De energie-uitdaging aangaan
Shell Duurzaamheidsverslag 2006

In dit verslag

Register

SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING

2–7

ENERGIEZEKERHEID

8–9

VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE

10 – 31

WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

32 – 35

PRESTATIEGEGEVENS

36 – 37

ONZE RAPPORTAGE

38 – 41

K

K

ADDITIONELE INFORMATIE OP INTERNET

Dit verslag wordt op internet aangevuld met
uitgebreidere gegevens over onze milieu-,
maatschappelijke en financiële resultaten en nadere
informatie over onze aanpak van duurzame
ontwikkeling en daarmee samenhangende vraagstukken.
Internetlinks op elke pagina geven aan waar deze
informatie te vinden is.

maken hebben, alsook daarbij betrokken medewerkers,
hebben hun mening over onze prestaties in belangrijke
locaties gegeven. Externe deskundigen hebben hun
oordeel gegeven over onze benadering van geselecteerde
milieu- en maatschappelijke vraagstukken. Deze
ongecensureerde beoordelingen zijn te vinden in de
kadertjes getiteld “STEMMEN”.
K

KERNINDICATOREN

Wij hanteren kernindicatoren ("key performance
indicators") om onze prestaties te kunnen volgen en de
inspanningen in het kader van belangrijke wereldwijde
milieu- en maatschappelijke effecten bij al onze
operaties beter te kunnen beheren.
U HOEFT ONS NIET OP ONS WOORD TE GELOVEN

Ook dit jaar heeft een beoordelingscommissie van
externe deskundigen de principes van de AA1000
Assurance Standard gebruikt voor haar evaluatie van de
evenwichtigheid en volledigheid van de in dit verslag
besproken thema's en de mate waarin het verslag op
wensen van belanghebbenden ingaat (bblz. 38–39).
GRI

Wij blijven rapporteren volgens de richtlijnen van het
Global Reporting Initiative. Naar aanleiding van de
nieuwe, in oktober 2006 gepubliceerde G3-richtlijnen zijn
wijzigingen aangebracht. Volledige informatie over ons
gebruik van GRI is te vinden op www.shell.com/gri.
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Over Shell

Inleiding door de Chief Executive

WIE WIJ ZIJN EN WAT WIJ DOEN

Graag bied ik u hierbij het Duurzaamheidsverslag van Shell aan. Hierin beschrijven wij de
inspanningen die wij in 2006 hebben geleverd om de wereldwijde energie-uitdaging te
helpen aangaan.

Wij zijn een wereldwijde groep energie- en
petrochemiebedrijven, actief in ruim 130 landen
en met ongeveer 108.000 mensen in dienst.
Onze activiteiten zijn onderverdeeld in:
UPSTREAM

Onze twee upstreambusinesses, Exploratie &
Productie en Gas & Elektriciteit, hebben als
activiteiten:
• Opsporen en winnen van olie en aardgas.
• Aardgas vloeibaar maken en transporteren.
• Verkopen en verhandelen van aardgas en
elektriciteit.
• Aardgas omzetten in schonere
transportbrandstoffen en andere producten.
• Commerciële mogelijkheden ontwikkelen voor
onze kolenvergassingstechnologie.
DOWNSTREAM

Onze twee downstream-businesses, Olieproducten
en Chemie, hebben als activiteiten:
• Raffineren van ruwe olie voor de productie van
uiteenlopende brandstoffen, smeermiddelen en
chemische grondstoffen.
• Wereldwijd verhandelen en verschepen van ruwe
olie en geraffineerde producten.
• Aanvoer en distributie van benzine, diesel en
andere olieproducten via een netwerk van
opslagfaciliteiten, pijpleidingen en tankauto's.
• Verkopen van benzine, diesel en andere
brandstoffen en smeermiddelen voor
huishoudelijk, industrieel en transportgebruik.
• Mengen, distribueren en verkopen van transportbiobrandstoffen.
• Fabricage en verkoop van petrochemische
producten aan industriële afnemers wereldwijd.
DUURZAME ENERGIE, WATERSTOF EN CO2

• Ontwikkelt commerciële activiteiten op basis van
hernieuwbare energiebronnen, waaronder winden zonne-energie.
• Ontwikkelt commerciële mogelijkheden op het
gebied van waterstoftechnologie.
• Coördineert research naar reducties van
kooldioxide-emissies (CO2), inclusief opvang en
opslag van CO2.

Zoals dit Verslag laat zien, bestaat die uitdaging uit drie delen: leveren van de enorme hoeveelheid extra
energie die nodig is voor verdere ontwikkeling en het terugdringen van armoede; verzekeren van de
energievoorziening; en alles op een uit maatschappelijk en milieuoogpunt verantwoorde wijze. Helpen
om die uitdaging aan te gaan en tegelijk een concurrerend financieel rendement te realiseren, is de kern
van ons streven een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling, zoals wij dat in 1997 hebben
geformuleerd.
Beloften nakomen en groei waren onze prioriteiten voor 2006. Met een resultaat van meer dan $ 26
miljard en met circa twee miljard vaten toegevoegd aan onze bewezen olie-, gas- en mijnbouwreserves
hebben wij in 2006 in zowel financieel als operationeel opzicht uitstekend gepresteerd. Het overgrote
deel van deze winsten wordt weer in onze activiteiten geïnvesteerd - we gebruiken dat geld om nieuwe
projecten te ontwikkelen waarmee we in de toekomstige energiebehoefte kunnen voorzien, maar ook om
de veiligheids- en milieuresultaten van onze faciliteiten te verbeteren en om nieuwe energietechnologieën
te ontwikkelen. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld onze uitgaven aan research en ontwikkeling met
50% opgevoerd.
Vorig jaar is opnieuw aangetoond hoe belangrijk goede milieu- en maatschappelijke prestaties voor het
succes van ons bedrijf zijn. Goede prestaties beginnen bij de veiligheid van personen en processen.
Zonder een sterke veiligheidscultuur zouden alle andere aspecten van onze bedrijfscultuur verslappen.
Nog een essentiële opgave is om iets te doen aan de bezorgdheid over klimaatverandering. Ik heb meer
dan eens gezegd dat het debat over het effect van CO2 op het klimaat wat ons betreft voorbij is. Ik ben
verheugd te zien hoe onze mensen op mijn oproep reageren om manieren te vinden om het effect van
CO2 uit fossiele brandstoffen te verminderen. Wij concentreren ons op datgene wat wij kunnen doen
om de CO2-emissies te verlagen en zijn vastbesloten om betere en goedkopere manieren voor opvang en
opslag van CO2 te vinden.
Serieuze inspanningen om iets te doen aan de bezorgdheid van bewoners rond onze operaties en om
vertrouwen te herwinnen, leidden er in 2006 toe dat wij de aanleg van ons gasproject in Ierland konden
hervatten (blz. 26). In Rusland heeft een protocol tot samenwerking met Gazprom geholpen om een
uitweg uit de impasse te vinden, zodat de aanleg van het Sakhalin II-project kan worden voltooid en de
joint venture haar milieu- en maatschappelijke toezeggingen na kan komen (blz. 34). In Nigeria hebben
wij onze productie in het Deltagebied voor ongeveer de helft stilgelegd vanwege de veiligheidssituatie
aldaar, die het onmogelijk maakte om onze medewerkers en contractors te beschermen (blz. 32).
We hebben onze aanpak van de beheersing van milieu- en maatschappelijke effecten verder
gestandaardiseerd en hebben meer gedaan om van onze successen en fouten te leren. Zo hebben wij
bijvoorbeeld onze eerste wereldwijd geldende Gedragscode (blz. 21) geïntroduceerd en wij hebben onze
aandacht voor duurzame ontwikkeling in het beginstadium van nieuwe upstreamprojecten vergroot.
Onze Project Academy, die in 2005 is opgericht om de kennis en kunde van onze projectmanagers te
versterken, maakt goede vorderingen. Al onze grote fabrieken met bewoners in de directe omgeving
hanteren gestandaardiseerde maatschappelijke-prestatieplannen.
Dit jaar bevat ons Duurzaamheidsverslag tevens een krachtige oproep aan regeringen om op te treden.
De reden daarvan is dat, zoals ik in een interview op blz. 4 stel, toonaangevende bedrijven en
milieubewuste consumenten de energie-uitdaging niet in hun eentje aankunnen. Regeringen moeten
stimulerende kaders stellen voor de enorme investeringen die voor nieuwe energieprojecten, schonere
technologieën en in grotere energie-efficiëntie nodig zijn.
Bij het samenstellen van dit Verslag hebben wij veel baat gehad bij het kritisch oordeel en de adviezen
van onze onafhankelijke External Review Committee (blz. 38–39). Zoals bij elke dialoog, was er niet
altijd op alle punten overeenstemming, maar de belangrijke wijzigingen die wij op grond van hun
commentaar hebben aangebracht, hebben onze rapportage verbeterd.
Ik hoop dat dit Verslag en de additionele informatie op onze website u helpen om voor uzelf te
beoordelen hoe goed wij ons streven nakomen om op een milieu- en maatschappelijk verantwoorde
manier in de energiebehoefte van de wereld te voorzien.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
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Shell en de
energie-uitdaging

Honderd jaar
energie

De wereld staat voor een formidabele energie-uitdaging. In het
jaar waarin Shell haar 100-jarig bestaan viert, blikken wij terug
om te zien wat de voorgaande honderd jaar energie ons kunnen
leren over de groeiende energiebehoefte van de 21e eeuw en hoe
daarin te voorzien.

Meer energie voor ontwikkeling
Ten eerste is groeiende aanvoer van moderne
energie nodig voor economische en
maatschappelijke ontwikkeling. De vorige eeuw
heeft laten zien dat een samenleving veel meer
moderne energie nodig heeft om de overstap
vanuit armoede te maken. Als de
bevolkingsaantallen en de levensstandaard stijgen,
kan men verwachten dat de vraag naar moderne
energie meegroeit. De wereldbevolking is
inmiddels meer dan 30 maal zo rijk als in 1907,
het oprichtingsjaar van Shell, en is in die tijd in
aantal verviervoudigd. Daardoor is de wereldvraag
naar energie meer dan vertienvoudigd. Die trend
zal zich waarschijnlijk voortzetten. Volgens onze
scenario's en volgens het Internationaal Energie
Agentschap (IEA) zou het energieverbruik in 2050
meer dan verdubbeld kunnen zijn omdat de
wereldbevolking dan weer met 50% zal zijn
gegroeid en China en India zich blijven
industrialiseren.

In de honderd jaar waarin wij de energie hebben
geleverd die voor economische groei nodig is,
hebben wij enkele nuttige lessen geleerd waarmee
wij de huidige energie-uitdaging kunnen aangaan.

Energiezekerheid
Ten tweede is energie van strategisch belang en
zullen regeringen maatregelen nemen om hun
energievoorziening zeker te stellen. Vanaf de eerste
nationalisatie van de olie-industrie, in 1938 in
Mexico, tot de olie-embargo's van de jaren '70 van
de vorige eeuw heeft de politiek met enige
regelmaat in energiemarkten ingegrepen. In de
vorige eeuw hing energiezekerheid ervan af of
verbruikslanden zich van meerdere
energieaanvoermogelijkheden konden verzekeren
en op die manier een al te grote afhankelijkheid
van een bepaalde regio of bron konden vermijden.
Het is onwaarschijnlijk dat dit strategische belang

Wist u dat?
• Shell produceert circa 2,5% van alle olie
en circa 3% van al het aardgas van de
wereld.
• Ons belang in LNG-capaciteit is het
grootste van alle internationale
oliemaatschappijen. De productie uit
deze capaciteit levert genoeg LNG om
stroom voor meer dan 31 miljoen
huishoudens op te wekken.
• Elke vier seconden wordt door Shell
Aviation een vliegtuig bijgetankt.
• Wij hebben het grootste verkoopnetwerk
ter wereld (45.000 servicestations), waar
per seconde 200 voertuigen tanken.
• Wij zijn een van de toonaangevende
verkopers van transport-biobrandstoffen.
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De wereld in 2050:

van energie zal afnemen, nu er zoveel meer extra
energie nodig is en de nog resterende makkelijk
winbare olie van de wereld steeds meer in slechts
een paar landen is geconcentreerd.
Schonere energie
Ten derde wordt energie steeds schoner. Een
samenleving stelt hogere verwachtingen naarmate
haar rijkdom toeneemt. Er komen nieuwe milieuuitdagingen. Regeringen spelen daarop in met
nieuw beleid, terwijl innovatieve
energiemaatschappijen nieuwe technologieën en
betere werkmethoden ontwikkelen. In de vorige
eeuw was de auto (het “paardloos rijtuig”) de
oplossing voor het mestprobleem in de overvolle
straten. Dankzij elektriciteit verdwenen de
walmende, gevaarlijke kaarsen en gaslampen. In de
jaren '70 en '80 zorgde wetgeving voor
luchtkwaliteit voor technische oplossingen voor
zure regen en smog. Schonere
steenkooltechnologieën, schonere
transportbrandstoffen en motoren en nog later het
zich snel verbreidende gebruik van aardgas leidden
tot drastische verbetering van de luchtkwaliteit in
de ontwikkelde wereld. Tegenwoordig stoten
nieuwe voertuigen ruim 90% minder lokale
vervuiling uit dan 30 jaar geleden. De kans is
groot dat de huidige vervuilde steden in
ontwikkelingslanden veel schoner zullen worden
naarmate die samenlevingen rijker worden en zich
moderne fabrieken, voertuigen en brandstoffen
kunnen veroorloven.
Klimaatverandering is de meest recente uitdaging
en de grootste tot dusver. Zij vergt actie op vele
fronten, van verbeteringen van de energieefficiëntie en meer gebruik van hernieuwbare
energie tot grootschalige opvang en opslag van
CO2 uit fossiele brandstoffen en het afremmen van
de ontbossing. Ook hier zal verandering
waarschijnlijk voortkomen uit de combinatie van
overheidsbeleid en nieuwe, door het bedrijfsleven
ontwikkelde en geïntroduceerde technologie.
Fossiele brandstoffen en alternatieven
Tot slot heeft de vorige eeuw laten zien dat alleen
energiebronnen die een combinatie van hoge
kwaliteit, gemak en betaalbaarheid bieden, een
markt vinden. Fossiele brandstoffen zijn door hun
hoge energiedichtheid en grootschalige
beschikbaarheid moeilijk te verdringen. Zij
voorzien nog steeds in ongeveer 80% van de totale
energiebehoefte, vrijwel onveranderd ten opzichte
van het grootste deel van de vorige eeuw.
Waterkracht en kernenergie leveren het merendeel
van de rest. Tot dusver is betaalbaarheid het
grootste probleem voor duurzame bronnen zoals
biobrandstoffen en wind- en zonne-energie. Zij
voorzien momenteel in minder dan 1% van de
energiebehoefte.
Terwijl de vraag naar energie en de
milieubezorgdheid blijven toenemen, wordt in de
scenario's van Shell en van het IEA snelle groei van
duurzame bronnen ten opzichte van het huidige
lage niveau verwacht. Ook zal hun aandeel in de
totale energiemix naar verwachting toenemen. Het
gebruik van fossiele brandstof zal echter eveneens
moeten stijgen omdat er zoveel extra energie nodig
zal zijn. Volgens onze verwachting blijven fossiele
brandstoffen nog vele tientallen jaren het
merendeel van de energie van de wereld leveren.

Er ligt nog voor meer dan 100 jaar aan
steenkoolreserves. Wij denken dat er nog genoeg
olie en gas tot ontwikkeling kunnen worden
gebracht, al liggen de nieuwe reservoirs in steeds
afgelegener en lastiger gebieden. De ervaring uit de
vorige eeuw geeft aan dat het door technologische
vooruitgang en investeringen rendabel zal blijven
om deze hulpbronnen te ontwikkelen en dat die
tevens hogere productie uit onconventionele
bronnen zoals oliezanden mogelijk zullen maken.
Onze bijdrage
Wij zorgen al honderd jaar voor technologie,
investeringen en kunde om in de veranderende
energiebehoefte van de samenleving te voorzien.
Momenteel verhogen wij onze investeringen en
steken wij onze winst grotendeels in het opsporen,
winnen en raffineren van olie en aardgas. Onze
investeringsniveaus zijn sinds 2000 meer dan
verdubbeld, tot $ 25 miljard in 2006.
Geavanceerde technieken helpen ons om meer olie
uit bestaande reservoirs te halen en maken het
rendabel om ook moeilijke of kleinere velden tot
ontwikkeling te brengen. Ontwikkeling van
nieuwe bronnen in ultradiep water en van
oliezanden (blz. 14), gevoegd bij verhoging van de
LNG-productie (blz. 9), helpt ons om de aanvoer
van olie en aardgas te diversifiëren.
Wij werken aan vervangers voor olie in de
transport- en de elektriciteitssector. Onze eigen
GTL-technologie (Gas-to-Liquids) zet aardgas om
in schonere transportbrandstoffen, zodat de
alternatieven in levering groeien (blz. 9). In 2006
exploiteerde Shell Hydrogen vijf
demonstratietankstations. Shell Renewables
investeert in wind- en zonne-energie en wij zijn
een van de grootste verkopers van biobrandstoffen
ter wereld (blz. 15).
Reductie van het effect van productie en gebruik
van fossiele brandstoffen blijft topprioriteit. De
geavanceerde, laagzwavelige transportbrandstoffen
van Shell helpen de lokale luchtverontreiniging te
verminderen en het brandstofverbruik van
voertuigen te verbeteren. Onze
vergassingstechnologie helpt de emissies van het
gebruik van steenkool te verminderen en onze
business Exploratie & Productie investeert in
beëindiging van het continu affakkelen en de
vermindering van de broeikasgasemissies van onze
operaties (blz. 16).
Shell Trading is inmiddels toonaangevend op het
gebied van koolstofhandel en wij ontwikkelen en
demonstreren technologieën voor opvang en opslag
van CO2 (blz. 20).

9 miljard mensen
2,5 miljard mensen méér dan de
huidige 6,5 miljard.
De wereldbevolking telde in 1907
minder dan 1,7 miljard mensen

4–5 maal rijker
dan nu, waarbij de extra rijkdom
merendeels afkomstig is uit zich

snel industrialiserende
ontwikkelingslanden

Dubbel zoveel energie
Een twee maal zo hoog energieverbruik als
nu en bijna 25 maal meer dan toen
Shell in 1907 werd opgericht

Twee maal zo efficiënt
De helft

van het huidige
energieverbruik per geproduceerde

dollar aan rijkdom

6–10 maal
meer energie
uit duurzame bronnen zoals wind,
zonne-energie, waterkracht en
biobrandstoffen dan nu

De energie-uitdaging
aangaan
Met onze mensen, investeringen en
technologie:
• Voeren wij onze inspanningen op om
meer olie en aardgas te vinden en te
ontwikkelen.
• Helpen wij een breed scala van olie- en
aardgasbronnen uit verschillende regio's
in stand te houden.
• Ontwikkelen wij vervangers voor olie in
de transportsector.
• Ontwikkelen wij alternatieve
elektriciteitsbronnen.

Additionele informatie op internet:
• Geschiedenis van de eerste 100 jaar van Shell.
• Onze Energiescenario's voor de lange termijn.

• Zoeken wij naar nieuwe manieren om
het milieueffect van productie en gebruik
van fossiele brandstof te beheersen.

www.shell.com/energychallenge
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Duurzaamheid en onze bedrijfsstrategie
Jeroen van der Veer en Aron Cramer,
President en CEO van Business for
Social Responsibility, bespreken de
bedrijfsstrategie van Shell en haar rol
in het leveren van een bijdrage aan
duurzame ontwikkeling in een snel
veranderende wereld.

Hoe ziet u de toekomst voor Shell – als
oliemaatschappij, als energiemaatschappij of
als duurzame-energiemaatschappij?
Wij zijn een koolwaterstofmaatschappij, inclusief
petrochemische producten en schone
steenkooltechnologie. Ook proberen we om
minstens één alternatieve energietechnologie van
de grond te krijgen. Dat zullen we naar mijn idee
ook blijven, althans de komende decennia. Er is
zoveel meer energie nodig voor ontwikkeling –
vooral in China en India – dat ik ervan overtuigd
ben dat er een in financieel opzicht duurzame
toekomst ligt voor een koolwaterstofmaatschappij
die haar verantwoordelijkheid neemt. Die
verantwoordelijkheid houdt ook in dat je als
bedrijf toonaangevend bent op het gebied van
CO2-beheersing. Onze strategie past bij wie wij
zijn – meer investeringen in upstream olie en gas
en een grotere winstgevendheid van onze
downstream-activiteiten raffinage en verkoop.
Dat klinkt alsof u nog steeds denkt dat er tijd
genoeg is om een klimaatcrisis af te
wenden?
Het is duidelijk dat de samenleving grote,
wereldwijde reducties van de broeikasgasemissies
zal eisen. Hoe groot? Dat kunnen wetenschappers
en regeringen het best beoordelen. De
wetenschappers stellen de klimaatgevolgen van
verschillende CO2-niveaus vast. Vervolgens moeten
de regeringen bepalen welk niveau aanvaardbaar is
en beleid voorstellen om dat niveau te bereiken.
Als leiders uit het bedrijfsleven moedigen wij actie
aan en gebruiken wij onze kennis van energie om
regeringen te adviseren. We investeren in
technologieën en projecten om zowel de extra
energie als de geïntegreerde CO2-oplossingen te
verschaffen waarom de samenleving vraagt. Met
onze ervaring en deskundigheid zie ik voor Shell
een reële commerciële mogelijkheid om
innovatieve oplossingen te vinden voor CO2emissies uit fossiele brandstoffen. Ondergrondse
opslag of CO2-gebruik om meer olie uit bestaande
velden te winnen, zijn twee voorbeelden. Ik ben
daar optimistisch over.
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Maar als er grote koolstofbeperkingen aan
zitten te komen, waarom verschuif je dan je
investeringen juist naar de meest CO2intensieve soorten olie die er zijn –
oliezanden en leisteen? Hoe kan dat in
financieel of milieuopzicht duurzaam zijn?
Regeringen specificeren hun energiemix via
royalty's, belastingniveaus en vergunningeisen. Zij
besluiten bijvoorbeeld of oliezanden moeten
worden ontwikkeld om iets aan bezorgdheid over
de energiezekerheid te doen. Zij besluiten ook
hoeveel CO2-reductie nodig is. Onze
verantwoordelijkheid is om erop te wijzen hoeveel
CO2 wordt uitgestoten, om technologie te
ontwikkelen en aan te geven welk beleid of welke
financiële prikkels nodig zijn om invoering
daarvan te stimuleren. Heeft een regering eenmaal
zo'n besluit genomen, dan is het onze
verantwoordelijkheid om voor die specifieke
energiebron een van de operators met de laagste
CO2-emissies te zijn, zoals Shell Canada dat is bij
het Athabasca-oliezandenproject.

Vorig jaar werd het leven er bij het Sakhalinproject duidelijk niet makkelijker op. Kan de
joint venture na alle recente veranderingen
daar nog steeds haar milieu- en
maatschappelijke toezeggingen na komen?
Ik denk van wel. Na wat moeilijke
onderhandelingen hebben we een manier
gevonden om Sakhalin voor alle partijen te laten
werken. Onze Russische partner, Gazprom, ziet in
dat het bij het project niet alleen maar om
pijpleidingen en staal gaat, maar dat het ook
geavanceerde technologie, exceptioneel
projectbeheer en een aanpak van milieu- en
maatschappelijke vraagstukken vergt die van
wereldklasse is. Dat Shell volgens het protocol
technisch advies blijft geven en dat er zo goed als
overeenstemming is over het gewijzigde
ontwikkelingsbudget, zijn daar allemaal tekenen
van. Vanzelfsprekend zal het project ook
aanzienlijk profiteren van de langetermijnaanwezigheid van een sterke Russische partner.

Het "olienationalisme" is sinds vorig jaar
weer helemaal terug. U had er op Sakhalin
en ook elders last van. Kunt u onder zulke
omstandigheden nog steeds uw strategie
realiseren?
Als de energieprijzen hoog zijn, hebben sommige
regeringen van producerende landen de neiging
om hun royalty's en belastingen aan te passen.
Grote verbruikslanden proberen de aanvoer van
buiten veilig te stellen en dat drijft de prijzen op.
De kosten stijgen. Dat maakt het leven dus
moeilijker. Maar dan moet je slimmer zijn en goed
kunnen luisteren. Je moet je voorsprong behouden
met betere technologie en beter projectbeheer en
door het steunen van de prioriteiten van
overheidspartners.

“

Wij werken al met nationale oliemaatschappijen
samen in wat ik een ‘buddy system’ noem en
waarbij we van elkaars sterke punten profiteren.
Dat doen we bijvoorbeeld met Saudi Aramco en
met partners in Oman en China.

Over het geheel genomen denk ik dat men
onderschat wat wij eigenlijk op Sakhalin
doen. Het realiseren van een project van
deze omvang is zoiets als het van de grond
af opbouwen van een hele stad. Over een
paar jaar zal het worden gezien als een
spectaculair geïntegreerd project waarbij het
milieu is ontzien en dat heeft bijgedragen
aan verjonging van het eiland.

”

Mensen maken zich zorgen over de ‘vloek
van de olie’ – dat inkomsten uit
energieproductie niet aan de lokale
bevolking ten goede komen.
Is dat niet een probleem voor Shell?
Als de mensen in energieproducerende gebieden
van mening zijn dat hun kinderen het niet beter
zullen krijgen dan zij zelf, dan heb je grote
problemen, zoals Nigeria laat zien. Als
verantwoord opererend bedrijf kunnen wij

“

Er is zoveel meer energie nodig voor
ontwikkeling – vooral in China en India –
dat ik ervan overtuigd ben dat er een in
financieel opzicht duurzame toekomst ligt
voor een koolwaterstofmaatschappij die
haar verantwoordelijkheid neemt.

