
 
 
 
Per aangetekende post en per e-mail aan Shell 
Royal Dutch Shell  
Carel van Bylandtlaan 30 (P7) 
2596 HR, Den Haag  
 
t.a.v. De heer Ben van Beurden, CEO 
 
 

Betreft: vonnis Milieudefensie – Shell, rechtbank Den Haag d.d. 26 mei 2021 – 
verzoek tot overleg 
 

Amsterdam, 23 juni 2022 
Geachte heer van Beurden, 
 
Stichting Clintel richt zich tot Shell in verband met het vonnis van de rechtbank Den Haag in 
de zaak die Milieudefensie et al. tegen Shell heeft aangespannen en het hangende hoger 
beroep in die zaak.  
 
De rechtbank Den Haag heeft op 26 mei 2021 Shell veroordeeld tot een vergaand 
emissiereductiebeleid. De rechtbank baseerde zich daarbij op onjuiste, misleidende en 
onvolledige stellingen over klimaatwetenschap, klimaatbeleid en de gevolgen daarvan, die 
Shell onvoldoende heeft tegengesproken. Zo heeft Shell zich nog steeds niet uitdrukkelijk 
uitgesproken tegen het gebruik van de term ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Door het 
vonnis zijn ook de rechten van burgers en de beginselen van de democratische rechtsstaat 
zwaar geraakt. 
 
Shell handelt onzorgvuldig jegens Stichting Clintel door de stellingen van Milieudefensie niet 
met kracht op basis van de wetenschap te bestrijden. Door dit na te laten is de rechter tot 
een oordeel gekomen dat niet tot een rationeel en gebalanceerd milieu- en klimaatbeleid 
gebaseerd op de best beschikbare wetenschap zal leiden en voor burgers onnodige kosten 
en problemen veroorzaakt. Bovendien zijn door dit nalaten de  
rechten en belangen van miljoenen burgers wereldwijd geschonden.  
 
Wij begrijpen dat Shell deze rechtszaak niet heeft gewild heeft. Ook begrijpen wij dat Shell 
grote druk ondervindt van de klimaatbeweging en dat Shell wel degelijk bepaalde juridische 
argumenten tegen de vordering van Milieudefensie en (in hoger beroep) tegen het vonnis 
heeft ingebracht. Wij menen echter niet dat dit een rechtvaardiging oplevert voor het 
veronachtzamen van de verdediging van publieke- en burgerbelangen en het loslaten van 
fundamentele beginselen die ook voor ondernemingen gelden. 



 
Stichting Clintel eist daarom dat Shell in hoger beroep: 
 

1. de stellingen van Milieudefensie ter zake van klimaatwetenschap bestrijdt en 
daartoe verwijst naar de beste beschikbare wetenschap; 
 

2. de rechten, regels en belangen in verband met een rationeel en gebalanceerd 
milieu- en klimaatbeleid op basis van de best beschikbare wetenschap, onder de 
aandacht van de rechter zal brengen; en   
 

3.  (i) de stand van de klimaatwetenschap en met name ook de rol van CO2, (ii) de 
consensus, (iii) het internationale klimaatbeleid, (iv) de relevante rechten en 
belangen en (v) alle relevante punten in verband met het klimaatvraagstuk juist en 
volledig weergeeft.  

 
De rechten en belangen van de burger in de democratische rechtsstaat zijn met dit nalaten 
van Shell onder grote druk komen te staan. Indien Shell 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 in het gedrang 
komen. Daardoor zullen burgers schade lijden, die onder meer tot uiting komt in hogere 
energieprijzen, hogere prijzen van allerhande producten en noodzakelijke onnodige of 
vroegtijdige investeringen. Shell heeft de rechtsplicht deze schade die een direct gevolg is 
van haar onzorgvuldige verdediging in de zaak tegen Milieudefensie te voorkomen en, zo 
nodig, te vergoeden. 
 
Wij willen daarom zo spoedig mogelijk in overleg treden met Shell om te voorkomen dat de 
volharding van Shell in de huidige strategie tot verdere onrechtmatige inbreuken zal leiden 
op de rechten, regels en belangen die in het geding zijn. We verzoeken u daarom om een 
spoedoverleg in de periode 23 juni tot en met 7 juli 2022 om te bespreken hoe Shell 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.  
 
Zoals gezegd, wij zijn gaarne bereid tot overleg, maar willen verdere vertraging van onze 
strijd tegen het door Shell aangerichte onrecht zo veel mogelijk vermijden. 
 
Zou u ons zo spoedig mogelijk willen laten weten wanneer wij in de periode 23 juni tot en 
met 7 juli 2022 met u als CEO 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.  
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens Stichting Clintel, 
 
 
 

 
 
 
 
______________________ 
Drs. Marcel Crok, directeur 
 
Cc:  
Em. prof dr. ir. Guus Berkhout, president 
Em. prof. ir. Karel Wakker, voorzitter 
Drs. Frank Slisser 
Drs. Martine Korpel   
   


