
   1 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst van het Koninklijk Huis 

Aan: Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander 

Postbus 30412 

2500 GK Den Haag 

 

Cc: Minister-President Rutte 

 

 

Amsterdam, 22 februari 2018 

 

Betreft: Predicaat Koninklijk Shell 

 

 

Geachte Majesteit, 

  

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het bedrijf Royal Dutch Shell draagt het 

predicaat ‘Koninklijk’. Dit predicaat symboliseert vertrouwen en respect van u als staatshoofd 

jegens deze onderneming. Als een onderneming dit predicaat wil voeren, dan dient haar 

bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en haar bestuursleden en commissarissen van onbesproken 

gedrag. Wij constateren dat dit allerminst het geval is bij Shell en verzoeken u hierbij dan ook 

om Shell het predicaat ‘Koninklijk’ te ontnemen. 

  

Bij Koninklijke Beschikking is bepaald dat het recht tot het voeren van het predicaat kan worden 

ingetrokken, indien de gerechtigde zijn reputatie heeft geschaad en/of tot een geldboete of 

bestuurlijke boete is veroordeeld voor een bedrag hoger dan 20.500 euro. Het predicaat kan 

ook ingetrokken worden als gerechtigde tot een schikking is gekomen ter voorkoming van 

strafvervolging, voor een bedrag hoger dan 20.500 Euro1. 

Shell heeft meermaals zaken geschikt en is tevens veroordeeld tot boetes die de hierboven 

genoemde bedragen ver overstijgen. 
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Nigeria 

In 2010 werd Shell gedwongen tot een schikking met de Amerikaanse autoriteiten voor een 

bedrag van 48 miljoen dollar vanwege corruptie in Nigeria2. Nadat de Nigeriaanse Bodo-

gemeenschap in Engeland naar de rechter was gestapt vanwege geleden schade door 

olielekkages, betaalde Shell in 2015 via een schikking 55 miljoen pond compensatie3. NGO’s 

hebben in Nederland4 en in Italië in 2017 aangifte gedaan tegen Shell vanwege haar rol bij het 

verkrijgen van een Nigeriaans olieblok5. Het OM en de FIOD6 doen onderzoek naar deze zaak. 
  

Een recent rapport van Amnesty International toont aan dat Shell in de jaren negentig betrokken 

is geweest bij moorden, verkrachtingen, martelingen en verbrandingen van dorpen door leger 

en politie in de Nigerdelta. Het openbaar ministerie is opgeroepen om een strafrechtelijk 

onderzoek te starten7 en heeft aangekondigd serieus naar het dossier te gaan kijken8. In 2017 is 

Shell in Nederland door vier Nigeriaanse weduwen aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de 

executies van hun mannen9. 

 

 

Groningen, Argentinië, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, VS 

Shell is mede verantwoordelijk voor aardbevingen in Groningen. Sinds de jaren tachtig van de 

vorige eeuw heeft de gaswinning van de NAM voor zo’n 1.000 aardbevingen gezorgd10. Shell 

(50% aandeelhouder van de NAM) negeerde jarenlang de risico’s en adviezen om de winning 

van gas te minderen11. 

 

Shells pesticidenfabriek in Paulinia, Brazilië, veroorzaakte onder andere impotentie en kanker 

bij werknemers en omwonenden. De rechter dwong Shell en de latere fabriekseigenaar BASF 

om schadevergoeding te betalen aan oud-werknemers. Uiteindelijk schikten Shell en BASF 

door €144 miljoen te betalen aan voormalige werknemers12. 

 

Bij de kust van de Argentijnse stad Magdalena botste in 1999 een olietanker van Shell met een 

Duits schip. 5.400 m3 ruwe olie lekte de zee in. Drie beschermde natuurgebieden werden zwaar 

vervuild13. In 2002, drie jaar na de botsing, dwong de rechter Shell alsnog te betalen voor het 

opruimen14. 

  

Een Britse rechtbank veroordeelde Shell in 2011 tot een boete van ruim 1,4 miljoen euro 

vanwege overtredingen van milieu- en veiligheidsregels15. In de VS kwam Shell in 2013 tot een 

schikking van 1,1 miljoen dollar vanwege overtreding van luchtvervuilingsregels in Alaska16. 

 

 

Klimaatverandering 

Van alle broeikasgassen die de mensheid heeft veroorzaakt sinds het begin van de industriële 

revolutie, heeft Shell plm. 2,12 procent op haar conto17. Daarmee is het bedrijf 

medeverantwoordelijk voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering die nu al wereldwijd 

slachtoffers maakt door toename van extreem weer, droogte en overstromingen. Shell weet al  
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sinds 1986 van de ernstige gevolgen van klimaatverandering18. Desondanks gaan nog steeds 

maar enkele procenten van alle investeringen van Shell naar duurzame energie. 

  

De bovenstaande lijst is slechts een onvolledige weergave van de vele ernstige misstanden, 

boetes en schikkingen waar het bedrijf Shell bij is betrokken. 

Wij vragen u daarom om de ‘Koninklijke’ Shell het predicaat Koninklijk te ontnemen en zijn 

gaarne bereid tot nadere toelichting. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Ruud van den Hurk, Action Aid  

Liset Meddens, Fossielvrij NL 

Joris Thijssen & Anna Schoemakers, Greenpeace Nederland 

Jelle van der Knoop, Groninger Bodem Beweging 

Edwin Huizing, Hivos 

Donald Pols, Milieudefensie 

Farah Karimi, Oxfam Novib 

Marjan Minnesma, Urgenda 

Peer de Rijk, WISE 

 

Mede namens de 27.116 mensen die in de afgelopen twee weken deze petitie hebben 

getekend: https://secured.greenpeace.nl/actie/Niet-koninklijk/ 

 

 

 

Correspondentieadres: Greenpeace Nederland, Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam 
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