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Onderwerp: aansprakelijkstelling voor gebrekkig klimaatbeleid
Aangetekend verzonden

Amsterdam, 12 februari 2019
Geachte heer Van Beurden,
Op 4 april 2018 ontving u als CEO van Royal Dutch Shell (verder te noemen: Shell) een brief van devereniging Milieudefensie (verder te noemen: Milieudefensie), inhoudende een aansprakelijkstellingvoor het gebrekkig klimaatbeleid van Shell.
Milieudefensie heeft in betreffende brief onderbouwd waarom Shell met haar bedrijfsactiviteiten enbedrijfsstrategie de op haar rustende wettelijke zorgplicht schendt en onrechtmatig handelt doorwereldwijd klimaatschade te veroorzaken en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs teondermijnen.
Middels deze brief sluiten wij, medegetekenden: stichting ActionAid, stichting Both ENDS, stichtingFossielvrij NL, stichting Greenpeace Nederland, vereniging Jongeren Milieu Actief en de LandelijkeVereniging tot Behoud van de Waddenzee (verder te noemen: de Waddenvereniging), ons aan bijdeze aansprakelijkstelling.
Het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van een duurzame samenleving tenbehoeve van huidige en toekomstige generaties en ter bescherming van mens en milieu, behoort totde belangen die wij als maatschappelijke organisaties trachten te beschermen en waarvoor wijopkomen. Met Milieudefensie zijn wij van mening dat het doen en laten van Shell onrechtmatig isjegens ons en maatschappelijke belangen waarvoor wij staan, reden waarom wij in gezamenlijkheidShell hierbij aansprakelijk houden voor de schending van die belangen.
Om deze onrechtmatige schending op te heffen dient Shell haar bedrijfsactiviteiten eninvesteringsbeslissingen in overeenstemming te brengen met de mondiale klimaatdoelstellingen vanhet Parijs Akkoord. Eén en ander zoals nader verwoord en uitgebreider geduid in genoemdeaansprakelijkstelling van Milieudefensie, welke in kopie is bijgevoegd en waarvan de inhoud als hierherhaald en ingelast moet worden beschouwd.
Op 28 mei 2018 heeft u per brief gereageerd op de aansprakelijkstelling. U geeft daarin aan niet indetail te willen ingaan op de door Milieudefensie gestelde eisen maar wijst deze wel als ongegrondvan de hand.
Samen met Milieudefensie willen wij u bij deze nog een laatste gelegenheid geven om buiten rechteaan de door Milieudefensie in haar aansprakelijkstelling geformuleerde eisen, die thans onzegezamenlijke eisen zijn, te voldoen. Wij vragen u dus om uw standpunt als verwoord in de brief van28 mei 2018 te heroverwegen. Daarom verzoeken wij u ons binnen vier weken na dagtekening van



deze brief schriftelijk namens Shell te berichten dat Shell alsnog zal voldoen aan hetgeen eerder vanhaar gevorderd is, te weten (wij herhalen):
i) dat Shell de juridische verantwoordelijkheid accepteert om de bedrijfsstrategie eninvesteringsbeslissingen aan te passen en in overeenstemming te brengen met demondiale klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs;
ii) dat Shell haar olie- en gasproductie afbouwt en de aan haar energieproductenverbonden emissies (scope 3 emissies) naar nul zal hebben teruggebracht in 2050 omzodoende een volwaardige bijdrage te leveren aan de noodzakelijke “net-zero emissionsworld by 2050”;
iii) dat Shell de bereidheid heeft om ter verdere invulling, implementatie, borging enpublieke verantwoording van deze kritische opgave tot nadere afspraken te komen metondergetekenden, waaronder afspraken met betrekking tot de noodzakelijk te realiserentussentijdse reductiedoelstellingen op weg naar 2050.

Bij gebreke van een dergelijk bericht binnen de gevraagde tijd zullen wij ervan uitgaan dat uvolhardt in de mededeling dat Shell het gevorderde afwijst. Ondergetekenden zullen in dat geval opkorte termijn gezamenlijk overgaan tot het dagvaarden van Shell teneinde de bevoegde rechter teverzoeken om Shell tot het verzochte handelen te dwingen. Naast ondergetekenden zal er dantevens worden gedagvaard namens meer dan 13.000 particuliere eisers.
Wij zien met belangstelling uw reactie binnen vier weken tegemoet. Deze kunt u richten aan hetadres van Milieudefensie, u bekend. In de tussentijd houden wij ons gezamenlijk via Milieudefensiebeschikbaar voor nader overleg met u.
Hoogachtend,

Stichting ActionAidNamens deze Rudolf van den Hurk

Stichting Both ENDSNamens deze Daniëlle Hirsch

Stichting Fossielvrij NLNamens deze Liset Meddens
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Namens  deze  Síbel Kurt

De Waddenverenígíng

Namens  deze Lutske  Jacobi
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