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Geachte heer Van Beurden,
De vereniging Milieudefensie richt zich tot u als CEO van Royal Dutch Shell.
Milieudefensie zal in deze brief onderbouwen waarom zij meent dat Shell met haar
bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstrategie de op haar rustende wettelijke zorgplicht schendt door
wereldwijd klimaatschade te veroorzaken en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te
ondermijnen.
Omdat deze rechtsschending onrechtmatig is jegens Milieudefensie en het maatschappelijk belang
waarvoor Milieudefensie opkomt, houdt Milieudefensie Shell hiervoor aansprakelijk. Shell dient
deze onrechtmatige toestand naar de mening van Milieudefensie op te heffen door haar
bedrijfsactiviteiten en investeringsbeslissingen in overeenstemming te brengen met de mondiale
klimaatdoelstelling.
I Inleiding
Uit recent onderzoek blijkt dat Shell zich tenminste al sinds 1986 bewust is van de ernst van
klimaatverandering en van de grote rol die haar producten spelen in het veroorzaken van dit
probleem. 1 In haar voorlichtingsfilm uit 1991, die de catastrofale gevaren van klimaatverandering in
beeld brengt, roept Shell daarom op “nu actie ondernemen is de enige veilige zekerheid die we
hebben”. 2
Ondanks deze oproep tot urgente actie van ruim 25 jaar geleden, heeft Shell tot op heden
onvoldoende actie ondernomen om ernstige klimaatschade te helpen voorkomen. De productie van
olie en gas blijft ook de komende decennia het fundament onder de groeistrategie van Shell. 3 Het
bedrijf is blijkens eigen opgave voor de nabije toekomst van plan om van het jaarlijkse
investeringsvolume van 25 tot 30 miljard dollar maar 1 tot 2 miljard te investeren in duurzamere
technologieën.4 Dit terwijl Shell als geen ander weet dat het behalen van de in het Akkoord van
Parijs vastgelegde klimaatdoelstelling vereist dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel
mogelijk wordt afgebouwd en het overgrote deel van de bekende olie-, gas- en kolenvoorraden in
de grond blijft. 5 Alleen op deze wijze is het mogelijk te bewerkstelligen dat wereldwijd in 2050 geen
netto uitstoot van broeikasgassen meer plaatsvindt – een voorwaarde voor het kunnen halen van
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de mondiale klimaatdoelstelling van Parijs. 6 Shell spreekt zelf ook haar steun uit voor deze
doelstelling van een “net-zero emissions world by 2050”.7
Ondanks deze wetenschap en steunbetuiging is de bedrijfsstrategie van Shell niettemin geënt op
een door Shell aangehouden mondiaal toekomstscenario waarin in 2050 nog zeker 50% van alle
energie wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen. 8 Een scenario dat zich in het geheel niet
verhoudt met de in het Parijs Akkoord vastgelegde doelstelling om de opwarming van de aarde ruim
onder de 2˚C te houden en bij voorkeur tot 1,5˚C te beperken.
Het halen van die doelstelling is van groot belang omdat daarmee wordt beoogd de meest
gevaarlijke en zelfs catastrofale gevolgen van klimaatverandering voor de mensheid te voorkomen
alsook de omvangrijke mensenrechtenschendingen die daarvan het gevolg zul len zijn. 9 Met haar
huidige bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstrategie blijft Shell echter bijdragen aan een wereld die met
meer dan 2˚C zal opwarmen en waarvan grote gevaren voor de mensheid het gevolg zullen zijn.
Wereldwijd zijn de ernstige gevolgen van klimaatverandering zich al aan het materialiseren. Volgens
de wetenschap zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde nu al voelbaar op alle continenten
en in alle oceanen. 10 De opwarming van de aarde leidt wereldwijd tot veranderingen in het klimaat
en de leefomgeving en vormt daardoor volgens de wetenschap een gevaar voor mensen, hun
gezondheid, hun eigendommen en gezinsleven, de economie en de ecosystemen waarvan de
mensheid afhankelijk is. 11 De zeespiegel stijgt, ijsmassa’s smelten en de oceanen verzuren. Het
risico dat een substantieel deel van de dieren- en plantensoorten uitsterft neemt toe alsook de
frequentie en/of intensiteit van maatschappij-ontwrichtende stormen, stortregens, overstromingen,
hitteperiodes en bosbranden. 12 Deze en andere gevolgen van klimaatverandering, zoals water- en
voedseltekorten, zullen ernstiger worden naarmate de productie en het gebruik van fossiele
brandstoffen voortduurt en de aarde als gevolg daarvan verder opwarmt. 13
Door in volle wetenschap te blijven bijdragen aan de totstandkoming van een catastrofale
klimaatverandering van rond de twee graden of meer en door niet over te gaan tot de afbouw van
haar fossiele activiteiten in conformiteit met de klimaatdoelstellingen van Parijs, miskent Shell
volgens Milieudefensie dat zij die verantwoordelijkheid op basis van nationale juridische gronden
wel degelijk heeft. De weigering tot afbouw van fossiele activiteiten is daardoor onrechtmatig
jegens Milieudefensie en het maatschappelijk belang waarvoor Milieudefensie opkomt. Deze
onrechtmatigheid is de reden waarom Milieudefensie de stap neemt om Shell aansprakelijk te
houden.
II Aansprakelijkstelling
Milieudefensie stelt Shell hierbij aansprakelijk voor haar substantiële bijdrage aan
klimaatverandering en voor de schade die Shell daardoor aanricht aan de samenleving en het milieu.
Concreet verzoekt Milieudefensie u om binnen acht weken na dagtekening van deze brief
schriftelijk namens Shell aan Milieudefensie te berichten:
i)
dat Shell de juridische verantwoordelijkheid accepteert om de bedrijfsstrategie en
investeringsbeslissingen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de mondiale
klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs;
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ii) dat Shell haar olie- en gasproductie afbouwt en de aan haar energieproducten
verbonden emissies (scope 3 emissies) naar nul zal hebben teruggebracht in 2050 om
zodoende een volwaardige bijdrage te leveren aan de noodzakelijke “net-zero emissions
world by 2050”14;
iii) dat Shell de bereidheid heeft om ter verdere invulling, implementatie, borging en
publieke verantwoording van deze kritische opgave tot nadere afspraken te komen met
Milieudefensie, waaronder afspraken met betrekking tot de noodzakelijk te realiseren
tussentijdse reductiedoelstellingen op weg naar 2050.
Bij gebreke van een dergelijk bericht binnen de gevraagde tijd zal Milieudefensie ervan uitgaan dat
Shell niet wenst te voldoen aan dit verzoek. Milieudefensie ziet dan geen andere mogelijkheid dan
Shell te dagvaarden teneinde de bevoegde rechter te verzoeken om Shell tot het verzochte
handelen te dwingen.
