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Amsterdam, 15 juni 2022
Geachte heer Pols,
Stichting Clintel richt zich tot Milieudefensie in verband met het vonnis van de rechtbank
Den Haag in de zaak tegen Shell. De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei 2021 Shell
veroordeeld tot een vergaand emissiereductiebeleid. Milieudefensie heeft de exclusieve
macht om de tenuitvoerlegging van dit vonnis af te dwingen.
Milieudefensie handelt onrechtmatig jegens Stichting Clintel door de klimaatwetenschap in
rechte onjuist, misleidend en onvolledig weer te geven. Bovendien zijn de rechten, regels en
belangen ter zake van rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid gebaseerd op de
best beschikbare wetenschap, onvoldoende geïnventariseerd en gerespecteerd in het door
Milieudefensie van Shell geëiste klimaatbeleid. Stichting Clintel eist daarom dat
Milieudefensie:
1. niet tot afdwinging van het vonnis zal overgaan zolang de rechten, regels en
belangen in verband met een rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid op
basis van de best beschikbare wetenschap, niet worden gerespecteerd;
2. in het hangende hoger beroep (i) de stand van de klimaatwetenschap, (ii) de
consensus, (iii) het internationale klimaatbeleid, (iv) de relevante rechten en
belangen en het toepasselijk recht, en (v) alle relevante punten in verband met het
klimaatvraagstuk juist en volledig weergeeft; en
3. in het hangende hoger beroep het Gerechtshof Den Haag laat weten dat
Milieudefensie niet optreedt namens alle Nederlandse burgers of ingezetenen.
Clintel bestrijdt de stellingen van Milieudefensie ten aanzien van klimaatverandering en stelt
zich op het standpunt dat er geen wetenschappelijke basis is voor het gebruik van termen
als ‘klimaatcrisis’, ‘klimaatnoodtoestand’ en ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Milieudefensie
heeft de rechter niet alleen onjuist geïnformeerd over de stand van de relevante

wetenschap, maar berokkent met alarmistische klimaatpropaganda tevens schade aan
gevoelige individuen. Ook die schadelijke gevolgen dient Milieudefensie zich aan te trekken.
Tevens meent Clintel dat Milieudefensie een verkeerde en misleidende voorstelling van
zaken heeft gegeven ten aanzien van het internationale klimaatbeleid, het toepasselijk recht
en de overige hierboven genoemde punten. De rechten en belangen van de burger in de
democratische rechtsstaat zijn daarmee geschonden. Indien Milieudefensie in hoger beroep
blijft volharden in deze strategie, zullen rechten en belangen ter zake van een rationeel en
gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid op basis van de best beschikbare wetenschap ernstig
in het gedrang komen. Daardoor zullen burgers ernstige schade lijden, die onder meer tot
uiting komt in hogere energieprijzen, hogere prijzen van allerhande producten en
noodzakelijke investeringen. Milieudefensie heeft de rechtsplicht deze schade die een direct
gevolg is van Milieudefensies onrechtmatige gedragingen in de zaak tegen Shell te
voorkomen en, zo nodig, te vergoeden.
Wij willen daarom zo spoedig mogelijk in overleg treden met Milieudefensie om te
voorkomen dat (i) de afdwinging van het vonnis door Milieudefensie en/of (ii) de volharding
van Milieudefensie in hoger beroep in de misleidende strategie, tot onrechtmatige
inbreuken zal leiden op rechten, regels en belangen die in het geding zijn. We verzoeken u
daarom om een spoedoverleg in de periode 16 tot en met 30 juni 2022 om te bespreken
hoe Milieudefensie denkt deze dreigende schendingen te zullen voorkomen.
Stichting Clintel heeft onder meer ten doel het beschermen van milieu en klimaat en het
bevorderen van rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid van en voor overheden,
ondernemingen en burgers gebaseerd op de best beschikbare wetenschap, inbegrepen het
in en buiten rechte vertegenwoordigen van de belangen en rechten die daarmee
samenhangen. De stichting houdt zich onder meer bezig met het bevorderen van de
belangen van alle huidige en toekomstige ingezetenen van Nederland ter zake van rationeel,
redelijk en gebalanceerd klimaatbeleid van en voor overheden, ondernemingen en
ingezetenen. Meer specifiek heeft de stichting tevens ten doel het voeren van juridische
procedures teneinde belangen en rechten ter zake van milieu en klimaat, alsmede de
bescherming daarvan, te vertegenwoordigen, behartigen, verdedigen en in rechte erkend te
krijgen c.q. te handhaven en af te dwingen.
Stichting Clintel vertegenwoordigt een groeiende groep wetenschappers, technisch
specialisten, beleidsdeskundigen en andere burgers die zich zorgen maken over de naleving
van de rechten, regels en belangen ter zake van rationeel en gebalanceerd milieu- en
klimaatbeleid gebaseerd op de best beschikbare wetenschap. Stichting Clintel
vertegenwoordigt tevens het ideële belang van rationeel milieubeleid in de democratische
rechtsstaat en de rechten van burgers in dat verband.
Met grote zorgen heeft Stichting Clintel geconstateerd dat Milieudefensie ook 29 andere
Nederlandse bedrijven wil dwingen tot onevenwichtig, onrechtmatig klimaatbeleid.
Milieudefensie stelt hen een ultimatum -- “vergroenen of verdwijnen.” Daarbij steunt
Milieudefensie uitdrukkelijk op het vonnis tegen Shell. Deze handelwijze dreigt naar het
oordeel van de Stichting Clintel het algemeen belang verder te schaden en de betrokken
rechten, regels en belangen nog meer en onrechtmatig in het gedrang te brengen.

Zoals gezegd, wij zijn gaarne bereid tot overleg, maar willen verdere vertraging van onze
strijd tegen het door Milieudefensie aangerichte onrecht zo veel mogelijk vermijden.
Zou u ons zo spoedig mogelijk willen laten weten wanneer wij in de periode 16 tot en met
30 juni 2022 met u als directeur kunnen overleggen over onze eisen? Indien u dat wenst,
zijn wij ook bereid tot telefonisch overleg, ook in de weekenden en avonden.
Wij hopen spoedig van u te mogen horen. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw antwoord per
e-mail te sturen naar marcel.crok@clintel.org.
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