Hans van zon Commentaar

Klimaateis aan Shell is echt bizar
Waarom niet ook Exxon of BP?
Omdat Shell nu eenmaal
Nederlands is, is het weerwoord
van Milieudefensie. Daarmee
onderstreept de club de willekeur
van haar claim. De eis van
Milieudefensie lijkt dan ook
kansloos. Eén bedrijf kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade aan het klimaat, die door
een veelvoud aan factoren wordt
beïnvloed. Net zo goed door de
intensieve veeteelt of grootschalige
boskap. De rechter zal hopelijk niet
snel de handen willen branden aan
dit schot hagel van de organisatie.
Een 'niet ontvankelijk' ligt in het
verschiet.

Milieudefensie is de volgende in de
rij: ook zij stapt naar de rechter om
milieudoelen te bevechten. Het
gaat milieuorganisaties allemaal
niet snel genoeg in het overleg met
overheden en bedrijven. Als die het
tempo van milieuverbetering niet
kunnen of willen bijhouden, moet
de rechter dat maar afdwingen.

Het heeft er daarom veel van weg
dat het Milieudefensie nu vooral is
te doen om publiciteit. Wel of niet
kansloos, het lukt in elk geval om
wereldwijd de aandacht te krijgen.
Dat doen de activisten over de rug
van een bedrijf dat nu aan de
schandpaal wordt genageld. En zij
zullen daarmee doorgaan tot het
bedrijf kapot is, valt te vrezen.
h.vanzon@ad.nl

Na de Nederlandse overheid, die
van de rechter de CO2-reductie
sneller dient af te bouwen, is nu
Shell aan de beurt. De mede door
subsidies betaalde activisten van
Milieudefensie eisen dat Shell geen
nieuwe klimaatschade veroorzaakt.
Het concern heeft volgens hen een
'zorgplicht' om zijn beleid in lijn te
brengen met de klimaatafspraken
van Parijs. De claim van
Milieudefensie is volkomen bizar.
Om Shell aansprakelijk te stellen
voor klimaatverandering, is
ongeveer net zoiets als een enkel
slachthuis voor de rechter slepen
om al het dierenleed in de wereld.
Ten eerste voorziet Shell in een
behoefte van bedrijven en burgers
die willen autorijden, vliegen of
anderszins olieproducten nodig
hebben. Ten tweede is het onjuist
om slechts één oliemaatschappij
verantwoordelijk te stellen.
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