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BEG gaat van start!
De Bezorgde Energie Gebruikers (BEG) gaan naar de rechter om de stem van de bur-
gers, werknemers en bedrijven in de rechtszaal luid te laten klinken. We eisen dat onze 
rechten en belangen niet langer ondergeschikt worden gemaakt aan eenzijdige kli-
maatrechtspraak. 

De klimaatbeweging heeft tot nu toe de klimaatrechtszaken in Nederland gedomi-
neerd. De rechter ging grotendeels akkoord met de stellingen en eisen van Urgenda en 
MilieuDefensie. Daardoor is het beleid ontspoord en onevenwichtig geworden. Gewone 
burgers en bedrijven zijn onder de bus gegooid.

Vandaag heeft de Stichting Milieu en Mens namens de Bezorgde Energie Gebruikers een 
brief gestuurd naar MilieuDefensie met het verzoek om spoedoverleg. Over twee weken 
nemen we vervolgstappen.  

Dit is een uniek initiatief. Het is de eerste keer dat de klimaatbeweging voor de rechter 
fl ink tegengas zal krijgen.  

Bezorgde Energie Gebruikers binden strijd 
aan met MilieuDefensie
DE ONGEHOORDE BURGER

Eerst Urgenda en nu MilieuDefensie -- Urgenda stelde de democratie onder curatele en dwong de staat 

tot nog meer klimaatbeleid. MilieuDefensie nam de bedrijfsvoering over van Shell en wil nu met een nieuw 

initiatief het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën dwingen. Deze door de belastingbetaler met vele 

miljoenen gesubsidieerde milieuactivisten opereren onder de vlag van “het algemeen belang.” 

De rechter heeft op eis van MilieuDefensie Shell bevolen om de emissies nog sneller terug te brengen, zelfs 

de emissies van de leveranciers en klanten. Mensen die een benzine- of dieselvoertuig rijden of hun woning 

of gebouw verwarmen met aardgas, zullen dus binnenkort al met nog hogere kosten geconfronteerd worden. 
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Maar de burger werd niet gehoord door de rechter. De burger mag wel de gepeperde rekening betalen van 

deze gesubsidieerde machtsgrepen. De volksvertegenwoordiging is wederom buiten spel gezet. Met deze 

‘Revolutie met Recht’, om de woorden van MilieuDefensie’s advocaat te gebruiken, staan zowel de democrati-

sche rechtsstaat als de koopkracht en welvaart op het spel.

HOGER BEROEP

Binnenkort begint in Den Haag het hoger beroep dat Shell heeft ingesteld tegen MilieuDefensie. Dit proces 

gaat niet over het recht van MilieuDefensie om te protesteren, maar om de vraag wie het in Nederland voor 

het zeggen heeft en dat is niet MilieuDefensie. Het BEG-initiatief wil de ongehoorde stemmen van de burger 

en het bedrijfsleven voor de rechter luid laten doorklinken. 

BEG betekent ‘Bezorgde Energie Gebruikers.’  Wij zullen meedoen (“tussenkomen”) in de rechtszaak tussen 

Shell en MilieuDefensie. We hebben daartoe een stichting opgezet met de naam ‘Stichting Milieu en Mens’ om 

het belang van echte milieubescherming te benadrukken zonder de mens, de democratie, de vrijheid en de 

economie te verwaarlozen. 

Wij willen de balans voor burgers en bedrijven herstellen.

BRIEF AAN MILIEUDEFENSIE

Vandaag heeft de Stichting Milieu en Mens namens de Bezorgde Energie Gebruikers een brief gestuurd naar 

MilieuDefensie met het verzoek om spoedoverleg. Wij vragen MilieuDefensie om te garanderen dat de rechten 

en belangen van de Bezorgde Energie Gebruikers zullen worden gerespecteerd. Ook eisen wij dat de regels 

van de democratische rechtsstaat door MilieuDefensie nageleefd worden. 