”

werkgelegenheid creëren, lokale bedrijven helpen
oprichten en het goede voorbeeld geven. Maar wat
er werkelijk toe doet, zijn doeltreffende openbare
instellingen en diensten. Daar kan en moet alleen
een regering voor zorgen. Dus zoeken we indirecte
manieren om te helpen. Zo staan wij bijvoorbeeld
helemaal achter het Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI), waarbij wij
openbaar maken hoeveel geld we aan overheden
betalen. Ik ben ervan overtuigd dat dat echt
invloed heeft.
Nigeria bleef ook vorig jaar een erg moeilijk
land om in te opereren. Is het niet tijd om
daar weg te gaan?
Als Shell daar weggaat, schieten de mensen in de
Delta daar niets mee op. Het milieu schiet er niets
mee op en de strijd tegen corruptie evenmin. De
operatie zou gewoon doorgaan, mogelijk met
minder transparant en met lagere standaarden
werkende bedrijven.
Vergeet ook niet dat we in Nigeria drie activiteiten
hebben: behalve de joint venture in de Delta
waarvan wij de operator zijn, zijn er nog de
offshore-productie en Nigeria LNG, die beide
succesvolle groei vertonen.
Dus nee, we overwegen niet om daar weg te gaan.
We concentreren ons erop om onze mensen
veiligheid te bieden. Zodra onze medewerkers –
lokale mensen en expatriates – gevaar lopen, dan
leggen we onze operatie tijdelijk stil. Dat hebben
we in de Delta gedaan.
Er zijn tal van voorbeelden van
toonaangevende milieu- en maatschappelijke
prestaties bij Shell, en ook een paar minder
goede. Hoe krijgt u de eenvormigheid die
nodig is?
Meestal blijkt dat als we fouten maken, dat al in
een heel vroeg projectstadium is gebeurd. Dus
moeten we ons concentreren op de manier waarop
we de eerste ontwerpen maken en op vroegtijdig
overleg met belanghebbenden.
"Dialogue. Design. Deliver." Dat is de manier
waarop wij moeten werken. Bij veel projecten doen

we dat al, maar daar hoor je niets over. We doen
het alleen nog niet overal. Exploratie & Productie
en Gas & Elektriciteit, bijvoorbeeld, doen goed
werk om hun projectprocessen te verbeteren zodat
milieu- en maatschappelijke vraagstukken
consequent in een vroeger stadium worden
gesignaleerd en aangepakt.
Maar hoe kun je er zeker van zijn dat die
ruim 100.000 mensen over de hele wereld
allemaal jullie principes begrijpen en
naleven?
Als je de juiste woorden op papier hebt, heb je de
slag nog maar voor 5–10% gewonnen. De rest is
gedrag. Daarom moeten we dat opvolgen met
training, coachen en constante 'versterking' – dus
dezelfde simpele boodschappen telkens herhalen.
Het betekent ook: heldere consequenties voor
overtreders en een prestatiegerelateerde beloning.
We hebben duurzame ontwikkeling op onze
scorecard staan. De scorecard is een van de
factoren die bepalend zijn voor
personeelsbonussen.

“

Over die milieu- en maatschappelijke
prestaties, wat maakte u werkelijk razend in
2006?
Dodelijke ongevallen. Ieder verloren mensenleven
is er een teveel. Dat kunnen we gewoon niet
hebben.
Iets anders zijn de kartelafspraken. Die gingen
totaal tegen onze normen en waarden in. En ook al
zijn de betrokken medewerkers al lang weg, ik
word er nog steeds ontzettend kwaad over.
En de prioriteiten of hoopvolle verwachtingen
voor Shell in 2007?
Terugdringen van het aantal dodelijke ongevallen.
Geen enkele twijfel. We moeten van de industrie
leren en de veiligheid van processen en personen
verbeteren. En echte vorderingen maken met
geïntegreerde CO2-oplossingen.
Ik hoop dat we de mensen kunnen laten zien dat
Shell wat betreft CO2 werkelijk serieus en proactief
is. Het gaat niet alleen over fatsoenlijk handelen,
het gaat erom dat je de voorkeur geniet. Dat is wat
de samenleving nodig heeft en wat ook onze
mensen willen. Met onze technische kennis
kunnen we dat voor elkaar krijgen.

Als er iets fout gaat, is het belangrijk om
daar transparant over te zijn. Van die fouten
kun je leren. Daarom moeten we ervoor
zorgen dat mensen zich veilig kunnen
uitspreken als er dingen fout gaan.

”

Onze klokkenluiderprogramma's zijn daarbij van
groot belang. Tot slot moeten de leiders van Shell
persoonlijk het goede voorbeeld geven, te beginnen
met mijzelf. Als de topman geen tijd voor
stakeholders heeft of niet naar de milieuprestaties
vraagt als hij onze operaties bezoekt, dan is hij niet
geloofwaardig als hij duurzame ontwikkeling
predikt.
Additionele informatie op internet:

www.shell.com/strategy
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SHELL EN DE ENERGIE-UITDAGING

Onze strategie in praktijk

Voorbeelden van de manier waarop wij onze
strategie – meer upstream, winstgevende
downstream – in praktijk brengen.
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SAMENWERKING MET AUTOFABRIKANTEN

Geavanceerde brandstoffen en motoren moeten in samenwerking worden ontwikkeld.
Wij werken samen met auto- en motorfabrikanten aan moderne brandstoffen voor de
volgende generatie schonere en zuiniger motoren. In juni 2006 werd de 24 uur van
Le Mans, een van de zwaarste langeafstandsraces ter wereld, gewonnen door een Audi
R10 die op een speciaal mengsel liep van Shell GTL en diesel op basis van de
V-Power-technologie van Shell.

TECHNOLOGIE

LAAGZWAVELIGE TRANSPORTBRANDSTOF

Wij hebben onze speurtocht geïntensiveerd naar nieuwe technologieën voor
het leveren van meer energie, energiezekerheid en schonere energie. In 2006
steeg onze investering in research en ontwikkeling tot $ 1,2 miljard, inclusief
praktijktests en betrokkenheid bij technologieën van derden. Wij hebben ruim
3.000 technische professionals gerekruteerd en hebben in Bangalore, in India,
een groot nieuw Technology Centre geopend.

Wij waren een van de eerste bedrijven die op commerciële schaal zwavelvrije
(“zero suphur”) diesel produceerden. Deze schonere brandstoffen stellen
autofabrikanten in staat om motoren en uitlaatsystemen te introduceren die
minder lokale emissies en een gunstiger brandstofverbruik opleveren (blz. 16).

VERKLARING:

NIEUWE OLIE- EN GASBRONNEN

Projecten in overweging of in uitvoering.
ONCONVENTIONELE OLIE

Projecten die lopen of die in overweging zijn om olie uit
oliezanden en leisteen te produceren.
VLOEIBAAR GEMAAKT AARDGAS

LNG-productiefaciliteiten en -aanvoerterminals. Reeds lopende
of goedgekeurde uitbreidingen en nieuwe projecten.
GAS-TO-LIQUIDS

Nieuwe faciliteit voor het omzetten van aardgas in
transportbrandstof en andere producten.
GEDIFFERENTIEERDE BRANDSTOFFEN

Markten waar onze gedifferentieerde brandstoffen, zoals
Shell V-Power, verkrijgbaar zijn.
RAFFINADERIJ-/CHEMIE-UITBREIDING

Investeringen om de productie van benzine, diesel en chemische
producten te verhogen.
DOWNSTREAM-UITBREIDING IN AZIË

Uitbreiding van onze petrochemische, raffinage- en
verkoopactiviteiten in de snel groeiende Aziatische markten.
ALTERNATIEVE ENERGIE EN CO2-OPLOSSINGEN

Nieuwe projecten die worden overwogen of ontwikkeld om de
kosten van alternatieve energiebronnen te verlagen en de
haalbaarheid van technologieën voor opvang en opslag van CO2
aan te tonen.
KOLENVERGASSING

Commerciële licenties of joint ventures voor de omzetting van
steenkool in schoon brandend gas.

SHELL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2006
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Energiezekerheid
Om de wereld te behoeden voor verstoringen van de
energietoevoer, is diversiteit essentieel. Wij helpen
daarbij door te investeren in een breed scala van
energieopties en zo al te grote afhankelijkheid van
een bepaalde regio of energiebron te vermijden.

Zekerheid door
verscheidenheid
Hogere prijzen en het feit dat er geen
"makkelijke” olie meer is, zorgen ervoor dat
energie weer een politieke factor van
betekenis aan het worden is. De grote
energieverbruikende landen maken zich
steeds meer zorgen over de kwetsbaarheid
van hun aanvoer.
Voor die grote verbruikslanden is
onafhankelijkheid qua energievoorziening geen
realistische mogelijkheid meer. Bijvoorbeeld, de
Verenigde Staten verbruikt ongeveer een kwart van
alle olie van de wereld maar beschikt zelf over
minder dan 3% van de nog resterende bewezen
oliereserves. Hetzelfde geldt voor het verbruik en
de aardgasreserves van de Europese Unie.
Concurrerende internationale markten vormen de
zekerste weg naar vergroting van de wereldwijde
aanvoer en bevordering van een breed scala van
aanvoeralternatieven – zowel uit verschillende
regio's als vanuit verschillende energiebronnen.
Dat vergt niet alleen enorme investeringen en een
stabiel investeringsklimaat maar ook geavanceerde
technologie en het vermogen om complexe
projecten te beheren, plus toegang tot
hulpbronnen voor de internationale
oliemaatschappijen die over deze kennis
beschikken. Door de overheid gestimuleerde
maatregelen voor energie-efficiëntie zullen daarbij
eveneens een belangrijke rol spelen.
Wij helpen om die energieopties te diversifiëren en
doen dat in hoofdzaak op vier manieren: verlengen
van de levensduur van bestaande olie- en
gasvelden; ontsluiten van nieuwe velden en regio's;
ontwikkelen van nieuwe manieren om
transportbrandstoffen te produceren; en
verschaffen van een brede keuze aan
mogelijkheden voor elektriciteitsopwekking.
Meer uit bestaande velden halen
Nieuwe technologie helpt ons om de levensduur
van dicht bij markten gelegen, bestaande
energiebronnen te verlengen. Momenteel wordt uit
de meeste reservoirs niet meer dan 30–40% van de
zich daarin bevindende olie gewonnen. Verhoging
van dat winningspercentage met slechts enkele
procenten kan de aanvoer voor de lange termijn
drastisch vergroten. Bijvoorbeeld, het injecteren
van stoom, gas of chemicaliën in reservoirs
vertraagt de natuurlijke productiedaling uit oudere
velden in Californië, Canada en Oman waarin wij
een belang hebben. Een Shell-team onderzoekt de
mogelijkheid om rest-CO2 in olievelden voor de
Noorse kust te injecteren, wat de productie zou
opvoeren en de broeikasgasemissies zou
terugdringen (blz. 13).
Nieuwe velden ontwikkelen
Nieuwe technologie stelt ons ook in staat om in de
buurt van belangrijke markten gelegen, nieuwe
velden te ontwikkelen waarvan de exploitatie
eerder te moeilijk of te duur werd geacht. Zo
ontwikkelen wij bijvoorbeeld een nieuw project in
water van bijna 2,5 km diep in de Golf van
Mexico. Met verdere technologische ontwikkeling
zouden ook de onconventionele oliezanden en
olieleisteen kunnen zorgen voor een aanmerkelijke
verhoging van levering aan enkele van 's werelds
grootste energieverbruikende landen (zie inzet).
Onbemande productieplatforms – zoals in de
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Noordzee, die worden aangedreven door duurzame
energie uit windturbines en zonnepanelen – maken
productie uit steeds kleinere velden mogelijk die
eerder niet rendabel was (blz. 13).
Meer opties voor transportbrandstof
Vervangers die met benzine of diesel kunnen
worden gemengd, kunnen de aanvoeropties
vergroten en de afhankelijkheid van olie in de
transportsector verminderen. Wij zijn een van de
grootste distributeurs ter wereld van
transportbrandstof uit plantaardig materiaal
(biobrandstoffen – blz. 15). Onze GTLtechnologie (Gas-to-Liquids) zet aardgas om in
schonere transportbrandstof. Wij exploiteren een
GTL-fabriek in Maleisië en hebben een tweede, de
grootste ter wereld, in aanbouw in Qatar (zie
inzet).
Shell Hydrogen onderzoekt manieren om het
gebruik van waterstof als mogelijke brandstof op
langere termijn te bevorderen en had in 2006 vijf
demonstratietankstations, verspreid over de wereld.
Meer raffinagecapaciteit helpt knelpunten in de
brandstofaanvoer te vermijden. Behoudens een
definitief investeringsbesluit kan in 2007 worden
begonnen met de aanleg van installaties die de
productie van de raffinaderij van onze Motiva-joint
venture in Port Arthur, Texas, ruimschoots zouden
verdubbelen. Na de uitbreiding kan de raffinaderij
600.000 vaten olie per dag verwerken en genoeg
benzine voor ruim een miljoen auto's per dag
produceren. Het project zou Port Arthur tot de
grootste raffinaderij in de Verenigde Staten maken.

GEDIVERSIFIEERD GAS

Momenteel participeren wij in operaties die meer
dan 35% van al het LNG van de wereld leveren.
Bestaande faciliteiten in Australië en Nigeria
worden uitgebreid en in Qatar en op het
Russische eiland Sakhalin zijn nieuwe projecten
in aanbouw (blz. 34–35). Ons doel is om onze
LNG-capaciteit in 2010 vrijwel te hebben
verdubbeld ten opzichte van 2004.
Diesel waarin GTL-brandstof uit onze fabriek in
Maleisië zit, is nu al verkrijgbaar op circa 4.000
Shell-stations in Europa en Thailand. Het Pearl

GTL-project in Qatar gaat aardgas uit een
offshore-veld produceren en Shell-technologie
gebruiken om dat gas in transportbrandstof en
andere producten om te zetten. De Pearl GTLfabriek gaat genoeg transportbrandstof voor ruim
265.000 auto's per dag produceren. Qatar
beschikt na Rusland en Iran over de grootste
aardgasreserves. Het project biedt weer een
manier om dit gas naar energieverbruikers te
brengen en de transportsector minder afhankelijk
van olie te maken.

Keuzes voor elektriciteitsopwekking
Shell Renewables is een belangrijke ontwikkelaar
van windenergie en investeert in de volgende
technologiegeneratie: dunnefilm-zonnecellen
(blz. 15).
Onze aardgasproductie biedt afnemers een
alternatief voor steenkool en olie voor
elektriciteitsopwekking. Door aardgas af te koelen
tot het vloeibaar wordt en zo rendabel over lange
afstanden kan worden verscheept, krijgen
aardgasverbruikers een bredere keuze aan
leveranciers. Wij zijn een van de grootste LNGleveranciers (zie inzet). De LNG-operaties waarin
wij participeren, voorzien in meer dan een derde
van de totale aardgasbehoefte van Japan en ZuidKorea en leveren daarnaast aan afnemers in
Europa, India, Noord-Amerika en Taiwan.
Shell is bovendien toonaangevend op het gebied
van kolenvergassingstechnologie. Omzetting van
steenkool in gas stelt landen met een grote
energiehonger, zoals China, India en de Verenigde
Staten, in staat om hun overvloedige
steenkoolreserves schoner en efficiënter te
gebruiken (blz. 13).

Additionele informatie op internet:
• Onze inspanningen om nieuwe energietechnologie
te ontwikkelen.
• De LNG-activiteiten van Shell.
• Hoe wij nieuwe olie- en gasbronnen tot ontwikkeling
brengen.

www.shell.com/secureenergy

ONCONVENTIONELE OLIE

In 2015 zou 10–15% van onze algehele olie- en
gasproductie afkomstig kunnen zijn uit
onconventionele bronnen zoals oliezanden en
GTL (blz. 16). Wij zetten ons ervoor in om te
proberen die op een uit milieu- en
maatschappelijk oogpunt verantwoorde wijze te
ontwikkelen (blz. 14).
Men denkt dat Canada’s uitgestrekte oliezanden –
een mengsel van zware olie en zand – evenveel
winbare olie bevatten als Saudi-Arabië aan
conventionele olie heeft. Het Athabascaoliezandenproject van Shell Canada produceert
nu al genoeg olie om in het equivalent van
ongeveer 10% van de Canadese oliebehoefte te
voorzien. In 2006 werd het besluit genomen om
de productie van het project met 65% te
verhogen, tot 255.000 vaten olie per dag. Er
worden additionele uitbreidingen van de
oliezandexploitatie overwogen waarmee de
productie kan worden opgevoerd tot meer dan

500.000 vaten per dag. Na een geslaagd aanbod
tot uitkoop van de minderheidsaandeelhouders
van Shell Canada zet Shell nu stappen om de
resterende aandelen te verwerven, zodat onze
positie in toekomstige productie uit oliezanden
wordt versterkt.
In de Amerikaanse staat Colorado wordt in het
kader van het Shell Unconventional Resources
Energy-project (SURE) technologie beproefd om
olie uit leisteen (schalie) te produceren. Verhitters
die in de bodem zijn neergelaten verhogen de
temperatuur ondergronds tot meer dan 300ºC.
Daardoor wordt de leisteen omgezet in lichte olie
van hoge kwaliteit – een proces waarvoor de
natuur miljoenen jaren nodig heeft. Volgens
schattingen van de Amerikaanse regering bevatten
olieleisteenlagen alleen al in de Verenigde Staten
duizend miljard vaten olie – vier maal zoveel als
de bewezen reserves van Saudi-Arabië.
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Verantwoord omgaan
met energie
Wat wij doen aan de zwaarst wegende milieuen maatschappelijke zorgen over onze operaties
en producten.

10

SHELL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2006

Klimaatverandering

“

Wat Shell betreft, is het debat over de vraag of er een door de mens veroorzaakte
klimaatverandering gaande is, voorbij en gaat het nu om de vraag wat we eraan gaan doen.
Bedrijven zoals het onze moeten de commerciële kansen zien te benutten die CO2management biedt. We moeten daarbij vooroplopen in de zoektocht naar verantwoorde
manieren om CO2 te beheren en efficiënter met energie om te gaan. Maar dat vergt ook
eensgezinde actie van regeringen om het marktgerichte langetermijnbeleid te scheppen dat
nodig is om investeren voor bedrijven lonend te maken. Het gebruik van fossiele brandstoffen
en het CO2-niveau blijven in hoog tempo stijgen, dus hebben we geen tijd te verliezen.

”

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

In 2006 steeg de bezorgdheid over een door de
mens veroorzaakte klimaatverandering in veel
landen naar nieuwe hoogten - en bereikte mogelijk
een omslagpunt. Een invloedrijk rapport dat Sir
Nicholas Stern, voormalig hoofdeconoom van de
Wereldbank, in opdracht van de Britse regering
heeft opgesteld, benadrukt de mogelijke financiële
gevolgen voor de wereldeconomie als er niets aan
die dreigende klimaatverandering wordt gedaan.
Het rapport noemt klimaatverandering “het
grootste falen van de markt dat de wereld ooit
heeft gekend” en houdt een krachtig pleidooi voor
krachtdadig, internationaal gecoördineerd
regeringsbeleid om reductie van de
broeikasgasemissie te stimuleren. Begin 2007
hebben de wetenschappelijke onderzoekers van het
Intergovernmental Panel on Climate Change van
de Verenigde Naties wederom – en nu met meer
dan 90% zekerheid - de wetenschappelijke
consensus bevestigd dat een door de mens
veroorzaakte klimaatverandering aanstaande is.
Shell was een van de eerste energiemaatschappijen
die de dreiging van een klimaatverandering
onderkende en heeft in dat kader niet alleen
regeringen, de olie-industrie en energiegebruikers
tot actie opgeroepen maar is ook zelf tot actie
overgegaan.
In 1998 hebben wij ons vrijwillig ten doel gesteld
om de broeikasgasemissies van onze operaties te
verminderen. Sindsdien heeft Shell Renewables een
van de breedste portefeuilles in alternatieve energie
van alle grote energiemaatschappijen opgebouwd.
Daarnaast zijn wij meer aardgas gaan leveren - de
fossiele brandstof met het laagste koolstofgehalte en zwavelarmere transportbrandstoffen - nodig
voor zuiniger motoren. Sinds 2000 vormen de in
de toekomst te verwachten kosten van de CO2uitstoot een vast onderdeel bij onze
investeringsbeslissingen zodat onze nieuwe
projecten ook nog winstgevend zullen zijn als er

binnenkort een hogere prijs staat op de emissie van
CO2.
Wij streven naar samenwerkingsverbanden bij het
ontwikkelen van technologieën met een lagere
koolstofuitstoot. Wij studeren zorgvuldig op
grootschalige demonstratieprojecten voor opvang
en opslag van CO2. Onze retailbusiness heeft een
serie publiekscampagnes georganiseerd om
innovatie te stimuleren en energiezuinigheid te
bevorderen.
In 2006 hebben wij overheden nog nadrukkelijker
opgeroepen om hierbij het voortouw te nemen en
om effectief beleid in te voeren in de strijd tegen
klimaatverandering. Het belang van een leidende
rol van de overheid is inmiddels duidelijk. Zonder
beleid dat technologieën met een lagere
koolstofuitstoot beloont en dat voorspelbare
langetermijnkosten van broeikasgasemissies creëert,
bestaat er voor individuele bedrijven geen prikkel
om de enorme investeringen te doen die hiervoor
noodzakelijk zijn.
Wij doen een viervoudig beroep op regeringen: ten
eerste om alle landen met een hoge CO2-uitstoot
en alle sectoren - niet alleen het bedrijfsleven daarbij te betrekken zodat vertekening door
concurrentie wordt vermeden; ten tweede om
stabiele broeikasgasdoelstellingen voor de lange
termijn te formuleren teneinde bedrijven de kans
te geven te plannen en te investeren; ten derde om
emissiehandelsystemen breder in te zetten als een
kosteneffectieve manier om de industriële
broeikasgassen te beheren en om in die systemen
ook reducties voor opvang en opslag van CO2 op
te nemen; en tot slot om vormen van alternatieve
energie gerichter te steunen, zodat die naar het
punt worden geholpen waarop zij zonder verdere
subsidies kunnen concurreren.

Wij helpen door:
• De emissies van onze operaties te verlagen.
• Technologie voor opvang en opslag van CO2 uit fossiele brandstof te verbeteren.
• Meer aardgas, schone steenkooltechnologie en geavanceerde transportbrandstoffen
te leveren.
• Te bouwen aan een substantieel bedrijfssegment in minstens één alternatieve energiebron.
• Regeringen op te roepen om beleid in te voeren dat nodig is om vermindering van de
broeikasgasemissies te managen.
SHELL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2006
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Onze eigen broeikasgasemissies beheren
In 2002 heeft Shell haar eerste vrijwillig opgelegde
doelstelling gehaald: verlaging van de
broeikasgasemissies van haar operaties tot 10%
onder die van 1990.* De verlagingen kwamen
voornamelijk door beëindiging van het afblazen
van aardgas bij de olieproductie. Wij concentreren
ons nu op het halen van onze tweede doelstelling –
deze broeikasgasemissies in uiterlijk 2010 5%
onder het niveau van 1990 te houden.
Het wordt wel steeds moeilijker om
reductiemogelijkheden te vinden waarmee wij de
toenemende emissies van onze veranderende
activiteitenportfolio kunnen neutraliseren. De
hoeveelheid energie die wij per geproduceerde
eenheid olie of aardgas nodig hebben, is nu al ruim
50% groter dan in 2000 en zal alleen nog maar
toenemen naarmate onze velden verder uitgeput
raken en meer van onze producten uit zwaardere
olie en oliezanden worden gemaakt. Het maken
van meer laagzwavelige transportbrandstoffen zal
de CO2-emissies van onze klanten helpen verlagen.
Anderzijds verhoogt dat onze rechtstreekse emissies
omdat die brandstoffen meer raffinage-energie
vergen.
Tot dusver is het ons gelukt om deze hogere
emissies te neutraliseren. In 2006 was de
broeikasgasuitstoot van de door ons geëxploiteerde
faciliteiten 98 miljoen ton, ongeveer zeven miljoen
minder dan het jaar ervoor en ruim 20% lager dan
in 1990.
De verlaging sinds 2002 is in hoofdzaak te danken
aan terugdringing van het continu affakkelen. Zo

heeft bijvoorbeeld de SPDC-joint venture in
Nigeria, die verantwoordelijk is voor gemiddeld
twee derde van ons continu affakkelen, sinds 2000
ruim $ 3 miljard geïnvesteerd in apparatuur om
dat gas op te vangen en te benutten.
In 2006 is onze totale, wereldwijd afgefakkelde
hoeveelheid wederom gedaald. Dat kwam
voornamelijk door productieverlaging wegens grote
veiligheidsproblemen in Nigeria maar ook door
operationele wijzigingen in Oman om meer
meegeproduceerd gas terug te winnen en door
nieuwe apparatuur in Gabon, die daar in 2005 is
geïnstalleerd om het affakkelen te verminderen.
Efficiënter energieverbruik op onze raffinaderijen
en chemiecomplexen heeft onze
broeikasgasemissies verder teruggedrongen. Volgens
de Energie-intensiteitsindex (EII) van Solomon
Associates hebben onze raffinaderijen hun energieefficiëntie sinds 2002 met 3% verbeterd. En op
basis van onze eigen Chemicals Energy Index is de
energie-efficiëntie van onze chemiecomplexen sinds
2001 met 9% gestegen. Deze verbeteringen zijn
gerealiseerd door onze installaties nog dichter bij
hun volledige productiecapaciteit te laten draaien,
door minder stilleggingen en door op de meeste
locaties ons energie-efficiëntieprogramma
EnergiseTM en ons Business Improvement Reviewproces uit te voeren. Dankzij Energise en het
Business Improvement Review zijn onze
broeikasgasemissies met bijna 1 miljoen ton per
jaar gedaald, wat op onze raffinaderijen en
chemiecomplexen besparingen van ruim $ 70
miljoen per jaar heeft opgeleverd.

