


















Relevante passage uit middagbulletin van 14 april 2017: 

2. Shell/ Nigeria

· Nederlandse en internationale media berichtten deze week over nieuwe onthullingen
rondom mogelijke corruptie in de verkoop van de exploratievergunning van olieveld 245,
OPL245, in Nigeria. OPL245 bevat negen miljard vaten ruwe olie, een kwart van de
Nigeriaanse oliereserves.

· Het veld kwam na 10 jaar juridisch getouwtrek in 2011 in handen van (dochterbedrijven
van ) Shell en het Italiaanse ENI. Zij betaalden daarvoor 1,2 miljard euro aan de Nigeriaanse
overheid.

· Het Nederlandse OM en Italiaanse openbaar aanklager doen onderzoek naar deze deal. 

Donderdag 20 april staat een hoorzitting
gepland in Milaan om te bepalen of tot rechtsvervolging wordt overgegaan.

·

· Reactie Shell: geen commentaar zolang het onderzoek loopt. Shell stelt dat er geen basis
bestaat voor vervolging, zich niet bewust te zijn van enig bewijs tegen voormalige of huidige
Shell medewerkers, en volledig mee te werken aan het onderzoek.
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Document nr. 6 

 

 

Relevante passage uit Steering note t.b.v. bezoek MP aan Nigeria in november 2019: 

 

V. Nlse binnenlandse politieke context 

 

Shell en corruptie (OPL-245): een Italiaanse rechter heeft op 20 december 2017 geoordeeld dat 
Shell, het Italiaanse oliebedrijf Eni en diverse (voormalig) leidinggevenden van deze bedrijven 
vervolgd zullen worden voor mogelijke corruptie bij de acquisitie van het Nigeriaanse olieveld OPL 
245 in 2011 (de Malabu zaak). De rechtszaak loopt nog. Gezien het onderzoek en de rechtszaak 
kan het kabinet niet inhoudelijk op deze zaak ingaan. Hierover is de Kamer tevens geïnformeerd in 
bovengenoemde Kamerbrief van minister Kaag van 6 februari 2018.  

 

 

 

 





 
Hoor graag of ik je verder kan helpen.
 
Groeten,

 

Van: @minbuza.nl] 
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 14:58
Aan:  - BD/DJOA/AIRS
Onderwerp: Shell Nigeria OPL-245
 
Dag  ,
Zoals toegezegd hieronder de achtergrond en Q&A’s die ik voor minister Kaag heb gemaakt t.b.v.
haar debatten volgende week in de Kamer (maandag 17 en donderdag 20 juni) over de
Nigeria/OPL-245 zaak. Zou denk ik handig ook zijn om te weten bij welke collega ik terecht kan
als er vragen over komen. Weet overigens dat er ook een Wob-verzoek is ingediend over deze
kwestie bij BZ.
Met hartelijke groet,

 

Directie Internationaal Ondernemen (DIO)
Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8 | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
........................................................................
T +31 (0)70-348 
M +31 (0)6-
E minbuza.nl
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Achtergrond

Corruptiezaak Shell Nigeria (OPL-245)

· In Italië is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van de Italiaanse oliemaatschappij
ENI en Shell bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het Nigeriaanse olieveld
OPL-245 in 2011 (USD 1,3 miljard). In februari 2016 heeft daartoe ook onderzoek
plaatsgevonden bij Shell in Den Haag. Vervolgens heeft een Italiaanse rechter in december
2017 besloten om Shell, Eni en diverse personen te vervolgen, waaronder Eni-
bestuursvoorzitter Claudio Descalzi en oud-medewerkers van Shell. In 2019 werden reeds 2
tussenpersonen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 jaar.

· In NL hebben vier ngo’s in 2017 aangifte in het kader van deze corruptiezaak. Eerder dit
jaar heeft het OM Shell n.a.v. onderzoek geïnformeerd dat het overgaat tot vervolging.
Volgens berichten in de media zou het onderzoek moeizaam verlopen doordat juristen van
Shell zich beroepen op hun verschoningsrecht. Diverse ngo’s hebben op 11 juni in een brief
aan MoJ verzocht om vervolging i.p.v. een schikking. Eerder dit jaar stelde de SP hierover
Kamervragen aan MoJ.

· Op maandag 17 juni hebben de Kamerleden Alkaya (SP) en Vd Hul (PvdA) gesproken met
dhr. Nicolas Hildyard (The Corner House), dhr. Olanrewaju Suraju (HEDA Resource Centre)
en dhr. Alessandro Runci (Re: Common) over OPL-245.

