
Antwoorden Shell bij Zembla-uitzending ‘Gehackt en gegijzeld’ (7-10-2021) 
 
 
Voor de uitzending ‘Gehackt en gegijzeld’ deed Zembla onderzoek op het dark web. Daar stuitten we 
op een cyberveiligheidsincident bij Shell, in maart van dit jaar. Hackers wisten via een kwetsbaarheid 
in de datadeelsoftware ‘Accellion’ die Shell gebruikt, een grote hoeveelheid Shell-data te stelen. Deze 
data zijn vervolgens in delen gepubliceerd op het darkweb door de ‘Cl0p’-ransomwaregroep, dezelfde 
groep die gelinkt wordt aan de hack op de Universiteit Maastricht.  
 
Het gaat bij Shell om persoonlijke data van medewerkers, maar ook om zeer vertrouwelijke 
documenten, zoals financiële data en confidentiële plattegronden van Shell-locaties. In de uitzending 
gaan we ook in op een “explosieveiligheidsdocument”, waarin explosierisico’s en potentiële 
ontstekingsbronnen van het Shell Technology Center Amsterdam worden onderzocht en in kaart 
worden gebracht.  
 
Zembla stelde telefonisch en per mail vragen aan Shell. Hieronder vindt u de volledige schriftelijke 
reactie van Shell. 
  
---- 
 
Is of wordt Shell afgeperst door de cybercriminelen van ‘Cl0p’? 
Shell has been impacted by a data security incident involving Accellion’s File Transfer Appliance. Shell 
uses this appliance to securely transfer large data files.  
Upon learning of the incident in January 2021, Shell addressed the vulnerabilities with its service 
provider and cyber security team, and started an investigation to better understand the nature and extent 
of the incident.  
There is no evidence of any impact to Shell’s core IT systems as the file transfer service is isolated from 
the rest of Shell’s digital infrastructure.  
  
The ongoing investigation has shown that an unauthorized party gained access to various files during a 
limited window of time. Some contained personal data and others included data from Shell companies 
and some of their stakeholders. Shell is in contact with the impacted individuals and stakeholders and 
we are working with them to address possible risks. We have also been in contact with relevant 
regulators and authorities and will continue to do so as the investigation continues.  
Cyber security and personal data privacy are important for Shell and we work continuously to improve 
our information risk management practices. We will continue to monitor our IT systems and improve our 
security. We regret the concern and inconvenience this may cause affected parties.  
  
- Is of wordt Accellion afgeperst? 
Not for Shell to comment on. Question for Accellion. 
  
- Hoeveel losgeld is er geeist? In welke (crypto)valuta? 
Not for Shell to comment on. 
  
- Is er betaald?  
No. Law enforcement generally recommends against paying ransom because it only emboldens the 
criminals to launch more attacks. Also, there is no guarantee that the data will not be released even 
after payment. So, Shell does not pay ransom for these types of events. 
  
- Welke schade is of wordt er geleden doordat de data bij Shell zijn ontvreemd en openbaar worden 
gemaakt? 
The incident was isolated to Accellion’s product and there is no evidence that it affected Shell’s own IT 
systems or network. Shell continues to work directly with impacted employees, customers and 
business partners to address risks associated with the incident. We regret the inconvenience this 
matter caused to our stakeholders.  
  
We are concerned about the growing number of cyber incidents in the world and the impact they are 
having on companies and businesses. We take the security of our systems very seriously and have 
robust security measures in place to protect the data of our employees, customers, and business 
partners. Cyber security is an evolving threat as cyber attackers are becoming ever more 



sophisticated, and we continuously work to improve Shell’s cyber security and information risk 
management practices. 
  
- Heeft het strafrechtelijk onderzoek naar dit incident enig resultaat opgeleverd? 
Question for the relevant authorities. 
  
Zembla heeft de documenten die zijn buitgemaakt ingezien. Daarbij een aantal aanvullende vragen: 
  
- Het gaat ondermeer om vertrouwelijke documenten, die door Shell zelf zijn aangeduid met 
‘confidential’ of ‘most confidential’. Welke nadelige gevolgen heeft dat voor de bedrijfsvoering van 
Shell?   
Potential consequences may vary depending on the nature of the information in the compromised 
document, data or file. We are engaging directly with impacted individuals, customers, suppliers and 
stakeholders to address associated risks. We also recommend that all impacted parties stay vigilant 
against phishing and spoofing attempts/ransomware emails and monitor for any suspicious activity.  
  
