
Mondiaal zijn er diverse klimaatrechtszaken. In januari 2020 is een procedure 
gestart door diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s met een civielrechtelijke 
zaak tegen het Franse olieconcern Total, met het verzoek Total te dwingen zijn 
bedrijfspraktijk in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Ook loopt sinds 2015 in Duitsland een zaak waarin een 
Peruaanse boer het Duitse energiebedrijf RWE mede verantwoordelijk houdt voor 
klimaatverandering in zijn woonomgeving. Eind augustus 2021 heeft een NGO het 
Australische olie- en gasbedrijf Santos aangeklaagd. Het bedrijf stelt dat het 
schone energie levert en een plan heeft om een netto-uitstoot van nul te 
realiseren in 2040, maar volgens de NGO zijn deze uitlatingen onjuist en in strijd 
met de wetgeving inzake consumentenbescherming en vennootschappen. Er is in 
voornoemde zaken nog geen uitspraak gedaan.  
 
 
Een grotere verantwoordelijkheid voor impact op mens en milieu 
 
Al langer is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven steeds 
meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn impact op mens en milieu. Dit 
Shell vonnis past in deze trend. Zonder op dit specifieke vonnis in te gaan, is voor 
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het kabinet onverminderd van belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid 
nemen voor hun impact op mens en milieu én dat bedrijven in Nederland (blijven) 
investeren wanneer dit bijdraagt aan brede welvaart. Hier is het klimaat- en 
IMVO-beleid op gericht. Voor bedrijven is hierbij van belang dat duidelijk is waar 
zij aan moeten voldoen, omdat dit hen meer investeringszekerheid geeft.  
 
Het Nederlandse klimaatbeleid is erop gericht om invulling te geven aan de 
verantwoordelijkheid van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo 
heeft dit kabinet een klimaatwet geïntroduceerd, is er een Klimaatakkoord 
gesloten en wordt de voortgang van het klimaatbeleid jaarlijks gerapporteerd in 
de klimaatnota, die op 28 oktober jl. aan Uw Kamer is aangeboden. In Brussel 
heeft het kabinet succesvol gepleit voor het ophogen van de Europese 
klimaatdoelen voor 2030. Het is aan een volgend kabinet om nationaal invulling te 
geven aan deze opgehoogde Europese doelen. Daarnaast moedigt het kabinet 
bedrijven aan op vrijwillige basis verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
reductieopgave door het stellen van de op klimaatwetenschap gebaseerde doelen, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij het Science Based Target Initiative (SBTi). Meer 
dan 40 Nederlandse bedrijven deden dit reeds. Als verdere aanmoediging, heeft 
het kabinet daarnaast eerder dit jaar formeel haar steun verleend aan het Carbon 
Disclosure Project (CDP), dat bedrijven stimuleert openbaar te rapporteren over 
hun impact op milieu. Het kabinet steunt voorts de World Benchmarking Alliance 
in het formuleren van, eveneens op wetenschap gestoelde, benchmarks waarlangs 
prestaties van bedrijven kunnen worden afgemeten en verwelkomt het wanneer 
bedrijven zich publiekelijk verbinden aan klimaatneutraliteit in 2050. Door nu al 
dergelijke stappen te zetten kunnen bedrijven een concurrentievoorsprong 
verkrijgen. 
 
Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven mensenrechten en milieu 
respecteren in hun gehele waardeketen. Het kernelement van het nieuwe IMVO-
beleid is wetgeving om gepaste zorgvuldigheid, in lijn met de internationale 
standaarden, verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven. Op 5 november jl. 
presenteerde het kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving1. Bij voorkeur 
wordt IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. De verwachting is dat de 
Europese Commissie dit najaar met een voorstel komt waarin bedrijven verplicht 
worden tot gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten en milieu 
(waaronder klimaat). Ook werkt de Europese Commissie aan de herziening van 
een aantal richtlijnen2 op het gebied van duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen. Op 21 april 2021 heeft de Commissie haar voorstel hierover 
gepubliceerd.3 Het kabinet volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft in zijn 
BNC-fiche een positieve grondhouding ingenomen.   
 

 
1 Kamerstuk 2021Z19657. 
2 Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende 
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, COM(2021)189.  
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In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid bedrijven in hun eigen 
inspanningen die bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor mens 
en milieu. Zo bevat het Nederlandse IMVO-beleid nu reeds stimulerende 
maatregelen op dit terrein zoals opgenomen in de nota “Van voorlichten tot 
verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap”4. Ook ondersteunt het Kabinet de werkzaamheden van de 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code die samen met de schragende 
partijen van de Corporate Governance Code aan actualisering van de Code werkt. 
Hierbij kijken de Commissie en de schragende partijen naar een nadere invulling 
van het begrip ‘lange termijn waardecreatie’.  
 
 
Tot slot 
 
Het Shell vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor Nederland. De 
Nederlandse overheid blijft uitvoering geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord, 
de Europese Green Deal en de Parijsdoelen. Voor het bevorderen van reductie in 
de keten is bij voorkeur internationaal of Europees beleid nodig. Als zodanig geeft 
dit vonnis de Nederlandse overheid geen directe aanleiding tot aanpassing van het 
klimaatbeleid. Wel past dit vonnis in de maatschappelijke trend dat bedrijven 
meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun impact op mens en milieu. 
Deze trend past bij de doelen van het klimaat- en IMVO-beleid van dit kabinet. 
Het is aan een volgend kabinet hoe – mede bij de nationale doorvertaling van het 
Europese Fit-for-55 pakket – verder invulling te geven aan dit beleid. 
 
 
 
 
Hoogachtend , 
 
 
 
 
Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 
4 Kamerstuk 26485, nr. 337. 





Q: Wat betekent het vertrek van Shell voor de naleving 

van de uitspraak van de rechter van de rechtszaak van 

Milieudefensie e.a.? 

• Shell moet nu voldoen aan het vonnis ook al is Shell in hoger

beroep gegaan. Zolang het door Shell ingestelde hoger beroep

geen uitspraak kent, moet Shell voldoen aan het vonnis van de

rechtbank.

• Het wijzigen van de statutaire zetel tijdens de lopende hoger

beroep procedure heeft geen gevolgen voor die procedure of

voor de rechtsgeldigheid van het vonnis.

• Shell heeft aangegeven aan het vonnis te willen voldoen en dat

haar vertrek uit Nederland daar geen invloed op heeft.