In 2006 hebben wij onze jaarlijkse EII-doelstelling
niet gehaald. Voor een deel kwam dat omdat we
hadden onderschat hoeveel extra energie nodig zou
zijn om milieuvriendelijker laagzwaveliger
brandstoffen te produceren en voor een deel
vanwege niet-geplande stilleggingen van
apparatuur op een aantal faciliteiten waarbij extra
energie nodig was om die weer op te starten. Onze
chemiecomplexen haalden hun doelstelling wel,
ondanks enkele niet-geplande stilleggingen.
Begin 2007 hebben wij in onze upstreambusiness
een nieuw programma voor efficiënt
energiegebruik gelanceerd. Dat zal de stijging van
onze energie-intensiteit voor een deel neutraliseren.
Wij zullen ons blijven inspannen om het continu
affakkelen op upstreamlocaties buiten Nigeria in
2008 te beëindigen. In Nigeria verwacht onze joint
venture Shell Petroleum Development Company
(SPDC) het continu affakkelen volgens plan in de
loop van 2009 te beëindigen. Of we dat halen,
hangt af van medefinanciering door onze joint
venture-partners in Nigeria en van de vraag of de
lokale gemeenschap ons veilig en ongehinderd
onze productielocaties zal laten betreden. Met de
thans lopende campagne voor efficiënt
energiegebruik op raffinaderijen en
chemiecomplexen zullen verdere
broeikasgasreducties worden gerealiseerd.

*In de Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation van december 2003 (API, IPIECA, OGP) wordt erop gewezen dat broeikasgasmetingen aanzienlijke afwijkingen kunnen vertonen.
Daarom hebben wij de aanname gebruikt dat de met onze CO2-metingen van 1990 samenhangende afwijking dezelfde was als die bij onze meting van 2002.

ZEROGEN: KLIMAATVRIENDELIJKE KOLENGESTOOKTE CENTRALE

De regering van de Australische staat Queensland werkt aan een project dat
moet aantonen dat kolengestookte elektriciteitscentrales en lage CO2-emissies
hand in hand kunnen gaan. Als dit ZeroGen-project doorgang vindt, zou
het de eerste demonstratiecentrale ter wereld zijn die bij lage emissies
elektriciteit produceert door kolenvergassing te combineren met opvang
en opslag van CO2.
Het plan is om de steenkool om te zetten in een waterstofrijk gas en onder
hoge druk staand CO2. Het gas wordt verbrand en drijft een zeer efficiënte
turbine aan die elektriciteit opwekt. CO2 wordt per pijpleiding ongeveer 220
km verderop gebracht en opgeslagen in waterhoudende bodemlagen (aquifers).
Shell is de uitgekozen leverancier van de vergassingstechnologie en levert
momenteel expertise op het gebied van boringen en CO2-opslag.
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Tot 70% van de CO2-emissie van de installatie (maximaal circa 420.000 ton
per jaar) kan worden opgevangen en opgeslagen. Commerciële versies zouden
een bijna 40% lagere CO2-emissie hebben dan een vergelijkbare gasgestookte
elektriciteitscentrale.
Eigenaren van kolengestookte elektriciteitscentrales zien vooralsnog geen
economische reden om de extra investeringen in opvang en opslag van CO2
te doen. Wil deze veelbelovende technologie bredere ingang vinden, dan zal
overheidssteun nodig zijn om een prijssignaal voor de uitstoot van CO2 af
te geven.

Technologie voor CO2-opvang
De wereld vraagt enerzijds veel meer energie voor
ontwikkeling (wat voorlopig meer fossiele
brandstoffen inhoudt) en anderzijds een oplossing
voor klimaatverandering. Beide tegelijk is niet
mogelijk, tenzij er veilige en kosteneffectieve
manieren worden gevonden voor opvang en opslag
van uit steenkool, olie en aardgas afkomstig CO2.
Er bestaan veel technische oplossingen voor CO2opvang. Eenmaal opgevangen, kan CO2
ondergronds worden opgeslagen (in aquifers of in
bepaalde olie- en gasvelden). Ook kan het bij
industrieprocessen worden gebruikt. Opvang en
opslag van CO2 kosten echter veel geld en energie.
Voor bijvoorbeeld een middelgrote kolengestookte
elektriciteitscentrale zouden opvang en opslag de
totale energie-efficiency van de centrale met circa
10% verlagen en enkele honderden miljoenen aan
extra investeringen vergen. Ook moeten
ruimtelijke-ordeningsinstanties en de lokale
gemeenschap met die opslag akkoord gaan.
Wij zijn betrokken bij grootschalige
demonstratieprojecten op dit terrein. Een daarvan
is ZeroGen, een kolengestookt elektriciteitsproject
met lage CO2-uitstoot dat in Australië wordt
overwogen (zie inzet). Een ander project loopt in
Noorwegen. Het betreft het grootste offshoreproject tot dusver waarbij CO2 wordt opgeslagen
en gebruikt voor tertiaire oliewinning. Als het
doorgang vindt, zal dit Halten-project, waarbij wij
samenwerken met de Noorse overheid en Statoil,
een elektriciteitstekort in midden-Noorwegen
opheffen en de CO2-emissies met maximaal 2,5

miljoen ton per jaar verminderen. Beide projecten
verkeren in de fase van een
haalbaarheidsonderzoek.
Voorts leveren wij CO2 als restgas van onze Pernisraffinaderij aan de glastuinbouw in Nederland en
studeren wij samen met Mitsubishi Heavy
Industries op mogelijkheden voor CO2-beheer in
het Midden-Oosten.
Regeringsbeleid zal doorslaggevend zijn voor de
toekomst van opvang en opslag van CO2. De
vereiste aanzienlijke extra investeringen betekenen
dat grootschalige invoering ervan niet zonder actie
door de overheid kan plaatsvinden. De
emissieverlagingen die met opvang en opslag
worden gerealiseerd, komen vooralsnog niet in
aanmerking voor emissiekredieten. Wij roepen op
tot effectievere projectvergunningsprocedures en
maatregelen om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld
via het Europese technologieplatform 'Zero
Emission Fossil Fuel Power Plants'. Die
maatregelen zijn onder meer het verstrekken van
verhandelbare emissiecertificaten voor opgeslagen
CO2 en het stellen van emissiedoelen voor de
periode na 2012 teneinde een stabiel
investeringskader voor de lange termijn te creëren.

MONOTOWERS: LEREN VAN ONZE
ALTERNATIEVE-ENERGIEBUSINESS

De winnaar van de Shell Eco-marathon 2006. Dit op
biobrandstof lopend prototype won de race met een
energieverbruik dat gelijk staat aan een benzineverbruik
van 1 op 2.885.

In 2006 begonnen wij de exploitatie van 's
werelds eerste, door elektriciteit uit wind- en
zonne-energie aangedreven offshoreaardgasproductieplatforms. Zo’n lichtgewicht
platform - dat "monotower" wordt genoemd
omdat het op één poot staat – is goedkoop en
emissievrij en is gebaseerd op het ontwerp dat
ook voor offshore-windturbines wordt gebruikt.
Met deze monotowers kan gas worden
onttrokken aan kleine velden in de Noordzee,
waar traditionele installaties oneconomisch zijn.
Het tot ontwikkeling brengen van deze velden
draagt bij aan verhoging en diversifiëring van de
energietoevoer doordat de productieduur van
oudere regio's zoals de Noordzee erdoor wordt
gerekt.
Wij zijn in 2006 met twee monotowers
begonnen. Elk platform verbruikt slechts 1,2
kilowatt elektriciteit per dag. Dat is minder dan
nodig is om een ketel water aan de kook te
brengen en veel minder dan de 30 kilowatt voor
een traditioneel onbemand platform of de 40
Megawatt die nodig is voor een complete
bemande faciliteit.
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Energieverbruikers helpen hun CO2-emissie
te beheersen
Meer dan 80% van de uitstoot van CO2 uit
fossiele brandstoffen komt vrij bij het gebruik van
energieproducten. Onze afnemers stoten zes tot
zeven maal zoveel CO2 uit doordat zij onze
producten gebruiken dan wij bij het maken ervan
– in een doorsnee jaar meer dan 750 miljoen ton
CO2. Wij zijn voorstander van efficiënt
energieverbruik en leveren technologieën en
brandstoffen om daarbij te helpen.
Elektriciteit met minder CO2
Wij hebben in 2006 per dag meer dan 1,44
miljoen vaten olie-equivalent aan aardgas geleverd.
Dat was ruim 40% van onze totale
upstreamproductie. Als al dat gas voor
elektriciteitsopwekking zou worden gebruikt, zou
dat genoeg zijn om ongeveer 180 miljoen huizen
van stroom te voorzien. Omdat aardgas minder
koolstof bevat dan steenkool en efficiënter in
elektriciteit kan worden omgezet, produceert een
gasgestookte elektriciteitscentrale ongeveer half
zoveel CO2 als een conventionele kolengestookte
centrale, ook al is er extra energie nodig om het
gas vloeibaar te maken en te transporteren.
Steenkool is de meest overvloedig voorkomende
fossiele brandstoffen ter wereld. Momenteel
voorziet steenkool in bijna 40% van de totale vraag
naar elektriciteit en het gebruik ervan zal naar
verwachting blijven groeien. Shell-maatschappijen
doen niet aan steenkoolwinning, maar Shell heeft
wel een gepatenteerde kolenvergassingstechnologie.
In combinatie met een STEG-elektriciteitscentrale
(stoom en gas) verhoogt onze technologie de
omzettingsefficiëntie. Per ton steenkool wordt
meer elektriciteit geproduceerd, waardoor de CO2emissie vergeleken met de nieuwste conventionele

CO2 EN ONCONVENTIONELE OLIE

Naarmate het tijdperk van de makkelijk winbare
olie ten einde loopt, zal de olieproductie steeds
energie- en CO2-intensiever worden. De
toenemende productie uit lokale onconventionele
bronnen, zoals oliezanden en, wat verder in de
toekomst, mogelijk ook oliehoudende leisteenlagen,
maakt deel uit van deze trend. Deze bronnen
vormen een dicht bij belangrijke markten gelegen,
verzekerde aanvoer voor de lange termijn. Wel
betekent de extra energie die voor de productie
ervan nodig is dat de CO2-emissies hoger zijn.
Uitgedrukt op basis van levenscyclus, dus van
winning tot en met verbranding, heeft uit
oliezanden gemaakte benzine momenteel een
ongeveer 10% hogere CO2-uitstoot dan benzine die
van conventionele olie is gemaakt. Voor de
productie van benzine uit oliehoudende
leisteenlagen zal misschien nog meer energie nodig
zijn. Het is dus duidelijk een prioriteit om manieren
te vinden om de CO2-emissies uit deze bronnen te
verminderen of te neutraliseren.
Shell is toonaangevend op het gebied van
onconventionele olie als onderdeel van onze
strategie om een breed scala van energieopties te
ontwikkelen. Wij zijn vastbesloten om deze
hulpbronnen op verantwoorde wijze tot
ontwikkeling te brengen. Zo heeft bijvoorbeeld de
eerste oliezandoperatie van Shell Canada, het
14
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kolengestookte centrales wel 15% lager is. Het
procédé produceert relatief zuiver, onder hoge druk
staand CO2, dat makkelijker op te vangen en op te
slaan is. Voor het ZeroGen-project (blz. 12) is deze
technologie gekozen. De technologie is tevens een
belangrijke element van onze Clean Coal Energy
Alliance, die in 2006 is gevormd met Anglo
American plc, een van de grootste
steenkoolproducenten.
Wij geven onze actieve steun aan een dialoog
tussen de Europese Unie (EU) en China, waarbij
het streven is om het voor Europese bedrijven
mogelijk te maken het Emissiehandelprogramma
van de EU te gebruiken om nieuwe kolengestookte
elektriciteitscentrales in China uit te rusten met
middelen voor opvang en opslag van CO2.
Transport met minder CO2
Grootschalige productie van voertuigen die op
waterstof rijden is onzeker en zal nog minstens
10–20 jaar op zich laten wachten. Dat houdt in
dat het transport nog jaren hoofdzakelijk van olie
afhankelijk zal zijn. In de tussentijd zal
vermindering van de broeikasgasemissies in de
transportsector voornamelijk moeten komen van
het bijmengen van biobrandstoffen in benzine en
diesel, van technologieën om de
brandstofefficiëntie van conventionele brandstoffen
en voertuigen te verbeteren en van inspanningen
om de vraag naar transport te beheersen.
Wij zijn een van de grootste distributeurs ter
wereld van de huidige transport-biobrandstoffen
en werken samen met partners aan de
ontwikkeling van een nieuwe generatie
biobrandstoffen met een nog lagere CO2-uitstoot
(blz. 15). Wij gaan door met het moderniseren van
onze raffinaderijen om benzine en diesel met een

Athabasca-oliezandenproject (60% Shell Canada),
een vrijwillig opgelegde doelstelling voor
broeikasgasemissies: de gecombineerde CO2emissies van productie en gebruik van de benzine
lager maken dan die van benzine uit de
geïmporteerde olie waarvoor zij in 2010 in de plaats
zal komen. De reducties worden gezocht in
verbeteringen van de energie-efficiëntie en in
opvang en opslag van CO2 bij ons oliezandproject
en daarnaast in beheersingsmaatregelen buiten het
project die de emissies ervan neutraliseren. Het
externe Climate Change Panel van Shell Canada
heeft onafhankelijk advies gegeven over het
reductieprogramma van dit project. Wij blijven
werken aan verbetering van de oliezandtechnologie.
Bij de eerste uitbreiding bij Athabasca, die in 2006
is aangekondigd, gaan wij gebruik maken van de
nieuwe Shell Enhance-technologie, waarbij de
energie en de CO2-emissies uit de stap in het
productieproces waarin de olie van het zand wordt
gescheiden, met 10% ten opzichte van eerdere
technologie worden verminderd.
Voor de uitbreiding wordt een vrijwillig
broeikasgasbeheersingsplan opgesteld. Wij werken
bijvoorbeeld samen met de regering en andere
stakeholders aan het ontwikkelen van nieuwe
technologieën zoals opvang en opslag van CO2.

lager zwavelgehalte te produceren. Deze
brandstoffen helpen niet alleen om de lokale
luchtverontreiniging te verminderen (blz. 16),
maar stellen tevens autofabrikanten in staat om
zuiniger (en dus minder CO2 uitstotende)
motoren toe te passen.
Bijvoorbeeld: onze nieuwe Fuel Economy-formule,
die in 19 landen verkrijgbaar is, verlaagt het
brandstofverbruik zonder extra kosten voor de
automobilist. In 2006 hebben de winnaars van de
Shell Fuel Economy World Record Challenge met
een versie van deze benzine, gecombineerd met
brandstofbesparende rijtechnieken, het
wereldrecord zuinig brandstofverbruik gebroken.
Wij organiseren jaarlijks de Shell Eco-marathon in
Europa (en in 2007 ook in de Verenigde Staten).
Daarbij worden studenten uitgedaagd om een zo
energiezuinig mogelijk voertuig te ontwerpen en te
bouwen. In 2006 werd de wedstrijd gewonnen
door een auto met een gemiddeld
brandstofverbruik van 2.885 km op een liter
brandstof. In 2005–2006 hebben wij in 19 landen
de "Fuel Stretch"-campagne gehouden om
automobilisten te helpen zuiniger te rijden en
minder CO2 te produceren door hen efficiëntere
rijtechnieken aan te leren.
Additionele informatie op internet:
• De koolstof-voetafdruk van onze producten.
• Ons werk aan opvang en opslag van CO2.
• Hoe wij deelnemen aan het debat over het beleid
inzake klimaatverandering.
• Hoe wij koolstofkosten toepassen bij de
besluitvorming over investeringen.
• Hoe wij afnemers helpen hun emissies te verlagen.

www.shell.com/climate

Alternatieve energie
Met de toenemende bezorgdheid over
klimaatverandering en energiezekerheid
komt er ook steeds meer belangstelling voor
alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ons
doel is om een substantieel bedrijfsonderdeel
in minstens één alternatieve energiebron te
hebben.
Wij concentreren ons op de meest veelbelovende
technologieën: geavanceerde biobrandstoffen en
waterstof voor transport, en wind en dunnefilmzonnecellen voor elektriciteit. We werken er hard
aan om de kosten daarvan te verlagen zodat deze
alternatieven met fossiele brandstoffen kunnen
concurreren.
Transportopties
Biobrandstoffen voor transportdoeleinden zijn in
de meeste gevallen duurder dan benzine of diesel.
Wel verlagen zij de afhankelijkheid van olie.
Bovendien kan, omdat de gewassen tijdens hun
groei CO2 absorberen, de totale koolstofemissie
ervan lager zijn, ondanks de extra energie die
nodig is om ze te oogsten en te verwerken. Een
aantal regeringen stimuleert biobrandstof sterk met
subsidies, doelstellingen en mandaten. Willen hun
inspanningen slagen, dan zullen er meer
technologisch geavanceerde biobrandstoffen uit
landbouwafval nodig zijn.
De huidige, eerste generatie biobrandstoffen eist
landbouwgrond voor zich op, wat ten koste kan
gaan van de teelt van voedselgewassen. De CO2verlagingen die ermee worden bereikt, zijn soms
beperkt. Wij helpen dit probleem aan te pakken
door te blijven investeren in de tweede generatie
biobrandstoffen, bijvoorbeeld via onze
samenwerkingsverbanden met Choren en Iogen
(zie inzet) en door het opstellen van gedragscodes
voor duurzame grondstofproductie voor
biobrandstoffen (blz. 18).
Waterstof is een optie voor de langere termijn. Het
is een nieuw type brandstof, waarvoor additionele
infrastructuur voor de distributie en aangepaste
motoren voor het gebruik ervan nodig zijn. Dat
vergt tijd en forse investeringen. Wij hebben als
eerste energiemaatschappij waterstoftankstations in
Azië, Europa en de Verenigde Staten gebouwd die
onderdeel zijn van demonstratieprojecten. Shell
Hydrogen werkt ook aan “mini-networks”, waarbij
waterstof op een aantal reguliere tankstations te
koop is, zodat waterstofvoertuigen onbelemmerd
kunnen rijden en overal in een stad kunnen
tanken.
Bronnen van elektriciteit
Shell Wind is een belangrijke ontwikkelaar van
windenergie, met belangen in projecten die in
totaal 850 Megawatt aan elektriciteit opleveren
(Shell-aandeel 415 MW). Shell Wind is van plan
haar portfolio eind 2007 uit te breiden tot bijna
1.000 MW (Shell-aandeel 500 MW). Dat is
genoeg elektriciteit voor ruim een half miljoen
huishoudens. In Europa ontwikkelen wij projecten
op zee. Dat brengt weliswaar hogere kosten en
moeilijkheden met de aansluiting op het
elektriciteitsnet op het vasteland met zich mee,
maar het waait er harder, er kunnen grotere
turbines worden gebruikt en het levert minder
horizonvervuiling op. In 2006 is de productie
begonnen uit het offshore-windmolenpark

NoordzeeWind, dat een capaciteit van 1.000 MW
heeft en waarin wij partners zijn (zie inzet). Ook is
in 2006 de offshore-planningvergunning verleend
aan het London Array-project. Goedkeuring voor
de aanleg van de aansluiting met het vasteland
hangt af van de uitslag van een lokale
publieksenquête. London Array zou het grootste
windmolenpark ter wereld zijn en heeft de actieve
steun van de Royal Society for the Preservation of
Birds en het Wereld Natuur Fonds. In 2006 is de
aanleg begonnen van het Mount Storm-project
(164 MW, Shell-belang 50%), in de Amerikaanse
staat West Virginia, en zijn de inspanningen
voortgezet om windenergieprojecten in China te
ontwikkelen.
Evenals de huidige golf durfkapitalisten die in
zonne-energie investeren, zijn ook wij van oordeel
dat dunnefilmtechnologieën de beste
mogelijkheden bieden om de kosten van het
omzetten van zonlicht in elektriciteit terug te
dringen. In 2006 hebben wij een joint ventureovereenkomst gesloten met glasfabrikant SaintGobain om de volgende generatie
dunnefilmtechnologie, op basis van CIS (Copper
Indium Diselenide), te ontwikkelen. CIS verbruikt
100 maal minder grondstof dan de huidige
siliciumkristalmodulen en is makkelijker en naar
wij verwachten goedkoper in hoge volumes te
produceren. De joint venture, AVANCIS GmbH
genaamd, is in november 2006 begonnen met de
bouw in Duitsland van een fabriek met een
capaciteit van 20 MW.
Additionele informatie op internet:
• Onze inspanningen om concurrerende activiteiten in
wind- en zonne-energie en waterstof op te bouwen.
• Onze aanpak op het gebied van verantwoorde
biobrandstoffen.
• Investeren in de tweede generatie biobrandstoffen
(Choren GmbH en Iogen).

NOORDZEEWIND: OP TIJD EN BINNEN
BUDGET

In oktober 2006 kregen de eerste woningen in
Nederland schone elektriciteit uit het OffshoreWindpark Egmond aan Zee. Dit
windmolenpark, dat is ontwikkeld door Shell
Windenergie en Nuon, heeft een capaciteit van
108 MW en levert daarmee genoeg koolstofvrije
elektriciteit voor ruim 100.000 woningen.
Jaarlijks wordt hierdoor de uitstoot van circa
140.000 ton CO2 vermeden.
Onze ervaring in offshore olie en gas heeft ertoe
bijgedragen dat de technische uitdagingen zijn
overwonnen en dat het project op tijd en binnen
budget is opgeleverd. Wij richten ons nu op
verbetering van de operationele prestaties van
offshore-windmolens door de onderhoudskosten
te verlagen en de periode waarover de turbines
stroom kunnen produceren, te verlengen.
Opwekking van windenergie op zee is
momenteel ongeveer twee maal zo duur als op
het vasteland en daarom blijft overheidssteun
essentieel om die tot een levensvatbaar alternatief
voor conventionele stroomopwekking te maken.

www.shell.com/alternativeenergy

IOGEN: STRO OMZETTEN IN BRANDSTOF

De nieuwe uitdaging is om biobrandstoffen
goedkoper te maken, de CO2 -uitstoot tijdens de
productie ervan te verlagen en bronnen te
gebruiken die geen areaal aan de
voedselproductie onttrekken. Daarom hebben
wij geïnvesteerd in Iogen Corporation, een
bedrijf met een gepatenteerde technologie
waarbij enzymen worden gebruikt om ethanol
uit stro te produceren. De daarmee verkregen
“cellulose-ethanol” is een brandstof met een
90% lagere broeikasgasemissie op basis van
levenscyclus dan conventionele benzine en
waarvoor bovendien geen extra landbouwgrond

nodig is. De demonstratiefabriek van Iogen
produceert al sinds 2004 brandstof uit stro. Het
ethanol van Iogen kan potentieel goedkoper
worden geproduceerd dan de meeste huidige
biobrandstoffen. In 2006 heeft Goldman Sachs –
de investeringsbank – geld in Iogen gestoken.
Begin 2007 was Iogen een van de zes bedrijven die
zijn geselecteerd voor subsidiëring in het kader van
het cellulose-ethanolprogramma van het
Amerikaanse Ministerie van Energie, waarvoor
$ 385 miljoen is uitgetrokken – een nieuwe motie
van vertrouwen in het commerciële potentieel van
deze veelbelovende technologie.
SHELL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2006
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Luchtverontreiniging
Klimaatverandering mag dan volop in de
aandacht staan, het neemt niet de noodzaak
weg om de lokale luchtverontreiniging als
gevolg van verbranding van fossiele
brandstoffen te verminderen. De afgelopen
20 jaar is op dat terrein grote vooruitgang
geboekt. Bedrijven hebben wetgeving
beantwoord met innovatieve technologie. Er
moet echter nog meer gebeuren, vooral in de
snel groeiende wereldsteden in
ontwikkelingslanden.
Wij hebben 100 jaar ervaring met het ontwikkelen
van innovatieve brandstoffen en schonere
energietechnologieën om lokale
luchtverontreiniging tegen te gaan.
De uitstoot naar de atmosfeer van onze
operaties
Onze bijdrage begint met het verminderen van de
emissies uit onze eigen faciliteiten die smog en zure
regen veroorzaken – stikstofoxiden (NOx),
zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische
verbindingen (VOC's). De VOC-emissies uit onze
operaties zijn sinds 1998 met meer dan 50%
gedaald – hoofdzakelijk omdat we zijn gestopt met
het afblazen van meegeproduceerd gas bij de
olieproductie. Ook onze NOx-uitstoot is lager,
zelfs al verbruiken we nu veel meer energie voor de
raffinage van schonere brandstoffen. Dit is
voornamelijk te danken aan investeringen in
apparatuur voor het beheersen van de
luchtverontreiniging, met name op onze
raffinaderijen en chemische complexen in
Singapore en de Verenigde Staten. De SO2-uitstoot
van onze raffinaderijen en chemische complexen is
eveneens gedaald, sinds 2001 met bijna 10%. De
SO2-uitstoot van onze upstreamactiviteiten is
gestegen, merendeels omdat op afgelegen locaties
in Canada en Oman meer zuur gas
(waterstofsulfide) wordt afgefakkeld. Daardoor is
de totale SO2-uitstoot van Shell sinds 2001 met
8% gestegen. Met hulp van Shell nemen
omwonenden van sommige van onze locaties deel
aan het bewaken van de luchtkwaliteit in hun
woonplaats.