III Nadere onderbouwing aansprakelijkheid Shell
Milieudefensie is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3:305a BW. Zij kan op grond daarvan
collectieve rechtsbescherming vragen van de maatschappelijke belangen die zij ingevolge haar
statuten behartigt.
Milieudefensie is een vereniging met 80.000 leden en donateurs en stelt zich blijkens haar statuten
ten doel om in de meest ruime zin van het woord een bijdrage te leveren aan het oplossen en
voorkomen van milieuproblemen en te streven naar een duurzame samenleving op mondiaal,
landelijk, regionaal en lokaal niveau, voor zowel huidige als toekomstige generaties. Het tegengaan
van de opwarming van de aarde, die wereldwijd tot klimaatverandering leidt en daardoor grote
schade aan de samenleving en het milieu aanricht, behoort tot de statutaire doelstelling van
Milieudefensie.
De door Milieudefensie in deze brief vervatte aansprakelijkstelling is gericht aan Royal Dutch Shell
en de Shell-groep als geheel (in deze brief tezamen aangeduid als “Shell”).
Milieudefensie richt zich tot Royal Dutch Shell plc omdat zij als moedermaatschappij aan het hoofd
van de Shell-groep staat en het onrechtmatige (klimaat)beleid van de groep door haar bepaald
wordt en zij daarvoor ook de verantwoordelijkheid draagt. 15 Omdat het hoofdkantoor van Royal
Dutch Shell in Nederland is gevestigd en het klimaatbeleid door de directie van Royal Dutch Shell
wordt bepaald, is het klimaatbeleid van Shell onderworpen aan het Nederlandse recht en de
Nederlandse rechter. 16
Naar Nederlands recht rust op Shell een wettelijke plicht om de mensenrechten te eerbiedigen en
zich ook voorts op een maatschappelijk verantwoorde wijze te gedragen, een en ander zoals de in
de wet verankerde maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm dat aan Shell voorschrijft. 17 Doet Shell
dat niet, dan handelt het bedrijf onrechtmatig jegens degenen die daarvan schade ondervinden of
dreigen te ondervinden. Dat kan leiden tot een schadevergoedingsverplichting, maar ook tot een
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rechterlijk bevel om het onrechtmatig handelen te staken, zodat schade vermeden of zoveel
mogelijk beperkt wordt. Het is dit laatste waar Milieudefensie op aanstuurt.
De in de wet verankerde zorgvuldigheidsnorm is een open rechtsnorm die ingevuld moet worden
aan de hand van de omstandigheden van het geval. Onder meer wetenschappelijke bevindingen en
verdragsbepalingen kunnen worden gebruikt om deze norm mede in te vullen. Deze zogeheten
reflexwerking van verdragsbepalingen en de wetenschap op de invulling van de maatschappeli jke
zorgvuldigheidsnorm wordt in de rechtspraak en literatuur algemeen erkend. 18 Via deze weg
kunnen de verdragsbepalingen en doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs bepalend zijn
voor hetgeen naar Nederlandse maatstaven als maatschappelijk zorgvuldig gedrag van Shell moet
worden gekwalificeerd, ook al is Shell geen verdragsluitende partij.
Deze reflexwerking geldt ook met betrekking tot bepalingen uit bijvoorbeeld het VNKlimaatverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waaruit onder meer het
voorzorgsbeginsel volgt, inhoudende dat niet mag worden gewacht met het treffen van
maatregelen totdat volledige wetenschappelijke zekerheid bestaat. Ook aan het voorzorgsbeginsel
kan derhalve belang worden gehecht bij het bepalen wat de maatschappelijke zorgplicht van Shell
eist.
Het is onder meer vanwege deze reflexwerking - alsmede vanwege de toepassing van de hierna te
bespreken Kelderluikcriteria - dat de rechtbank Den Haag in de Urgenda-zaak heeft geoordeeld dat
het klimaatbeleid van de Nederlandse Staat maatschappelijk onzorgvuldig is en in strijd met de
wet. 19 De Staat is vervolgens door de rechtbank verplicht zijn klimaatbeleid aan te passen en te
verbeteren. Evenals de Staat moet ook Shell deze reflexwerking tegen zich laten werken en
Milieudefensie meent dat dit gevolgen dient te hebben voor het huidige beleid van Shell.
Een in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde nadere invulling van de maatschappel ijke
zorgvuldigheidsnorm (en de zorgplicht die daaruit voortvloeit) is verder dat Shell geen onnodig
gevaar voor derden mag creëren indien dat gevaar – in dit geval het gevaar van een opwarming van
rond de twee graden of meer - door maatregelen van Shell voorkomen kan worden. Daarvoor is wel
vereist dat het gevaar voor Shell kenbaar is, er een voldoende reëel risico is dat het gevaar zich
daadwerkelijk zal voordoen en het gevaar ook voldoende ernstig is om maatregelen van Shell te
kunnen eisen, mede gelet op de mogelijke nadelen die daaraan voor Shell verbonden kunnen zijn. 20
Deze zorgvuldigheidsverplichting geldt ook in die gevallen, zoals bij klimaatverandering, waarin Shell
niet als enige het gevaar creëert maar meerdere partijen daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk zijn.
Voorwaarde is dan wel dat Shell’s aandeel in de gezamenlijk veroorzaakte gevaarzetting niet
verwaarloosbaar klein is. 21
Uit onderstaand feitenrelaas zal blijken dat aan deze criteria voor aansprakelijkheid wordt voldaan
en dat Shell niet handelt conform hetgeen op basis van deze criteria van Shell in relatie tot het
klimaatprobleem geëist kan worden. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
a)
b)
c)

Shell weet al lange tijd dat fossiele brandstoffen leiden tot klimaatverandering;
Shell weet al lange tijd dat klimaatverandering ernstige gevolgen heeft;
Shell draagt substantieel bij aan klimaatverandering;
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d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Shell weet al lange tijd dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C moet blijven;
Shell weet al lange tijd dat zij (voorzorgs)maatregelen moet nemen;
Shell ligt sinds 2007 op ramkoers met de mondiale klimaatdoelstelling;
Shell misleidt het publiek over de (on)duurzaamheid van haar koers;
Shell baseert haar strategie op de aanname dat de klimaatdoelstelling niet gehaald
wordt;
De klimaatambities van Shell voldoen niet;
Shell blijft investeren in fossiele bronnen die in de grond moeten blijven
Shell bemoeilijkt de energietransitie;

Na de behandeling van deze onderdelen zal Milieudefensie afsluiten met een concluderend
slotwoord.
