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Vandaag heeft Stichting Milieu & Mens (M&M), mede namens de "Bezorgde Energie 
Gebruikers" haar rekest naar het Gerechtshof Den Haag gestuurd om zich te voegen bij 
de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell en waar de rechter in 1e 
aanleg vonniste dat conform eis Shell de veel strengere eisen van Milieudefensie moet 
uitvoeren. En niet alleen Shell zelf, maar ook alle leveranciers en afnemers, en daarmee dus 
vrijwel alle Nederlanders en Nederlandse bedrijven. Shell is weliswaar in Hoger Beroep gegaan, 
maar M&M wil met de juiste argumenten het vonnis geheel van tafel en komt op voor de 
belangen van Nederlanders en Nederlandse bedrijven die de dupe zijn of dreigen te worden van 
energiearmoede, kou en honger. 
 
M&M wil dat vonnis van tafel. Ten eerste omdat zulke extreme eisen leiden en al geleid 
hebben tot fors hogere energieprijzen en dus inflatie, waarvan met name gewone burgers en van 
energie afhankelijke MKB-bedrijven de dupe zijn. Eisen bovendien die zo extreem zijn dat 
energie onbetaalbaar wordt en dat stroomuitval dreigt, met als gevolg het afbreken van de 
welvaart en de verzorgingsstaat. Kou, armoe en honger zullen veel mensen treffen. 
 
Ten tweede de juridische gronden: in deze zaak heeft de rechter een besluit over energiebeleid 
genomen, een besluit dat toebehoort aan het politieke bestuur, niet aan de rechtelijke macht die 
zich volgens de Trias Politica - de wettelijke scheiding der machten, Wetgevende macht, 
Uitvoerende macht en Rechterlijke macht - moet houden bij het handhaven van wetten. Niet van 
ongeschreven, opgerekte, nooit zo bedoelde regels die grote groepen mensen in de kou laat 
staan, maar van geschreven recht. Dus alleen recht door de wetgevende macht besloten en 
opgeschreven. Inbreuk op de Trias Politica is inbreuk op de democratische rechtstaat en daar 
verzet M&M zich tegen. 
 
Daarbij is M&M ook van mening dat Milieudefensie, dat zich beroept art 3.305 BW, niet het 
'Algemeen Belang' van alle Nederlanders en alle Nederlandse bedrijven vertegenwoordigt. Zij 
vertegenwoordigt slechts een kleine minderheid van zeer actieve, zwaar gesubsidieerde 
activisten. Politieke bestuurders worden echter gekozen door het volk, dus alle stemgerechtigde 
Nederlanders, en niet een kleine activistische groepering die ideologie bedrijft en het belang van 
die ideologie (ver) boven de belangen van  mensen stelt. M&M wil zorgvuldig evenwicht tussen 
de belangen van milieu en die van de mens. Dus geen mensen in armoede, kou en honger door 
extreme hoge energieprijzen. We hebben ons qua energie al veel te afhankelijk gemaakt van 
onvrije landen, terwijl M&M meent dat primair gekozen moet worden voor betaalbare, 
betrouwbare energie. Zonder dat kan er geen duurzame welvaart zijn en zonder voldoende 
welvaart is er geen zorg voor milieu. 
 
Natuurlijk claimt M&M ook het 'algemeen belang' van art 3.305BW, maar niet om de belangen 
van mensen te beperken, maar juist om het evenwicht tussen Milieu & Mens te herstellen, in het 
belang van de mensen en bedrijven in Nederland. Het vonnis moet dus van tafel. 
 
M&M is een ideele stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die handelt uit 
algemeen, evenwichtig belang. Een stichting zonder leden, met bestuur en raad van toezicht die 
een projectleider heeft aangesteld voor de uitvoering van haar activiteiten. M&M wil het 
schadelijke vonnis, schadelijk voor democratie en schadelijk voor economie en leefbaarheid van 
tafel. M&M heeft een eigen website, naast die van bezorgdeenergiegebruikers.nl met 
mogelijkheid voor mensen en bedrijven om hun steun te betuigen of te doneren. M&M krijgt in 
tegenstelling tot Milieudefensie niet jaarlijks vele miljoenen subsidie van de Staat en 
Postcodeloterij, maar moet het doen met steun van gewone mensen en bedrijven. 
 
Tot verdere vragen beantwoorden, of opvragen van het rekest zijn wij graag bereid. 
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