Luchtverontreiniging als gevolg van
stroomopwekking
De vraag naar elektriciteit groeit snel. In China
komt er elke veertien dagen een nieuwe
kolengestookte centrale bij. Hoewel
elektriciteitscentrales op veel plaatsen veel schoner
zijn geworden, is elektriciteitsopwekking nog
steeds verantwoordelijk voor bijna een kwart van
de wereldwijd door de mens veroorzaakte NOxuitstoot en 15% van de uitstoot van deeltjes zoals
roet en rook. Elektriciteit uit geavanceerde
gasgestookte centrales produceert verwaarloosbare
hoeveelheden SO2 en fijnstof. Verhoging van onze
aardgasproductie om deze centrales van brandstof
te voorzien helpt dus de uitstoot naar de atmosfeer
te verminderen. Hetzelfde geldt voor onze
geavanceerde kolenvergassingstechnologie, die de
lokale vervuiling uit kolengestookte
elektriciteitscentrales drastisch vermindert. Zij zet
kolen om in een synthetisch gas dat even schoon is
als aardgas. Terugdringen van de kosten van winden zonne-energie kan eveneens helpen de groei van
deze "zero emission"-elektriciteitsbronnen te
bespoedigen.
Luchtverontreiniging uit transport
De kans bestaat dat er in 2050 meer dan twee
miljard voertuigen rondrijden, ruim twee maal
zoveel als nu. Die groei zal zich naar verwachting
vrijwel geheel voordoen in de megasteden van de
huidige ontwikkelingslanden, waar de
luchtkwaliteit vaak toch al slecht is.
Meer transport en betere luchtkwaliteit kunnen
wel degelijk samengaan. In de ontwikkelde wereld
is het met investeringen in schonere brandstoffen
en motoren, in combinatie met aangescherpte
overheidsregulering, gelukt om de lokale
luchtverontreiniging als gevolg van wegtransport te
verlagen. In de EU zijn bijvoorbeeld de VOC- en
de NOx-uitstoot van het wegtransport de
afgelopen tien jaar met ruim de helft verminderd,
terwijl het autogebruik is toegenomen.
Verbreiding van het gebruik van ongelode en
laagzwaveliger brandstoffen is de eerste stap. Zij
maken het mogelijk om moderne motoren met

HET LOOD ERUIT HALEN

Om de motorprestaties te verbeteren is jarenlang
lood aan benzine toegevoegd. Uit
gezondheidsoogpunt en omdat het de katalysator
van moderne motoren verstopt, is lood inmiddels
in de meeste landen geleidelijk afgeschaft. In
sommige ontwikkelingslanden is dat echter een
probleem geweest. Staatsraffinaderijen beschikken
niet altijd over de benodigde middelen om hun
faciliteiten te moderniseren en de regeringen van
die landen hebben vaak urgentere prioriteiten op
het gebied van ontwikkeling. De geleidelijke
afschaffing van lood op raffinaderijen waarin wij
een belang hebben, is in 2005 voltooid, toen joint
venture-faciliteiten in Zuid-Afrika en Kenia de
toepassing van lood beëindigden. Wij geven onze
actieve steun aan volledige afschaffing van lood in
brandstoffen via het Partnership for Clean Fuels
and Vehicles van de Verenigde Naties en het Clean
Air Initiative van de Wereldbank in Afrika.
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katalysatoren en roetfilters te introduceren. Deze
motoren verlagen de uitstoot van de meeste lokale
verontreinigende stoffen met meer dan 90%. Wij
produceren geen loodhoudende brandstoffen meer
op onze raffinaderijen (zie inzet) en waren een van
de eerste bedrijven die op commerciële schaal
zwavelvrije diesel produceerden.
Ook zijn wij een van de grootste leveranciers van
LPG, of autogas. LPG biedt een opening om
andere lokale emissies te verlagen, vooral in
ontwikkelingslanden, waar moderne voertuigen en
laagzwavelige brandstoffen nog niet overal
verkrijgbaar zijn.
Zodra moderne motoren en brandstoffen op grote
schaal worden gebruikt, zullen verdere
verbeteringen voortkomen uit het continu verfijnen
van motor- en brandstoftechnologieën om het
brandstofverbruik en de emissies te verlagen.
Daarvoor is meer coördinatie tussen
brandstofproducenten en autofabrikanten nodig.
Wij werken nauw samen met bedrijven als Audi,
Ducati en Ferrari, zodat de nieuwe motor- en
brandstoftechnologieën die voor emissieverlaging
nodig zijn, parallel kunnen worden ontwikkeld.
Het is onze bedoeling om via zulke partnerships de
toonaangevende leverancier van de volgende
generatie schonere brandstoffen te worden.
Op langere termijn kunnen brandstofcelvoertuigen
op waterstof voor een drastische verlaging van de
luchtverontreiniging uit het wegtransport zorgen.
De enige lokale emissie daarvan is zuiver water. In
samenwerking met autofabrikanten probeert Shell
Hydrogen om deze voertuigen tot een commercieel
levensvatbare optie te maken.
Additionele informatie op internet:
• De geavanceerde schonere transportbrandstoffen
van Shell.
• Onze kolenvergassingstechnologie.
• Ons werk in internationale partnerships aan schonere
brandstoffen in Afrika en Azië.

www.shell.com/airpollution

GTL-BRANDSTOF: HOGERE PRESTATIES,
MINDER LUCHTVERVUILING.

GTL-brandstof is kleurloos, reukloos en bevat
vrijwel geen zwavel. Het wordt met baanbrekende
Shell-technologie van aardgas gemaakt en kan met
diesel worden gemengd en in de huidige moderne
motoren worden gebruikt.
GTL-brandstof produceert veel minder lokale
verontreiniging zoals fijnstof, stikstofoxiden, zwavel
en koolmonoxide dan conventionele dieselolie. De
brandstof wordt momenteel gebruikt in taxi's en
bussen in enkele van de drukste steden ter wereld,
waaronder Bangkok en Sjanghai, waar de milieuen gezondheidsvoordelen het grootst zijn. GTLbrandstof kan ook de brandstofefficiëntie helpen
verbeteren.

Lekkages
Terugdringen van de lekkages van onze
operaties en schepen vergt heldere
procedures, consequente naleving en
doeltreffende bewaking.
Tussen 1997 en 2005 was er een geleidelijke
daling in de hoeveelheid olie en olieproducten
die bij onze operaties vrijkwam door factoren die
wij rechtstreeks kunnen voorkomen, zoals
corrosie of operationeel falen. De lekkages als
gevolg van sabotage of extreme
weersomstandigheden zoals orkanen
schommelden afhankelijk van de gebeurtenissen.

“

STEMMEN

”

Tegenwoordig zijn schone, zeer zuinige
motoren niet los te koppelen van
brandstoffen van hoge kwaliteit. Om de
emissies en het brandstofverbruik in de
toekomst nog verder terug te dringen, zijn
zowel innovatieve motortechnologie als
geavanceerde brandstoffen nodig.
Volkswagen en Shell werken nauw met
elkaar samen aan innovatieve brandstoffen,
zoals tweede-generatie biobrandstoffen en
synthetische brandstoffen. Het succes van die
samenwerking blijkt uit prestigieuze prijzen
zoals de ‘Professor Ferdinand Porsche Prijs
2005’ en de eerste overwinning in de lange
geschiedenis van de 24 uur van Le Mans
door een dieselauto. Daar won een Audi
R10 die op Shell GTL-brandstof reed, in
2006 de koningsklasse.
Wij zullen deze koers krachtig voortzetten en
onze klanten ook in de toekomst betaalbare,
duurzame mobiliteit blijven bieden. Voor die
inspanning heeft Volkswagen AG in Shell
een competente, innovatieve partner
gevonden.
Professor Dr Martin Winterkorn
PRESIDENT-DIRECTEUR VAN VOLKSWAGEN AG

De weggelekte volumes als gevolg van corrosie of
operationeel falen stegen in 2006 licht,
grotendeels vanwege twee grote lekkages in
Nigeria. Bij de eerste werd bij het leggen van een
pijpleiding een andere, ondergrondse pijpleiding
beschadigd. De tweede was het gevolg van
corrosie. De daarbij verloren gegane hoeveelheid
olie vertegenwoordigde bijna een kwart van onze
totale weggelekte hoeveelheid in 2006. Wat
locaties in Nigeria betreft die vanwege de
veiligheidssituatie zijn stilgelegd, zal betrouwbare
informatie over lekkages pas beschikbaar zijn
wanneer wij daar kunnen terugkeren om de zaak
te herstellen en de operaties te hervatten. Elders
in Nigeria, in gebieden waar wij wel konden
werken, waren lekkages als gevolg van corrosie of
operationeel falen op het laagste niveau in zeven
jaar omdat de resultaten bleven verbeteren door
betere inspectie en reparatie.
Buiten Nigeria daalden aantal en volume van te
voorkomen lekkages vorig jaar verder. In onze
upstreambusiness hebben betere inspectie en
beter onderhoud van pijpleidingen de te
voorkomen lekkages in bijvoorbeeld Oman sinds
2000 met bijna 60% verminderd. In onze
downstreambusiness daalden aantal en volume
van te voorkomen lekkages in 2006 opnieuw.
Op onze raffinaderijen en chemische complexen
sporen wij kleine lekkages zorgvuldiger op en
verhelpen de eraan ten grondslag liggende
oorzaken eerder. Ook ons distributienetwerk
heeft een proactief lekkagepreventieprogramma

ingevoerd door gerichtere inspectie en gerichter
onderhoud van pijpleidingen en tanks op
opslagdepots en door inspanningen om lekkages
uit leveringstrucks te voorkomen, met name in
Afrika.
In 2006 werd door schepen in ons beheer 22
miljoen ton olie vervoerd. Daarbij kwam minder
dan twee ton vrij, wat een afspiegeling is van onze
strenge operationele procedures.

Additionele informatie op internet:
• Onze inspanningen om de integriteit van bedrijfsactiva
verder te verbeteren (inclusief lekkages).
• Lekkagecijfers in Nigeria in het Shell in Nigeria
Environment and Society Report.

www.shell.com/spills
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Biodiversiteit
Bevolkingsgroei en toenemende welvaart vormen een bedreiging voor
veel gevoelige ecosystemen met een rijke biologische diversiteit. Het
voldoen aan de behoefte van de wereld aan grotere en steeds
diversere energietoevoer brengt het risico met zich mee dat de druk
op die gebieden groter wordt. Wat nodig is, zijn nieuwe
technologieën, nieuwe partnerships en nieuwe manieren van werken.
Wij willen wel degelijk meehelpen en vorderen langzaam maar zeker
met het in daden omzetten van ons voornemen.

Ook eisen wij dat operaties in beschermde IUCN-gebieden in de categorieën
I–IV actieplannen op het gebied van biodiversiteit hebben. Deze plannen
omvatten onder meer maatregelen tot behoud of verbetering van de lokale
biodiversiteit en controles van de uitvoering en effectiviteit van die
maatregelen. Begin 2006 hadden al deze operaties – in Brunei, Nederland,
Nigeria (zie inzet) en de Verenigde Staten – dergelijke plannen klaarliggen.
Ons doel is om uiterlijk eind 2007 soortgelijke plannen gereed te hebben voor
operaties in andere gebieden met een grote biodiversiteitswaarde.

Zoals de 2005 Millennium Ecosystem Assessment heeft duidelijk gemaakt,
moeten regeringen urgent de juiste balans tussen ontwikkeling en
natuurbehoud vinden. Het grootste probleem wordt gevormd door
oprukkende landbouw en bebouwing. Energieproductie speelt echter eveneens
een rol, van de speurtocht naar olie en gas in gevoelige gebieden tot het extra
areaal dat nodig is voor energie-infrastructuur en, in toenemende mate,
energiegewassen.

Plannen zijn één ding, uitvoering ervan is iets anders. Verbreiding onder
belangrijke projectmedewerkers van bewustzijn en vaardigheden op het gebied
van biodiversiteitsbeheer blijft een prioriteit. Onze bibliotheek van
praktijkgevallen, die in 2006 is geactualiseerd en uitgebreid, helpt ons daarbij,
evenals het biodiversiteitsnetwerk, waarbij projectteams voorbeelden van goede
werkpraktijk uitwisselen. Ook ontwikkelen wij trainingsprogramma's over de
toepassing van actieplannen in het kader van biodiversiteit.

Shell was de eerste energiemaatschappij die een biodiversiteitsnorm heeft
ingevoerd. Die eist van ons dat wij beschermde gebieden respecteren, met
anderen samenwerken om ecosystemen in stand te houden en partnerships
voor biodiversiteitsbehoud nastreven. Wij hebben toegezegd niet naar olie en
aardgas te boren in natuurgebieden die op de Wereld-erfgoedlijst staan – dit
zijn ruim honderdzeventig door de UNESCO aangewezen locaties. Ook
hebben wij toegezegd ons aan strikte werkwijzen te houden op plaatsen die
door de World Conservation Union (IUCN) zijn aangewezen als beschermde
gebieden in de categorieën I-IV en in andere gebieden van grote
biodiversiteitswaarde. Met het oog op duurzaamheid van transport werken wij
momenteel aan standaarden voor de grondstof voor biobrandstoffen (zie
inzet).

Samenwerking met anderen
Ter ondersteuning van wereldwijd behoud van biodiversiteit en vermindering
van het biodiversiteitseffect van onze operaties werken wij samen met (en leren
wij van) meer dan honderd wetenschaps- en natuurbehoudorganisaties in
veertig landen. Bijzonderheden van onze samenwerking met enkele van die
organisaties staan op internet.

Van toezeggingen naar daden
Biodiversiteitscontroles maken inmiddels deel uit van de maatschappelijke en
milieueffectbeoordelingen die wij in een vroeg stadium van onze projecten
maken. Ons HSE Management System (gezondheids-, veiligheids- en
milieubeheersysteem) omvat onder meer operationele instructies voor gebieden
met een hoge biodiversiteitswaarde.

“STEMMEN”

Additionele informatie op internet:
• Onze benadering van biodiversiteit in de praktijk (praktijkgevallen).
• Onze samenwerking met anderen ten behoeve van natuurbehoud.
• Bescherming van de biodiversiteit bij operaties in beschermde IUCN-gebieden.

www.shell.com/biodiversity

ACTIEPLAN BIODIVERSITEIT: INHEEMSE BOSSEN IN NIGERIA

In de Nigerdelta hebben wij concessies om olie en gas te winnen in
twee inheemse bosarealen die beschermd IUCN-gebied zijn. Wij
produceren al jaren niet meer in deze gebieden, maar hebben
"slapende" olieputten in een ervan. Door het andere bosgebied lopen
actieve pijpleidingen. De paden die we hebben aangelegd toen we
hier nog produceerden, kunnen deze gebieden ook voor anderen
bereikbaar hebben gemaakt en illegale houtkap en jacht mogelijk
maken.
In 2005 heeft de SPDC-joint venture twee biodiversiteitactieplannen
gelanceerd om het oerwoud te behouden en alternatieve
inkomstenbronnen voor de lokale bevolking te ontwikkelen.
Het plan is opgesteld met boeren, lokale groepen en de overheid.
Acties zijn onder meer programma's om de lokale bevolking
biodiversiteitbewuster te maken en projecten om op basis van de
bossen alternatieve inkomstenbronnen te ontwikkelen. In het kader
van het plan is de controle over de houtkap overgegaan van de
overheid naar een door ons gefinancierde bosbeheercommissie uit de
samenleving. De in het bos wonende gemeenschappen beheren de
plannen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
Jonathan Amakiri
HOOFDADVISEUR MILIEU, SHELL NIGERIA
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Boven de Mackenzie-delta, in het Canadese Noordpoolgebied, de
locatie van het Niglintgak-gasproject van Shell Canada.

BIOBRANDSTOF EN BIODIVERSITEIT

OFFSHORE-EXPLORATIE VOOR DE NOORDKUST VAN ALASKA

Met het oog op energiezekerheid en klimaatverandering zoeken regeringen in
toenemende mate hun toevlucht tot brandstoffen uit plantaardig materiaal en
organisch afval (biobrandstof ). Zo formuleert bijvoorbeeld de Amerikaanse
Energiewet van 2005 agressieve nieuwe doelstellingen voor biobrandstoffen.
De EU streeft ernaar om biobrandstof uiterlijk in 2010 in 5,75% van het
transport te laten voorzien.

Wij zoeken naar olie en aardgas in de Beaufortzee en de Tsjoektsjenzee, aan
de noordkust van Alaska. Deze gebieden vallen niet onder nationale of
IUCN-bescherming en er vinden al jaren olie- en gasactiviteiten plaats. Zij
liggen echter ver weg en hebben een ruw en snel wisselend klimaat, grote
populaties walvissen, walrussen en zeehonden en lokale gemeenschappen die
voor hun bestaan afhankelijk zijn van de jacht. Wij zullen er uiterst
zorgvuldig opereren, conform onze biodiversiteits- en HSE-normen, en leren
van andere Shell-projecten waarbij ervaring met operaties in arctische
omstandigheden is opgedaan. Wij blijven het effect van onze activiteiten
beheersen en bewaken, en plegen overleg en werken samen met lokale
gemeenschappen. In 2005 hebben wij ter voorbereiding op seismische
exploratie een effectbeoordeling opgesteld. Daaruit is de noodzaak naar
voren gekomen om verstoring van de Groenlandse walvis, die de
zomermaanden in dit gebied doorbrengt, tot het minimum te beperken.
Naar aanleiding daarvan hebben wij een bewakings- en
effectbeheersingsprogramma voor zeezoogdieren ingesteld, waarbij ervaren
lokale mensen als waarnemers optreden. In de Tsjoektsjenzee hebben wij in
2006 wat seismische exploratie verricht, maar in de Beaufortzee is niets
gebeurd vanwege de zware ijsgang. Wij zijn van plan om in 2007 meer
seismisch onderzoek in de Tsjoektsjenzee te doen en ook in de Beaufortzee,
als de omstandigheden het toelaten. Ook zijn wij van plan om in 2007
verkenningsboringen in de Beaufortzee te beginnen, zodra we aan de
overheidseisen voldoen en tevens een effectbeoordeling volgens de interne
Shell-eisen voor deze werkzaamheden hebben voltooid.

Dit is echter niet geheel zonder risico. Bij brandstofproductie uit gewassen zal
er steeds meer sprake zijn van concurrentie met de voedselproductie om water
en schaarse landbouwgrond. Dat kan leiden tot het kappen van regenwoud en
bedreiging van kwetsbare leefgebieden van flora en fauna. De Amerikaanse
doelstelling wordt waarschijnlijk merendeels gehaald met ethanol uit maïs die
anders als veevoeder zou hebben gediend. Om die maïs te vervangen, zal
ergens naar schatting 1,6 miljoen hectare landbouwgrond extra moeten
worden gevonden. Voor de EU-doelstelling zou 10 à 30% van het
landbouwgebied van de regio nodig kunnen zijn voor de teelt van
energiegewassen.
Samen met NGO's, regeringen, toeleveranciers en industriële verbruikers
werken wij aan normen voor duurzame productie van energiegewassen,
bijvoorbeeld via de Roundtable on Sustainable Palm Oil. Intussen controleren
wij of onze biobrandstofleveranciers voldoen aan de biodiversiteitsnorm en de
Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell. Ook investeren wij in de tweede
generatie geavanceerde biobrandstoffen uit houtafval en stro, die de
voedselproductie niet in gevaar brengen (blz. 15) en die zouden kunnen
helpen om de vraag naar maïs en palmolie te verminderen.
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Onze principes naleven
De Algemene Beleidsuitgangspunten van
Shell zijn 30 jaar geleden opgesteld en
vormen nog steeds de definitie van waar wij
voor staan en hoe wij ons gedragen. In
2006 hebben wij een gemeenschappelijke,
voor het hele bedrijf geldende Gedragscode
gelanceerd met als doel nadere richtlijnen te
geven voor het gedrag dat onze
Beleidsuitgangspunten eisen.
Integriteit in gedrag
Integriteit is een van onze drie kernwaarden en een
hoeksteen van onze Beleidsuitgangspunten. De
praktische vertaling ervan is even helder als simpel:
steekpenningen en fraude worden niet getolereerd.
In sommige delen van de wereld gaat ons beleid
om steekpenningen uit te bannen, tegen de
gangbare praktijk in. Er is op uitgebreide schaal
training en controle nodig om te zorgen dat de
medewerkers zich aan dat beleid houden.
Volgens onze interne enquête onder de hoogste
Shell-vertegenwoordiger in elk land hebben
medewerkers in meer dan honderd landen in 2006
bijeenkomsten gevolgd over het juiste gebruik van
tussenpersonen bij commerciële transacties (meer
hierover op blz. 37).
Om bij de naleving van onze
Beleidsuitgangspunten te helpen, kunnen de
medewerkers zowel online- als persoonlijke
training over belangrijke thema's volgen,
waaronder het voorkomen van omkoperij en
corruptie.

In 2005 hebben wij wereldwijd een
telefoonnummer en een website ingesteld en die
land voor land ingevoerd. In een aantal landen zijn
die in de plaats gekomen van lokale
telefoonnummers die daar al jaren functioneerden.
De nieuwe wereldwijde faciliteit is 24 uur per dag
bereikbaar en biedt medewerkers en
bedrijfspartners de mogelijkheid om advies in te
winnen en (desgewenst anoniem) melding te
maken van mogelijke gevallen van omkoperij en
fraude en andere schendingen van onze
Gedragscode en Beleidsuitgangspunten. Wij
melden gevallen van omkoperij en fraude aan de
Audit Committee van de Board van Royal Dutch
Shell plc. In 2006 zijn 96 schendingen gemeld. Als
gevolg daarvan hebben wij in totaal 143
medewerkers en contractors moeten ontslaan.
In de Shell People Survey (blz. 25), een
personeelsenquête die elke twee jaar wordt
gehouden, wordt onder meer aan medewerkers
gevraagd of hun onderdeel van Shell op integere
wijze met de buitenwereld omgaat. Bij de enquête
van 2006 antwoordde 81% van de medewerkers
daarop bevestigend. Vier procent vond van niet.
Dit stemt overeen met de scores sinds het begin
van de Survey in 1999, inclusief die van 2004, die
na de hercategorisering van onze bewezen olie- en
gasreserves werd gehouden.
Contractors
Van aannemers wordt verwacht dat zij zich aan
onze Beleidsuitgangspunten of daaraan equivalente
principes houden als zij voor ons werken. Op veel
locaties werken wij samen met contractors om hen

te helpen deze Beleidsuitgangspunten te begrijpen
en toe te passen. Kunnen zij dat niet, dan moeten
wij de relatie herzien, met als uiterste consequentie
beëindiging van het contract. In 2006 hebben wij
volgens onze jaarlijkse interne enquête onder de
hoogste Shell-vertegenwoordigers in een land meer
dan 40 contracten opgezegd wegens twijfel
daarover (meer hierover op blz. 37). Er zijn
bijvoorbeeld meerdere contracten opgezegd in
Brazilië, Canada, Nigeria, Trinidad en Tobago en
de Verenigde Staten.
Politieke activiteiten en openbare pleidooien
Onze Beleidsuitgangspunten staan ons toe en
stimuleren ons om een bijdrage te leveren aan
debatten over belangrijke beleidsvraagstukken die
onze belangen of die van onze medewerkers of de
lokale gemeenschappen waar wij opereren, raken
(zie inzet). De Beleidsuitgangspunten verbieden
betalingen door Shell-maatschappijen aan politieke
partijen - dit om te voorkomen dat Shellmaatschappijen gunsten afkopen of die indruk
wekken. Volgens onze jaarlijkse interne enquête
(zie blz. 37) hebben wij in 2006 geen betalingen
aan politieke partijen of campagnes gedaan.
Evenals veel andere bedrijven in de Verenigde
Staten, beheert Shell Oil Company een politiek
actiecomité (Shell Oil Company Employees’
Political Awareness Committee). Dat is een door
medewerkers opgezette en gefinancierde
vrijwilligersorganisatie die geld geeft aan politieke
partijen of aan individuele kandidaten voor
politieke ambten of organisaties die hen steunen.
De Committee heeft tussen 2005 en 2006

MEDEDINGINGSWETTEN
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In juni 2006 heeft het Italiaanse
Mededingingsagentschap aan Shell Italia en Shell
Aviation een boete van meer dan € 56 miljoen
opgelegd wegens beweerdelijke informatieuitwisseling via luchthaven-joint ventures. Later
dat jaar zijn deze boetes verlaagd tot in totaal
€ 37,64 miljoen. In oktober 2006 zijn wij in
Argentinië beschuldigd van het maken van
marktafspraken voor LPG en is ons een boete van
ongeveer $ 83.000 opgelegd. Wij hebben tegen
deze zaken beroep aangetekend.