a) Shell weet al lange tijd dat fossiele brandstoffen leiden tot klimaatverandering
Shell produceert en verkoopt sinds haar oprichting in 1890 fossiele brandstoffen. Bij onder meer de
productie, het transport en het gebruik (het verbranden) van fossiele brandstoffen komen
broeikasgassen vrij. De belangrijkste van deze broeikasgassen is kool stofdioxide (CO2). Vrijgekomen
CO2 blijft honderden tot duizend jaar in de atmosfeer aanwezig en heeft als zeer gevaarlijk bijeffect
dat het de aarde opwarmt. 22
Met de causale relatie tussen de productie en verbranding van fossiele brandstoffen en de
opwarming van de aarde is Shell tenminste al sinds 1986 bekend. Dat blijkt uit een intern rapport
van Shell uit dat jaar waarin klimaatonderzoekers van Shell bevestigen dat klimaatwetenschappers
het er in grote mate over eens zijn dat CO 2 voor opwarming van de aarde zorgt en dat het gebruik
van fossiele brandstoffen de voornaamste bron van CO 2-emissies is.23 Sindsdien is dit ook het
formele standpunt van Shell gebleven en staat de causale relatie tussen het gebruik van fossiele
brandstoffen en klimaatverandering voor Shell vast.
Waarschijnlijk wist Shell zelfs al veel eerder van het bestaan van dit causaal verband. In 1968 bracht
het American Petroleum Institute (API), van welke brancheorganisatie Shell lid was (en is), namelijk
al een rapport uit waarin de causale relatie tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering is
weergegeven. 24 In 1972 was een Shell bestuurder co-auteur van een rapport dat refereerde aan het
rapport uit 1968 als een gedegen studie, geschreven door vooraanstaande wetenschappers. 25
b) Shell weet al lange tijd dat klimaatverandering ernstige gevolgen heeft
De ernst van de klimaatgevolgen was bij Shell eveneens tenminste al sinds 1986 bekend. Het
hierboven genoemde rapport uit 1986 wees op “significante veranderingen van de zeespiegel,
oceaanstromingen, neerslagpatronen, regionale temperaturen en het weer” en geeft aan dat deze
veranderingen groter kunnen zijn dan alle veranderingen in het klimaat die zich de laatste 12.000
jaar (sinds de afloop van de laatste IJstijd) hebben voorgedaan. Het rapport waarschuwt: “Zulke
relatief snelle en dramatische veranderingen hebben gevolgen voor de leefomgeving van mensen,
voor hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote sociale,
economische en politieke consequenties van dien”. Het Shell rapport vervolgt: “Mogelijk zal het
milieu zo worden aangetast dat sommige stukken van de aarde onbewoonbaar worden. ”26
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Op basis van deze kennis trof Shell ook maatregelen. Zo besloot Shell in 1989 het ontwerp van het
gasproductieplatform “Troll A” voor tientallen miljoenen dollars aan te passen aan de
zeespiegelstijging en de krachtigere golven en stormen die als gevolg van klimaatverandering door
Shell verwacht worden gedurende de meer dan 70-jarige exploitatieperiode die voor dit platform is
voorzien. 27
Shell is zich zelfs zo bewust van de ernst van de situatie dat in 1991 wordt besloten tot het maken
van een voorlichtingsfilm met de titel “Climate of Concern”. In deze voorlichtingsfilm waarschuwt
Shell de kijker voor de gevaren van klimaatverandering. Volgens Shell zouden abnormale
weersomstandigheden in alle landen van de wereld de nieuwe norm kunnen worden. De
veranderingen in het klimaat zouden volgens de film zo snel kunnen gaan dat de samenleving zich
daar niet op kan aanpassen. Shell waarschuwt in de film daarom onder meer voor
klimaatvluchtelingen die huis en haard zullen verliezen door zeespiegelstijging en door catastrofale
veranderingen in hun leefomgeving. In de film eindigt Shell met de oproep “nu actie ondernemen is
de enige veilige zekerheid die we hebben”. 28
Vanwege dit soort ernstige gevolgen van klimaatverandering voor mens en milieu, gevolgen die
Shell al decennia geleden voorzag, is in 2009 door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
in een resolutie vastgesteld dat klimaatverandering wereldwijd tot schendingen van mensenrechten
leidt, waaronder schendingen van het recht op leven, het recht op gezondheid en het recht op een
ongestoord gezinsleven. 29 Door met haar activiteiten aan klimaatverandering bij te (blijven) dragen,
draagt Shell samen met andere grote fossiele multinationals een bijzondere verantwoordelijkheid
ten aanzien van deze schendingen alsook ten aanzien van de voorziene toename daarvan door de
verder opwarming die aanstaande is.
c) Shell draagt substantieel bij aan klimaatverandering
Er is een duidelijke en meetbare relatie tussen de activiteiten van Shell en de opwarming van de
aarde en de klimaatverandering die daarvan het gevolg is. Uit een in 2017 gepubliceerde
wetenschappelijke studie 30, alsook uit eerdere studies, volgt dat Shell sinds haar oprichting in 1890
een van de grootste individuele veroorzakers is van de toegenomen concentratie van CO 2 in de
atmosfeer. Van deze totale toename is 1,8% terug te voeren op de bedrijfsactiviteiten van Shell. De
helft van deze op Shell terug te voeren emissies hebben plaatsgevonden sinds 1 986, dus nadat Shell
al bekend was met het feit dat het gebruik van fossiele brands toffen tot klimaatverandering leidt. 31
Verder blijkt dat 1,6% van de gemeten temperatuurstijging en 1,4% van de gemeten
zeespiegelstijging op de bedrijfsactiviteiten van Shell zijn terug te voeren. 32
Shell is volgens eigen opgave in 1997 gestart met het meten en publiceren van de hoeveelheid
broeikasgassen die verbonden zijn aan haar bedrijfsactiviteiten en aan het gebruik van haar
producten door haar klanten. 33 Over het jaar 2002 rapporteert Shell dat zij op basis van die
grondslag de bron is van het equivalent van 3,6% van de wereldwijde CO 2-emissies die dat jaar zijn
uitgestoten door het gebruik van fossiele brandstoffen. 34 Het toont aan dat Shell al lange tijd
bekend is met het feit dat de activiteiten van Shell en de producten die het bedrijf produceert ee n
substantiële, meetbare en afbakenbare bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde.