• Als in de toekomst een belangenorganisatie een rechtszaak

tegen Shell wil beginnen, dan kan dit bij de Nederlandse

rechter als het gaat om verbintenissen uit onrechtmatige daad,

indien het schade brengende feit zich in Nederland heeft

voorgedaan of zich kan voordoen.
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Aan: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>

CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Laatste tas voor het reces voor Kamerstukken is weekendtas 3 december. Dus woensdag 1
december bij BBR. Waarbij ik me gezien de gevoeligheid van deze kwestie kan voorstellen dat
het geen kwaad kan iets meer speling in te bouwen, voor zover mogelijk…
 
Groet,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 16:39
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Hoi  en 
 
Wanneer moet de brief in de tas zitten om 8 december te halen? En wanneer moet deze dan bij

 en  zijn?
 
Groet en dank

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:05
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>

CC: @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Hi allen,
 
Uiteindelijk is in de PV van de commissie EZK gisteren einde dag het verzoek om een brief
gedaan, met echter als specifieke invalshoek de energietransitie, te ontvangen voor 8
december:
 
STEUN voor brief over welke gevolgen het vertrek van Shell kan hebben op de energietransitie
voor 8 december.
 
Kunnen jullie dit oppakken met de collega’s van K&E?
 
Dank en groet,

  
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 16:34
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
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@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Fijn, dank!
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 16:12
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>

Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Hoi 
 
Eens met je bevindingen, voor nu geen actie nodig. We hebben ‘m inderdaad niet meer voorbij
zien komen in de rvw, kan morgen nog komen dus moeten we nog wel goed in de gaten
houden. En als het komt, dan doen we het volgens de lijn zoals MEZK vanmiddag aangaf in het
vooroverleg.
 

Groet

 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 15:03
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Ha 
Gegeven a) het signaal van morgen over de vraag naar een mogelijke TK brief bij de
regelingen werkzaamheden, b) het feit dat volgens mij geen brief is gevraagd/toegezegd in het
vragenuurtje, en c) dat we met MEZK hebben afgesproken dat als er een brief gevraagd wordt,
we dat dan over een paar weken doen.
Kan je ons laten weten of er wel of niet een brief moet komen, en wanneer dat dan de
bedoeling zou zijn.
Thanks!

 

Op 16 nov. 2021 om 09:06 heeft 
@minezk.nl> het volgende geschreven:

Hi allen,
 
Een heads up: kreeg gisteravond via griffie signaal dat er vanmiddag bij de
regeling van werkzaamheden een brief met kabinetsreactie op het vertrek van
Shell gevraagd gaat worden, waarbij verzoek zal zijn deze nog voor het
commissiedebat K&E van woensdag te ontvangen. Dat lijkt me qua tijdpad verre
van realistisch (heb dat ook aangegeven) en mogelijk staat de minister de Kamer
hierover vanmiddag ook al te woord als de mondelinge vraag doorgaat, dus voor
de planning moeten we verloop daarvan en de regeling denk ik even afwachten.
Maar in ieder geval goed dus om rekening te houden met dat er ook een
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Kamerbrief moet komen.
 
Groet,

 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 15 november 2021 17:21
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>

Onderwerp: RE: mondelinge vraag Shell HQ
 
Dank 
 
Ik was net bij staf stas KE. Stas wil graag zelfde dossier als minister ontvangen ter
info. Ze heeft verzoek van Marjan van Loon gekregen om haar te bellen, maar dat
zal ze niet op korte termijn doen, wellicht later in de week. Stas laat communicatie
bij M; zoals ook is afgesproken door de bwp’s en MP onderling.
Wil jij iom BBR dossier ook naar stas sturen?
 
 
Groet,

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 15 november 2021 17:17
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: FW: mondelinge vraag Shell HQ
 
Dag 
 
Zie bijgevoegd de voorbereiding voor mondelinge vraag zoals deze is meegegaan
in de tas van MEZK.
Maar zal morgen nog wel een update vragen nav diverse mediaberichten en ook
deze aankondiging van GroenLinks
https://www.groenlinks.nl/nieuws/spoedbehandeling-wet-eerlijke-afrekening-na-
aangekondigd-vertrek-shell
 

,  en  zullen morgen met MEZK meegaan naar TK.
 
Indien je nu al opmerkingen hebt, horen we dat uiteraard graag.  
 
Groeten,

 
 

Van: @minezk.nl> 
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Verzonden: maandag 15 november 2021 11:19
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; 
@minezk.nl>

Onderwerp: FW: mondelinge vraag
 
Deze mondelinge vraag is net binnen gekomen.
Kunnen jullie een antwoord voorbereiden en mij laten weten wie dit oppakt?
 

Van: @minezk.nl> Namens MinisterEZK
Verzonden: maandag 15 november 2021 11:17
Aan: @minlnv.nl>
Onderwerp: FW: mondelinge vraag
 
Graag voorbereiding volgens bijlage via BBR aanleveren s.v.p.

Dank en groet, 
 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Van: @tweedekamer.nl> 
Verzonden: maandag 15 november 2021 11:13
Aan: MinisterEZK @minezk.nl>
Onderwerp: mondelinge vraag
 
- het lid VAN STRIEN (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over
het bericht ‘Shell wil volledig Brits worden, kabinet 'onaangenaam verrast'’ (Nos.nl,
15 november 2021)
 

Met vriendelijke groet,

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)  | E @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
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Wat is momenteel de status van het stuk? Gaat het mee naar de MR deze week?

Groeten,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @minezk.nl>
Verzonden: donderdag 18 november 2021 18:41
Aan: @minezk nl>
CC: @minezk nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk nl>
Onderwerp: Reactie MEZK brief Shell-vonnis

Hi  e.a.,

Zie bijgevoegd de reactie van de minister op de brief, met daarbij op de nota de opmerking: 'Regering hoort
geen oordeel te hebben over rechterlijk vonnis, zie p. 2, 4'.

Kun je deze aanpassingen in tracks verwerken in de domus-versie van de brief?

NB. Bij de staatssecretaris zitten de stukken in de tas. 

Dank en groet,
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD  DEN HAAG 

Datum  
Betreft Analyse Shell vonnis 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

 
@minezk.nl

Ons kenmerk 
DGBI-TOP / 21271745 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte Voorzitter, 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: ‘Shell 
vonnis’) in de procedure die was aangespannen door zeven stichtingen en 
verenigingen (waaronder Milieudefensie) en ruim 17.000 individuele eisers tegen 
Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’).  

De Kamer heeft mij gevraagd om een schriftelijke appreciatie van de uitspraak. In 
de Kamerbrief van 13 juli 2021 heb ik toegezegd na de zomer een analyse van dit 
vonnis met u te delen. Interdepartementaal is uitgezocht wat deze uitspraak – 
behoudens het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep door RDS – 
betekent.   

Met deze brief geef ik inzicht in de uitkomst van deze analyse. Deze brief 
reflecteert de huidige stand van zaken, gegeven het reeds ingezette hoger beroep. 
Het is niet aan het kabinet om een oordeel te vellen over lopende juridische 
procedures. 