Over twee weken kunnen we vervolgstappen nemen. Indien MilieuDefensie onze eisen afwijst, gaan we naar 

de rechter.

Dit is een uniek initiatief. Het is de eerste keer dat de klimaatbeweging voor de rechter flink tegengas zal 

krijgen.  

ONZE EISEN

Voor de rechter zullen wij de eisen van MilieuDefensie bestrijden en vanuit drie hoeken onze eisen op tafel 

leggen:

1. De economie  De gevolgen van de eisen van MilieuDefensie voor de koopkracht en het inkomen van de 

burger zijn miskend. Een nog snellere energietransitie veroorzaakt voor mensen en bedrijven enorme kosten 

en andere negatieve gevolgen. De zwakkeren worden het zwaarst getroffen. De prijzen van energie rijzen nu 

al de pan uit en dat wordt nog erger; de inflatie gaat pijlsnel omhoog en grote energie-armoede dreigt. De 

leveringszekerheid komt in gevaar door nog meer onbetrouwbare wind- en zonne-energie. Het landschap 

wordt verstierd en de natuur lijdt onder hernieuwbare energie. De werkgelegenheid en welvaart zullen dalen. 

Dat willen wij niet.

2. De democratie  De machtenscheiding laat de rechter niet toe op de stoel van de wetgever te gaan zitten 

en de privé-eisen van een milieuclub aan een onderneming op te leggen. Het kan ook niet zo zijn dat een 

rechter klimaatbeleid afkondigt zonder dat de rechten en belangen van alle burgers worden gerespecteerd. 

Wij zullen voor die belangen en rechten opkomen, want MilieuDefensie vertegenwoordigt slechts het eigen 

belang van de klimaatbeweging. De burger heeft recht op democratie en het recht om gehoord te worden.

3. De mensenrechten  De rechter heeft de stellingen en eisen van MilieuDefensie overgenomen zonder gron-

dig na te gaan wat de gevolgen zijn voor de verwezenlijking van de mensenrechten. Wij zullen aandacht vra-

gen voor de mensenrechten die eerder niet aan de orde kwamen in de rechtszaak. In deze ‘algemeen belang’ 



actie willen wij ervoor zorgen dat het algemeen belang juist en volledig vertegenwoordigd wordt.

BEG VERTEGENWOORDIGT ALLE BURGERS EN BEDRIJVEN

Om een vuist te kunnen maken willen wij een zo groot mogelijk groep burgers en bedrijven vertegenwoordi-

gen in deze rechtszaak. 

Daarom starten we vandaag met een campagne om mensen en bedrijven te bereiken en hen vragen om mee 

te doen. Dat kan kosteloos, want we willen juist ook die mensen vertegenwoordigen die ieder dubbeltje 

moeten omdraaien; energie-armoede is immers een toenemend probleem voor heel veel mensen en kleinere 

bedrijven. 

Na vele jaren van voorbereiding is het dan zover: vandaag gaat het BEG-initiatief officieel van start! Wij rich-

ten ons tot gewone burgers en ondernemers die werken, belasting betalen en de financiële en maatschappe-

lijke gevolgen moeten dragen van het door de overheid gesubsidieerde “idealisme” van MilieuDefensie.

Nu is het woord aan de burger, de werknemer en de bedrijfsleider – meldt u aan bij de BEG groep via de 

website: http://bezorgdeenergiegebruikers.nl/  

MilieuDefensie vertegenwoordigt zo’n 17.000 burgers in hun rechtszaak tegen Shell. Wij streven naar 51.000 

Bezorgde Energie Gebruikers, drie keer zoveel als MilieuDefensie. Natuurlijk, hoe meer burgers en bedrijven 

zich aansluiten, hoe beter. Want de stem van de Bezorgde Energiegebruikers zal luider klinken naarmate de 

groep groter is. Het belang dat wij vertegenwoordigen is het belang van iedere burger en ieder bedrijf. 

VOOR VERDERE VRAGEN EN AANMELDEN:
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