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Ter vergelijking: de bijdrage van Shell aan de mondiale emissies is met bovenstaande percentages
flink hoger dan de bijdrage van 0,5% van de Nederlandse Staat aan de mondiale emissies, voor
welke bijdrage de Staat door de rechtbank in Den Haag in 2015 verantwoordelijk is gehouden. 35
Dat toont dat de bijdrage van Shell aan het klimaatprobleem voldoende substantieel is voor het
rechtens kunnen aanspreken van Shell op die bijdrage.
Gelet op het feit dat het merendeel van de menselijke uitstoot van broeikasgassen is terug te
voeren op de producten van een gering aantal fossiele bedrijven, is het volgens Milieudefensie
onjuist dat iedereen in de wereld op gelijke wijze verantwoordelijk zou zijn voor klimaatverandering
en daarom niemand daarop individueel zou kunnen worden aangesproken. Vanwege de
substantiële bijdrage van Shell aan klimaatverandering rust op Shell een grote en bijzondere
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering.
Gezien deze bijzondere verantwoordelijkheid is Shell inmiddels op verschillende plaatsen in de
wereld aansprakelijk gesteld voor haar bijdrage aan klimaatverandering en de aanzienlijke schade
die daardoor wordt aangericht. Zo zijn, zoals u weet, onder andere de steden New York en San
Francisco recentelijk een gerechtelijke procedure tegen Shell gestart, stellende dat Shell jegens hen
aansprakelijk is voor de schade die door hevigere stormen en orkanen, door toegenomen
hitteperiodes en zeespiegelstijging wordt aangericht aan beide steden. 36 Daarbij wordt Shell ook
aansprakelijk gesteld voor de enorme kosten die de stadsbesturen al hebben gemaakt en nog
moeten maken voor de herinrichting van hun steden en het aanleggen van veiligheidsvoorzieningen
om de steden en hun inwoners in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen beschermen tegen
klimaatverandering. De actie van de stadsbesturen is ingegeven door het feit dat de bijdrage van
Shell aan klimaatverandering een bedreiging vormt voor onder meer de openbare orde, veiligheid
en gezondheid.
d) Shell weet al lange tijd dat de opwarming van de aarde onder de 2°C moet blijven
Gelet op wat Shell al decennia geleden wist over klimaatverandering, gelet op de rapporten van
haar eigen klimaatwetenschappelijke staf, de bekende nauwe contacten van Shell met onder andere
de Nederlandse regering (en haar ministeries) en Shell’s betrokkenheid bij de jaarlijkse
klimaatconferenties,37 heeft Shell al vanaf de jaren negentig geweten en moeten weten dat de
opwarming van de aarde tot minder dan twee graden Celsius zou moeten worden beperkt om groot
maatschappelijk gevaar te voorkomen. Dat blijkt uit het volgende.
In 1990 komt met participatie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een
internationale klimaatstudie tot stand waarin wordt geconcludeerd dat een opwarming van de
gemiddelde temperatuur van de aarde met 1°C wereldwijd al grote schade kan aanrichten en dat
een opwarming van 2°C te allen tijde vermeden moet worden en daarom als uiterste bovengrens
moet worden gezien. 38
Op basis van de wetenschappelijke bevindingen van het VN Klimaatpanel wordt vanaf 1996 door
de EU het beleid gevoerd dat de opwarming van de aarde tot onder de 2°C moet worden beperkt
om groot gevaar te voorkomen. 39 In de jaren negentig wordt op basis van de wetenschap
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aangenomen dat daartoe de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer onder de 550 ppm (parts
per million) moet blijven. 40
In de jaren daarna ontwikkelt de wetenschap zich verder en wordt duidelijk dat de situatie ernstiger
is dan aanvankelijk aangenomen. De beperking van de opwarming tot twee graden eist namelijk dat
de concentratie CO2 veel beperkter gehouden moet worden dan de eerder aangenomen 550 ppm.
Het blijkt dat de atmosferische concentratie CO2 onder de 450 ppm moet worden gehouden omdat
zelfs in dit 450-scenario de kans om onder de twee graden Celsius te blijven maar 50% is.
Het 450-scenario wordt in 2007 tijdens de jaarlijkse VN klimaatconferentie vastgelegd in het
zogeheten Bali Actieplan, met de verklaring dat dit scenario met urgentie om diepgaande
emissiereducties vraagt. 41 Ook de EU gaat daarom vanaf 2007 uit van het 450-scenario, zo blijkt uit
een mededeling van de Commissie van dat jaar: “De doelstelling van de EU is een beperking van de
gemiddelde mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2°C. Indien de concentratie op lange
termijn stabiliseert op een niveau van ongeveer 450 ppm CO 2-eq bedraagt de kans 50% dat deze
doelstelling wordt gehaald.” 42
In alle opvolgende jaarlijkse VN klimaatconferenties wordt deze klimaatdoelstelling (<2°C/<450
ppm) bestendigd en in 2015 wordt de mondiale klimaatdoelstellingen in het klimaatakkoord van
Parijs verder aangescherpt. Deze aanscherping is het gevolg van de laatste wetenschappelijke
inzichten waaruit blijkt dat de ernst van de mondiale gevolgen van een twee graden opwarming nog
erger zijn dan voorheen gedacht. 43 Sinds Parijs geldt daarom dat om gevaarlijke klimaatverandering
te voorkomen, de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2°C en bij voorkeur tot 1,5°C moet
worden beperkt. 44 Dat betekent eveneens dat ruim onder de 450 ppm aan CO 2 moet worden
gebleven.
Uit het bovenstaande volgt dat Shell als sinds tenminste de jaren negentig heeft geweten en
moeten weten dat een opwarming van rond de 2°C zeer gevaarlijk is en dat dit sindsdien steeds
verder benadrukt is in zowel de wetenschap als in VN-verband.
e) Shell weet al lange tijd dat zij (voorzorgs)maatregelen moet nemen
Shell wist al in 1998 dat in geval van een 450-scenario, dit een enorme beperking zou inhouden van
de nog verhandelbare fossiele brandstoffen. Dit blijkt uit Shell’s eigen brochure uit die tijd, getiteld
“Climate Change, what does Shell think and do about it” (maart 1998). 45 Daarin is de volgende
grafiek opgenomen.