Na de uitspraak van de vonnissen in de bitumenen de rubberkartelzaak heeft de directeur van onze
downstreambusiness, Rob Routs, al zijn 73.000
medewerkers vorig jaar nadrukkelijk
voorgehouden: “Overtreding van
mededingingswetten wordt bij Shell niet
getolereerd. Mijn standpunt daaromtrent
is ondubbelzinnig. Als u betrokken bent bij
illegale gesprekken met concurrenten, staat u
disciplinair ingrijpen te wachten, met als uiterste
consequentie ontslag”.

In 2006 kregen wij een boete van € 108 miljoen
wegens deelname aan een kartel in de Nederlandse
bitumenmarkt. De Europese Commissie kwam tot
de conclusie dat Shell en dertien andere bedrijven
vanaf halverwege de jaren '90 tot begin 2002
prijsafspraken hadden gemaakt. De betrokken
medewerker heeft bij de start van het onderzoek
Shell verlaten.

Sinds het midden van de jaren '90 gebruiken wij
een omvangrijk trainingsprogramma om
medewerkers te helpen zich aan
mededingingswetten te houden en werken wij hard
aan versterking van de nalevingscultuur. Naleving
van de mededingingswetten is een essentieel
onderdeel van onze nieuwe Gedragscode. Ons
Global Antitrust Compliance-programma is
verbeterd. Iedereen die met concurrenten,
toeleveranciers of afnemers van ons bedrijf te
maken heeft, is verplicht die training te volgen.

De Europese Commissie heeft ons vorig jaar tevens
een boete van € 161 miljoen opgelegd wegens
deelname tussen 1996 en 1999 aan een
synthetische-rubberkartel. Wij hebben de
betreffende activiteit in 1999 verkocht. Het
onderzoek door de Europese Commissie begon
in 2003.

$ 109.000 aan donaties gestort. Alle donaties
worden aan de Federal Election Commission van
de Amerikaanse overheid gemeld. Shell Oil
Company verleent administratieve steun aan de
Committee, maar financiert niet de donaties van
de Committee en doet ook zelf geen politieke
betalingen.
Mededingingswetten naleven
Onze Beleidsuitgangspunten verlangen dat wij
binnen het kader van de geldende
mededingingswetten op eerlijke en ethisch
verantwoorde wijze concurreren. In 2006 werden
wij pijnlijk herinnerd aan gevallen uit het verleden,
waarin medewerkers zich niet aan onze
Beleidsuitgangspunten hadden gehouden. Wij
hebben onze inspanningen om te zorgen dat zij dat
in de toekomst wel doen, geïntensiveerd (zie inzet).

Additionele informatie op internet:
• Onze aanpak van omkoperij en corruptie (inclusief ons
managementhandboek).
• Hoe Shell samen met anderen werkt aan bevordering
van zakelijke integriteit (waaronder ook het Extractive
Industries Transparency Initiative).
• De nieuwe Shell-brede Gedragscode.

www.shell.com/integrity

GEDRAGSCODE

In het najaar van 2006 hebben wij een Shell-brede
Gedragscode gelanceerd. Shell-operaties in een
aantal landen, waaronder de Verenigde Staten,
hadden al vele jaren zo'n code. Dit is onze eerste
code die voor heel Shell geldt, dat wil zeggen, alle
medewerkers van Shell-maatschappijen of joint
ventures waarin wij overwegende zeggenschap
hebben.

VERANTWOORDE PUBLIEKE PLEIDOOIEN

Onze Guidance Note on Responsible Lobbying,
die in 2006 onder het personeel is verspreid,
vermeldt wat niet en wat wel te doen bij het aan
anderen kenbaar maken van onze standpunten.
De principes ervan zijn onder meer: rekening
houden met de lokale praktijk en waar mogelijk
samenwerken met een brede groep
belanghebbenden. De Note wordt toegelicht met
praktijkvoorbeelden, zoals ons besluit eind jaren
’90 om uit de Global Climate Coalition te
stappen, toen de activiteiten daarvan niet langer
strookten met onze oproep tot actie in het kader
van klimaatverandering.

Programme van ZKH de Prince of Wales. Het is
bemoedigend dat de Britse regering op de markt
gebaseerde actie neemt om de binnenlandse
broeikasgasemissies aan te pakken en
internationaal het voortouw neemt inzake
klimaatverandering.

Wij praten rechtstreeks met regeringen of via
brancheorganisaties en soms door ons over
specifieke aangelegenheden bij andere bedrijven
en NGO's aan te sluiten. Wanneer wij via
industriegroepen meedoen aan openbare
pleidooien, is ons geluid er een van vele. Hoewel
wij er hard aan werken om deze groepen te
beïnvloeden, is het onvermijdelijk dat hun
standpunt soms niet exact overeenkomt met het
onze. In 2006 hebben wij op onze website de
namen gepubliceerd van de belangrijkste
bedrijfsverenigingen, denktanks en andere
organisaties die wereldwijd namens ons spreken.

In 2006 hebben wij een pleidooi gehouden voor
het verder openstellen van de Golf van Mexico
voor olie- en gasexploratie teneinde de
energiezekerheid te vergroten, omdat wij ervan
overtuigd zijn dat dit op milieuverantwoorde
manieren kan worden gedaan.

Onze recente inspanningen op het gebied van
publieke pleidooien omvatten onder meer
deelname aan de Corporate Leaders Group on
Climate Change, in het Verenigd Koninkrijk.
Deze groep bestaat uit 19 bedrijven en maakt deel
uit van het Cambridge Business and Environment

In januari 2007 heeft onze Chief Executive in een
open brief aan de Financial Times opgeroepen tot
effectieve overheidsregulering inzake
klimaatverandering.

De president-directeur van Shell Oil Company, in
de Verenigde Staten, doet namens Shell een
openbare oproep tot overheidsmaatregelen om
een verplichte limiet aan broeikasgasemissies te
stellen en bedrijven toe te staan in emissierechten
te handelen.

In december 2006 hebben de president-directeur
van Shell Nederland B.V. en andere
topfunctionarissen uit het bedrijfsleven namens
hun bedrijven een open brief gepubliceerd,
waarin de Nederlandse regering wordt
opgeroepen om meer aandacht aan
milieuvraagstukken te schenken.

Onze Chief Ethics and Compliance Officer
lanceert de Gedragscode

De Code is bedoeld om de medewerkers te helpen
onze Beleidsuitgangspunten in praktijk te brengen
en definieert de basisregels en -normen waaraan zij
zich moeten houden en het gedrag dat van hen
wordt geëist. De Code geeft praktische adviezen
op meer dan twintig terreinen, van antitrustwetten
tot drugmisbruik. De boodschap van de Code is
“Als u het niet zeker weet, vraag het dan”.
Alle medewerkers hebben in 2006 een exemplaar
van de Gedragscode ontvangen. Er lopen
verplichte programma's en online-trainingen om
te zorgen dat zij de Code kennen en naleven.
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Veiligheid van personen
en processen

“STEMMEN”
HEARTS AND MINDS

Ik had moeite met het tegenhouden van
onveilig handelen omdat ik mijn collega's
niet voor het hoofd wilde stoten. Nu ik de
Hearts and Minds-training ‘Begrijp je
cultuur’ heb gevolgd, ben ik niet meer
bang om mijn eigen fouten of het onveilig
handelen van anderen te melden. Ingrijpen
is nu normaal en wordt in de meeste
gevallen op onze site verwelkomd. Het
team toont meer bereidheid om van de
fouten van anderen te leren, wetend dat
ons ook zoiets kan overkomen. Lessen die
uit eerdere veiligheidsincidenten zijn
geleerd, worden nu naar de werkvloer
doorgegeven om te voorkomen dat daar
iets soortgelijks gebeurt. We passen nu
ook het STOP WORK-beleid toe als dat
nodig is om gevaarlijke situaties te
vermijden. Dat is vooruitgang, maar we
moeten geduld hebben voor we de echte
cultuuromslag zien, met name onder
contractorpersoneel.
Dana Empading
SPECIALIST OPERATION TECHNICIAN, MALEISIË

Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit.
Wij doen ons uiterste best om incidenten te
voorkomen, zoals lekkages, brand en
ongelukken, die onze mensen, buren en
faciliteiten in gevaar brengen.

zijn de aantallen aanslagen, verdrinkingsgevallen en
verkeersongelukken met dodelijke afloop gestegen.
Deze drie oorzaken namen vorig jaar meer dan
75% van alle dodelijke slachtoffers voor hun
rekening.

Ons doel is nul dodelijke ongelukken. Wij willen
dat al onze 108.000 medewerkers en de ongeveer
300.000 contractors die op onze operaties werken,
aan het eind van de dag veilig thuiskomen.

Hoofdzakelijk als gevolg van het grotere aantal
dodelijke ongelukken met deze oorzaken is ons
percentage dodelijke bedrijfsongevallen (aantal
dodelijke ongelukken per 100 miljoen gewerkte
uren), dat sinds 1997 met ruim 50% is verbeterd,
vorig jaar niet aanmerkelijk gewijzigd. Dit vormt
wederom een bevestiging van het belang van onze
maatregelen om personeel in Nigeria te
beschermen. Ook wordt het belang bevestigd van
onze inspanningen voor gedragsverandering en
versterking van onze veiligheidscultuur.

Veilige processen en een sterke veiligheidscultuur
zijn voorwaarden om dichter bij dat doel te
komen, en dat begint bij toepassing van
gemeenschappelijke standaarden en systemen.
Onze Beleidsuitgangspunten eisen van alle Shellmaatschappijen, contractors en de joint ventures
waarin wij overwegende zeggenschap hebben dat
zij conform onze HSE-norm (voor gezondheid,
veiligheid en milieu) opereren. Dat betekent een
systematische aanpak van HSE-risicobeheer,
certificering volgens een externe milieunorm zoals
ISO 14001 voor belangrijke faciliteiten en het
klaar hebben liggen van noodplannen, die
regelmatig worden getest om schade bij eventuele
incidenten zo klein mogelijk te houden. We
onderzoeken ernstige incidenten en bijnaongelukken. De lessen die dat onderzoek oplevert,
worden uitgewisseld met andere onderdelen van
onze business om herhaling van soortgelijke
incidenten te helpen voorkomen.
Veiligheidsresultaten
Tot ons diepe leedwezen hebben 37 mensen (twee
medewerkers en 35 contractors) bij hun werk voor
Shell in 2006 het leven verloren. Dat is één meer
dan in 2005. Zeventien dodelijke slachtoffers
vielen in Nigeria, van wie negen bij ontvoeringen
of aanslagen door het sterk toenemende politiek –
en crimineel – gemotiveerde geweld.
De laatste tijd is sprake van een toename van het
aantal dodelijke ongelukken buiten onze operaties
en buiten werktijd - situaties waarop wij minder
invloed kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld, in 2006

Deze inspanningen lijken te helpen om het aantal
letselgevallen onder medewerkers en contractors
terug te dringen. Dat aantal is sinds 1997 met
ongeveer 45% verbeterd. Ook in 2006 nam het
aantal werkgerelateerde letselgevallen af, waarbij
onze doelstelling werd voorbijgestreefd.
Gedrag veranderen
Ons prijswinnende "Hearts and Minds"programma, dat in 2004 bij heel Shell is
geïntroduceerd, doordringt onze medewerkers van
de noodzaak om een eind te maken aan onveilig
gedrag als zij dat constateren. Het jaar daarop
hebben wij onze drie "HSE Golden Rules"
toegevoegd om duidelijk te maken wat wij van
onze mensen verwachten – en om hun sterker het
gevoel te geven dat zij verantwoordelijk zijn voor
hun eigen veilige gedrag en dat van hun collega's.
De Golden Rules luiden als volgt: "U en ik:
Houden ons aan de wet, aan normen en aan
procedures; Grijpen in bij onveilige situaties of als
iemand zich niet aan deze regels houdt, en
Respecteren onze buren". In 2006 is vooruitgang
geboekt met ons HSE-competentieprogramma.
Daarbij wordt gecontroleerd of de meer dan
20.000 medewerkers die verantwoordelijk zijn

BRENT BRAVO

In 2003 vonden twee contractors de dood in een
van de pilaren waarop het Brent Bravo-platform op
de Noordzeebodem rust. Intern onderzoek heeft
uitgewezen dat wij daarbij tekort zijn geschoten in
de veiligheidsnormen die wij nastreven. Wij
hebben schuld bekend op een aanklacht naar
aanleiding van een onderzoek door de Britse
Health & Safety Executive en kregen in 2005 een
boete van £ 900.000.
Na deze tragedie hebben wij al onze offshoreinstallaties in de Noordzee aan grondig onderzoek
onderworpen. In 2004 hebben wij een $ 1 miljard
kostend programma gestart om deze operaties te
moderniseren.
Wij werken hard aan gedragsverandering. Wij
organiseren bijvoorbeeld “Taking Responsibility”workshops, waarbij wij acteurs gebruiken om onze
eigen medewerkers en contractors te doordringen
van de tragische gevolgen van onveilig werken. Er
is een nieuw programma, “Deep Learning”,
geïntroduceerd om inzicht te geven in de
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onderliggende culturele of structurele oorzaken van
een ongeluk en om het gedrag van mensen die
belangrijke beslissingen nemen, te veranderen. Er
zijn “Deep Learning”-bijeenkomsten gehouden
voor mensen die op Brent Bravo werken en voor
400 medewerkers bij Exploratie & Productie in
Europa. Het is inmiddels overgenomen door onze
downstream-verwerkingsactiviteit.
In 2006 is het "Fatal Accident Inquiry"-onderzoek
van de dodelijke ongelukken die in 2003 op Brent
Bravo hadden plaatsgevonden, voltooid. De
bevindingen daarvan, waarin wordt aangegeven op
welke punten onze systemen ineffectief zijn
gebleken, zijn door ons aanvaard en wij hebben
actie genomen om deze problemen te corrigeren.
Het onderzoek doet geen nadere aanbevelingen
voor actie.

voor taken met een aanzienlijk HSE-risico,
inclusief hoger leidinggevenden, over de benodigde
training en vaardigheden beschikken.
In 2006 hebben wij een online-cursuspakket over
veilig gedrag ingevoerd en hebben wij onze interne
communicatie-inspanningen geïntensiveerd en
meer nadruk gelegd op de rol daarbij van mensen
in leidinggevende functies. Tijdens de
Downstream-Veiligheidsweek in 2006 werd
benadrukt dat veiligheid ieders
verantwoordelijkheid is en de topprioriteit voor
mensen in belangrijke managementfuncties. Met
behulp van het programma “Seeing Yourself As
Others See You” beoordelen medewerkers van onze
Exploratie & Productie-business elke twee jaar hoe
goed hun leidinggevenden blijk geven van
leiderschap op het punt van veiligheid. Van deze
leidinggevenden wordt geëist dat zij handelen naar
de feedback die zij ontvangen.
Veilig rijden
Jaarlijks leggen Shell-medewerkers en contractors
voor het bedrijf 1,9 miljard kilometer op de weg
af, wat gelijk is aan 130 maal per dag een reis om
de evenaar. Onze inspanningen om de veiligheid
op sommige van de gevaarlijkste wegen ter wereld
te verbeteren, beginnen hun vruchten af te werpen.
De “Drive to Live”-campagne van Shell Oil
Products Africa heeft zich vorig jaar verspreid van
Kenia naar Ethiopië, Ghana, Marokko en ZuidAfrika. Hoewel het totale aantal dodelijke
verkeersongelukken in onze upstreambusiness in
2006 is gestegen, waren er ook enkele fraaie
successen. Op het Russische eiland Sachalin heeft
het veiligheidsgordelprogramma van de Sakhalin
Energy-joint venture het aantal dodelijke
verkeersslachtoffers onder medewerkers en
contractors teruggebracht van vier in 2004 tot nul
in 2006. Inmiddels is het programma op het hele
eiland ingevoerd, zodat ook de lokale bevolking
ervan profiteert.

Het Mars-platform na reparatie, april 2006.

Procesveiligheid
Procesveiligheid betekent waarborgen dat het
ontwerp van onze faciliteiten veilig is, dat zij
binnen hun operationele grenzen worden bedreven
en dat zij goed worden onderhouden. Zoals ook
het onlangs verschenen Baker Report over het
ongeluk op de BP-raffinaderij in Texas City in
2005 onderstreept, is consequente toepassing
daarvan essentieel om grote incidenten te
voorkomen.
Wij zoeken constant naar manieren om de
procesveiligheid te verbeteren. Onze Exploratie &
Productie-business is voornemens om de uitgaven
aan de integriteit van activa op te voeren. De
afgelopen drie jaar is bijna tweederde van onze
investeringen in de downstream-business
uitgegeven aan instandhouding van de
betrouwbaarheid en veiligheid van onze bestaande
faciliteiten en wij verwachten dat die investeringen
ruwweg op dat niveau zullen blijven. Onze
businesses scherpen ook de ontwerpstandaard aan
en evalueren operationele grenzen en de
onderhoudspraktijk. Momenteel bestuderen wij de
aanbevelingen en bevindingen uit het Baker
Report om te zien welke lessen wij daaruit kunnen
leren.
Onze mensen beschermen
In Nigeria heeft de sterke stijging vorig jaar van
het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van
aanslagen ons op pijnlijke wijze herinnerd aan het
belang van beveiligingsmaatregelen ter
bescherming van medewerkers en contractors. Om
praktische en directe steun aan onze operaties te
kunnen geven, is ons regionale netwerk van
beveiligingsadviseurs in 2006 uitgebreid. Wij
hadden vorig jaar in negentien landen belangrijke
veiligheidsincidenten, zoals gewapende overvallen,
ontvoeringen en vandalisme. Ook werd in
negentien landen gebruik gemaakt van gewapende
beveiliging. Deze gegevens zijn afkomstig van onze
interne enquête onder de hoogste Shellvertegenwoordigers in elk land (meer hierover op
blz. 37).

Additionele informatie op internet:
• Onze aanpak van veiligheid, inclusief onze HSE-inzet
en -norm.
• Hoe het "Hearts and Minds"-programma bijdraagt aan
versterking van onze veiligheidscultuur.
• Hoe wij onze mensen beschermen (inclusief onze
Security Standard).

www.shell.com/safety

VOORBEREID OP ORKANEN IN DE GOLF VAN MEXICO

In 2005 werd het enorme Mars-platform in de Golf van Mexico verwoest door de
orkaan Katrina. In mei 2006 werd de productie eruit hervat. Dit was een van de
laatste en technisch meest spectaculaire onderdelen van onze herstelwerkzaamheden
als gevolg van Katrina. De kennis die we bij het herstel van Mars hebben
opgedaan, hebben we gebruikt voor verdere verbetering van het vermogen van onze
offshore-installaties om orkanen te weerstaan en om verstoringen als gevolg van
beschadigde apparatuur te verminderen. Boven water liep Mars de meeste schade
op toen enorme klemmen die een deel van de structuur vasthielden het begaven
onder langdurige windsnelheden van 270 km per uur. Onder water was de
pijpleiding gebarsten door het anker van een op drift geraakte mobiele booreenheid
van een ander bedrijf.
In 2006 hebben wij klemsystemen volgens een nieuw ontwerp en vier maal zo
sterk geïnstalleerd, niet alleen op het Mars-platform maar als voorzorgsmaatregel
op al onze platforms in de Golf van Mexico. Wij nemen deel aan een gezamenlijk
project van de olie-industrie voor strengere verankeringsspecificaties voor mobiele
boortorens in het orkaanseizoen. Vooruitlopend op toekomstige stormen
verbeteren wij onze communicatiesystemen en vergroten wij het aantal helikopters,
schepen en reserveonderdelen die wij kunnen oproepen. Wij werken verder samen
met anderen aan het vinden van alternatieve manieren om olie veilig naar
raffinaderijen te krijgen als een deel van een pijpleidingnet beschadigd is.
SHELL DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2006
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Mensenrechten
Het steunen van fundamentele mensenrechten
staat in onze Verklaring van Algemene
Beleidsuitgangspunten en is een
onlosmakelijk onderdeel van de manier
waarop wij opereren.
Wij zijn van oordeel dat voor het bedrijfsleven een
rol is weggelegd om op praktische, rechtstreeks
met hun bedrijfsactiviteiten verband houdende
manieren de mensenrechten hoog te houden en te
bevorderen, en om steun te geven aan
inspanningen van regeringen om hun prestaties op
dat gebied te verbeteren.
Beveiliging en mensenrechten
Onze Group Security Standard omschrijft hoe wij
onze mensen en faciliteiten beschermen en daarbij
de mensenrechten van anderen, inclusief lokale
gemeenschappen, respecteren. Volgens deze norm
is gewapende beveiliging alleen toegestaan als de
wet dat vereist of wanneer er geen andere
aanvaardbare manier is om de risico's te beheersen.
In gevallen waarin wij gewapende bewakers
gebruiken, moeten die zich wat dat betreft houden
aan onze Shell-richtlijnen, die op hun beurt zijn
gebaseerd op VN-richtlijnen en conventies inzake
het gebruik van geweld. Volgens onze richtlijnen
moeten aan gewapende bewakers kaartjes met
geweldsinstructies worden uitgereikt. Van hen
wordt verwacht dat zij eerst proberen een
beveiligingsincident geweldloos op te lossen. Lukt
dat niet, dan mag alleen het minimaal benodigde
geweld worden gebruikt en moet hulp worden
geboden aan eventuele gewonden die daarbij
vallen, inclusief de overtreders. Er wordt
regelmatig gecontroleerd of gewapende bewakers
deze regels kennen.
Eind 2006 werkte een aantal operaties in landen
met een hoog beveiligingsrisico, waaronder Nigeria
en Pakistan, tevens aan invoering van de Voluntary
Principles on Security and Human Rights. Deze
principes zijn voor de energiesector ontwikkeld
door bedrijven, regeringen en toonaangevende
NGO's op het gebied van mensenrechten.

Herhuisvesting
In elk land moeten mensen wel eens hun woning
opgeven om plaats te maken voor nieuwe
faciliteiten, waaronder ook energie-infrastructuur.
De overheid zorgt dan gewoonlijk voor
herhuisvesting. Bij onze projecten stimuleren wij
toepassing van internationale normen, inclusief
overleg met de betrokkenen over
herhuisvestingsplannen en compensatie om hun
levensstandaard ten minste tot het eerdere niveau
te herstellen. Voor bijvoorbeeld de aanleg van het
petrochemische complex bij Nanhai, in China, zijn
meer dan 2.700 huishoudens elders gevestigd
volgens normen van China en de Wereldbank.
Onze joint venture steunde het
regeringsprogramma om de getroffen dorpelingen
huizen van betere kwaliteit te geven. Ze blijft zich
inzetten bij het vinden van werk, het opbouwen
van vaardigheden en het oprichten van kleine
ondernemingen.
Landenrisico's beheersen
Het zoeken naar olie en gas kan
energiemaatschappijen naar plaatsen voeren waar
het met de mensenrechten minder goed is gesteld.
Dat confronteert hen met uitdagingen en
compromissen. Te weigeren om daar te opereren
opent de deur voor minder principiële
concurrenten. Door in dergelijke landen te blijven,
loopt een bedrijf het risico dat het als medeplichtig
aan de praktijken van een regering wordt
beschouwd. Wij besluiten per geval wat wij doen
en baseren ons daarbij op de vraag of wij onze
Beleidsuitgangspunten kunnen naleven. Wij
werken samen met het Deense Instituut voor de
Mensenrechten om inzicht te krijgen in de
mensenrechtenrisico's waarmee wij in bepaalde
landen geconfronteerd kunnen worden en hoe wij
daarmee om moeten gaan. In zijn
Landenrisicobeoordelingen vergelijkt het Instituut
lokale wetten en praktijken met de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en meer
dan tachtig andere internationale verdragen. Het
stelt de belangrijkste risicoaspecten van een land
vast – zoals arbeidsrechten van buitenlandse
arbeidskrachten of het gedrag van
veiligheidstroepen. Vervolgens testen wij in
hoeverre wij met onze procedures en praktijk deze
rechten respecteren en proberen wij eventuele

ACTIE- EN
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN

De afgelopen twintig jaar is de
samenleving op dit gebied hogere
eisen aan het bedrijfsleven gaan
stellen. Bedrijven zijn onzekerder
geworden over hun rol en over de
vraag waar de
verantwoordelijkheid ligt als
5
regeringen niet aan hun
verplichtingen inzake
mensenrechten voldoen. De
Verenigde Naties hebben een
initiatief gestart om de grenzen tussen
publieke en private
verantwoordelijkheid duidelijker af te
bakenen. Wij nemen deel aan dat proces.
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verschillen te overbruggen. In 2006 zijn eerste
beoordelingen opgesteld voor Oekraïne en
Kazakstan.
Het blijft voor ons een prioriteit om onze
medewerkers bewuster en vaardiger op het gebied
van mensenrechten te maken. Samen met het
Deense Instituut hebben wij onze
mensenrechtentraining in Nigeria beoordeeld.
Zoals in 2005 toegezegd, hebben wij 500
veldmedewerkers extra getraind in het omgaan met
moeilijke situaties, zoals conflicten binnen lokale
gemeenschappen.
Rechten van medewerkers
Shell-medewerkers kunnen eventuele grieven uiten
via formele procedures, personeelsforums,
vertrouwenspersonen en een wereldwijde
telefoonlijn die 24 uur per dag bereikbaar is. Het
staat onze medewerkers vrij om lid te worden van
een vakbond als de nationale wet dat toelaat.
Volgens onze jaarlijkse interne enquête onder
landelijk vertegenwoordigers was in 2006 in
landen waar die informatie wettelijk verkrijgbaar
is, naar schatting 12% van de medewerkers lid van
een vakbond (meer hierover op blz. 37).
Wij maken geen gebruik van kinderarbeid, hetzij
direct of indirect via joint ventures, contractors of
toeleveranciers. Volgens dezelfde interne enquête
hadden Shell-maatschappijen in 95% van de
landen waar wij werken aan het eind van 2006
procedures ter voorkoming van kinderarbeid. De
5% waarvoor dat niet gold, opereerden bijna
allemaal in landen met goed gehandhaafde wetten
inzake kinderarbeid. Dezelfde enquête wees uit dat
Shell-maatschappijen in ongeveer 90% van de
landen over procedures beschikken om het gebruik
van dwangarbeid te voorkomen.

