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DE GROENE 
HELDEN VAN SHELL
Een kleine 3% van de stemmen wist Mark van Baal met zijn actiegroep Follow This te winnen 
voor de spraakmakende resolutie 19: een oproep aan Shell om niet langer te investeren in 
olie en  gas, en de bedrijfswinst in duurzame energie te stoppen. Wellicht nu nog als ‘te 
revolutionair’ gezien, “maar de wereld verandert zó snel, dat het volgend jaar anders gaat”

ANNELIES ROON

Toegegeven: 2,64 procent van de stemmen 

klinkt niet veel. Maar we hebben het daarmee 

wel over  107 miljoen aandelen, ter waarde 

van 2,4 miljard euro. Een groot aantal van 

deze vóórstemmen kwam van kleine aandeelhouders 

die via Follow Th is een snippertje Shell kochten met als 

doel de oliegigant van binnenuit te vergroenen. Maar 

met een aandeel van rond de 25 euro per stuk zet dat 

geen zoden aan de dijk. Eén grote particuliere belegger 

deed een fl inke duit in het zakje met een half miljoen 

aan aandelen: “Dat was een familie die de aandelen 

had geërfd en er nu om ethische redenen mee in de 

‘Als aandeelhouder heb je wél die invloed’

maag zat”, vertelt Van Baal. “Dergelijke aandeelhou-

ders zijn erg blij met deze optie om hun geld toch in 

te kunnen zetten voor verduurzaming.” 

Vermogensfonds Actiam, gelieerd aan SNS en daar-

mee ook aan de duurzame ASN, was één van de insti-

tutionele beleggers die het negatieve stemadvies van 

Shell naast zich neerlegde. Maar daarnaast heeft nog 

drie procent van de stemmers zich onthouden, onder-

streept Mark van Baal. “Dat waren onder andere artsen 

en medisch specialisten. Zij wilden een signaal afgeven 

aan Shell om meer leiderschap te tonen in de energie-

transitie.”

Op weg naar de aandeelhoudersvergadering, (links)voor de follow this-banner: Mark van Baal 
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Van Baal: “Bedrijfspensioenfondsen willen niet op de 

stoel van de bestuurder gaan zitten, zeggen ze. Zij zou-

den zelf ook niet willen dat er een investeerder komt 

die zich met hun koers gaat bemoeien. Maar als ABP 

uit Shell zou stappen, bijvoorbeeld, dan moet de rest 

wel reageren. Er ontstaat in die fondsen toch een soort 

wedloop: wie is de groenste? Ik denk dat er in de loop 

van dit jaar een heleboel gaat gebeuren.”

Niet de letter, wel de geest

Genoeg dan ook over deze aandeelhoudersvergade-

ring; Van Baal en zijn team van Follow Th is zijn alweer 

maandenlang bezig om zich tijdens de volgende te 

kunnen revancheren. Dit jaar zijn de lobbypijlen niet 

alleen gericht op de Nederlandse pensioenfondsen; 

ook grote buitenlandse beleggers wil Van Baal mee-

krijgen. “Het voordeel is dat men nu weet van ons 

bestaan. Ze hebben er allemaal een beslissing over ge-

nomen, een stem over moeten uitbrengen. De Neder-

landse pensioenfondsen gaven aan zich te kunnen 

vinden in de geest van de resolutie, maar de formule-

ring zou te gedetailleerd en te voorschrijvend zijn. 

Dat past niet in het poldermodel.” 

De boodschap zelf hoeft niet te veranderen, maar de 

fondsen willen invloed op de bewoording. Daar wordt 

nu over gepraat. En als dat eenmaal rond is, moet de uit-

komst volgend jaar wel heel anders zijn, zo is Van Baals 

stellige overtuiging: “Ik vind het allemaal zo logisch, dat 

ik denk dat een meerderheid voor moet stemmen.”

Shell als groene innovator

Wat beweegt Van Baal om vrijwel al zijn tijd en energie 

te steken in het winnen van aandeelhoudersstemmen? 

Ruim anderhalf jaar geleden off erde hij er zijn journalis-

tieke loopbaan voor op. “Als journalist heb je zelden 

echt invloed. Ken jij één columnist waar Mark Rutte 

naar luistert? Als aandeelhouder heb je die invloed wél.” 

Maar waarom juist Shell? “De fossiele industrie roept 

altijd zonder meer dat olie en gas onmisbaar zijn en 

de milieubeweging heeft altijd in twee zinnen het land 

verduurzaamd. Dat klopt allebei niet.” Van Baal zocht 

een middenweg. Hoewel er in de ‘klassieke milieu-

beweging’ stemmen opgaan dat Shell maar het beste 

een sterfhuisconstructie voor zichzelf kan maken en 

het geld terug moet geven aan de aandeelhouders, 

koos Van Baal een bijna tegenovergestelde koers. 