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In de grafiek is het 450-scenario door Shell aangegeven met een horizontale lijn. Uit deze grafiek
blijkt dat de CO2-concentratie in 1998 al 360 ppm was (anno 2018 ligt deze overigens al boven de
400 ppm). 46 Verder blijkt daaruit het volgende:

-

dat als alleen alle conventionele olie- en gasvoorraden in de wereld zouden worden gebruikt
(aardolie en aardgas), de CO2-concentratie oploopt tot bijna 450 ppm. Daar komt dan de
additionele CO2-concentratie die het gevolg zal zijn van het voortdurend gebruik van kolen
en van onconventioneel olie en gas bovenop;

-

dat als alleen alle onconventionele olie- en gasvoorraden zouden worden gebruikt
(schaliegas, teerzandolie etc.), de CO 2-concentratie oploopt naar bijna 550 ppm. Daar komt
dan de additionele CO2-concentratie die het gevolg zal zijn van het voortdurend gebruik
van kolen en van conventioneel olie en gas bovenop;

-

dat als alleen alle kolenvoorraden in de wereld zouden worden gebruikt, de CO 2concentratie oploopt naar 1.000 ppm. Daar komt dan de additionele CO 2-concentratie die
het gevolg zal zijn van het voortdurend gebruik van conventioneel en onconventioneel olie
en gas bovenop.

Alhoewel in 1998 ook nog werd uitgegaan van een 550-scenario, was destijds al voor Shell duidelijk
dat ook rekening moest worden gehouden met een 450-scenario. Het is aannemelijk dat dit de
reden is dat dit scenario in de grafiek verwerkt is. Beide scenario ’s geven duidelijk aan dat de
hoeveelheid nog te verhandelen fossiele brandstoffen beperkt moet worden. Daarmee was ook
duidelijk dat het bedrijf zou moeten veranderen.
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Shell besefte dat zelf ook. In de brochure is namelijk te lezen dat Shell zich realiseert dat de
energiemarkten veranderen en dat alle Shell bedrijven in de wereld mee zullen moeten bewegen,
voorzorgsmaatregelen zullen moeten treffen en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen
moeten nemen: “They must play their part in the necessary precautionary measures to limit
greenhouse gas emissions…in their own operations as well as helping their customers to do the
same.” 47
Shell wist derhalve al in 1998 dat het treffen van voorzorgsmaatregelen nodig was om aan haar
maatschappelijke zorgplicht te voldoen en dat zij een verantwoordelijkheid te dragen had voor de
emissies die vrijkomen bij het gebruik van haar producten door afnemers.
In datzelfde jaar richt Shell een nieuwe bedrijfstak op, genaamd Shell International Renewables, de
hernieuwbare energietak van Shell. In 1999 maakte Shell haar intenties duidelijk in een grote
advertentie in de Financial Times: “Shell is playing a major part in the move from oil and gas, and
now we’re planting the seeds of renewable energy with Shell International Renewables, a new
business committed to making renewable energy viable.”48
Dat is duidelijk bewijs dat Shell zich zeer bewust was van de noodzaak om weg te bewegen van olie
en gas (“the move from oil and gas”) en te transformeren naar een duurzaam energiebedrijf. Het
bewijst ook dat deze bedrijfstransformatie in de ogen van Shell mogelijk was – zelfs al was
hernieuwbare energie op dat moment in de ogen van Shell nog niet “viable” en dus nog niet
rendabel. Shell vond kennelijk dat het bedrijf er zelf aan moest bijdragen om duurzame energie
rendabel(er) te maken.
In 2004 herhaalt Shell dat klimaatverandering het noodzakelijk maakt dat het bedrijf niet alleen haar
eigen uitstoot aanpakt, maar het er ook voor zorgt dat haar klanten minder emissies uitstoten. Om
die reden geeft Shell in haar duurzaamheidsrapport van dat jaar aan dat zij naast conventioneel
aardgas (als minst vervuilende fossiele brandstof) zal moeten inzetten op wind, zon, waterstof,
biobrandstoffen en CCS (carbon capture and storage) als toekomstige duurzame portefeuille. 49
Toen in 2007 vanwege het Bali Actieplan en het IPCC rapport van dat jaar duidelijk werd dat het
450-scenario gevolgd zou moeten worden, was voor Shell dus ten enenmale duidelijk dat urgent
(voorzorgs)maatregelen getroffen moesten worden, althans als Shell niet medeplichtig zou willen
zijn aan het bijdragen aan een gevaarlijke opwarming van de aarde van 2°C of meer.
f) Shell ligt sinds 2007 op ramkoers met de mondiale klimaatdoelstelling
Vanaf 2007 had Shell, gegeven de ontwikkelingen, de al ingezette verduurzaming rigoureus moeten
versterken. Dat heeft Shell niet gedaan. Shell is uitgerekend vanaf 2007 de tegenovergestelde weg
ingeslagen. Shell heeft de investeringen in duurzame energie sinds 2007 afgebouwd en de
investeringen in haar fossiele activiteiten juist versterkt. Nota bene is Shell vanaf 2007 vergaand
gaan investeren in de meest vervuilende en meest CO2-intensieve onconventionele fossiele
brandstoffen, zoals teerzandolie, schalieolie en schaliegas.
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Uitgerekend in dat jaar koopt Shell voor 2,4 miljard dollar aan teerzanden in Canada om de zeer
vervuilende teerzandolie te kunnen gaan winnen. Het jaar ervoor had Shell met datzelfde doel al 7,4
miljard dollar in Canada gespendeerd. 50 In haar jaarverslag van 2007 geeft Shell ook expliciet aan de
ambitie te hebben de wereldleider in teerzandwinning te worden. 51 Dat lukt ook en in 2009 mag
Shell daardoor de twijfelachtige titel dragen het meest CO2-intensieve oliebedrijf van de wereld te
zijn. 52
Geconfronteerd met de tegenstelling tussen de door Shell al jaren erkende noodzaak om als bedrijf
te verduurzamen en de zware investeringen in teerzanden, geeft de toenmalig CEO van Shell
(Jeroen van der Veer) in een onthutsend interview te kennen dat hij zich realiseert dat teerzandolie
zeer CO2-intensief is maar dat de verantwoordelijkheid voor Shell’s investeringen in de teerzanden
bij de Canadese regering ligt, die het immers mogelijk maakt voor Shell om de teerzanden te
ontginnen en commercieel te exploiteren. 53
In 2009 geeft Shell te kennen zich te zullen focussen op fossiele energie en niet meer te zull en
investeren in windenergie, zonne-energie en waterstof. Shell trekt zich terug uit deze duurzame
energietak. De reden: met haar vervuilende onconventionele fossiele activiteiten kunnen hogere
winsten worden gehaald. 54 Dat standpunt huldigt Shell tot op de dag van vandaag. 55
g) Shell misleidt het publiek over de (on)duurzaamheid van haar koers
Om het zeer vervuilende karakter van de onconventionele winning van olie en gas te verbloemen
en het in de voorgaande jaren opgebouwde groene imago te behouden, heeft Shell zich vanaf de
koerswijziging van 2007 bediend van een het publiek misleidende PR-strategie. Zo kreeg Shell in
2008 onder meer een berisping van de Engelse reclamecodecommissie voor een misleidende
reclame in de Financial Times. Daarin suggereerde Shell dat investeren in teerzandolie een
duurzame toekomst verzekert en helpt bij de klimaatbestrijding. 56
Een jaar eerder, in 2007, was Shell ook al door zowel de Engelse als de Nederlandse
reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege misleidende milieuclaims over het hergebruik
van CO2. 57 In 2011 volgt wederom een berisping door de Nederlandse Reclame Code Commissie,
ditmaal voor een misleidende reclame waarin Shell claimt dat aardgas schoon is en er genoeg
aardgas is voor de komende 250 jaar. Beide beweringen kloppen volgens de Reclame Code
Commissie niet. 58
Uit deze voorbeelden blijkt dat Shell niet alleen een desastreus klimaatbeleid voert, maar
tegelijkertijd poging na poging onderneemt om het publiek te misleiden door fossiele brandstoffen
als duurzaam te verkopen met het doel de vraag naar fossiele producten hoog te houden.