Additionele informatie op internet:
• Lessen uit onze Country Risk Assessments.
• Andere hulpmiddelen, richtlijnen en training van
Shell inzake mensenrechten.
• Achtergrond bij het gebruik door Shell van de
Voluntary Principles on Security and Human Rights.

www.shell.com/humanrights

Sinds 2000 gebruiken wij dit diagram om ons te helpen onze rol wat betreft mensenrechten te
definiëren:
1. Medewerkers. Rechtstreekse verantwoordelijkheid. Aspecten zijn onder meer: arbeidsrechten
en arbeidsomstandigheden, zoals het verschaffen van een veilige en gezonde werkplek (blz. 22)
en het vermijden van discriminatie.
2. Toeleveranciers, contractors (inclusief beveiligingspersoneel). Aanzienlijke invloed via
screening, het opstellen van contractnormen en het verzorgen van training. Aspecten zijn
onder meer: veiligheid, respectvolle behandeling van mensen uit de derde wereld, aannemen
van lokaal personeel.
3. Samenleving. Kansen om overheidsinspanningen te steunen. Aspecten zijn onder meer:
toepassing van internationale normen bij herhuisvesting en het creëren van mogelijkheden
voor lokale ondernemingen via operaties of maatschappelijke investeringen (blz. 26).
4. Nationale regeringen. Kansen om regeringsinspanningen te steunen door bij te dragen aan
economische ontwikkeling, en bevorderen van inkomstentransparantie, bijvoorbeeld via het
EITI (blz. 28).
5. Internationale inspanningen. Mogelijkheden om te helpen, bijvoorbeeld door steun aan
internationale mensenrechtenverklaringen en vrijwilligersinitiatieven, invloed uit te oefenen op
internationale codes en ontwikkelen van nalevingshulpmiddelen voor het bedrijfsleven.

Onze mensen
DIVERSITEIT OP HET TANKSTATION

In India is Shell de enige internationale
energiemaatschappij met een vergunning om
tankstations te bouwen en te exploiteren. Wij
hebben onze milieu- en maatschappelijke
normen daarheen meegenomen, inclusief onze
inzet voor diversiteit en saamhorigheid. Ons snel
groeiende tankstationnetwerk heeft zich speciaal
ingespannen om vrouwen, gehandicapten en
kansarmen in dienst te nemen.
We hebben eerst goed poolshoogte genomen om
zeker te weten dat we hun specifieke behoeften
kenden.
Dit resulteerde in aparte kleedruimtes en
toiletten voor vrouwelijke medewerkers. Om
niet in het donker van of naar hun werk te
hoeven reizen, werken vrouwen alleen in de
dagploeg. Lokale NGO's hebben ons geholpen
om gezinnen ervan te overtuigen dat onze
servicestations geschikte werkplekken voor
vrouwen zijn. Het resultaat is dat er aan het eind
van 2006 gemiddeld zeventien vrouwen per
tankstation in dienst waren.
Voor mensen met een handicap hebben we onze
servicestations bereikbaar gemaakt door
bijvoorbeeld rolstoelingangen aan te leggen. Op
elk station is één leidinggevende die gebarentaal
kent. Aan het eind van 2006 werkten er
gemiddeld vier gehandicapten per station.

Uitvoering van onze strategie en groei van
onze activiteiten zijn afhankelijk van het
aantrekken van grote aantallen
hooggekwalificeerde professionals en het in
stand houden van de inzet van onze
medewerkers.
In onze Verklaring van Algemene
Beleidsuitgangspunten verplichten wij ons tot het
verschaffen van een veilige werkomgeving voor
onze mensen (blz. 22); het respecteren van hun
mensenrechten (blz. 24); het stimuleren van hun
beroepsmatige ontplooiing; en het creëren van een
werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen.
Werving
De resultaten van onze geïntensiveerde
wervingsinspanningen beginnen zichtbaar te
worden. In 2006 hebben wij bijna 6.000 mensen
in dienst genomen – haast 50% meer dan in 2005
en ruim het dubbele van het niveau eind jaren '90.
Meer dan de helft van hen had een technische
achtergrond. Voor het eerst hebben we in Azië
meer mensen gerekruteerd dan in andere regio's.
Wij streven naar lokale rekrutering, rekening
houdend met lokale omstandigheden.
Bijvoorbeeld, om in Algerije mensen te helpen
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, nemen wij
lokale pas afgestudeerden in dienst en trainen we
die in plaats van ervaren personeel van de
nationale energiemaatschappij in dienst te nemen.
In 2006 hebben wij in het kader van de oprichting
van Shell Technology India bijna 200 pas
afgestudeerde lokale academici en 75 ervaren
Indiase professionals in dienst genomen. In Nigeria
hebben we meer dan 350 pas afgestudeerden en
ervaren professionals gerekruteerd, met als een van
de records het grootste aantal Nigerianen die na
jaren in het buitenland naar hun vaderland
terugkeerden.
Vaardigheden ontwikkelen
Om deze grote stroom nieuwe medewerkers te
helpen onze waarden vanaf het begin te begrijpen,
zijn onze introductieprogramma's verbeterd.
Nieuwe medewerkers krijgen een serie
trainingsbijeenkomsten en workshops aangeboden,
inclusief een cursus over onze
Beleidsuitgangspunten.
Wij zorgen voor een evenwichtige verdeling van
leren op het werk en daarbuiten. In 2006 hebben
ongeveer 10.000 medewerkers onze binnen heel
Shell gehouden leiderschapsontwikkelingscursussen
gevolgd. Thema's rond duurzame ontwikkeling
worden in de cursussen geïntegreerd, die samen
met toonaangevende "business schools" in Azië,
Europa en de Verenigde Staten worden
georganiseerd. Onze in 2005 gelanceerde Project
Academy is een speciaal toegesneden
studieprogramma met onder meer voortdurende
beoordeling en ondersteuning van projectmanagers
om hen te helpen zich vaardigheden eigen te
maken, van Shell en externe deskundigen te leren
en onze normen en werkwijzen toe te passen. Voor
commercieel personeel is in 2006 de Commercial
Academy gelanceerd.

De Shell People Survey
Wij houden een tweejaarlijkse enquête onder alle
medewerkers, waarin zij naar hun mening over
Shell en hun ervaringen op het werk worden
gevraagd. Dat helpt ons om problemen te
signaleren en het moreel onder de medewerkers te
peilen. De totale uitslag van de Survey van 2006
was over het algemeen positief en beter dan de
voorgaande uit 2004, die kort na de
hercategorisering van onze bewezen olie- en
gasreserves was gehouden.
Wij hebben de gedetailleerde uitslag van de
enquête van 2006 aan onze medewerkers
bekendgemaakt. Er wordt gewerkt aan plannen om
zwakke punten die op lokaal, Business- en
bedrijfsniveau zijn vastgesteld, aan te pakken.
Diversiteit en saamhorigheid
Wij zetten ons ervoor in om een werkplek te
creëren waar verschillen worden gewaardeerd. Een
divers personeelsbestand is beter in staat om
afnemers en stakeholders te begrijpen. En
saamhorigheid maakt medewerkers gemotiveerder
en beter in staat om hun volle talent in te brengen.
Wij hanteren op dit terrein drie doelstellingen:
• Verhogen tot minimaal 20% van het aantal
vrouwen in de hoogste leidinggevende posities.
Wij hebben hierbij goede vorderingen gemaakt:
het percentage vrouwen in topfuncties steeg van
9,9% in 2005 naar 11,6% in 2006. Wij hebben
onze inspanningen om vrouwelijke kandidaten
aan te trekken, opgevoerd en hebben op
vrouwelijke medewerkers gerichte ontwikkelingsen mentorprogramma's ingevoerd. In 2006 was
bijna 30% van onze nieuwe medewerkers vrouw.
• Lokale medewerkers op meer dan de helft van de
hoogst leidinggevende posities in elk land waarin
wij opereren. In 2006 is dit in 25% van deze
landen bereikt, vergeleken met 36% vorig jaar.
De daling komt voornamelijk door het geringe
aantal personeelswijzigingen in landen met
weinig topfuncties.
• Verbeteren van het beeld dat medewerkers van de
saamhorigheid op hun werkplek hebben, zoals
gemeten via de Shell People Survey. In de
enquête van 2006 gaf 64% van de medewerkers
aan positief te zijn over de saamhorigheid in hun
onderdeel van Shell.
Wij staan voor het bieden van gelijke kansen bij
werving, loopbaanontwikkeling, promotie, training
en beloning voor alle medewerkers, inclusief
gehandicapten. Alle sollicitanten en medewerkers
worden volgens heldere en objectieve criteria
beoordeeld.
Additionele informatie op internet:
• De praktijk van onze inzet voor gelijke kansen en
diversiteit.
• Hoe wij in India diversiteit onder medewerkers
bevorderen.
• Loopbanen bij Shell.

www.shell.com/ourpeople
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VERANTWOORD OMGAAN MET ENERGIE

Onze buren
Wij streven ernaar om goede buren te zijn met de
gemeenschappen waar wij werken. Dat houdt meer in dan het
schoon en veilig houden van onze operaties. Het betekent ook
samenwerken met de lokale bevolking om eventuele bezwaren weg
te nemen en hun te helpen van onze activiteiten te profiteren.
Het verdienen van het vertrouwen van onze buren begint met luisteren naar
de verschillende standpunten in een gemeenschap. Wij gebruiken meestal de
inbreng van panels uit de samenleving, open dagen, enquêtes en lokale
overheden om inzicht te krijgen in wat onze grootste effecten zijn en wat het
zwaarst voor de omwonenden telt. Vervolgens proberen wij samen met die
gemeenschap de nadelige effecten van onze operaties te verminderen en via
onze bedrijfsactiviteiten en maatschappelijke investeringen lokale
economische voordelen teweeg te brengen (blz. 28).
In het verleden zijn door sommige locaties uitstekende werkrelaties met hun
buren opgebouwd, terwijl andere het vertrouwen van die gemeenschap
kwijtraakten. Veel hing daarbij af van de persoonlijke belangstelling en de
overlegvaardigheid van de lokale managers. Naar aanleiding daarvan hebben
wij een meer gestructureerde aanpak gecreëerd en ons ingespannen om
goede praktijkvoorbeelden met al onze operaties te delen.
Aan het eind van 2006 hadden meer dan zestig Shell-locaties een
maatschappelijk prestatieplan, waaronder al onze grote verwerkings- en
chemiecomplexen, alsook upstreamoperaties met een mogelijk grote
maatschappelijke invloed. De plannen zijn gebaseerd op richtlijnen van onze
maatschappelijk adviseurs. Voor de uitvoering van deze plannen zijn
faciliteiten nodig om vast te stellen wie de belangrijkste lokale stakeholders
zijn en hoe daarmee samen te werken, plus een systematische manier om het
effect op de samenleving te beoordelen en te beheersen.
Maar er is meer nog nodig. Verbreiding van de noodzakelijke
overlegvaardigheid en toewijding is duidelijk een prioriteit, vooral voor
teams die grote nieuwe projecten ontwikkelen. Om hen daarbij te helpen,
werken onze maatschappelijk adviseurs samen met externe deskundigen aan
coaching en ondersteuning bij bestaande operaties en toekomstige projecten.
Maatschappelijke vaardigheden zijn onderdeel in onze leiderschapstraining
en worden tot een vast onderdeel gemaakt van het studieprogramma van
zowel onze Commercial als onze Project Academy (blz. 25).
Wij geven in dit Verslag drie voorbeelden van interactie met onze buren.
Informatie over ons werk met gemeenschappen in Nigeria en Sachalin staat
op bblz. 32–35. Ontwikkelingen bij andere locaties staan op onze website.

Additionele informatie op internet:
• Hoe wij met lokale gemeenschappen samenwerken.
• Meer over de in dit Verslag beschreven locaties.
• Ontwikkelingen bij locaties die in voorgaande Shell Duurzaamheidsverslagen zijn
beschreven.

www.shell.com/neighbours

Corrib, Ierland
WAAR GAAT HET OM?

• Project om aardgas van 80 km uit zee naar de westkust van Ierland te
brengen, waar het wordt verwerkt en aan het nationale gasnet wordt
toegevoegd.
• Voorziet bij piekproductie in maximaal 60% van de nationale gasbehoefte.
(Ierland importeert momenteel meer dan 85% van zijn aardgas).
• Grootste investering ooit in County Mayo, waarbij voor de aanleg
zevenhonderd banen worden gecreëerd en bij de exploitatie meer dan honderd.
• Shell is de operator, met een belang van 45%.

In 2004 hebben de ruimtelijke-ordeningsinstanties en de regering goedkeuring
verleend aan het Corrib-aardgasproject. De lokale bevolking bleef zich echter
zorgen maken over de veiligheid van de pijpleiding en de voordelen die het
hun zou opleveren. Tot onze spijt zijn in juni 2005 vijf lokale mensen
gevangen genomen, nadat zij het werk aan het project op illegale wijze hadden
tegengehouden. Kort daarna werd de aanleg opgeschort om een onafhankelijk
veiligheidsonderzoek en verdere dialoog met de gemeenschap mogelijk te
maken. Het veiligheidsonderzoek is in mei 2006 afgerond. Wij hebben alle
bevindingen daaruit aanvaard en zijn ermee akkoord gegaan om de maximale
bedrijfsdruk in de pijpleiding op het vasteland te beperken.
Op aanbeveling van de door de regering aangestelde bemiddelaar zijn wij er
tevens mee akkoord gegaan om het tracé van die onshore-pijpleiding te
wijzigen. De aanleiding was dat de pijpleiding volgens sommigen te dicht
langs woningen liep. Wij hebben een proces gestart om over een alternatieve
route te besluiten. Daarbij is uitgebreid overleg gepleegd met landeigenaren en
de gemeenschap.
Na deze publieke toezeggingen en na onze verontschuldigingen in oktober
2006 voor het aan de lokale samenleving toegebrachte leed, hebben wij de
werkzaamheden aan de terminal hervat. Dit heeft enige protestacties uitgelokt,
waarbij de weg naar de locatie werd geblokkeerd. De politie houdt de weg
open en het werk wordt voortgezet.
Wij zijn blij dat plaatselijke bewoners van het project profiteren. Momenteel
werken ruim tweehonderd van hen op de site. Naar verwachting komen daar
eind 2007 nog eens vijfhonderd bij. Het nationale aardgasdistributiebedrijf
heeft onlangs bekendgemaakt dat elf gemeenten in County Mayo op het
landelijke gasnet zullen worden aangesloten. Dat betekent dat het aardgas uit
Corrib uiteindelijk ook naar plaatsen in het westen van Ierland zal stromen en
naar de rest van het land. Een onafhankelijke enquête uit november 2006
heeft uitgewezen dat de lokale bevolking in meerderheid achter het project
staat.
Wij kunnen het verleden weliswaar niet veranderen maar wij hebben ervan
geleerd. Wij blijven ons voor het project inzetten en we weten terdege dat het
alleen in partnerschap met de lokale samenleving kan slagen.

““STEMMEN”

Wij vinden het bemoedigend dat Shell nu beseft
dat de weg naar deze terminal veel minder
obstakels had kunnen hebben. Het is altijd van
het grootste belang dat je de steun en het
begrip van de lokale samenleving hebt, wil je je
projectdoelen bereiken. Dat maakt dat de
omwonenden zich er niet ongemakkelijk bij
voelen maar juist dat het project ook een beetje
van hen is, en het maakt dat ook zij profiteren
van de infrastructurele verbeteringen en
economische spin-offs die zo'n project kan
opleveren.
Nicholas Whyte en Gerard McDonnell
BEWONERSVERTEGENWOORDIGERS IN DE "PROJECT MONITORING
COMMITTEE
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Pinedale, Verenigde Staten

Geelong, Australië

WAAR GAAT HET OM?

WAAR GAAT HET OM?

• Aardgasproductieproject in de Amerikaanse Rocky Mountains.
• Verwachte piekproductie equivalent aan 3,5% van de totale gasproductie van
Shell in 2006.
• Tot 1.000 putten nodig, waarvan aan het eind van 2006 175 waren geboord.
• Driehonderd vaste en contractorbanen gecreëerd, waarvan 40% door lokale
bewoners worden vervuld.
• Shell is de operator, met een belang van 33%.

• Een 52 jaar oude raffinaderij in de Australische staat Victoria, die in de
helft van de transportbrandstof van die staat voorziet.
• Jaarlijkse economische bijdrage: $ 860 miljoen via belastingen, inkoop en
directe en indirecte werkgelegenheid.
• Besteedt ongeveer $ 100 miljoen (2003–2011) aan verbetering van de
bedrijfszekerheid en de milieuprestaties.
• Shell is de operator, met een belang van 100%.

Het pittoreske stadje Pinedale (1.600 inwoners), in de Amerikaanse staat
Wyoming, ligt pal naast het Pinedale Anticline-gasveld. Wij werken aan de
ontwikkeling van een deel van dit technisch moeilijke veld sinds we het project
in 2001 aankochten. Vanaf het begin hebben wij naar toezichthoudende
instanties en de gemeenschap geluisterd en nauw daarmee samengewerkt om
lokale voordelen te creëren en de milieueffecten van het project zo gering
mogelijk te houden.

Door bezorgdheid over de veiligheids- en de milieuresultaten raakten wij het
vertrouwen van toezichthoudende instanties en sommige van de buren van
onze raffinaderij in Geelong kwijt. In 2004 hebben wij met de omwonenden
en de toezichthoudende instanties overeenstemming bereikt over een
milieuverbeteringsplan. Het werd echter al snel duidelijk dat het plan
verbeteringen beloofde die onmogelijk volledig binnen de daarvoor gestelde
tijd konden worden waargemaakt. Daardoor slonk het vertrouwen nog
verder.

Zo kregen wij bijvoorbeeld te horen dat luchtverontreiniging en
natuurbescherming belangrijke punten van zorg waren en dat de inwoners
belang hechtten aan onderwijsverbetering en terugdringing van het drugs- en
alcoholmisbruik. Naar aanleiding daarvan gebruiken wij motoren met lage
emissies en hebben wij nieuwe putafwerkingstechnieken geïntroduceerd, die
het affakkelen met minstens 95% verlagen. Wij hebben manieren gevonden
om vanuit minder locaties meer gas te bereiken, zodat wij minder invloed op
het terrein hebben. Ook hebben we twee onafhankelijke fondsen van elk $ 1
miljoen ingesteld, die door een stichting uit de lokale samenleving worden
beheerd, om de lokale natuur te beschermen en maatschappelijke vraagstukken
zoals druggebruik en onderwijs aan te pakken.
In 2005 zijn de maatschappelijke prestaties rondom het project geëvalueerd.
Daarbij is geput uit ervaring van overal uit het bedrijf en is het belang dat de
plaatselijke bevolking aan natuurbehoud hecht, wederom vastgesteld. Om de
natuur te beschermen, mag van de overheid van half november tot mei niet in
de Anticlinaal worden geboord. In de praktijk levert dat maatschappelijke en
milieuproblemen op en belemmert het de ontwikkeling van het veld.
Operators werken intensiever in het korte boorseizoen en veroorzaken dan
meer overlast dan wanneer zij hun activiteiten over het hele jaar zouden
kunnen uitsmeren. De plaatselijke gemeenschap krijgt een seizoensgebonden
golf van werk in plaats van stabiele werkgelegenheid het hele jaar door.
In overleg met stakeholders en de andere operators in het gebied hebben wij
een benadering ontwikkeld om op een verantwoorde manier toch het hele jaar
door te kunnen werken en hebben wij in de winter van 2005/06 een geslaagd
demonstratieproject uitgevoerd. Het overheidsbesluit over het jaar rond
werken wordt in de zomer van 2007 verwacht.

“STEMMEN”

Ik woon al bijna veertig jaar in Pinedale en
ben daar vanaf 1996 tien jaar burgemeester
geweest. Ik heb er met onze inwoners en de
energiemaatschappijen hard aan gewerkt om
te zorgen dat de voordelen van ontwikkeling
van het gasveld de nadelen ruimschoots
compenseren. Shell steunt economische en
maatschappelijke programma's in deze snel
groeiende gemeente en werkt aan
bescherming van de natuur. Ik ben ervan
overtuigd dat Shell haar uiterste best doet om
het gas op de best mogelijke manier en met de
nieuwste technologie naar boven te halen.
Rose Skinner

In 2005 heeft de centrale Social Performance Management Unit (SPMU)
van Shell ons de helpende hand geboden met ervaring en best practice van
overal uit het bedrijf. Samen hebben we een studie naar de maatschappelijke
prestaties gedaan, waarin is vastgesteld wat er moest gebeuren en hoe.
Onderzoek wees uit dat ons bestaande forum uit de samenleving geen goede
afspiegeling van de omwonenden was. Met hulp van de SPMU hebben we
samen met lokale organisaties een nieuw Community Advisory Panel
gecreëerd. Dat panel komt nu regelmatig bijeen en adviseert ons over
contacten met de samenleving, milieuverbeteringen en ons programma voor
maatschappelijke investeringen.
De eerste prioriteit van het panel was om advies uit te brengen over ons
milieuverbeteringsplan. Panelleden bewaken inmiddels onze vorderingen,
samen met een externe accountant. Aan het eind van 2006 waren de acties
in het kader van het plan voor ongeveer 85% afgerond. Wij hebben er hard
aan getrokken om de betrekkingen te herstellen. We werken nu met het
panel aan voltooiing van de resterende taken en aan een nieuw plan om ons
te helpen meer te doen dan de wet eist.
Ook hebben wij het panel gevraagd hoe wij onze communicatie konden
verbeteren. Ons doel was te horen wat onze buren ervan vonden en hun
beter inzicht in onze operaties en verbeteringsplannen te geven. Op
aanbeveling van het panel hebben wij toen, naast onze nieuwsbrieven en
maandelijkse columns in de krant, een mobiel informatieloket ingesteld.
Raffinaderijmedewerkers gebruiken die om naar de bezwaren van het
publiek te luisteren, informatie te geven en vragen te beantwoorden.

“STEMMEN”

Als voorzitter van de Community Advisory
Panel van de raffinaderij en gekozen raadslid
van de gemeente Greater Geelong sta ik
voortdurend in contact met inwoners, die
vrijelijk uiting geven aan hun bezorgdheid.
Velen van hen zijn er inmiddels van overtuigd
dat Shell haar verontreiniging te verlagen en
echt doet wat zij zegt. Ik ben vooral onder de
indruk van het feit dat de raffinaderij heeft
toegezegd daarbij verder te gaan dan de wet
eist. Dat is erg bemoedigend voor de mensen
in Geelong.
Lou Brazier
VOORZITTER VAN DE COMMUNITY ADVISORY PANEL

VOORMALIG BURGEMEESTER VAN PINEDALE, WYOMING
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AFRIKAANSE LANDEN WAAR SHELL
OPEREERT

Lokale ontwikkeling
Onze grootste ontwikkelingsbijdrage is het
verschaffen van de energie en de
petrochemische producten die moderne
economieën nodig hebben. Toch bevorderen
wij de lokale ontwikkeling ook op andere
manieren: door overheidsinkomsten te
genereren en overheden te stimuleren die
middelen verstandig te besteden; door
afzetmogelijkheden voor lokale
toeleveranciers en werkgelegenheid voor de
lokale bevolking te creëren; en door
maatschappelijke investeringsprogramma's te
steunen, waaronder die van de
onafhankelijke Shell Foundation.
Zorgen dat betalingen aan de overheid ten
goede komen aan de samenleving
Voor energieproducerende landen zijn royalty's
vaak de belangrijkste bron van inkomsten. Mits
goed beheerd, kunnen die middelen brede
economische en maatschappelijke ontwikkeling
brengen; zo niet, dan kan dat geld corruptie,
sociale ongelijkheid en maatschappelijke conflicten
in de hand werken.
Ofschoon de desbetreffende regering de
verantwoordelijkheid heeft om deze middelen ten
voordele van de samenleving aan te wenden,
kunnen wij daarbij helpen en doen wij dat ook.

