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Klimaataansprakelijkheid, negatieve emissies en herstel van biodiversiteit
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Milieudef./Shell (Rb. Den Haag 26 mei 2021)

• Shell emiteerde in 1988-2015 1.7% van de mondiale GHG-emissies
• GHG-emissies vonden overall ter wereld plaats. Klein deel in Nerderl.   

• Shell niet verantwoordelijk voor gevaarlijke klimaatverandering. Shell heeft wel een
deelverantwoordelijkheid en moet zijn deel doen.

• Vgl. Urgenda/Staat

• Scope 1, 2 en 3-emissies (scope 3 emissies >80% van de GHG-emissies van Shell)
• Scope 1: emissions that occur from sources that are controlled or owned by the 

corporation
• Scope 2: emissions from acquired electricity, steam, heat, cooling, etc.
• Scope 3: emissions from consumers/end-users (value chain approach)

• WRI Greenhouse Gas Protocol
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Milieudef./Shell (Rb. Den Haag 26 mei 2021)

• Bevel Rechtbank:
• Emissiereductieverplichting van 45% in 2030 (tov. 2019)

• Resultaatverplichting mbt Scope 1 emissies
• Zware inspanningsverplichting mbt Scope 2 en 3 emissies

• Geen aansprakelijkheid historische emissies

Uitstraling

• Mensenrechten
• Verantwoordelijkheid Scope 2 en 3 (waardeketenbenadering)

• Noodzakelijkheid verzameling data
• Scientific consensus à van 2⁰ C naar 1,5 ⁰C.
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Rb Den Haag 26 mei 2021 (Milieudefensie c.s./Shell) 

Slotsom reductieverplichting van RDS
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 [..]. Deze reductieverplichting ziet op de gehele energieportefeuille van de 
Shell-groep en op het gezamenlijk volume van alle emissies (Scope 1 t/m 3). [..]. 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 [scope 2 en 3], 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 hen gegenereerde CO2-uitstoot op te heffen of te voorkomen en haar 
invloed aanwendt om eventueel voortdurende gevolgen zo veel mogelijk te beperken.
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Fit for 55. De EU-plannen om te komen tot negatieve emissies en de 
positieve effecten ervan.
Edward Brans
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IPCC Special Report: Global Warming of 1.5 ⁰C (2018) (Ch. 4)
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Negatieve emissies

• Geologische opslag van koolstofdioxine (CCS) (Richtlijn 2009/31/EG)

• Verwijdering / vasthouden broeikasgassen (herziening EU-verordening Landgebruik en
bosbouw)

• EU-biodiversiteitsstrategie 2030 
• Bosaanplant, bescherming veengebieden, wetlands, gras- en akkerland

• EU Nature Restoration Law
• Objectives: restore degraded ecosystems, in particular this with the potential to 

capture and store carbon

• Streefcijfer EU voor 2030: 310 Mton CO2-eq. Uitstoot Nederl. in 2020: 165 Mton CO2-eq.
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Carbon Credits
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Carbon Credits

McKinsey jan. 2021 rapport: 
• Vraag naar carbon credits in 2030 mondiaal vertegenwoordigt 1,5-2.0 gigaton CO2
• Waarde: $5 - $30 miljard

Schade:
• Wie lijdt er schade?

• Investeerder (reputatieschade / verlies groen vignet) / Staat?

• Wat is de omvang van de schade?
• Economische waarde credit / kosten herstelmaatr. + tussentijds verlies / maatr. 

Staat?

• Wie is hiervoor aansprakelijk te houden?
• Exoneratie / beperking aansprakelijkheid

Vooralsnog geen regeling op EU-niveau à uitz. Milieuaansprh.richtlijn
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