In 2009 werd daarover in Vrij Nederland door een voormalig PR-manager van Shell opgemerkt dat
het reclamebeleid van Shell bestaat uit onoprechte campagnes die door alle
objectieve analisten zijn veroordeeld “als een parade van leugens en halve waarheden”. 59
h) Shell baseert haar strategie op de aanname dat de klimaatdoelstelling niet gehaald wordt
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Terwijl Shell zich in deze periode vanaf 2007 op misleidende wijze duurzaam voordoet en claimt
aan klimaatbestrijding te doen wordt - in eerste instantie achter de schermen - de bedrijfsstrategie
van Shell geënt op de aanname dat de benodigde mondiale klimaatdoelstelling niet wordt
gerealiseerd. Dit blijkt later uit een schriftelijke toelichting die uw directie in 2014 op de
bedrijfsstrategie heeft gegeven. 60 Deze toelichting volgt na een verzoek van verschillende
aandeelhouders en investeerders die zich zorgen maakten over de financiële risico’s die voor Shell
zijn verbonden aan de zogeheten koolstofbubbel (carbon bubble), die ontstaat als de opwarming
van de aarde daadwerkelijk onder de 2°C wordt gehouden en de fossiele voorraden daardoor
grotendeels niet meer te gelde kunnen worden gemaakt en moeten worden afgeboekt.
Als reactie op de hieromtrent gerezen vragen schrijft uw directie in 2014 geen nadelen te zullen
ondervinden van de koolstofbubbel. Dit omdat u verwacht dat de mondiale klimaatdoelstelling niet
gehaald zal worden. De opwarming zal volgens u ver boven de 2°C uitkomen omdat onvoldoende
internationale regelgeving bestaat om Shell en andere fossiele bedrijven in toom te houden.
Bovendien verwacht uw directie dat nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld de eventuele invoering van
een mondiale koolstofprijs) niet snel genoeg tot stand zal komen of geïmplementeerd zal kunnen
worden om Shell’s expansie van fossiele brandstoffen effectief te beperken. 61
Het is die premisse van een gebrek aan (toekomstige) internationale regelgeving waarop de
toekomststrategie van Shell al langere tijd is gebaseerd. Op basis daarvan neemt Shell kennelijk aan
dat er, ondanks internationale klimaatafspraken, nog lang door Shell ongelimiteerd olie en gas
geproduceerd kan worden. Shell gaat er daarbij volgens eigen opgave vanuit dat zelfs in het jaar
2050 nog zeker 50% van alle geleverde energie fossiel van aard zal zijn. 62 Om die reden zou voor
Shell geen noodzaak bestaan om tot afbouw van haar olie- en gasactiviteiten over te gaan. Zoals u
het als CEO in 2016 zelf zo treffend zei: “Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag te
kunnen voldoen.”63
i) De klimaatambities van Shell voldoen niet
Doordrongen van het besef dat aan de mondiale klimaatdoelstelling van Parijs alleen vol daan kan
worden als Shell niet alles oppompt wat opgepompt kan worden maar haar fossiele activiteiten juist
gaat afbouwen, heeft een groep klimaatbewuste aandeelhouders van Shell onder de naam Follow
This in 2017 een aandeelhoudersresolutie bij u ingediend. Daarin is de directie opgeroepen om
Shell’s bedrijfsstrategie in overeenstemming te brengen met de klimaatdoelstelling van Parijs, om
daartoe de noodzakelijke emissiereductiedoelstellingen te incorporeren en daarover regelmatig
verantwoording af te leggen. Het gaat daarbij met name om het terugbrengen van de emissies die
het gevolg zijn van het verbruik door derden van de fossiele brandstoffen die Shell produceert en
op de markt brengt (de zogeheten scope 3 emissies).
In uw reactie op deze resolutie van mei 2017 heeft uw directie de aandeelhouders unaniem
geadviseerd deze niet te steunen. U heeft daarbij aangegeven dat Shell weliswaar de doelstellingen
van het klimaatakkoord van Parijs steunt, maar dat het niet in het (financiële) belang van Shell en
haar aandeelhouders is om de bedrijfsactiviteiten daarmee in overeenstemming te brengen. 64 Dit
zou immers tot een beperking van de fossiele activiteiten moeten leiden terwijl Shell juist de
expansie van haar fossiele activiteiten voorstaat. 65 De aandeelhoudersvergadering heeft uw advies
met een ruime meerderheid van stemmen gevolgd.
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Uw directie heeft er in de reactie op bovengenoemde aandeelhoudersresolutie duidelijk blijk van
gegeven dat u de Parijsdoelstellingen ondersteunt en ook de doelstelling om een “net-zero emission
world by 2050” te bereiken. 66 Niettemin wenst u kennelijk voor uw bedrijfsstrategie toch vast te
houden aan de verwachting die u in 2014 heeft uitgesproken, namelijk dat in 2050 nog meer dan
50% van alle energie wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. 67 U heeft in het verlengde van en
in lijn met die verwachting in november 2017 aangegeven dat Shell de ambitie heeft om de CO2voetafdruk (oftewel de CO2-intensiteit) van haar gezamenlijke energieproducten in 2050 met
(slechts) 50% te reduceren. 68 U volgt daarmee de door u verwachte maatschappelijke trend maar
niet wat nodig is om aan de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs
te voldoen.