- Er is ook financiële informatie buit gemaakt. Waarom zijn de aandeelhouders hier niet over 
geïnformeerd?  
A generic statement was released to inform all stakeholders on 16 March, 2021 see:  Third-party cyber 
security incident | Shell Global 
  
- In het statement dat naar buiten is gebracht wordt geen indicatie gegeven van de vertrouwelijkheid 
van de data, ook niet van het feit dat er financiële data bij zitten. Er wordt gesproken van ‘personal 
data’, alsof het hier om privégegevens zou gaan. Waarom geeft Shell er geen volledige transparantie 
over?  
To the contrary: we have notified all staff who used the tool to transfer files during the affected time 
period and are working with these individuals to manage the possible risks involved and take 
appropriate action. This includes notifying regulators and engaging with impacted individuals and 
stakeholders. 
 
- Een van de documenten die zijn gelekt is een recent rapport over het Shell Technology Centre in 
Amsterdam, getiteld: ‘Explosie Veiligheids Document’. Dit bevat gedetailleerde informatie over 
mogelijk brand- en explosiegevaar op de locatie. Met foto’s en gedetailleerde beschrijvingen van 
installaties, leidingen, gevaarlijke vloeistoffen en gassen. Op welke wijze brengt het uitlekken van dit 
rapport de veiligheid van de locatie in Amsterdam in gevaar? 

- Welk risico levert het op voor de locatie en de omwonenden dat onbevoegde derden kennis hebben 
kunnen nemen van deze gevoelige veiligheidsinformatie? 

- Zijn omwonenden en/of de gemeente Amsterdam geïnformeerd over het onbedoeld openbaar 
maken van dit rapport? 

- In het rapport (bijlage 2) worden de testuitslagen vermeld van een aantal installaties, leidingen, 
koppelingen e.d. waarbij een deel als ‘niet ok’ is aangeduid. Het gaat onder meer om installaties met 
waterstof. Deze testuitslagen hebben een rode kleur (zoals in bijgaand screenshot). Wat betekenen 
deze negatieve testuitslagen en welke consequenties worden daar door Shell aan verbonden? 

- Zijn omwonenden en/of de gemeente Amsterdam geïnformeerd over het feit dat deze installaties 
kennelijk de test niet hebben doorstaan? 

Onderstaand antwoord op de vragen betreffende o.a. het “Explosie Veiligheids Document”: 
Bij Shell werken we natuurlijk dagelijks met vluchtige en explosieve stoffen. En om de veiligheid te 
kunnen waarborgen, is een overzicht van de (explosie)gevaren uiteraard van belang. Veiligheid is 
onze topprioriteit. Het Shell-gebouw in Amsterdam staat midden in een wijk waar wonen, werken en 
recreatie hand in hand gaan. Het is dus essentieel dat de aanwezigheid van het laboratorium geen 
risico vormt voor de directe omgeving. Dit rapport is onderdeel van een groter systeem waarin we de 
veiligheid en die van de directe omgeving willen waarborgen. Technologie-ontwikkeling is de kern 
waar het in het Shell Technology Centre Amsterdam om gaat. Daarbij worden de hoogste 
veiligheidsstandaarden worden gehanteerd. Om veilig te kunnen opereren op de site worden er 
regelmatig evaluaties en controles uitgevoerd, waarbij we beoordelingen van onze apparatuur, ‘pilot 
plants’, en onze laboratoria opstellen. Dat gebeurt door middel van zowel interne audits als door 
externe veiligheidsinspecteurs, in navolging van de Nederlandse regelgeving. 
  



Veiligheidsbeoordelingen en inspecties worden gedocumenteeerd ter evaluatie en voor verbetering 
van onze veiligheidsbarrieres en mitigaties. Het desbetreffende rapport, opgesteld door een externe 
veiligheidsinspecteur, is daar een voorbeeld van. Wij nemen de zorg voor onze omgeving serieus en 
investeren veel in de verbetering van onze veiligheids- en milieuprestaties.  
  
STCA opereert onder verkregen vergunningen en is daarover regelmatig in contact zijn met de 
gemeente. 
  
Als bedrijf streven we naar nul incidenten voor mensen, milieu en processen. Wij kunnen garanderen 
dat wij ons maximaal inspannen om STCA tot een veilige plek te behouden, voor onze omgeving en 
voor onszelf. 
  
Meer informatie over maatregelen die worden gehanteerd om veiligheid te waarborgen op STCA vind 
je hier: https://www.shell.nl/over-ons/amsterdam/stca-in-de-omgeving/stca-veiligheid.html  
  
Tot slot: zou iemand van Shell op camera deze vragen kunnen en willen beantwoorden? 
  
Momenteel hebben we niet iemand die op camera kan reageren. 

 

Mailreactie op aanvullende telefonische vragen: 

- Zijn de risico’s in het document opgelost?  

Op alle punten die in het document geidentificeerd zijn is actie ondernomen conform de originele 
planning.  

- Is de gemeente hierover geïnformeerd? 

STCA opereert onder verkregen vergunningen en is daarover regelmatig in contact zijn met de 
gemeente. 

- Zijn jullie benaderd door cybercriminelen, ja of nee?  

Algemene regel is dat we in dit soort gevallen nooit in gesprek met cybercriminelen. 

 

 