“Het zou echt zonde zijn als Shell de energietransitie 

niet zou overleven. Er zit een enorme intelligentie en 

- nu nog  -heel veel geld. Shell toont lef in grote projec-

ten; ze vervullen een voortrekkersrol. Die innovativiteit 

zouden ze in de duurzame sector moeten laten zien. 

Bovendien: als we Shell en de olie-industrie links laten 

liggen, vertragen ze de energietransitie nog tientallen 

jaren en slepen ze de aarde mee in hun ondergang.”

Van Baal ziet het als zijn missie om van Shell het eerste 

fossiele bedrijf te maken dat een 180 graden draai maakt 

richting duurzaamheid. Want, zegt hij, als één oliemaat-

schappij hardop zegt ‘We zijn over twintig jaar duur-

zaam’, dan volgt de rest ook. Vooralsnog gaat dat niet 

hard. Toch is de eerste stap gezet: het tweegradenscena-

rio, waarin de wereld zich zodanig moet inrichten dat 

de opwarming van de aarde tot maximaal twee graden 

beperkt blijft, is sinds kort offi  cieel door het bedrijf ge-

accepteerd. Een nieuwe strategie is aangekondigd . 

Maar dat deze niet zo voortvarend zal zijn als Van Baal 

graag ziet, laat zich raden. “Daar hoeven we niet op te 

wachten. We weten de conclusie al: ze moeten op zoek 

naar nieuwe businessmodellen. Ik snap en erken vol-

ledig dat een bedrijf als Shell een mammoettanker is, 

maar de besluitvorming is veel te langzaam. Dat kan 

echt niet meer. Wij vragen niet een verandering van 

vandaag of morgen, maar we moeten wel NU beginnen.” 

Pompen voor het goede doel

In februari zei Shell-topman Ben van Beurden nog: 

“Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de 

vraag te kunnen voldoen.” Dit in antwoord op de vraag 

van de NOS of Shell de koers zou aanpassen door de 

klimaattop in Parijs. Helemaal niet zo gek, vindt Van 

Baal. Maar hij geeft de uitspraak een iets andere draai: 

“Er staan nog voor ruim tien jaar reserves op de balans. 

Die moet je eruit halen met een zo hoog mogelijk 

winst. En die winst moet in nieuwe businessmodellen 

gaan. Die denkslag moet Shell maken.” 

Van Baals belangrijkste argument richting Shell is de 

enorme snelheid waarmee ‘duurzaam’ groeit en goed-

koper wordt. Hij schetst een aantal revolutionaire 

projecten, waar hij Shell ‘zó in ziet stappen’. Ook in de 

exponentiële groei van projecten in wind en zon ziet 

hij volop kansen. “Een interessant verschijnsel bij Shell 

is dat ze  - terecht - heel trots zijn op hun innovativiteit, 

maar als je ze aanspreekt op hun rol in duurzame ener-

gie, dan zijn ze ineens heel bescheiden. Zo van: wij 

doen maar een paar procent van de energiemarkt, dus 

wij bepalen niet waar het heen gaat. Ze onderschatten 

hoe snel het gaat met die duurzame energie, én ze on-

derschatten de rol die ze er zelf in kunnen spelen.”

Inschattingsfouten spelen sowieso vaak een rol bij de 

introductie van nieuwe technieken, heeft Van Baal ge-

merkt. “Men verwacht te veel van de korte en te weinig 

van de lange termijn. Dat komt doordat we totaal niet 

kunnen denken in exponentiële groei. Wij zijn gewend 

aan lineair denken. Stel, je staat op de middenstip van 

een voetbalstadion en je gaat het voldruppelen. De 

eerste seconde laat je één druppel water vallen, de 

tweede seconde twee druppels, dan vier, dan acht, 

enzovoort. Hoe lang denk je dat het duurt om het hele 

stadion vol te krijgen? Gisteren raadde een ingenieur: 

een uur. Die zat er het dichtste bij. Het antwoord is: 48 

seconden. Het interessantste is om je voor te stellen 

wat er in die laatste secondes gebeurt. Seconde 47 is 

het stadion halfvol, seconde 46 een kwart; op seconde 

38 krijg je natte voeten, maar dan haal je de nooduit-

gang al niet meer. Zodra je over de eerste procent bent 

en je begint je te realiseren wat er gebeurt, gaat het in-

eens keihard. Dat punt zijn we inmiddels gepasseerd.”