Vonnis 
De rechtbank heeft RDS bevolen om via het concernbeleid van de Shell-groep de 
CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het 
niveau van 2019. De door de rechtbank opgelegde reductieverplichting ziet toe op 
de hele energieportefeuille van de Shell-groep en op het gezamenlijke volume van 
alle emissies van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten aanzien 
van de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en afnemers 
(scope 2 en 3) een zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS is vrij om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS is dus ook niet verplicht om in 
Nederland zijn emissies verder te verlagen, zolang door maatregelen elders in de 
wereld de opgelegde reductiedoelstelling wordt gehaald.  

Juridische analyse van het vonnis 
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De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. Het vonnis leidt niet tot 
directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid.  
 
Nu de zaak met het hoger beroep van RDS nog onder de rechter is, kunnen 
hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan. De reductieverplichting van 
Shell vloeit voort uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk 
Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, onrechtmatig is. Deze norm heeft 
de rechtbank ingevuld aan de hand van feiten, breed gedragen inzichten en 
internationaal aanvaarde standaarden. Daarnaast baseert de rechtbank haar 
oordeel op de conclusie dat gevaarlijke klimaatverandering ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord 
gezinsleven. Vooralsnog geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm enkel is 
ingevuld voor RDS en derhalve geldt de door de rechtbank opgelegde 
reductieverplichting ook enkel voor RDS. In hoeverre de overwegingen van de 
rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere bedrijven, is op voorhand lastig 
te beantwoorden. De rechtbank stelt wel vast dat de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te respecteren voor alle bedrijven geldt, 
ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. Of het vonnis daadwerkelijk kan leiden tot precedentwerking voor 
andere bedrijven hangt af van het verdere verloop van de procedure; de uitkomst 
in hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. De door 
Shell voorgenomen wijziging van haar statutaire zetel heeft geen gevolgen voor 
de lopende hoger beroep procedure of voor de rechtsgeldigheid van het vonnis. 
 
Dit vonnis is uniek omdat hierin voor het eerst een bedrijf een specifieke, 
grensoverschrijdende, CO2-reductieverplichting krijgt opgelegd door de 
Nederlandse rechter. Het Shell vonnis legt ook reductieverplichtingen op in de 
gehele keten.  
 
Mondiaal zijn er diverse klimaatrechtszaken. In januari 2020 is een procedure 
gestart door diverse steden, lokale autoriteiten en NGO’s met een civielrechtelijke 
zaak tegen het Franse olieconcern Total, met het verzoek Total te dwingen zijn 
bedrijfspraktijk in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Ook loopt sinds 2015 in Duitsland een zaak waarin een 
Peruaanse boer het Duitse energiebedrijf RWE mede verantwoordelijk houdt voor 
klimaatverandering in zijn woonomgeving. Eind augustus 2021 heeft een NGO het 
Australische olie- en gasbedrijf Santos aangeklaagd. Het bedrijf stelt dat het 
schone energie levert en een plan heeft om een netto-uitstoot van nul te 
realiseren in 2040, maar volgens de NGO zijn deze uitlatingen onjuist en in strijd 
met de wetgeving inzake consumentenbescherming en vennootschappen. Er is in 
voornoemde zaken nog geen uitspraak gedaan.  
 
 
Een grotere verantwoordelijkheid voor impact op mens en milieu 
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Al langer is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven steeds 
meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn impact op mens en milieu. 
Zonder op dit specifieke vonnis in te gaan, is voor het kabinet onverminderd van 
belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op mens 
en milieu én dat bedrijven in Nederland (blijven) investeren wanneer dit bijdraagt 
aan brede welvaart. Hier is het klimaat- en IMVO-beleid op gericht. Voor bedrijven 
is hierbij van belang dat duidelijk is waar zij aan moeten voldoen, omdat dit hen 
meer investeringszekerheid geeft.  
 
Het Nederlandse klimaatbeleid is erop gericht om invulling te geven aan de 
verantwoordelijkheid van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo 
heeft dit kabinet een klimaatwet geïntroduceerd, is er een Klimaatakkoord 
gesloten en wordt de voortgang van het klimaatbeleid jaarlijks gerapporteerd in 
de klimaatnota, die op 28 oktober jl. aan Uw Kamer is aangeboden. In Brussel 
heeft het kabinet succesvol gepleit voor het ophogen van de Europese 
klimaatdoelen voor 2030. Het is aan een volgend kabinet om nationaal invulling te 
geven aan deze opgehoogde Europese doelen. Daarnaast moedigt het kabinet 
bedrijven aan op vrijwillige basis verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
reductieopgave door het stellen van de op klimaatwetenschap gebaseerde doelen, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij het Science Based Target Initiative (SBTi). Meer 
dan 40 Nederlandse bedrijven deden dit reeds. Als verdere aanmoediging, heeft 
het kabinet daarnaast eerder dit jaar formeel haar steun verleend aan het Carbon 
Disclosure Project (CDP), dat bedrijven stimuleert openbaar te rapporteren over 
hun impact op milieu. Het kabinet steunt voorts de World Benchmarking Alliance 
in het formuleren van, eveneens op wetenschap gestoelde, benchmarks waarlangs 
prestaties van bedrijven kunnen worden afgemeten en verwelkomt het wanneer 
bedrijven zich publiekelijk verbinden aan klimaatneutraliteit in 2050. Door nu al 
dergelijke stappen te zetten kunnen bedrijven een concurrentievoorsprong 
verkrijgen. 
 
Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven mensenrechten en milieu 
respecteren in hun gehele waardeketen. Het kernelement van het nieuwe IMVO-
beleid is wetgeving om gepaste zorgvuldigheid, in lijn met de internationale 
standaarden, verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven. Op 5 november jl. 
presenteerde het kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving1. Bij voorkeur 
wordt IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. De verwachting is dat de 
Europese Commissie dit najaar met een voorstel komt waarin bedrijven verplicht 
worden tot gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten en milieu 
(waaronder klimaat). Ook werkt de Europese Commissie aan de herziening van 
een aantal richtlijnen2 op het gebied van duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen. Op 21 april 2021 heeft de Commissie haar voorstel hierover 

 
1 Kamerstuk 2021Z19657. 
2 Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 
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gepubliceerd.3 Het kabinet volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft in zijn 
BNC-fiche een positieve grondhouding ingenomen.   
 
In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid bedrijven in hun eigen 
inspanningen die bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor mens 
en milieu. Zo bevat het Nederlandse IMVO-beleid nu reeds stimulerende 
maatregelen op dit terrein zoals opgenomen in de nota “Van voorlichten tot 
verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap”4. Ook ondersteunt het Kabinet de werkzaamheden van de 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code die samen met de schragende 
partijen van de Corporate Governance Code aan actualisering van de Code werkt. 
Hierbij kijken de Commissie en de schragende partijen naar een nadere invulling 
van het begrip ‘lange termijn waardecreatie’.  
 