Onze bijdrage
in Afrika[A]

$ 500 miljoen
aan salarissen voor ruim 8,000
medewerkers in Afrika

$ 2 miljard

[B]

besteed bij Afrikaanse toeleveranciers

$ 6 miljard
aan vennootschapsbelasting,

omzetbelasting en royalty's

afgedragen aan Afrikaanse regeringen

$ 22 miljoen

[B]

geschonken via maatschappelijke
investeringen

[A] Door bedrijven waarin wij overwegende zeggenschap hebben
[B] Ontleend aan onze jaarlijkse interne enquête (meer hierover op blz. 37)
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Eén manier is het geven van het goede voorbeeld
via ons zero tolerance-beleid inzake
steekpenningen (blz. 20). De andere manier is
krachtige steun aan het Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI). Dat eist van
mijnbouwbedrijven en oliemaatschappijen dat zij
hun betalingen aan regeringen van gastlanden
publiceren en stimuleert die regeringen tot
transparante verantwoording van de besteding van
die middelen. Door het agressieve opereren van
nieuwe concurrenten in Afrika en Centraal-Azië
zien wij de noodzaak van het EITI alleen maar
groter worden. In 2006 hebben wij wederom onze
betalingen aan de Nigeriaanse overheid
gerapporteerd en onze betrokkenheid bij het EITI
vergroot; wij zijn lid van de board en blijven de
programma's in Azerbeidzjan, Kameroen, Gabon
en Kazakstan steunen.
In 2006 hebben wij ruim $ 17 miljard aan
vennootschapsbelasting en $ 1,6 miljard aan
royalty's afgedragen en namens regeringen $ 71
miljard aan accijnzen en omzetbelastingen geïnd.
Lokaal inkopen
Inkoop bij lokale toeleveranciers is voor ons een
bijzonder doeltreffende manier om ontwikkeling te
stimuleren in de plaatsen waar wij werken. Lokaal
inkopen draagt rechtstreeks bij aan de lokale
economie, creëert werkgelegenheid en bouwt
vaardigheden op. Wij stimuleren actief het gebruik
van lokale toeleveranciers en contractors en trainen
lokale bedrijven zodat zij aan onze normen
voldoen en als volwaardig mededinger op
aanbestedingen kunnen inschrijven. Zo hebben wij
bijvoorbeeld voor Russische bedrijven die waren
gevraagd om in te schrijven op grote
constructiecontracten bij het Salymolieproductieproject in Siberië een reeks

voorlichtingsbijeenkomsten over onze
aanbestedings- en contracteisen en het proces van
online bieden georganiseerd. Dankzij deze en
andere inspanningen waren de aan het eind van
2006 toegewezen contracten voor 80% van hun
waarde aan Russische bedrijven gegund.
Wij helpen lokale gemeenschappen bij de
oprichting van ondernemingen die ons goederen
en diensten leveren. Bijvoorbeeld, bij het
Athabasca-oliezandenproject heeft Shell Canada de
naburige inheemse gemeenschap geholpen bij het
starten van vrachtwagen-, onderhouds-, cateringen beveiligingsbedrijven. Zij werken nu voor het
project en voor andere
oliezandexploitatiebedrijven.
Volgens een jaarlijkse interne enquête onder onze
hoogst leidinggevenden in een land hadden wij in
2006 in meer dan 90% van de
ontwikkelingslanden waar wij werken programma's
ter bevordering van het gebruik van lokale
toeleveranciers (meer hierover op blz. 37). Naar
schatting hebben wij in deze landen voor ongeveer
$ 10 miljard aan goederen en diensten bij het
lokale bedrijfsleven betrokken. Lokale inkoop
helpt tevens om kansen voor minderheden en
vrouwen te creëren. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld
steunen wij het overheidsbeleid en gaat ruim 60%
van onze uitgaven naar bedrijven onder het "black
economic empowerment"-programma. In de
Verenigde Staten blijven wij ons inzetten voor
bedrijven die door minderheidsgroepen en
vrouwen worden gedreven.
Regeringen van gastlanden stellen soms lokale
inkoop of gebruik van lokale arbeidskrachten als
eis. In 2006 voldeed Sakhalin Energy wederom aan
de lastige doelstelling om materialen en diensten
voor het Sakhalin II-project (blz. 34) voor 70% uit
Rusland te betrekken.
Maatschappelijke investeringen
Een andere, zij het bescheidener bijdrage aan
lokale ontwikkeling is onze steun aan
maatschappelijke ontwikkelingsprojecten. Uit
dezelfde interne enquête onder onze landelijk
hoogst leidinggevenden komt naar voren dat wij in
2006 ongeveer $ 140 miljoen aan
maatschappelijke-investeringsactiviteiten hebben
besteed. De omvangrijkste programma's waren in
Nigeria en de Verenigde Staten. Dit bedrag staat
los van de activiteiten van de onafhankelijke Shell
Foundation (zie inzet).

Additionele informatie op internet:
• Hoe wij ons inzetten voor transparantie bij betalingen
aan regeringen.
• Voorbeelden uit onze belangrijkste maatschappelijkeinvesteringsprogramma's.
• Onze volledige bijdrage aan de VNMillenniumdoelstellingen.

www.shell.com/development

Millenniumdoelstellingen
In 2000 zijn door de Verenigde Naties zogeheten
Millenniumdoelstellingen (Millennium Development
Goals - MDG's) geformuleerd. Dit zijn acht
doelstellingen die in 2015 moeten zijn gehaald,
waaronder halveren van de allerergste armoede,
ombuigen van de verspreiding van hiv/aids en
waarborgen van milieuduurzaamheid. Realisering van
die doelstellingen is primair overheidsafhankelijk
omdat armoedebestrijding draait om effectieve
openbare instellingen die bedrijven in de gelegenheid
stellen werkgelegenheid en welvaart te creëren.
Wij onderschrijven de MDG's. Verreweg onze
grootste bijdrage is het leveren van de moderne
energie die nodig is voor economische en
maatschappelijke ontwikkeling. Wat vooral
belangrijk is, is elektriciteitsvoorziening voor de bijna
1,6 miljard mensen die nu stroom ontberen.
Via onze operaties genereren wij lokale
werkgelegenheid, contracten en overheidsinkomsten
in 50% van de vijftig armste landen ter wereld. Wij
helpen ook via de onafhankelijke Shell Foundation
(zie inzet) en onze eigen maatschappelijkeinvesteringsprogramma's. Voorbeelden daarvan zijn
actie tegen hiv/aids, bestemd voor medewerkers, hun
gezinnen en gemeenschappen in samenwerking met
de Global Business Coalition en de strijd tegen
malaria onder de omwonenden van onze operaties in
de Filipijnen (zie onder).

Een mede door de Shell Foundation
gefinancierde Metrobus.

De Shell Foundation: ondernemen als oplossing
voor armoede
De Shell Foundation is een onafhankelijk fonds
dat in 2000 is opgericht met een schenking van
$ 250 miljoen van Shell. Het fonds heeft ten
doel duurzame oplossingen te vinden en te
ontwikkelen voor problemen op het vlak van
armoede, energie en milieu.
Ondernemers in Afrika eerst
In 2004 gaf de Foundation startkapitaal voor
computers en training aan een Oegandees
bedrijfje in gedroogd fruit en hielp zij het om
van een lokale bank financiering voor de bouw
van een nieuwe fabriek los te krijgen. Nu, twee
jaar later, zijn er honderden banen gecreëerd en
verkoopt het bedrijf zijn fruit in ruim
zevenhonderd supermarkten in het Verenigd
Koninkrijk.

“STEMMEN”
WEG MET DE MUG: MALARIA IN DE FILIPIJNEN

Samen met de lokale overheid en de bevolking
werken Shell Philippines en de Pilipinas Shell
Foundation aan uitbanning van malaria in het
gebied nabij ons Malampaya-gasproject. Dit is
een van de ergst getroffen regio's in de
Filipijnen. De resultaten van het programma zijn
sensationeel. Het aantal doden als gevolg van
de ziekte is gedaald van 85 in 2000 tot twintig
in 2006. Dit succes is voor een deel te danken
aan de probleemoplossende vermogens die wij
routinematig op het werk toepassen. Wanneer
wij naar gas boren, wijst de wetenschap waar
we dat niet moeten doen vaak de weg naar
waar we wel moeten boren. Die benadering
werkte ook in dit geval. In plaats van te
proberen de malariamuggen uit te roeien,
hebben wij ons als doel gesteld ze van de
mensen weg te houden – vooral 's nachts – en
voor snelle behandeling te zorgen als iemand
toch de symptomen ontwikkelt. In het kader van
het programma zijn muskietennetten verstrekt
aan gezinnen in gebieden met een hoog risico
en is ervoor gezorgd dat elk dorp over een
microscoop beschikt, met gezondheidswerkers
die zijn getraind in het gebruik ervan. Nu
hoeven de mensen niet meer een dagenlange
reis te maken om een juiste diagnose en een
behandeling te krijgen.
Ding Roco

De Foundation investeert meer dan $ 50
miljoen om andere Afrikaanse ondernemers te
helpen zowel financieel rendement als de
hoognodige werkgelegenheid te creëren.
Dit is een voorbeeld van de
“ondernemingsbenadering" van de Shell
Foundation – oplossingen ontwikkelen die
zichzelf snel kunnen bedruipen en makkelijk
door anderen kunnen worden gekopieerd zodat
zij zich verbreiden.
De Foundation gebruikt deze aanpak omdat zij
van oordeel is dat te veel programma's in
ontwikkelingslanden op de eerstvolgende
hulpcheque vertrouwen - die vaak niet komt. In
tegenstelling tot de meeste door bedrijven
ingestelde stichtingen deelt de Shell Foundation
dus geen cheques aan goede doelen uit, maar
handelt zij als een belegger en zoekt zij naar
oplossingen die rendement kunnen opleveren zowel financieel als maatschappelijk.
Als een organisatie moeite heeft om zichzelf te
bedruipen, helpt de Foundation met
commerciële knowhow, discipline en
vaardigheidstraining. Dit gebeurt door
deskundigen uit het bedrijfsleven, waaronder
soms ook Shell-medewerkers.
Verkeersopstoppingen en luchtvervuiling
De Foundation werkt aan vermindering van de
verkeersopstoppingen en de luchtvervuiling in
grote steden als Istanbul, Hanoi en Sjanghai. In

Mexico-stad heeft zij geholpen bij de invoering
van Metrobus – een innovatieve route waarop 97
grote bussen rijden. Al na anderhalf jaar
vervoerde Metrobus de honderdmiljoenste
passagier. Het is in de plaats gekomen van
driehonderdvijftig kleinere bussen, de reistijden
zijn gehalveerd en de luchtvervuiling is
verminderd.
Killer in de keuken
Meer dan de helft van de wereldbevolking kookt
nog steeds op hout, mest of andere biomassa. De
rook daarvan maakt naar schatting 1,6 miljoen
dodelijke slachtoffers per jaar en is daarmee de
op drie na belangrijkste doodsoorzaak in de
derde wereld. De Foundation gebruikt een
commerciële aanpak voor het probleem. Zij
hoopt de komende vijf jaar twintig miljoen
kookstellen te kunnen leveren, die niet zo veel
gevaarlijke rook produceren en minder brandstof
verbruiken.
Overschakelen op organische teelt
Door het leveren van organische meststoffen en
commerciële ondersteuning bewijst de
Foundation dat katoenverbouwers in
ontwikkelingslanden ondanks een geducht
overgangsproces van drie tot vijf jaar toch de
overstap kunnen maken van teelt waarbij veel
pesticiden worden gebruikt naar organische teelt.
Door op organische productie over te schakelen
wordt de bodem vruchtbaarder, houdt hij water
beter vast en neemt ook de
bodemverontreiniging af. Tevens garandeert het
de boeren een eerlijke prijs voor hun productie.
Een boer die de overstap heeft gemaakt, zegt:
“De bodem wordt er beter van, het milieu ook
en door wisselbouw krijgen we nu gezonder
voedsel voor eigen gebruik en voor onze
afnemers”.
In India hebben ruim negenhonderd boeren met
hulp van het programma een organischeteeltcertificering gekregen. Inmiddels worden op
een paar duizend hectare gewassen organisch
geteeld en vindt het model snel bredere ingang.
Additionele informatie op internet:

www.shellfoundation.org

SHELL PHILIPPINES
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Maatstaven, bestuur en toezicht,
controlemiddelen en prikkels
Het centraal stellen van duurzame
ontwikkeling bij onze manier van werken
vergt de juiste maatstaven, goed bestuur en
toezicht, goede controlemiddelen en de juiste
prikkels. Die worden hier kort weergegeven
en op onze website nader beschreven.
In 2006 hebben wij verdere stappen gezet om
helder te maken wat wij van onze medewerkers
verwachten, hun vaardigheden te vergroten en om
onze kennis beter binnen Shell uit te wisselen.
Maatstaven
Alle bedrijven en joint ventures waarin wij
overwegende zeggenschap hebben – bijvoorbeeld
als meerderheidsaandeelhouder of als operator –
passen onze Algemene Beleidsuitgangspunten,
onze Gedragscode en de andere onderdelen van het
Shell Control Framework toe.
Onze Beleidsuitgangspunten eisen naleving van
alle toepasselijke wetten en steun aan
mensenrechten. Zij verbieden omkoperij, fraude
en concurrentievervalsing en verlangen dat wij
bijdragen aan duurzame ontwikkeling, mede in
dialoog met externe belanghebbenden.
Deze bedrijven en joint ventures moeten tevens de
voor heel Shell geldende milieu- en
maatschappelijke maatstaven aanhouden. Dat zijn
onder meer het beleid en de inzet van de Groep
inzake HSE en standaarden voor dierproeven,
biodiversiteit, klimaatverandering, milieubeheer,
gezondheidsbeheer, beveiliging, kwaliteit van
schepen en onze relatie met onze mensen.
Wij eisen dat contractors onze HSE-maatstaven in
acht nemen en verwachten van hen dat zij onze
Beleidsuitgangspunten of gelijkwaardige
bedrijfsprincipes hanteren wanneer zij voor ons
werken. Ook stimuleren wij joint ventures waarin
wij geen overwegende zeggenschap hebben alsook
onze toeleveranciers om principes en HSE-

Nieuw in 2006
• Eerste Shell-brede Gedragscode
gelanceerd.
• Herziene richtlijnen voor nieuwe
upstreamprojecten, zodat milieu- en
maatschappelijke afwegingen in een
vroeger stadium bij belangrijke besluiten
worden meegenomen.
• Richtlijnen voor verantwoorde openbare
pleidooien.
• Eerste cursussen in het kader van de
Project Academy om
projectbeheervaardigheden te vergroten
en best practice uit te wisselen.
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maatstaven te hanteren die gelijkwaardig zijn aan
die van Shell. Als deze contractors, toeleveranciers
en joint ventures niet binnen een redelijk
tijdsbestek aan onze verwachtingen kunnen
voldoen, dan zijn wij genoodzaakt de relatie te
herzien. Dit kan uitmonden in stopzetting van die
relatie.

Ook zorgen wij dat onze eisen aansluiten bij
externe richtlijnen en standaarden, zoals de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, het UN Global Compact, de OESOrichtlijnen voor multinationale ondernemingen en
het Extractive Industries Transparency Initiative
(blz. 28).

Onze Beleidsuitgangspunten en maatstaven komen
tot uitdrukking in onze bedrijfsprocessen. Zij
maken deel uit van onze beoordelingscriteria voor
investeringsvoorstellen en in de planning en het
ontwerp van grote nieuwe projecten. Bijvoorbeeld,
bij alle belangrijke investeringsbesluiten nemen wij
de verwachte toekomstige kosten van de CO2uitstoot in aanmerking. Er moet een
effectbeoordeling zijn gemaakt voordat wij
werkzaamheden aan een project of op een
bestaande faciliteit serieus ter hand nemen. De
acties die in de effectbeoordeling zijn aangewezen,
moeten onderdeel zijn van het ontwerp en de
uitvoering van het project. Bovendien moeten al
onze belangrijke raffinaderijen en chemische
complexen, en onze upstreamoperaties met een
potentieel grote maatschappelijk invloed, over
maatschappelijke-prestatieplannen beschikken.

Bestuur en toezicht
De Social Responsibility Committee van onze
Board beoordeelt ons beleid en onze resultaten op
het gebied van duurzame ontwikkeling (zie inzet).
De Chief Executive is verantwoordelijk voor
duurzame ontwikkeling. Namens hem fungeert de
Corporate Affairs Director als voorzitter van de
Group Sustainable Development and HSE
Executive, die de resultaten beoordeelt en
prioriteiten, kernindicatoren en doelen stelt. De
centrale Social Performance Management Unit, de
Group HSE Function en de afdeling Group Issues
Management kijken kritisch naar onze businesses
en helpen die de vaardigheden te ontwikkelen die
zij nodig hebben, kennis uit te wisselen en een
consequente aanpak van hun milieu- en
maatschappelijke vraagstukken te hanteren.

In die plannen staat hoe de faciliteit omgaat met
maatschappelijke effecten en hoe zij voordelen
voor de lokale samenleving zal genereren (blz. 26).
In 2006 heeft ons bedrijfssegment Exploratie &
Productie de milieu- en maatschappelijke eisen die
het aan nieuwe projecten in de allervroegste stadia
van het projectontwerp stelt, verder aangescherpt.
Daarbij zijn voor het eerst door ter zake kundigen
vanuit de business zelf en de centrale functies
beoordelingen gemaakt van onze zeventig
belangrijkste nieuwe olie- en gasconcessies.
Sommige van deze projecten verkeren nog in de
exploratiefase of in de vroege ontwerpfase.

Duurzame ontwikkeling is onderdeel van de taak
van iedere manager. Die krijgt daarbij
ondersteuning van specialisten in HSE,
maatschappelijk presteren, beveiliging,
personeelszaken en financiën. Elk van onze
businesses is verantwoordelijk voor het voldoen
aan onze eisen en het behalen van zijn eigen
doelstellingen op dit gebied.

Controlemiddelen versterken en prikkels
afstemmen
Naleving van onze Beleidsuitgangspunten en
Groepsstandaarden wordt bewaakt door middel
van een jaarlijks ‘assurance letter’-proces, waarbij
de betreffende topfunctionaris aan de Chief
Executive verantwoording aflegt over de resultaten
van zijn of haar business of functie. Die resultaten
worden gerapporteerd aan de Audit Committee
van de Board.
Ook controleren wij regelmatig de HSEmanagementsystemen van onze faciliteiten. Al
onze belangrijke complexen moeten volgens
internationale milieunormen, bijvoorbeeld ISO
14001, extern gecertificeerd zijn. Onze
Gedragscode bevat gedetailleerde richtlijnen voor
het gedrag dat onze Beleidsuitgangspunten van
onze medewerkers verlangen (blz. 21).
Daarnaast worden wij door externe panels en
waarnemers geholpen bij de bewaking van onze
milieu- en maatschappelijke prestaties. Zo
beoordeelt een panel van wetenschappelijk
deskundigen bijvoorbeeld de naleving van onze
dierproevenstandaard.
Bij een aantal downstreamfaciliteiten worden onze
maatschappelijk prestaties gevolgd door panels uit
de samenleving, die ons tevens adviseren (bblz.
26–27). Onafhankelijke deskundigen volgen de
aanleg van de pijpleiding van Sakhalin Energy en
de inspanningen van die joint venture om nadelige
gevolgen voor de westelijke grijze walvis te
vermijden (bblz. 34–35).
Duurzame ontwikkeling speelt ook mee in de
personeelsbeoordelingen en het salaris. In 2006
vormde duurzame ontwikkeling wederom 20%
van de scorecard van Shell als geheel.

Vaardigheden uitbouwen en best
practice uitwisselen in de Project
Academy.

De Social Responsibility Committee
Er zijn vier Commissies van de Board van Royal Dutch Shell plc. Een daarvan is de Social
Responsibility Committee. Zij evalueert en brengt advies uit over ons beleid en onze prestaties in de
context van de Beleidsuitgangspunten, de Gedragscode, het HSE-beleid en andere relevante milieu- en
maatschappelijke standaarden en belangrijke vraagstukken van openbaar belang. De Commissie bestaat
uit drie Non-executive Directors, waaronder oud-premier Wim Kok als Voorzitter.
Namens de Board speelt de Commissie een actieve rol bij de beoordeling van en het adviseren over onze
activiteiten op dit gebied. Zij komt vier maal per jaar bijeen, ontvangt rapporten en spreekt met het
management over onze algehele HSE- en maatschappelijke prestaties en over ons beheer van milieu- en
maatschappelijke effecten bij grote projecten en operaties. Zij heeft bemoeienis met de concepten van
dit verslag en beoordeelt die. Daarbij horen persoonlijke bijeenkomsten met onze External Review
Committee. De Social Responsibility Committee gaat ook naar Shell-locaties toe en ontmoet daar lokale
medewerkers en externe stakeholders om zo uit eigen waarneming inzicht te krijgen in de operationele
prestaties van de locatie, hoe de relaties met de lokale samenleving liggen en hoe onze maatstaven in
praktijk worden gebracht. In 2006 heeft de Commissie bezoeken afgelegd aan onze aardgasprojecten in
Corrib, in Ierland, en Pinedale, in de Amerikaanse staat Wyoming, en aan de raffinaderij van de Motivajoint venture in Port Arthur, in Texas. Ook was zij in New Orleans om te zien hoe het herstel van de
stad vorderde na de orkanen van 2005 en om inzicht te krijgen in de bijdrage van Shell. Begin 2007
heeft de Commissie onze operatie op het eiland Sakhalin bezocht en zijn Wim Kok en de Voorzitter van
de Board naar Nigeria geweest. Na elk bezoek bespreekt de Commissie haar bevindingen met de Board,
in tegenwoordigheid van de voor dat project of die locatie verantwoordelijke Executive Director.

“

Als Commissie maken wij er serieus werk van om uit de eerste hand te weten te komen
hoe het met de milieu- en maatschappelijke prestaties van het bedrijf staat, inclusief de
relaties met lokale gemeenschappen. Onze locatiebezoeken spelen daarbij een cruciale
rol, want dan kunnen wij rechtstreeks met lokale Shell-medewerkers en hun externe
stakeholders praten.
Wim Kok

”

Additionele informatie op internet:
• Meer over onze Shell-brede milieu- en maatschappelijke
verplichtingen en maatstaven.
• Hoe wij milieu-, maatschappelijke en
gezondheidseffectbeoordelingen uitvoeren.
• Meer over onze corporate governance (inclusief
de taakomschrijving van onze Social Responsibility
Committee).

www.shell.com/makingithappen
Maarten van den Bergh

Wim Kok

Nina Henderson
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Werken in lastige locaties
Hoe wij op twee van onze belangrijkste
en lastigste locaties met milieu- en
maatschappelijke bezwaren omgaan.

Nigeria
Interview met Basil Omiyi, door Roger
Hammond

Basil Omiyi
MANAGING DIRECTOR SPDC, COUNTRY CHAIR VAN SHELL IN NIGERIA

Roger Hammond
DIRECTEUR ONTWIKKELING, LIVING EARTH

In 2006 gaf het geweld in de Nigerdelta
een alarmerende escalatie te zien. Wat is
daar aan de hand?
Er spelen drie dingen. Ten eerste de armoede in de
Delta. Daar wordt wat aan gedaan, maar niet snel
genoeg. Ten tweede de manier waarop de Delta in
de landelijke politiek wordt vertegenwoordigd. En
ten derde de toename van de georganiseerde
misdaad, aangewakkerd door grootschalige diefstal
van ruwe olie. Bekijk die zaken als elkaar
overlappende cirkels – hoe groter de overlap, des te
groter de crisis.
Dat de huidige crisis deze omvang heeft bereikt,
komt door de naderende presidentsverkiezingen
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[april 2007 - red.]. De politiek gedreven milities
blijven de vrijlating eisen van een voormalige
Gouverneur en van een militieleider die wordt
vastgehouden op beschuldiging van hoogverraad.
Daarnaast eisen zij onder meer een groter aandeel
in de olie-inkomsten voor de Deltastaten.
De geweldstoename is slecht voor de Delta en
slecht voor Nigeria. Wij waren genoodzaakt om de
meeste faciliteiten in de westelijke Nigerdelta stil te
leggen, waardoor de productie in 2006 met 50%
afnam. Militante strijders hebben pompstations en
pijpleidingen gesaboteerd en het ons in veel
gevallen onmogelijk gemaakt om deze faciliteiten
te bereiken om de schade te herstellen of normaal
onderhoud te plegen. Volgens een schatting van
het Nigeriaanse Ministerie van Financiën heeft de
crisis de regering inmiddels $ 4,4 miljard aan
inkomsten gekost.
Vorig jaar zijn 54 van onze medewerkers en
contractors ontvoerd. Negen zijn bij aanslagen of
ontvoeringen gedood. Dit is een vreselijk verlies,
dat ik mij persoonlijk erg aantrek.
Is het risico niet groot dat de regering militair
ingrijpt en dat daarbij mensenrechten
worden geschonden?
Ik denk van niet. De regering weet dat je door het
inzetten van zware middelen het risico loopt dat je
verdere incidenten uitlokt en de steun van de
lokale bevolking verliest. De regeringsaanpak tot
dusver is om het voortouw te nemen bij de
ontwikkeling, de dialoog voort te zetten en
uiteindelijk orde en gezag te verbeteren.
Onze rol als bedrijf is om die inspanning te
steunen en de regering te stimuleren de
mensenrechten te respecteren. Ik ben trots op de
manier waarop wij dat doen met de twee groepen
die in de Delta voor de beveiliging zorgen. De ene
is de Supernumerary Police, terzijde gestaan door

de Nigeriaanse politie. Zij beschermen onze
faciliteiten en zijn doorgaans ongewapend. We
spreken hun geweldsinstructie met hen af en
zorgen dat die met onze beveiligingsrichtlijnen
strookt. Ook zorgen wij voor hun training op het
gebied van mensenrechten en rapporteren wij
eventuele schendingen van onze
beveiligingsmaatstaven.
De tweede groep is de Joint Task Force. Het
militaire personeel daarvan bewaakt een paar van
onze faciliteiten die als nationale strategische
voorraden zijn aangemerkt. Wij maken ons
standpunt inzake de mensenrechten duidelijk aan
de Joint Task Force, inclusief onze verbondenheid
met de Voluntary Principles on Security and
Human Rights en onze richtlijnen voor het
gebruik van wapens. Al onze frontlinemedewerkers krijgen eveneens
mensenrechtentraining om hen te helpen onze
procedures te volgen en het beveiligingspersoneel
dat onze faciliteiten bewaakt, in de gaten te
houden.
Hoe groot is de kans op verzoening met de
Ogoni's?
Over het geheel genomen, ben ik voorzichtig
optimistisch. Wij zijn in 1993 uit Ogoniland
weggegaan en hebben daar sindsdien geen olie
meer geproduceerd. We hebben de concessie nog,
inclusief olieputten, die nog steeds af en toe
worden gesaboteerd of in brand gestoken.
Wij hebben steeds gezegd dat we pas terugkeren
als de plaatselijke bevolking daarmee akkoord gaat.
Daarom blijven wij onze steun geven aan het
verzoeningsinitiatief van de President, waarmee hij
probeert blijvende vrede en verzoening in
Ogoniland te bewerkstelligen.
Zowel de regering als de traditionele heersers
zeggen dat zij graag willen dat wij daar terugkeren.

