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Amsterdam, 13 januari 2022
Betreft: De wereld is veranderd. Nu u nog.
Geachte CEO,
Het klimaat vraagt nu om actie. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Voor de wereld, voor Nederland, en
ook voor uw onderneming. Een gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Daarom willen wij van u horen wat u
gaat doen om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen.
U ontvangt deze brief, omdat u leiding geeft aan een onderneming met controle en invloed op een
omvangrijke CO2-uitstoot. Een onderneming die kan en moet bijdragen aan de systeemverandering die
noodzakelijk is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.
In onze strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering richt Milieudefensie de aandacht op grote
ondernemingen zoals de uwe. In deze brief leggen we uit hoe we dat gaan doen, en wat we van uw
onderneming verwachten.

Actie is niet langer een keuze
Uit het VN-Klimaatverdrag en het Klimaatakkoord van Parijs volgt dat de opwarming van de aarde moet
worden beperkt tot 1,5 °C. Alle landen van de wereld zijn het daarover eens en die politieke consensus is
gebaseerd op de best beschikbare klimaatwetenschap, zoals vastgelegd in de rapporten van het VNKlimaatpanel (IPCC). Het IPCC heeft in 2018 berekend dat er in 2030 mondiaal gemiddeld 45 procent
minder CO2 moet worden uitgestoten (ten opzichte van 2010) om een reële kans te houden om die
noodzakelijke doelstelling te verwezenlijken en een existentiële crisis te voorkomen. In 2021 is de urgentie
van die opgave nogmaals bevestigd in het meest recente rapport van het IPCC, dat de noodzaak van
onmiddellijke, vergaande en bestendige emissiereducties verder onderstreept. Zonder die maatregelen is
het resterende koolstofbudget om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen binnen 10 jaar op. Een
doelstelling om in 2050 uit te komen op nul emissies is daarom ook betekenisloos als die niet gepaard gaat
met absolute emissiereducties tussen nu en 2030.
De energietransitie die noodzakelijk is om de 1,5 °C-doelstelling te behalen vraagt om een
systeemverandering. Zonder de proportionele bijdrage van belangrijke systeemspelers wordt het behalen
van deze opgave onmogelijk.
Het vonnis in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Royal Dutch Shell bevestigt dat niet alleen landen,
maar ook bedrijven een deelverantwoordelijkheid hebben om gevaarlijke klimaatverandering te
voorkomen.
De rechtbank oordeelde dat Royal Dutch Shell zijn activiteiten in lijn moet brengen met een reductiepad
behorend bij het 1,5°C-doel van Parijs door haar controle en invloed te gebruiken om de wereldwijde
uitstoot die wordt veroorzaakt door de Shell-groep in de komende 9 jaar bijna te halveren. Dit geldt voor
alle uitstoot, inclusief de uitstoot die samenhangt met het gebruik van de door Shell verkochte producten
(scope 1, 2 en 3).
De conclusie is onafwendbaar: er moet nú worden gehandeld, zonder aarzeling en met alle mogelijke
middelen, om achterstanden in te lopen en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Er is
geen sprake van vrijblijvendheid. Actie is een verplichting. En systeemspelers, zoals uw onderneming,
hebben daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid. De samenleving verlangt actie van u, de
wereldgemeenschap verwacht dat van u, en het recht eist dat van u.

Wat wij van u vragen
Een gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Uit het vonnis in de zaak tegen Royal Dutch Shell volgt volgens
Milieudefensie dat iedere grote uitstoter minstens een verplichting heeft om zijn emissies te reduceren in
lijn met de mondiale opgave die volgt uit het Klimaatakkoord van Parijs. En dat is wat wij van u vragen.
Hoe geeft uw onderneming (of de groep waarvan uw onderneming deel uitmaakt) concreet en
verifieerbaar invulling aan de vereiste veranderingen tussen nu en 2030? Door uitvoering van dit plan,
vermindert de CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3 van uw bedrijf of van de groep waarvan uw bedrijf deel
uitmaakt) in 2030 met minimaal 45% ten opzichte van 2019. Wij verwachten van u dat uw plan
klimaatrechtvaardig is. De deadline voor dit klimaatplan is 15 april 2022.

Wat u van ons kunt verwachten
Uw onderneming is niet de enige die wij vandaag aanschrijven. In totaal 29 Nederlandse ondernemingen
ontvangen deze brief. Het gaat om bedrijven actief in diverse sectoren. Bedrijven die allemaal een grote
bijdrage leveren aan het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering door substantiële uitstoot van
broeikasgassen in hun hele keten. De inzet van deze ondernemingen bepaalt in belangrijke mate of we de
strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering gaan winnen of verliezen.
Voor de beoordeling van het klimaatplan van uw onderneming en dat van alle andere bedrijven is
Milieudefensie een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde internationale New Climate
Institute. New Climate Institute rekent alle plannen door en beoordeelt ze op hun kwaliteit en
uitvoerbaarheid. In juni 2022 publiceren wij de resultaten en een rangschikking.
In een wereld waarin gevaarlijke klimaatverandering bedrijven dwingt tot actie, is het in onze ogen
onvermijdelijk dat bestuurders, investeerders, financiers, verzekeraars, accountants en andere adviseurs de
risico’s en aansprakelijkheden voortkomend uit dit risico meewegen in hun eigen dagelijkse activiteiten.
Dit begint zich te tonen in de opstelling van grote pensioenfondsen, maar ook in die van accountants
middels de International Sustainability Standards Board. Wij zullen als maatschappelijke organisatie ook
deze partijen wijzen op hun verplichtingen, risico’s en eigen verantwoordelijkheden.

Bent u een koploper of een achterblijver?
Deze brief is naast een aankondiging vooral een uitnodiging. Want het is niet ons doel noch onze wens om
een juridische strijd aan te gaan met alle grote uitstoters van Nederland. Veel liever gaan wij met u het
gesprek aan over de invulling van een rechtvaardige klimaattransitie. Ons doel is dat alle systeemspelers,
zoals uw onderneming, hun bijdrage leveren. Koplopers zullen wij erkennen en indien nodig zelfs steunen,
achterblijvers kunnen rekenen op onze niet aflatende druk.
Het is mogelijk dat wij geen kennis hebben genomen van uw meest recente klimaatplan. Zoek dan vooral
contact met ons.
Wij kijken hoe dan ook uit naar uw spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,
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Correspondentie: peer.de.rijk@milieudefensie.nl

Neele Boelens
voorzitter Jongeren Milieu Actief (JMA)