Milieudefensie juicht toe dat Shell met deze ambitie verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor de
emissies die het gevolg zijn van het gebruik door derden van Shell’s fossiele brandstoffen (de
eerdergenoemde scope 3 emissies). Die verantwoordelijkheid ligt naar de mening van
Milieudefensie ook bij Shell. Het ligt immers in de macht van Shell om te bepalen hoe substantieel
haar producten (blijven) bijdragen aan klimaatverandering. Shell heeft volledige controle over de
hoeveelheid fossiele brandstoffen die zij nu en in de toekomst produceert en verhandelt. Bij groei
van de olie- en gasproductie zal Shell’s bijdrage aan klimaatverandering groeien. Bij het afbouwen
ervan zal de bijdrage afnemen en dat is nodig om gevaarlijk klimaatverandering te voorkomen. 69
Maar de klimaatambitie om de CO2-intensiteit van haar producten in 2050 met 50% terug te
brengen is onvoldoende om de klimaatdoelstellingen binnen handbereik te houden. Van belang is
daarnaast te constateren dat Shell in haar klimaatambitie met geen woord spreekt over de
noodzaak om haar fossiele activiteiten te reduceren terwijl dit wel een voorwaarde is om aan de
mondiale klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Daarvoor zijn immers met urgentie diepgaande
emissiereducties nodig. 70 De klimaatambitie is door Shell echter zo geformuleerd dat haar fossiele
activiteiten (en de daaraan verbonden emissies) zelfs tot 2050 (en daarna) zouden kunnen blijven
groeien. Shell kan de ambitie om de CO2-intensiteit in 2050 te halveren immers ook waarmaken
door te zorgen dat er per 2050 naast de omvang van haar (toegenomen) handel in fossiele
producten, eenzelfde handelsomvang aan duurzame emissieloze energie is opgebouwd. Op die
wijze wordt de CO2-voetafdruk van de totale handel in 2050 gehalveerd terwijl in absolute zin een
groei in de fossiele activiteiten en uitstoot van Shell kan hebben plaatsgevonden.
Aan de ‘klimaatambitie’ van Shell kan daarom geen hoop op verbetering worden gebaseerd. Temeer
niet omdat Shell aangeeft dat het slechts om een ambitie gaat en geen doelstelling betreft: “This is
an ambition for Shell, not a target.”71 Er kan dus zelfs niet vanuit gegaan worden dat Shell
daadwerkelijk uitvoering zal geven aan deze (te geringe) ambitie.
j) Shell blijft investeren in fossiele bronnen die in de grond moeten blijven
Daarnaast blijft Shell voornemens om op termijn jaarlijks van het totaal aan 25 tot 30 miljard aan
investering maar 1 à 2 miljard per jaar te investeren in duurzamere alternatieven. 72 Deze grote en
blijvende focus van Shell op investeringen in de fossiele infrastructuur (boorplatforms, pijpleidingen,
raffinaderijen, LNG schepen, nieuwe olie- en gasvelden e.d.) om de olie- en gasproductie te
verbreden, is een zeer groot gevaar voor de versnelling van de energietransitie. Dat heeft te maken
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met de voor deze infrastructuur zo kenmerkende miljardeninvesteringen en decennialange
afschrijvingstermijnen. Met iedere investering in nieuwe fossiele infrastructuur committeert Shell de
wereld weer decennialang aan extra broeikasgassenCO 2. 73 Shell zal die investeringen immers niet
vervroegd willen afschrijven en zich verzetten tegen regelgeving die vervroegde afschrijving en het
daarmee gepaard gaande financiële nadeel voor Shell tot gevolg zal hebben. Hoe meer Shell in haar
fossiele infrastructuur blijft investeren, hoe groter het belang voor Shell zal zijn om de snelheid van
de energietransitie te temperen.
Het bevreemdt Milieudefensie gelet op de voorgenomen investeringen dan ook niet dat Shell in
januari 2018 (twee maanden na de aankondiging van haar klimaatambitie) aankondigt vol in te
zetten op olie en gas uit schalie. In deze activiteiten wil Shell graag blijven investeren, zo stelt u,
“omdat we deze activiteit echt heel graag snel willen laten groeien”. 74 Het oogmerk is kennelijk om
de schalieproductie zelfs voor het einde van het decennium te verdubbelen. 75 Daarnaast gaf uw
mededirectielid Maarten Wetselaar in april 2017 aan dat de fossiele industrie er gezamenlijk voor
moet zorgen dat gas wordt gezien als een onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem en
niet als onderdeel van het probleem, alsook dat de industrie er goed aan doet de vraag naar gas
actief te creëren: “we must relentlessly open up new markets for gas: new countries as well as new
sectors.”76 Bovenstaande uitlatingen passen volledig in het zojuist geschetste beeld.
Met haar doelstelling om actief de markt voor fossiele brandstoffen te vergroten negeert Shell
bovendien de wetenschap die aangeeft dat de rol van gas als transitiebrandstof maar zeer beperkt
kan zijn en dat zeker 52% van de bekende aardgasvoorraden, 88% van de bekende kolenvoorraden
en 35% van de oliereserves in de grond moeten blijven wil het mogelijk zijn om de mondiale
klimaatdoelstelling te halen. 77 De suggestie van Shell dat zij met een sterke groei van haar
gasproductie bijdraagt aan het reduceren van emissies wereldwijd omdat daardoor kolencentrales
de komende decennia vervangen kunnen worden door gascentrales is tevens onjuist. 78 Het
vervangen van kolencentrales met gascentrales vanuit de premisse dat dan nog tot ver in de tweede
helft van deze eeuw op gas kan worden ingezet, is geen oplossing voor het klimaatprobleem.
Bovendien heeft Shell geen controle over het feit of eigenaren van kolencentrales zullen
overschakelen naar gas (waarom zouden deze niet direct overschakelen naar duurzaam) en vergroot
de winning van schalieolie en schaliegas de CO 2-voetafdruk van Shell’s eigen activiteiten omdat
deze schaliewinning veel CO2-intensiever is dan de winning van conventionele olie- en
gasvoorraden. 79
k) Shell bemoeilijkt de energietransitie
Daarmee is de tegenstelling tussen het bedrijfsmodel van Shell en de mondiale klimaatdoelstelling
scherp geworden. Beide kunnen niet met elkaar verenigd worden en één ervan zal het onderspit
moeten delven. Of het bedrijfsmodel van Shell (en andere fossiele bedrijven) prevaleert en dan
zullen de mondiale klimaatdoelstellingen niet gehaald worden, of de mondiale doelstellingen
worden gehaald doordat bedrijven als Shell het winnen en produceren van fossiele brandstoffen
afbouwen zoals Shell dat zelf al in 1999 voorzag en ook aankondigde in de Financial Times.