 
Tot slot 
 
Het Shell vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor Nederland. De 
Nederlandse overheid blijft uitvoering geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord, 
de Europese Green Deal en de Parijsdoelen. Voor het bevorderen van reductie in 
de keten is bij voorkeur internationaal of Europees beleid nodig. Als zodanig geeft 
dit vonnis de Nederlandse overheid geen directe aanleiding tot aanpassing van het 
klimaatbeleid. Het is aan een volgend kabinet hoe – mede bij de nationale 
doorvertaling van het Europese Fit-for-55 pakket – verder invulling te geven aan 
dit beleid. 
 
 
 
 
Hoogachtend , 
 
 
 
 
Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende 
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, COM(2021)189.  
4 Kamerstuk 26485, nr. 337. 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Evt toevoeging aan Shell brief
Datum: dinsdag 21 juni 2022 14:49:06
Bijlagen: DOMUS-21271745-v10-Analyse_Shell_vonnis.DOCX

Shell wob

Van:  
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 11:17
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Evt toevoeging aan Shell brief

Hierbij.

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 11:16
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Evt toevoeging aan Shell brief

Kan je m nog even mailen?
Klopt als bwps akkoord zijn wordt het MR van 3 december

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 11:15
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Evt toevoeging aan Shell brief

Gedaan! Dankjewel. Ik begrijp dus dat dit volgende week naar de MR gaat als beide
bewindspersonen nu akkoord gaan.

Groeten,

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 11:13
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl>
Onderwerp: RE: Evt toevoeging aan Shell brief

Hi 

Kan je het in Domus verwerken en ons de laatste versie mailen?
Dan geven we het nog even mee in de tassen van de bwps.

Groet,
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ADVIES MINISTERRAAD 

Aan de Minister  
CC de Staatssecretaris 

Advies MR stuk Shell vonnis 

Pagina 1 van 2 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Auteur 
 

 
@minezk.nl

Datum 
24 november 2021 

Kenmerk 
DGBI-TOP / 21297304 

Kopie aan 
MT-TOP 

Bijlage(n) 
1 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Onderwerp 
De Kamerbrief over het Shell vonnis 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. 

Er zijn geen verwachte beleids- of financiële effecten. Wel wordt verwacht dat de 
Tweede Kamer mogelijk teleurgesteld zal zijn over de inhoud van de brief. Omdat 
er nog een hoger beroep procedure loopt kan echter op dit moment geen 
uitgebreidere analyse worden gedeeld met de Kamer. 

Advies 
U wordt geadviseerd de Kamerbrief indien nodig kort toe te lichten met behulp 
van de spreekpunten hieronder. 

Toelichting 
• De brief is ambtelijk afgestemd met BZ, I&W, JenV, Fin, LNV en SZW en

op 26 oktober in de ACKE, na discussie, ambtelijk akkoord bevonden.
• De brief is na de ACKE gewijzigd op een aantal punten. Zo is een zin

toegevoegd die verwijst naar het vertrek van Shell uit Nederland en is, in
overleg met BZ, een paragraaf over IMVO geschrapt wegens verzending
van de Kamerbrief over IMVO bouwstenen.

• Er zijn op dit moment geen openstaande geschil- of discussiepunten waar
EZK van op de hoogte is.

• Er worden geen bijlagen meegestuurd met de Kamerbrief.
• Waarschijnlijk zal de Kamer vragen stellen n.a.v. deze brief. Een van de

verwachte vragen gaat over wat wij als overheid willen doen om de
reductie van emissies in de keten te garanderen. Dit onderwerp is
belangrijk maar hoeft niet in relatie tot deze brief te worden besproken,

DGBI,  
 

TOP,  
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

 
Kenmerk 
DGBI-TOP / 21297304 

aangezien de opgelegde reductieverplichting in de keten niet stand hoeft 
te houden in het hoger beroep. Overigens wordt, los van deze mogelijke 
vraag, door EZK i.s.m. IenW gewerkt aan initiatieven die reductie in de 
keten zullen opleveren, zoals chemische recycling (scope 3 reductie). 

 
Spreekpunten 

• Op verzoek van de Kamer hebben we interdepartementaal 
geanalyseerd wat de mogelijke effecten zijn van het Shell vonnis.  

• Deze analyse is in september besproken in de ACKE. 
• Er is momenteel weinig uit deze analyse dat we in detail kunnen 

delen aangezien Shell inmiddels hoger beroep heeft aangetekend 
en het vonnis hiermee niet vast staat.  

• Internationaal zijn er, naast de nog lopende zaak tegen Total in 
Frankrijk, ook geen vergelijkbare uitspraken. 

• Daarnaast is het niet aan het kabinet om een oordeel te geven 
over een rechterlijk vonnis. 

• De brief signaleert daarom dat er momenteel geen juridische 
aanleiding is tot wijziging van ons beleid. 

• Ook verwijst de brief naar ons huidige klimaatbeleid en het 
aankomende IMVO-beleid, welke bijdragen aan 
investeringszekerheid. 

• Een recente toevoeging aan de brief is een zin over het vertrek 
van het Shell hoofdkantoor naar Londen. Dit vertrek heeft geen 
invloed op het vonnis. 

• EZK werkt aan een aparte Kamerbrief over de consequenties van 
dit vertrek voor de energietransitie. 

 
 
 





> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD DEN HAAG 

Datum 6 december 2021 
Betreft Analyse Shell-vonnis 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Ons kenmerk 
DGBI-TOP / 21271745 

Geachte Voorzitter, 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: ‘Shell-
vonnis’) in de procedure die was aangespannen door zeven stichtingen en 
verenigingen (waaronder Milieudefensie) en ruim 17.000 individuele eisers tegen 
Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’).  

De Kamer heeft mij gevraagd om een schriftelijke appreciatie van de uitspraak. In 
de brief van 13 juli 2021 heb ik toegezegd na de zomer een analyse van dit vonnis 
met u te delen. Interdepartementaal is uitgezocht wat deze uitspraak 
– behoudens het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep door RDS –
betekent.

Met deze brief geef ik inzicht in de uitkomst van deze analyse. Deze brief 
reflecteert de huidige stand van zaken, gegeven het reeds ingezette hoger beroep. 
Het is niet aan het kabinet om een oordeel te vellen over lopende juridische 
procedures. 

Vonnis 
De rechtbank heeft RDS bevolen om via het concernbeleid van de Shell-groep de 
CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het 
niveau van 2019. De door de rechtbank opgelegde reductieverplichting ziet toe op 
de hele energieportefeuille van de Shell-groep en op het gezamenlijke volume van 
alle emissies van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten aanzien 
van de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en afnemers 
(scope 2 en 3) een zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS is vrij om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS is dus ook niet verplicht om in 
Nederland zijn emissies verder te verlagen, zolang door maatregelen elders in de 
wereld de opgelegde reductiedoelstelling wordt gehaald.  

