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Hooggeachte heer Grapperhaus,

We schrijven u over de mogelijke vervolging van Shell en medewerkers van Shell vanwege hun 
vermeende betrokkenheid bij de deal over het Nigeriaanse olieveld genaamd OPL 245. Voor zover 
we weten is nog onbeslist of het OM definitief tot vervolging zal overgaan of dat een schikking nog 
steeds een optie is. Wij willen graag onze zorgen met u delen.

Wij menen dat het een vergissing zou zijn om deze zaak af te doen via een schikking met Shell. Het 
gaat hier mogelijk om een van de grootste internationale corruptiezaken in de olie-industrie. Het is 
wat ons betreft in het maatschappelijk belang dat er een rechtsproces komt waarin kan worden 
blootgelegd hoe en waarom bedrijven als Shell betrokken zijn bij zaken als deze.

De ING-schikking vorig jaar en andere zaken hebben laten zien dat er in de samenleving weinig 
steun is voor schikkingen met grote multinationals, die zo makkelijk lijken weg te komen met 
misdaden, terwijl ze recordwinsten maken, belastingen weten te ontwijken en niet hun volledige 
verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op mens en milieu.

Mocht er toch besloten worden een schikking te treffen, dan is dat volgens ons alleen acceptabel als 
aan de voorwaarden wordt voldaan van Global Witness, Re:common, Corner House en HEDA: de 
betrokken Shell-medewerkers bekennen schuld, de rechten voor het olieveld OPL 245 gaan terug 
naar de Nigeriaanse overheid en er worden aanzienlijke boetes gevorderd die in verhouding staan 
tot de voordelen die Shell van de deal heeft gehad.

Als Shell niet vervolgd wordt en een schikking niet aan deze voorwaarden voldoet, verwachten we 
dat de samenleving haar onvrede hierover zal uiten. En wij zullen niet nalaten dat ook te doen. 
Nederlandse, Nigeriaanse en mondiale burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de wet ook 
geldt voor machtige multinationals. We hopen dat u deze zienswijze met ons deelt. Wij horen graag 
van u.

Hoogachtend,
Donald Pols
Directeur Milieudefensie
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