· Naast deze rechtszaken, wil de Nigeriaanse overheid de concessies inzake OPL-245
intrekken en schadevergoeding krijgen van Shell en Eni, via civiele procedures en
onderzoeken in Nigeria en het VK.

· In een gesprek met Pres.-Dir. Shell Nederland mw. Van Loon op 21 december 2017 gaf R
aan geregeld over deze en andere zaken (ook Ogoni-weduwen en schoonmaak Ogoni-land)
te worden benaderd en verzocht om tijdige informatievoorziening indien zich ontwikkelingen
voordoen. Daarnaast gaf ze aan dergelijke incidenten niet bijdragen aan het
maatschappelijke beeld over bedrijven. Samenwerking met het bedrijfsleven is juist
speerpunt bij de hulp en handel agenda.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Document nr. 8 

 

 

Relevante passage uit Fiche 6.1 Gesprek vicepresident Osinbajo, 9 juli 2019: 

 

 

[Shell]  

• [Passief] OPL245; no statements on the case until after the courts’ decision.  

 

 

Achtergrond 

Bilateraal / intensivering relaties 

 

In ITA is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van deITA oliemaatschappij ENI en Shell 
bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het NIG olieveld OPL-245 in 2011 (USD 1,3 
miljard). Meer informatie over Shell en deze zaak is opgenomen in bijlage 20.3; “Shell in Nigeria”. 
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Relevante passage uit mailwisseling van 16 september 2019: 

 

Daarnaast loopt in Rome een rechtzaak over OPL 245 tegen Shell en Eni over vermeende 

corruptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevante passages uit fiche ten behoeve van gesprek Shell met DIO en DAF, 31 oktober 2019: 

Shell is verwikkeld in verschillende rechtszaken in Nigeria:  
 (naast de lopende corruptiezaak 

OPL245 en zaak van de Ogoni-weduwen).  

Achtergrond 

Naast bovengenoemde rechtszaken, spelen 3 andere zaken t.a.v. Shell Nigeria: 
1. Corruptiezaak OPL-245: Corruptiezaak over de aankoop van het olieveld OPL-245 in 2011 (USD
1,3 miljard). Italiaanse rechter besloot in dec. 2017 Shell, Eni en verschillende
(oud)medewerkers te vervolgen. Proces loopt nog. OM neemt nog een besluit over vervolging in
NL nadat een kwestie inzake het verschoningsrecht van Shell-juristen is opgelost. Nigeriaanse
overheid wil voorts de concessies inzake OPL-2454 intrekken en schadevergoeding eisen.
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Relevante passage uit Fiche 9.2 Shell, november 2019: 

 

 

Corruptiezaak (OPL-245)  

• In Italië is een rechtszaak gaande over de betrokkenheid van de Italiaanse oliemaatschappij ENI 
en Shell bij corruptie rond de aankoop van de concessies voor het Nigeriaanse olieveld OPL-245 in 
2011 (USD 1,3 mrd.). In februari 2016 heeft de financiële opsporingsdienst FIOD een inval gedaan 
bij hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Een Italiaanse rechter heeft in december 2017 besloten 
om Shell, ENI en diverse personen te vervolgen, waaronder ENI-bestuursvoorzitter Claudio 
Descalzi en oud-medewerkers van Shell. In 2019 werden reeds 2 tussenpersonen veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van 4 jaar.  

• Vier belangenorganisaties uit Nigeria, het VK en Italië hebben in NL in 2017 aangifte gedaan 
tegen Shell in het kader van deze corruptiezaak. In januari 2019 hebben zij in een brief aan 
Minister Grapperhaus verzocht om vervolging i.p.v. een schikking.  

• In NL bereidt het OM een strafzaak voor tegen Shell. De Rotterdamse rechtbank heeft in oktober 
jl. geoordeeld dat bedrijfsjuristen van Shell zich niet kunnen beroepen op hun verschoningsrecht. 
Shell gaat hiertegen in beroep.  

• Op 30 september berichtte de NRC dat er nieuwe documenten boven tafel zijn gekomen van de 
Nigeriaanse zakenman Emeka Obi, die jarenlang bemiddelde tussen de Nigerianen en Shell/Eni. De 
nieuwe documenten bevatten mogelijk belastende informatie.  

• Naast deze rechtszaken, wil de Nigeriaanse overheid de concessies inzake OPL-245 intrekken en 
schadevergoeding krijgen van Shell en ENI, via civiele procedures en onderzoeken in Nigeria en 
het VK.  

 

 

 