Juridische analyse van het vonnis 
De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. Het vonnis leidt niet tot 
directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid.  
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Nu de zaak met het hoger beroep van RDS nog onder de rechter is, kunnen 
hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan. De reductieverplichting van 
Shell vloeit voort uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk 
Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, onrechtmatig is. Deze norm heeft 
de rechtbank ingevuld aan de hand van feiten, breed gedragen inzichten en 
internationaal aanvaarde standaarden. Daarnaast baseert de rechtbank haar 
oordeel op de conclusie dat gevaarlijke klimaatverandering ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord 
gezinsleven. Vooralsnog geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm enkel is 
ingevuld voor RDS en derhalve geldt de door de rechtbank opgelegde 
reductieverplichting ook enkel voor RDS. In hoeverre de overwegingen van de 
rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere bedrijven, is op voorhand lastig 
te beantwoorden. De rechtbank stelt wel vast dat de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te respecteren voor alle bedrijven geldt, 
ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. Of het vonnis daadwerkelijk kan leiden tot precedentwerking voor 
andere bedrijven hangt af van het verdere verloop van de procedure; de uitkomst 
in hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. De door 
Shell voorgenomen wijziging van haar statutaire zetel heeft naar het zich laat 
aanzien geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het vonnis. Of de 
voorgenomen wijziging gevolgen heeft voor de lopende hoger beroep procedure 
dient in lijn met het voorgaande ook te worden afgewacht. 
 
Dit vonnis is uniek omdat hierin voor het eerst een bedrijf een specifieke, 
grensoverschrijdende, CO2-reductieverplichting krijgt opgelegd door de 
Nederlandse rechter. Het Shell-vonnis legt ook reductieverplichtingen op in de 
gehele keten.  
 
Mondiaal zijn er diverse klimaatrechtszaken. In januari 2020 is een procedure 
gestart door diverse steden, lokale autoriteiten en ngo’s met een civielrechtelijke 
zaak tegen het Franse olieconcern Total, met het verzoek Total te dwingen zijn 
bedrijfspraktijk in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Ook loopt sinds 2015 in Duitsland een zaak waarin een 
Peruaanse boer het Duitse energiebedrijf RWE mede verantwoordelijk houdt voor 
klimaatverandering in zijn woonomgeving. Eind augustus 2021 heeft een ngo het 
Australische olie- en gasbedrijf Santos aangeklaagd. Het bedrijf stelt dat het 
schone energie levert en een plan heeft om een netto-uitstoot van nul te 
realiseren in 2040, maar volgens de ngo zijn deze uitlatingen onjuist en in strijd 
met de wetgeving inzake consumentenbescherming en vennootschappen. Er is in 
voornoemde zaken nog geen uitspraak gedaan.  
 
Een grotere verantwoordelijkheid voor impact op mens en milieu 
Al langer is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven steeds 
meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn impact op mens en milieu. 
Zonder op dit specifieke vonnis in te gaan, blijft ook in de context van het klimaat- 
en IMVO-beleid voor het kabinet onverminderd van belang dat bedrijven hun 
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verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op mens en milieu én dat bedrijven 
in Nederland (blijven) investeren wanneer dit bijdraagt aan brede welvaart. Voor 
bedrijven is hierbij van belang dat duidelijk is waar zij aan moeten voldoen, omdat 
dit hen meer investeringszekerheid geeft.  
 
Het Nederlandse klimaatbeleid is erop gericht om invulling te geven aan de 
verantwoordelijkheid van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo 
heeft dit kabinet een klimaatwet geïntroduceerd, is er een Klimaatakkoord 
gesloten en wordt de voortgang van het klimaatbeleid jaarlijks gerapporteerd in 
de klimaatnota, die op 28 oktober jl. aan uw Kamer is aangeboden. In Brussel 
heeft het kabinet succesvol gepleit voor het ophogen van de Europese 
klimaatdoelen voor 2030. Het is aan een volgend kabinet om nationaal invulling te 
geven aan deze opgehoogde Europese doelen. Daarnaast moedigt het kabinet 
bedrijven aan op vrijwillige basis verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
reductieopgave door het stellen van de op klimaatwetenschap gebaseerde doelen, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij het Science Based Target Initiative (SBTi). Meer 
dan 40 Nederlandse bedrijven deden dit reeds. Als verdere aanmoediging, heeft 
het kabinet daarnaast eerder dit jaar formeel haar steun verleend aan het Carbon 
Disclosure Project (CDP), dat bedrijven stimuleert openbaar te rapporteren over 
hun impact op milieu. Het kabinet steunt voorts de World Benchmarking Alliance 
in het formuleren van, eveneens op wetenschap gestoelde, benchmarks waarlangs 
prestaties van bedrijven kunnen worden afgemeten en verwelkomt het wanneer 
bedrijven zich publiekelijk verbinden aan klimaatneutraliteit in 2050. Door nu al 
dergelijke stappen te zetten kunnen bedrijven een concurrentievoorsprong 
verkrijgen. 
 
Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven mensenrechten en milieu 
respecteren in hun gehele waardeketen. Het kernelement van het nieuwe IMVO-
beleid is wetgeving om gepaste zorgvuldigheid, in lijn met de internationale 
standaarden, verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven. Op 5 november jl. 
presenteerde het kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving1. Bij voorkeur 
wordt IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. De Europese Commissie bereidt 
een voorstel voor waarin bedrijven verplicht worden tot gepaste zorgvuldigheid 
ten aanzien van mensenrechten en milieu (waaronder klimaat). Ook werkt de 
Europese Commissie aan de herziening van een aantal richtlijnen2 op het gebied 
van duurzaamheidsrapportage door ondernemingen. Op 21 april 2021 heeft de 
Commissie haar voorstel hierover gepubliceerd.3 Het kabinet volgt deze 
ontwikkelingen op de voet en heeft in zijn BNC-fiche een positieve grondhouding 
ingenomen.  
 

 
1 Kenmerk 2021Z19657. 
2 Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende 
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, COM(2021)189.  
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In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid bedrijven in hun eigen 
inspanningen die bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor mens 
en milieu. Zo bevat het Nederlandse IMVO-beleid nu reeds stimulerende 
maatregelen op dit terrein zoals opgenomen in de nota “Van voorlichten tot 
verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap”4. Ook ondersteunt het kabinet de werkzaamheden van de 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code die samen met de schragende 
partijen van de Corporate Governance Code aan actualisering van de Code werkt. 
Hierbij kijken de Commissie en de schragende partijen naar een nadere invulling 
van het begrip ‘lange termijn waardecreatie’.  
 