Shell heeft er dus evident baat bij als de klimaatdoelstellingen niet gehaald worden. Het is daarom
niet verrassend dat Shell met de mond belijdt dat er regelgeving moet komen, maar door middel van
lobbypraktijken, inclusief via brancheorganisaties waar het bedrijf bij aangesloten is, effectief
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klimaatbeleid tracht tegen te werken of af te zwakken, alles om te voorkomen dat Shell gedwongen
wordt snel te veranderen.
Zo heeft Shell zich bijvoorbeeld verzet tegen een voorstel van de Europese Commissie om de
emissies van transportbrandstoffen terug te brengen, heeft Shell zich verzet tegen efficiencyeisen
voor raffinaderijen en zich ook verzet tegen de beperking van de emissies van het affakkelen van
gas. 80 Shell heeft zich tevens verzet tegen emissiereducties die voor de gehele EU zouden moeten
gaan gelden en niet sectorspecifiek zijn. 81 Hetzelfde geldt voor het verzet van Shell tegen
landenspecifieke (post-2020) EU-doelen voor de groei van duurzame energie en voor meer energieefficiency. Mede vanwege het verzet van Shell zijn die EU-doelen er ook niet gekomen voor de
periode na 2020. 82 Tegelijkertijd heeft Shell samen met andere oliebedrijven zwaar gelobbyd om
aardgas de brandstof voor de toekomst te laten worden. 83
Op een gelijke wijze zoals Shell zich tegen al deze EU-initiatieven heeft verzet, heeft Shell zich ook
verzet tegen allerhande beoogde vergelijkbare klimaatregelgeving in de Verenigde Staten. 84 Shell
blokkeert met dit alles actief de voortgang in de bestrijding van het klimaatprobleem en gebruikt
haar macht en invloed als een van de grootste bedrijven in de wereld om zichzelf te verrijken ten
koste van de samenleving en ten koste van toekomstige generaties.
IV Slotwoord
Uit het voorgaande blijkt dat Shell zich sinds tenminste de jaren tachtig bewust is van de grote
klimaatgevaren die voortkomen uit haar fossiele activiteiten. In de jaren negentig concludeert Shell
dat zij substantieel bijdraagt aan het klimaatprobleem en dat zij voorzorgsmaatregelen moet treffen
ter voorkoming van die gevaren alsook een maatschappelijke zorgplicht heeft voor de emissies die
haar klanten produceren door het gebruik van haar producten. Shell zou daarom weg bewegen van
olie- en gasproductie en richt in 1998 een duurzame tak op. Shell vond het zelfs belangrijk om met
haar duurzame tak bij te dragen aan het verder rendabel maken van duurzame energie.
Maar nog voordat de koerswijziging zich echt vertaalde in de afbouw van fossiele activiteiten, is de
nieuwe duurzame koers sinds 2007 alweer verlaten. Shell is vanaf dat moment een uiterst fossiele
koers gaan varen, waarbij Shell zich steeds verder heeft ingegraven in de productie en handel van
nota bene de meest vervuilende olie- en gasproducten.
Gelet op alle kennis en wetenschap die Shell in 2007 bezat, meent Milieudefensie dat Shell
sindsdien in volle wetenschap bijdraagt aan de totstandkoming van een gevaarlijke
klimaatverandering van 2°C of meer. Shell doet dit ook door de vraag naar fossiele brandstoffen
actief te stimuleren, door verzet te plegen tegen overheidsinitiatieven die de activiteiten van Shell
beogen te reguleren en door groen te praten maar fossiel te doen en daarmee het brede publiek te
desinformeren over de werkelijke intenties van Shell. Dit gedrag valt Shell in zeer ernstige mate te
verwijten en is haar volledig toe te rekenen. De recent aangekondigde klimaatambities van het
bedrijf zijn onvoldoende om het klimaat te beschermen en veranderen deze situatie niet.
Het gevolg is dat de activiteiten van Shell een groot gevaar zijn geworden voor de mensheid, de
mensenrechten, de toekomstige generaties en het milieu. Daarmee handelt Shell vol gens
Milieudefensie onrechtmatig want in strijd met de rechtens geldende maatschappelijke
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zorgvuldigheidsnorm zoals deze door de Hoge Raad via onder meer de Kelderluikcriteria voor
gevaarzettend handelen nader is ingevuld. Indachtig deze criteria kan worden geconcludeerd dat de
aard en omvang van de schade als gevolg van een gevaarlijke klimaatverandering zeer ernstig zijn,
dat er bekendheid en voorzienbaarheid is bij Shell van deze schade en dat bij geen of te late actie
van Shell en haar branchegenoten een grote kans bestaat dat de Parijsdoelstelling niet gehaald zal
worden en het gevaar zich aldus zal materialiseren.
Vanwege de mondiale consensus over het grote gevaar van een opwarming die de Parijsdoelstelling
te boven gaat, kan het niet meer worden volgehouden dat de samenleving de gevaren van het
gebruik van fossiele brandstoffen nog steeds als een systeemrisico accepteert en er dus voor Shell
een rechtvaardigingsgrond zou bestaan te handelen zoals zij doet. Integendeel, de mondiale opinie
is helder en eenduidig: gevaarlijke klimaatverandering moet worden voorkomen. Shell heeft
daardoor nog maar een beperkte maatschappelijke “license to operate” en zal zich uitsluitend nog
binnen de kaders van deze mondiale doelstelling mogen bewegen. Aldus rust op Shell een zware
zorgplicht om maatregelen te treffen ter voorkoming van het gevaar.
Shell zal zich daarom in het belang van mens, milieu en toekomstige generaties volledig rekenschap
moeten geven van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht. Als gevolg daarvan zal
Shell haar bedrijfsactiviteiten en investeringsbeslissingen met onmiddellijke ingang in
overeenstemming moeten brengen met de Parijsdoelstelling en ervoor zorg moeten dragen dat de
aan haar producten verbonden emissies in 2050 naar het nulniveau zijn teruggebracht.
De noodzakelijke transformatie die Shell in de jaren negentig reeds voor zichzelf zag en mogelijk
achtte dient nu met volle kracht en urgentie door Shell te worden ingezet. Er is veel tijd verloren
gegaan en al veel schade aangericht, dus er is voor Shell geen tijd te verliezen om alsnog de juiste
koers te gaan varen. Met deze aansprakelijkstelling wordt Shell daartoe opgeroepen en
aangemaand.
Milieudefensie ziet met belangstelling uw reactie binnen acht weken tegemoet. In de tussentijd
houdt Milieudefensie zich beschikbaar voor nader overleg met u.
Hoogachtend,
Namens Vereniging Milieudefensie,

Donald Pols
Directeur
P.S.: Deze brief is digitaal beschikbaar op onze website:
https://milieudefensie.nl/klimaatzaakshell/nieuws/de-brief-van-milieudefensie-aan-shell
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