Tot slot 
Het Shell-vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor Nederland. De 
Nederlandse overheid blijft uitvoering geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord, 
de Europese Green Deal en de Parijsdoelen. Voor het bevorderen van reductie in 
de keten is bij voorkeur internationaal of Europees beleid nodig. Als zodanig geeft 
dit vonnis de Nederlandse overheid geen directe aanleiding tot aanpassing van het 
klimaatbeleid. Het is aan een volgend kabinet hoe – mede bij de nationale 
doorvertaling van het Europese Fit-for-55 pakket – verder invulling te geven aan 
dit beleid. 
 
 
 
 
 
Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 
4 Kamerstuk 26485, nr. 337. 
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Geachte Voorzitter, 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: ‘Shell-
vonnis’) in de procedure die was aangespannen door zeven stichtingen en 
verenigingen (waaronder Milieudefensie) en ruim 17.000 individuele eisers tegen 
Royal Dutch Shell (hierna: ‘RDS’).  

De Kamer heeft mij gevraagd om een schriftelijke appreciatie van de uitspraak. In 
de brief van 13 juli 2021 heb ik toegezegd na de zomer een analyse van dit vonnis 
met u te delen. Interdepartementaal is uitgezocht wat deze uitspraak 
– behoudens het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep door RDS –
betekent.

Met deze brief geef ik inzicht in de uitkomst van deze analyse. Deze brief 
reflecteert de huidige stand van zaken, gegeven het reeds ingezette hoger beroep. 
Het is niet aan het kabinet om een oordeel te vellen over lopende juridische 
procedures. 

Vonnis 
De rechtbank heeft RDS bevolen om via het concernbeleid van de Shell-groep de 
CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het 
niveau van 2019. De door de rechtbank opgelegde reductieverplichting ziet toe op 
de hele energieportefeuille van de Shell-groep en op het gezamenlijke volume van 
alle emissies van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten aanzien 
van de CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en afnemers 
(scope 2 en 3) een zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS is vrij om de 
reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het concernbeleid voor de 
Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS is dus ook niet verplicht om in 
Nederland zijn emissies verder te verlagen, zolang door maatregelen elders in de 
wereld de opgelegde reductiedoelstelling wordt gehaald.  

Juridische analyse van het vonnis 
De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. Het vonnis leidt niet tot 
directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid.  
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Nu de zaak met het hoger beroep van RDS nog onder de rechter is, kunnen 
hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan. De reductieverplichting van 
Shell vloeit voort uit de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm uit het Burgerlijk 
Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, onrechtmatig is. Deze norm heeft 
de rechtbank ingevuld aan de hand van feiten, breed gedragen inzichten en 
internationaal aanvaarde standaarden. Daarnaast baseert de rechtbank haar 
oordeel op de conclusie dat gevaarlijke klimaatverandering ernstige risico's 
meebrengt voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord 
gezinsleven. Vooralsnog geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm enkel is 
ingevuld voor RDS en derhalve geldt de door de rechtbank opgelegde 
reductieverplichting ook enkel voor RDS. In hoeverre de overwegingen van de 
rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere bedrijven, is op voorhand lastig 
te beantwoorden. De rechtbank stelt wel vast dat de verantwoordelijkheid van 
bedrijven om de mensenrechten te respecteren voor alle bedrijven geldt, 
ongeacht omvang, sector, operationele context, eigendomsverhoudingen en 
structuur. Of het vonnis daadwerkelijk kan leiden tot precedentwerking voor 
andere bedrijven hangt af van het verdere verloop van de procedure; de uitkomst 
in hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. De door 
Shell voorgenomen wijziging van haar statutaire zetel heeft naar het zich laat 
aanzien geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het vonnis. Of de 
voorgenomen wijziging gevolgen heeft voor de lopende hoger beroep procedure 
dient in lijn met het voorgaande ook te worden afgewacht. 
 
Dit vonnis is uniek omdat hierin voor het eerst een bedrijf een specifieke, 
grensoverschrijdende, CO2-reductieverplichting krijgt opgelegd door de 
Nederlandse rechter. Het Shell-vonnis legt ook reductieverplichtingen op in de 
gehele keten.  
 
Mondiaal zijn er diverse klimaatrechtszaken. In januari 2020 is een procedure 
gestart door diverse steden, lokale autoriteiten en ngo’s met een civielrechtelijke 
zaak tegen het Franse olieconcern Total, met het verzoek Total te dwingen zijn 
bedrijfspraktijk in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs. Ook loopt sinds 2015 in Duitsland een zaak waarin een 
Peruaanse boer het Duitse energiebedrijf RWE mede verantwoordelijk houdt voor 
klimaatverandering in zijn woonomgeving. Eind augustus 2021 heeft een ngo het 
Australische olie- en gasbedrijf Santos aangeklaagd. Het bedrijf stelt dat het 
schone energie levert en een plan heeft om een netto-uitstoot van nul te 
realiseren in 2040, maar volgens de ngo zijn deze uitlatingen onjuist en in strijd 
met de wetgeving inzake consumentenbescherming en vennootschappen. Er is in 
voornoemde zaken nog geen uitspraak gedaan.  
 
Een grotere verantwoordelijkheid voor impact op mens en milieu 
Al langer is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven steeds 
meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn impact op mens en milieu. 
Zonder op dit specifieke vonnis in te gaan, blijft ook in de context van het klimaat- 
en IMVO-beleid voor het kabinet onverminderd van belang dat bedrijven hun 
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verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op mens en milieu én dat bedrijven 
in Nederland (blijven) investeren wanneer dit bijdraagt aan brede welvaart. Voor 
bedrijven is hierbij van belang dat duidelijk is waar zij aan moeten voldoen, omdat 
dit hen meer investeringszekerheid geeft.  
 
Het Nederlandse klimaatbeleid is erop gericht om invulling te geven aan de 
verantwoordelijkheid van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo 
heeft dit kabinet een klimaatwet geïntroduceerd, is er een Klimaatakkoord 
gesloten en wordt de voortgang van het klimaatbeleid jaarlijks gerapporteerd in 
de klimaatnota, die op 28 oktober jl. aan uw Kamer is aangeboden. In Brussel 
heeft het kabinet succesvol gepleit voor het ophogen van de Europese 
klimaatdoelen voor 2030. Het is aan een volgend kabinet om nationaal invulling te 
geven aan deze opgehoogde Europese doelen. Daarnaast moedigt het kabinet 
bedrijven aan op vrijwillige basis verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
reductieopgave door het stellen van de op klimaatwetenschap gebaseerde doelen, 
bijvoorbeeld door aansluiting bij het Science Based Target Initiative (SBTi). Meer 
dan 40 Nederlandse bedrijven deden dit reeds. Als verdere aanmoediging, heeft 
het kabinet daarnaast eerder dit jaar formeel haar steun verleend aan het Carbon 
Disclosure Project (CDP), dat bedrijven stimuleert openbaar te rapporteren over 
hun impact op milieu. Het kabinet steunt voorts de World Benchmarking Alliance 
in het formuleren van, eveneens op wetenschap gestoelde, benchmarks waarlangs 
prestaties van bedrijven kunnen worden afgemeten en verwelkomt het wanneer 
bedrijven zich publiekelijk verbinden aan klimaatneutraliteit in 2050. Door nu al 
dergelijke stappen te zetten kunnen bedrijven een concurrentievoorsprong 
verkrijgen. 
 
Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven mensenrechten en milieu 
respecteren in hun gehele waardeketen. Het kernelement van het nieuwe IMVO-
beleid is wetgeving om gepaste zorgvuldigheid, in lijn met de internationale 
standaarden, verplicht te stellen voor bepaalde bedrijven. Op 5 november jl. 
presenteerde het kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving1. Bij voorkeur 
wordt IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. De Europese Commissie bereidt 
een voorstel voor waarin bedrijven verplicht worden tot gepaste zorgvuldigheid 
ten aanzien van mensenrechten en milieu (waaronder klimaat). Ook werkt de 
Europese Commissie aan de herziening van een aantal richtlijnen2 op het gebied 
van duurzaamheidsrapportage door ondernemingen. Op 21 april 2021 heeft de 
Commissie haar voorstel hierover gepubliceerd.3 Het kabinet volgt deze 
ontwikkelingen op de voet en heeft in zijn BNC-fiche een positieve grondhouding 
ingenomen.  
 

 
1 Kenmerk 2021Z19657. 
2 Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 
2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 betreffende 
duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, COM(2021)189.  
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In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid bedrijven in hun eigen 
inspanningen die bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor mens 
en milieu. Zo bevat het Nederlandse IMVO-beleid nu reeds stimulerende 
maatregelen op dit terrein zoals opgenomen in de nota “Van voorlichten tot 
verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap”4. Ook ondersteunt het kabinet de werkzaamheden van de 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code die samen met de schragende 
partijen van de Corporate Governance Code aan actualisering van de Code werkt. 
Hierbij kijken de Commissie en de schragende partijen naar een nadere invulling 
van het begrip ‘lange termijn waardecreatie’.  
 
Tot slot 
Het Shell-vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor Nederland. De 
Nederlandse overheid blijft uitvoering geven aan het Nederlandse Klimaatakkoord, 
de Europese Green Deal en de Parijsdoelen. Voor het bevorderen van reductie in 
de keten is bij voorkeur internationaal of Europees beleid nodig. Als zodanig geeft 
dit vonnis de Nederlandse overheid geen directe aanleiding tot aanpassing van het 
klimaatbeleid. Het is aan een volgend kabinet hoe – mede bij de nationale 
doorvertaling van het Europese Fit-for-55 pakket – verder invulling te geven aan 
dit beleid. 
 
 
 
 
 
Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 
4 Kamerstuk 26485, nr. 337. 
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32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 

32 637 Bedrijfslevenbeleid 

Nr. 940 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN 
KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 december 2021 

De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei jl. een uitspraak gedaan (hierna: 
«Shell-vonnis») in de procedure die was aangespannen door zeven 
stichtingen en verenigingen (waaronder Milieudefensie) en ruim 17.000 
individuele eisers tegen Royal Dutch Shell (hierna: «RDS»). 

De Kamer heeft mij gevraagd om een schriftelijke appreciatie van de 
uitspraak. In de brief van 13 juli 2021 (Kamerstukken 32 813 en 32 637, 
nr. 807) heb ik toegezegd na de zomer een analyse van dit vonnis met u te 
delen. Interdepartementaal is uitgezocht wat deze uitspraak – behoudens 
het resultaat van het reeds ingezette hoger beroep door RDS – betekent. 

Met deze brief geef ik inzicht in de uitkomst van deze analyse. Deze brief 
reflecteert de huidige stand van zaken, gegeven het reeds ingezette hoger 
beroep. Het is niet aan het kabinet om een oordeel te vellen over lopende 
juridische procedures. 

Vonnis 

De rechtbank heeft RDS bevolen om via het concernbeleid van de 
Shell-groep de CO2-uitstoot eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten 
opzichte van het niveau van 2019. De door de rechtbank opgelegde 
reductieverplichting ziet toe op de hele energieportefeuille van de 
Shell-groep en op het gezamenlijke volume van alle emissies van de 
Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Ten aanzien van de 
CO2-uitstoot van de Shell-groep zelf (scope 1) heeft de rechtbank RDS een 
resultaatverplichting opgelegd; ten aanzien van toeleveranciers en 
afnemers (scope 2 en 3) een zwaarwegende inspanningsverplichting. RDS 
is vrij om de reductieverplichting naar eigen inzicht na te komen en het 
concernbeleid voor de Shell-groep naar eigen inzicht vorm te geven. RDS 
is dus ook niet verplicht om in Nederland zijn emissies verder te verlagen, 
zolang door maatregelen elders in de wereld de opgelegde reductiedoel-
stelling wordt gehaald. 
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Juridische analyse van het vonnis 

De Nederlandse overheid is geen partij in deze procedure. Het vonnis leidt 
niet tot directe juridische verplichtingen voor de Nederlandse overheid. 

Nu de zaak met het hoger beroep van RDS nog onder de rechter is, 
kunnen hierover geen definitieve uitspraken worden gedaan. De reductie-
verplichting van Shell vloeit voort uit de ongeschreven zorgvuldig-
heidsnorm uit het Burgerlijk Wetboek, die inhoudt dat handelen in strijd 
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt, onrechtmatig is. Deze norm heeft de rechtbank ingevuld aan de 
hand van feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde 
standaarden. Daarnaast baseert de rechtbank haar oordeel op de 
conclusie dat gevaarlijke klimaatverandering ernstige risico’s meebrengt 
voor mensenrechten, zoals het recht op leven en een ongestoord 
gezinsleven. Vooralsnog geldt dat de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm 
enkel is ingevuld voor RDS en derhalve geldt de door de rechtbank 
opgelegde reductieverplichting ook enkel voor RDS. In hoeverre de 
overwegingen van de rechtbank ook relevant kunnen zijn voor andere 
bedrijven, is op voorhand lastig te beantwoorden. De rechtbank stelt wel 
vast dat de verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te 
respecteren voor alle bedrijven geldt, ongeacht omvang, sector, operati-
onele context, eigendomsverhoudingen en structuur. Of het vonnis 
daadwerkelijk kan leiden tot precedentwerking voor andere bedrijven 
hangt af van het verdere verloop van de procedure; de uitkomst in hoger 
beroep en mogelijk zelfs cassatie, dient afgewacht te worden. De door 
Shell voorgenomen wijziging van haar statutaire zetel heeft naar het zich 
laat aanzien geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het vonnis. Of 
de voorgenomen wijziging gevolgen heeft voor de lopende hoger beroep 
procedure dient in lijn met het voorgaande ook te worden afgewacht. 

Dit vonnis is uniek omdat hierin voor het eerst een bedrijf een specifieke, 
grensoverschrijdende, CO2-reductieverplichting krijgt opgelegd door de 
Nederlandse rechter. Het Shell-vonnis legt ook reductieverplichtingen op 
in de gehele keten. 

Mondiaal zijn er diverse klimaatrechtszaken. In januari 2020 is een 
procedure gestart door diverse steden, lokale autoriteiten en ngo’s met 
een civielrechtelijke zaak tegen het Franse olieconcern Total, met het 
verzoek Total te dwingen zijn bedrijfspraktijk in overeenstemming te 
brengen met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Ook loopt 
sinds 2015 in Duitsland een zaak waarin een Peruaanse boer het Duitse 
energiebedrijf RWE mede verantwoordelijk houdt voor klimaatveran-
dering in zijn woonomgeving. Eind augustus 2021 heeft een ngo het 
Australische olie- en gasbedrijf Santos aangeklaagd. Het bedrijf stelt dat 
het schone energie levert en een plan heeft om een netto-uitstoot van nul 
te realiseren in 2040, maar volgens de ngo zijn deze uitlatingen onjuist en 
in strijd met de wetgeving inzake consumentenbescherming en vennoot-
schappen. Er is in voornoemde zaken nog geen uitspraak gedaan. 

Een grotere verantwoordelijkheid voor impact op mens en milieu 

Al langer is een maatschappelijke trend zichtbaar waarin het bedrijfsleven 
steeds meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn impact op mens 
en milieu. Zonder op dit specifieke vonnis in te gaan, blijft ook in de 
context van het klimaat- en IMVO-beleid voor het kabinet onverminderd 
van belang dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor hun 
impact op mens en milieu én dat bedrijven in Nederland (blijven) 
investeren wanneer dit bijdraagt aan brede welvaart. Voor bedrijven is 
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hierbij van belang dat duidelijk is waar zij aan moeten voldoen, omdat dit 
hen meer investeringszekerheid geeft. 

Het Nederlandse klimaatbeleid is erop gericht om invulling te geven aan 
de verantwoordelijkheid van de overheid om klimaatverandering tegen te 
gaan. Zo heeft dit kabinet een klimaatwet geïntroduceerd, is er een 
Klimaatakkoord gesloten en wordt de voortgang van het klimaatbeleid 
jaarlijks gerapporteerd in de klimaatnota, die op 28 oktober jl. (Kamerstuk 
32 813, nr. 901) aan uw Kamer is aangeboden. In Brussel heeft het kabinet 
succesvol gepleit voor het ophogen van de Europese klimaatdoelen voor 
2030. Het is aan een volgend kabinet om nationaal invulling te geven aan 
deze opgehoogde Europese doelen. Daarnaast moedigt het kabinet 
bedrijven aan op vrijwillige basis verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
reductieopgave door het stellen van de op klimaatwetenschap gebaseerde 
doelen, bijvoorbeeld door aansluiting bij het Science Based Target 
Initiative (SBTi). Meer dan 40 Nederlandse bedrijven deden dit reeds. Als 
verdere aanmoediging, heeft het kabinet daarnaast eerder dit jaar formeel 
haar steun verleend aan het Carbon Disclosure Project (CDP), dat 
bedrijven stimuleert openbaar te rapporteren over hun impact op milieu. 
Het kabinet steunt voorts de World Benchmarking Alliance in het 
formuleren van, eveneens op wetenschap gestoelde, benchmarks 
waarlangs prestaties van bedrijven kunnen worden afgemeten en 
verwelkomt het wanneer bedrijven zich publiekelijk verbinden aan 
klimaatneutraliteit in 2050. Door nu al dergelijke stappen te zetten kunnen 
bedrijven een concurrentievoorsprong verkrijgen. 

Ook het beleid op het gebied van internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (IMVO) heeft tot doel dat (meer) bedrijven 
mensenrechten en milieu respecteren in hun gehele waardeketen. Het 
kernelement van het nieuwe IMVO-beleid is wetgeving om gepaste 
zorgvuldigheid, in lijn met de internationale standaarden, verplicht te 
stellen voor bepaalde bedrijven. Op 5 november jl. presenteerde het 
kabinet zijn bouwstenen voor IMVO-wetgeving1. Bij voorkeur wordt 
IMVO-wetgeving op EU-niveau ingevoerd. De Europese Commissie 
bereidt een voorstel voor waarin bedrijven verplicht worden tot gepaste 
zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten en milieu (waaronder 
klimaat). Ook werkt de Europese Commissie aan de herziening van een 
aantal richtlijnen2 op het gebied van duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen. Op 21 april 2021 heeft de Commissie haar voorstel 
hierover gepubliceerd.3 Het kabinet volgt deze ontwikkelingen op de voet 
en heeft in zijn BNC-fiche een positieve grondhouding ingenomen. 

In de tussentijd steunt de Nederlandse overheid bedrijven in hun eigen 
inspanningen die bijdragen aan het nemen van verantwoordelijkheid voor 
mens en milieu. Zo bevat het Nederlandse IMVO-beleid nu reeds 
stimulerende maatregelen op dit terrein zoals opgenomen in de nota «Van 
voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap»4. Ook ondersteunt het 
kabinet de werkzaamheden van de Monitoring Commissie Corporate 
Governance Code die samen met de schragende partijen van de 
Corporate Governance Code aan actualisering van de Code werkt. Hierbij 
kijken de Commissie en de schragende partijen naar een nadere invulling 
van het begrip «lange termijn waardecreatie». 

1 Kamerstuk 26 485, nr. 377.
2 Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014.
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van 

Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn (EU) nr. 537/2014 
betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen, COM(2021)189.

4 Kamerstukken 26 485 en 35 495, nr. 337.
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Tot slot 

Het Shell-vonnis leidt niet tot directe juridische verplichtingen voor 
Nederland. De Nederlandse overheid blijft uitvoering geven aan het 
Nederlandse Klimaatakkoord, de Europese Green Deal en de Parijsdoelen. 
Voor het bevorderen van reductie in de keten is bij voorkeur internationaal 
of Europees beleid nodig. Als zodanig geeft dit vonnis de Nederlandse 
overheid geen directe aanleiding tot aanpassing van het klimaatbeleid. 
Het is aan een volgend kabinet hoe – mede bij de nationale doorvertaling 
van het Europese Fit-for-55 pakket – verder invulling te geven aan dit 
beleid. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
S.A. Blok
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