WAAR GAAT HET OM?

The Shell Petroleum Development Company of
Nigeria (SPDC):
• Operator van Nigeria’s grootste joint venture op
het gebied van olie en gas (Nigerian National
Petroleum Company 55%, Shell 30%, EPNL
10%, Agip 5%).
• Produceert in een normaal jaar ongeveer 40% van
alle olie uit het land uit meer dan 1000 putten op
het vasteland in de Nigerdelta.
• Genereert per geproduceerd vat ruim $ 40 voor
de regering (en $ 1,46 voor Shell) bij een olieprijs
van $ 50 per vat.
Shell Nigeria Exploration and Production
Company (SNEPCo):
• Operator en 55% aandeelhouder van het
offshore-olieveld Bonga, Nigeria’s eerste
diepwaterproject.
Nigeria Liquefied Natural Gas Company
(NLNG):
• Joint venture (Shell 26%), die 8% van al het
LNG ter wereld produceert.
Door Shell gerunde operaties in Nigeria betaalden in
2006 $ 3,5 miljard aan belastingen en royalty's aan
de regering.

Bij mijn ontmoetingen met Ogoni-leiders hebben
zij gezegd dat we het verleden moeten laten rusten
en om de tafel moeten gaan zitten. Daarbij zijn
geduld en begrip nodig, maar ik denk dat we
uiteindelijk ons doel zullen bereiken.
U heeft het tot een prioriteit gemaakt om de
corruptie bij Shell in Nigeria aan te pakken.
Is dat geen onbegonnen werk?
Ondanks de veiligheidscrisis hebben we in 2006
volop aandacht besteed aan dit probleem bij
SPDC en onze andere operaties in Nigeria.
Integriteit is onderdeel van de individuele
beoordeling. SPDC publiceert bewezen gevallen
van corruptie op haar website, dus de mensen
weten wat er gebeurt als zij over de schreef gaan.
Shell wordt ervan beschuldigd dat zij in
Nigeria lagere milieunormen hanteert. Is dat
waar?
Absoluut niet. Wij passen wereldwijd dezelfde
Shell-standaarden toe en al onze faciliteiten in
Nigeria zijn door externe inspecteurs gecertificeerd
volgens ISO 14001. Wel hebben we een
aanzienlijke achterstand bij het werk aan de
integriteit van onze installaties om lekkages en het
affakkelen te verminderen. Die achterstand komt
door jarenlange onderfinanciering door partners,
operationele problemen en meer onlangs het feit
dat we niet veilig bij onze faciliteiten konden.
In 2006 hebben we ondanks de veiligheidscrisis
vooruitgang geboekt met het werk aan de
integriteit van onze installaties. Bijvoorbeeld, van
de 253 met olie verontreinigde oude locaties die in
2006 voor sanering op het programma stonden, is
het ons gelukt om de 179 sites waar we bij konden
te herstellen. We hebben de voor 2006 geplande
pijpleidinginspecties voltooid voor zover we erbij
konden – ongeveer de helft van het oorspronkelijk
geplande totaal. Momenteel zijn we in gesprek
over verschillende manieren om dit werk samen

met de regering te financieren, waardoor het in de
toekomst veel sneller zou gaan.
U noemde het affakkelen al even – gaat u
uw toezegging waarmaken om het continu
affakkelen te beëindigen?
Op dit moment is er al geen sprake meer van
continu affakkelen van aardgas op onze offshoreoperaties en bij NLNG. Wij houden vast aan ons
voornemen om het continu affakkelen bij de ruim
duizend putten van de SPDC-joint venture in
2009 beëindigd te hebben. Wij denken dat dat
nog steeds haalbaar is, mits we er op tijd bij
kunnen en de benodigde financiering rond is. Ik
kan helaas niet specifieker zijn. Door de
veiligheidssituatie weten we niet precies wanneer
we naar bepaalde locaties kunnen terugkeren.
Maar zodra we daar zijn, zullen we de nog
resterende gasverzamelprojecten versneld
aanpakken, in veel gevallen in het kader van het
herstelwerk dat nodig is om stilgelegde faciliteiten
weer in bedrijf te krijgen. Beëindiging van het
continu affakkelen is een enorm karwei. We
hebben er sinds 2000 al ruim drie miljard in
geïnvesteerd en hadden het affakkelen in 2005 met
30% teruggedrongen. In 2006 zijn we erin
geslaagd om in ieder geval op één site
gasverzamelapparatuur te installeren.
Het is duidelijk dat veel afhangt van de
veiligheidssituatie. Wat is de uitweg uit de
huidige crisis?
De drie overlappende cirkels van de crisis moeten
van elkaar worden losgemaakt. Ontwikkeling is het
belangrijkst. Als je daarmee vooruitgang boekt,
helpt dat om het geweld aan te pakken. Het zou
de steun ondermijnen die criminelen nu genieten,
omdat zij zich voordoen als de stem van de
onderdrukten. Er gaat inmiddels genoeg geld naar
de staatskas voor de ontwikkeling van de Delta. De
vier Deltastaten waar wij nu werken, krijgen meer
dan $ 3,5 miljard per jaar van de federale overheid.

Alleen wordt dat geld niet goed gebruikt vanwege
corruptie en gebrek aan lokale capaciteit om het te
investeren.
Dus een probleem voor de regering, niet
voor Shell?
Nee. Wij zijn een deel van het leven in de Delta en
Nigeria. Ons succes hangt af van vrede en
voorspoed hier. Wij zijn vast van plan te helpen
die te realiseren. We doen dat niet alleen door
overheidsinkomsten uit olie en gas te genereren;
we helpen de regering om openbare instellingen te
versterken, bijvoorbeeld via het Extractive
Industries Transparency Initiative en via onze
relaties met internationale
ontwikkelingsdeskundigen. Wij helpen ook met
onze eigen ontwikkelingsprogramma's. De door
Shell gerunde operaties hebben in 2006 ruim $ 59
miljoen [Shell-aandeel $ 18 miljoen] aan deze
programma's uitgegeven en hebben daarbovenop
$ 114 miljoen [Shell-aandeel $ 61,5 miljoen] aan
de Nigerdelta Development Commission van de
overheid bijgedragen.
Hoe ziet u over het geheel genomen de
toekomst voor de Delta en de operaties van
Shell daar?
Dit is voor alle Nigerianen een erg spannende tijd.
Ik ben blij dat onze offshore-operaties en de
NLNG-joint venture in deze periode zo succesvol
hebben kunnen groeien. Mijn grootste zorg blijft
de veiligheid – zowel van onze medewerkers en
contractors als van de lokale gemeenschappen. Wij
werken met al onze inzet samen met de regering
om vrede en veiligheid in de Delta te bevorderen
en de ontwikkeling te brengen waaraan die regio
zo'n behoefte heeft.
Additionele informatie op internet:

www.shell.com/nigeria
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WERKEN IN LASTIGE LOCATIES

Sakhalin
Sakhalin II liet een tumultueus jaar 2006
achter zich met Gazprom in zicht als nieuwe
aandeelhouder en een principeakkoord met
de Russische regering over een gewijzigd
ontwikkelingsbudget voor Fase 2. Dit zijn
belangrijke stappen voorwaarts, die helpen
het project een goede uitgangspositie te
geven om de aanleg te voltooien, het eerste
LNG in 2008 af te leveren,
milieutoezeggingen te realiseren en blijvende
voordelen voor de lokale samenleving te
creëren.
Sakhalin II is typerend voor het soort projecten dat
nodig is als antwoord op de energie-uitdaging –
omvangrijk, complex en vaak in onontgonnen,
milieugevoelige locaties. Het voegt 6% toe aan de
huidige LNG-capaciteit van de wereld en helpt te
voorzien in de snel groeiende vraag naar aardgas in
Japan, Korea en Noord-Amerika. Succesvolle
voltooiing ervan helpt voorts Rusland om aan te
tonen dat het als gastheer kan blijven optreden
voor energieprojecten van wereldklasse met
buitenlandse partners. Bij een olieprijs van $ 34
per vat verdienen de federale en de lokale overheid
naar schatting $ 50 miljard aan Sakhalin II,
gerekend over de totale levensduur ervan.
Met de komst van Gazprom, die Shell toejuicht,
blijft Sakhalin II naar verwachting aanzienlijke
lange-termijnwaarde voor onze aandeelhouders
opleveren. Volgens de protocolvoorwaarden gaat
Sakhalin II bij piekproductie bijna 100.000 vaten
olie-equivalent per dag (waarvan twee derde
aardgas) toevoegen aan de productie van Shell en
creëert het de mogelijkheid tot uitbreiding van de
activiteiten met Gazprom in Sakhalin.
Nu de aanleg voor ongeveer 80% klaar is, is de
eerste prioriteit om het project draaiend te krijgen
– op tijd, veilig en verantwoord. Alle
aandeelhouders zetten zich volledig in om een

WAAR GAAT HET OM?

• Het grootste en meest complexe olie- en
LNG-project thans in aanbouw.
• Fase 1 van Sakhalin II begon in 1999 met de
olieproductie uit het eerste offshore-platform
in Rusland.
• De $ 20 miljard kostende Fase 2 omvat onder
meer twee offshore-platforms, ruim 1800 km
pijpleiding en de eerste LNG-installatie in
Rusland.
• Eind 2006 was de aanleg voor ongeveer 80%
voltooid. De LNG-productie moet in 2008
beginnen.
• Joint venture met Sakhalin Energy Investment
Company Ltd (SEIC) als operator.
• In december 2006 is een protocol ondertekend
voor de verkoop aan Gazprom van 50% van
de aandelen plus één van Sakhalin II voor een
bedrag van $ 7,45 miljard. Hierdoor
vermindert het aandeel van Shell in SEIC van
55% naar 27,5%, dat van Mitsui van 25%
naar 12,5% en dat van Mitsubishi van 20%
naar 10%.
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project op te leveren dat in alle opzichten, inclusief
milieu- en maatschappelijke prestaties, van
wereldklasse is.
Rivierkruisingen
Er is een nieuwe en transparante benadering
gekozen om wilde zalm tijdens de aanleg van de
landpijpleidingen van het project te beschermen.
De pijpleidingen kruisen ongeveer honderdtachtig
rivieren die voor de zalmpopulatie van belang zijn.
Sakhalin Energy eist van contractors dat zij voor
deze kruisingen redelijk onschadelijke technieken
gebruiken, inclusief 's winters werken als de
rivieren zijn dichtgevroren of een lage waterstand
hebben. Toen enkele contractors dat in de winter
van 2004/05 nalieten, staakte Sakhalin Energy de
werkzaamheden, verbeterde zij haar
controlemiddelen en riep zij de hulp van externe
deskundigen in. Onafhankelijke waarnemers en
vertegenwoordigers van milieubureaus werden
gevraagd om met eigen ogen te controleren hoe
elke effectgevoelige kruising in de winters van
2005/06 en 2006/07 werd aangelegd. Dit was een
primeur voor de olie-industrie. De bevindingen
van de waarnemers zijn te vinden op de website
van Sakhalin Energy.
De meeste van de effectgevoelige kruisingen zijn in
de winter van 2005/06 aangelegd. Naast de
voorzorgsmaatregelen die daarbij werden getroffen,
zijn tijdelijke erosiewerende middelen geplaatst en
is op het steile riviertalud langs het pijpleidingtracé
gras aangeplant om te voorkomen dat sediment bij
de voorjaarsdooi de rivier zou inspoelen. Enkele
rivieren vertoonden meer sedimentvorming dan
gepland. Het waarschijnlijke effect daarvan op de
omstandigheden voor de zalm is echter beperkt en
tijdelijk, want men verwacht dat deze rivieren
binnen twee à drie jaar weer hun normale toestand
zullen hebben bereikt. Eind april 2007 waren alle
effectgevoelige kruisingen voltooid.

De westelijke grijze walvis
De meeste kennis die wetenschapsmensen hebben
van de ernstig bedreigde westelijke grijze walvis,
die de zomermaanden voor de kust van het eiland
Sakhalin doorbrengt, is afkomstig van het $ 1
miljoen per jaar kostende research- en
volgprogramma dat Sakhalin Energy en Exxon
Neftegas Ltd al vele jaren sponsoren.
Sakhalin Energy heeft bij onafhankelijke
deskundigen advies ingewonnen over bescherming
van de walvissen tijdens de aanlegwerkzaamheden
offshore. De offshore-pijpleiding van het project is
twintig kilometer verder van de foerageergronden
van de walvissen vandaan gelegd en er wordt
gebruik gemaakt van geavanceerde akoestische
instrumenten en strenge snelheidsbeperkingen voor
schepen om verstoring tot het minimum te
beperken. Het effect op de walvissen is zorgvuldig
in de gaten gehouden en hun populatie is
toegenomen.
In 2006 is een langlopend adviespanel voor de
westelijke grijze walvis opgericht. De samenstelling
ervan is bepaald door de World Conservation
Union (IUCN). De wetenschappelijk deskundigen
ervan gaan de leefgewoonten van de walvissen
bestuderen en de effecten van het project tijdens
de afwerking en de exploitatie bewaken.
Milieuvergunningen
In oktober 2006 dreigde het Russische
milieuagentschap met opschorting van cruciale
vergunningen wegens overtreding van
milieuvergunningen. Deze vermeende schendingen
hadden niet tot langdurige milieuschade kunnen
leiden. Sakhalin Energy stelde een Milieuactieplan
op, dat na verdere aanpassing in maart 2007 ter
nadere beoordeling opnieuw bij de autoriteiten is
ingediend.

Duurzame voordelen voor de plaatselijke
bevolking
Sakhalin Energy helpt de eilandbewoners actief om
ook hen van de olie- en gasontwikkeling te laten
profiteren. Naast de $ 100 miljoen die de joint
venture aan het Ontwikkelingsfonds Sakhalin van
de regionale overheid heeft bijgedragen, wordt een
bedrag van $ 390 miljoen besteed aan
modernisering en nieuwe aanleg van infrastructuur
op het eiland.
Aan het eind van 2006 werkten 17.000
medewerkers en contractors aan Sakhalin II,
waarvan bijna 7.000 man lokaal personeel.
Wanneer de aanleg klaar is, zal het project minder
werkgelegenheid en bedrijfsactiviteiten bieden.
Toch is de verwachting dat Sakhalin II werk aan
ongeveer 2.400 man vast personeel zal bieden en
werkgelegenheid zal creëren voor ongeveer 7.000
lokale contractors en toeleveranciers. Goede
begeleiding van die overgang is een prioriteit voor
het eiland en voor Sakhalin Energy.
Inheemse bevolking
De grootschalige energieontwikkelingsprojecten
plaatsen de 3.500 inheemse bewoners van het
eiland voor uitdagingen. Sakhalin Energy heeft als
eerste bedrijf zijn steun en samenwerking
aangeboden aan de democratisch gekozen Sakhalin
Indigenous Minorities Council, die in 2005 als
vertegenwoordiging van deze minderheidsgroep is
opgericht. In 2006 hebben deze raad, de regionale
overheid en Sakhalin Energy het eerste vijfjarenontwikkelingsplan voor inheemse minderheden
gelanceerd. Dit plan is opgesteld in samenwerking
met de Wereldbank. Het wijst praktische manieren

aan om effecten op de inheemse bevolking als
gevolg van de olie- en gasontwikkeling te
verminderen en om zowel traditionele manieren
van levensonderhoud als duurzame
ondernemingen te bevorderen. Sakhalin Energy
zorgt voor de financiering ($ 1,5 miljoen) en is lid
van de groepen die zijn belast met het toezicht op
de uitvoering van het plan.
Projectfinanciering
Door de komst van Gazprom en de wijziging in
het aandeelhouderschap kan de manier veranderen
waarop het project wordt gefinancierd. Naar
aanleiding daarvan heeft de Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) zijn
beoordeling van het huidige financieringsvoorstel
begin 2007 gestaakt.
[Red.: tekst gefinaliseerd in 2007, toen de
onderhandelingen tussen de joint ventures en
Gazprom nog gaande waren].

Additionele informatie op internet:

www.sakhalinenergy.com

“STEMMEN”
WAARNEMER BIJ RIVIERKRUISINGEN

De afgelopen twee winters ben ik
werkzaam geweest als een van de
onafhankelijke waarnemers bij het
rivierkruisingenprogramma van Sakhalin
Energy. Wij hebben de pijpleidingaanleg
bewaakt waar die ecologisch gevoelige
rivieren kruist, hebben openbare rapporten
over de gevolgde werkwijze uitgebracht en
hebben de pijpleidingtechnici van het
project geadviseerd. We kregen onbeperkt
toegang tot de kruisingen die wij moesten
controleren en hadden de vrijheid om
eerlijk te rapporteren wat wij waarnamen.
Naar mijn mening heeft Sakhalin Energy
serieus de uitdaging opgenomen om te
zorgen dat haar contractors volgens haar
maatstaven werken. De naleving daarvan
is gestaag verbeterd, waardoor de
milieueffecten zijn verminderd.
Mark Dunnigan
AQUATISCH BIOLOOG
GOLDER ASSOCIATES LTD
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Prestatiegegevens
geconstateerd dat sommige controlemiddelen voor onze meting van 1990 niet
aan de huidige Shell-maatstaven voldoen. Naar aanleiding daarvan werken wij
aan verbetering van de controlemiddelen voor ons uitgangsniveau en voor alle
CO2-metingen.

Rapportage van milieu- en maatschappelijke gegevens verschilt in een aantal
belangrijke opzichten van rapportage van financiële gegevens. Door hun aard
zijn er inherente beperkingen aan de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid
van milieu- en maatschappelijke data. Sommige parameters zijn gebaseerd op
menselijk gedrag en worden dus beïnvloed door cultuur en persoonlijke
perceptie. Andere parameters berusten op complexe metingen die voortdurend
moeten worden bijgesteld. Weer andere zijn gebaseerd op ramingen en
modellering. Shell accepteert het feit dat haar gepubliceerde milieu- en
maatschappelijke gegevens aan deze inherente beperkingen onderhevig zijn.
Wij werken constant aan verbetering van de data-integriteit door de interne
controlemiddelen te versterken. In dit opzicht zijn de technieken voor het
meten van de CO2-niveaus sterk verbeterd sinds wij onze CO2-uitstoot in
1990 als uitgangsniveau stelden. Recent is door onze interne financiële dienst

MILIEU
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Broeikasgasemissies miljoen ton CO2-equivalent
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109
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99
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112
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Methaan (CH4) duizend ton
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522

456

398

315

241

234
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211
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Kooldioxide (CO2) miljoen ton

95

92

90

92
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106
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100

94

8,9

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

Affakkelen (alleen Exploratie & Productie) miljoen ton
Zwaveldioxide (SO2) duizend ton

343

337

304

277

274

270

292

304

300

Stikstofoxiden (NO2) duizend ton

230

252

218

202

213

213

219

197

184

NB

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

CFK's/halonen/trichloorethaan ton
Vluchtige organische verbindingen (VOC's) ton
K

Veiligheids- en milieugegevens worden ontleend aan bedrijven en joint
ventures waarin wij overwegende zeggenschap hebben en aan sommige
bedrijven waaraan wij operationele diensten verlenen. Deze gegevens worden
op 100%-basis gerapporteerd, ongeacht de grootte van ons belang in het
bedrijf. Operaties die tijdens het verslagjaar zijn aangekocht of afgestoten,
worden slechts opgenomen voor de periode van onze eigendom. Andere
gegevens worden ontleend aan externe bronnen, personeelsenquêtes en andere
interne bronnen. Dit wordt aangegeven en gerapporteerd.
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683
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Ongevaarlijk
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521
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490
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510
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668

Totaal afval
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761

740

890
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1.028

1.064

925

1.119

Waterverbruik

miljoen kubieke meter

244
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18,7

[C]

265

0,6
[B]
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Olie in effluent naar het oppervlaktewater duizend ton
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5,7
[A]

Afval duizend ton
[B]
[B]
[B]

522
1.060
[D]

1.582

Energie-intensiteit
K

Op onze raffinaderijen: Energie-intensiteitsindex

NB

NB

NB

NB

NB

86,5

85,9

85,0

83,9

84,0

K

Op onze chemische complexen: Chemie-energie-index

NB

NB

NB

100

101,4

99,7

98,3

93,3

95,8

92,5

K

Exploratie & Productie (gigajoule per ton productie)

NB

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

1,0

0,9

1,0

1,1

Shell

NB

NB

NB

NB

NB

31

39

31

32

28

Naaste concurrent

NB

NB

NB

NB

NB

19

31

24

28

25

K

Externe perceptie van milieuprestaties

[E]

Speciale doelgroepen – Percentage dat Shell als de beste/een van de beste aanwijst

Grote publiek – Percentage dat Shell als de beste/een van de beste aanwijst
Shell

NB

NB

NB

NB

NB

25

26

24

26

20

Naaste concurrent

NB

NB

NB

NB

NB

17

17

14

18

16

K

NB
[A]
[B]
[C]
[D]

[E]
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= kernindicatoren
= niet berekend
Aangepast van 323.000 naar 300.000 ton wegens een rekenfout bij een van onze operaties in Nigeria.
Foutieve gegevens in verslag over 2005.
Alle verslagjaren aangepast, waarbij koelwater dat slechts eenmalig door de installatie loopt en naar het milieu
wordt teruggevoerd, buiten beschouwing is gelaten.
De toename in 2006 komt hoofdzakelijk door verwijdering van ongevaarlijk afval na de orkanen van 2005 in de
Golf van Mexico en door de opname bij enkele downstreamoperaties van gevaarlijke en ongevaarlijke grond in
deze categorieën.
Volgens het Reputation Tracker-onderzoek, dat door onderzoekbureau Ipsos MORI namens ons in dertien van onze
belangrijkste markten wordt gehouden, handhaven wij de hoogste score binnen de olie-industrie voor
“milieuverantwoordelijkheid”. In de zeven markten die wij met onze naaste internationale concurrent gemeen
hebben, geven de speciale doelgroepen ons echter een marginaal lagere score – 3% – en geeft het grote publiek
aan beide dezelfde score.
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[F]
[G]
[H]
[I]
[J]
[K]

In de gegevens komt de gewijzigde taakomvang van hoger leidinggevende en managementfuncties in 2005 tot
uitdrukking. Gegevens over eerdere jaren zijn aangepast.
Vóór 2003 vroegen wij of er procedures bestonden, niet of die ook actief werden gehandhaafd.
Landelijk inkomensniveau, zoals gedefinieerd door de UNDP Human Development Index.
Gevallen van omkoperij en fraude, zoals verzameld door ons interne systeem van financiële controle.
Kleine gegevensfout gecorrigeerd om eerdere dubbeltelling tussen omkoperij en fraude te vermijden.
Vanaf het begin van de Reputation Tracker scoren wij bij het grote publiek hoger dan concurrenten. Wij hebben die
positie in 2006 behouden, al werd de afstand tussen ons en onze naaste concurrent bij het grote publiek
aanzienlijk kleiner. Wij denken dat dit komt door een algemeen lagere waardering voor alle oliemaatschappijen in
2006. Wij hebben een hoog marktprofiel in de voor meting geselecteerde landen en hebben als marktleider sterker
te lijden van het ongunstiger oordeel van het grote publiek dan sommige van onze concurrenten.

verminderen van de broeikasgasemissies van onze operaties.

De met S aangemerkte gegevens in de maatschappelijke tabel zijn ontleend
aan een interne enquête onder de hoogste Shell-vertegenwoordigers in elk
land. De nauwkeurigheidsgraad ervan is aanmerkelijk lager dan bij gegevens
die met onze financiële systemen zijn verkregen. Dit jaar hebben wij
additionele controles uitgevoerd van de met deze enquête verkregen cijfers om
meer vertrouwen te krijgen in de betrouwbaarheid daarvan. Voorts blijven wij
onze interne controlemiddelen voor deze gegevens aanscherpen om de
kwaliteit ervan te verbeteren.

Tenzij anders aangegeven, wordt het aantal huishoudens dat wij met onze
activiteiten bedienen in dit verslag geschat op basis van gemiddeld
stroomverbruik per huishouden in Europa en het brandstofverbruik en de
inhoud van de benzinetank van een klein model auto (Ford Fiesta).
Zie voor meer informatie onze Group Performance Monitoring and
Reporting Guide.

Wij formuleren interne verbeteringdoelstellingen voor onze belangrijkste
veiligheids- en milieuparameters en hebben publieke langeretermijndoelstellingen voor de energie-efficiëntie van onze chemische
complexen, het elimineren van het continu affakkelen van gas en het

MAATSCHAPPELIJK

Additionele informatie op internet:

www.shell.com/performancedata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dodelijke ongelukken
7

6

3

5

3

8

5

2

3

2

Contractors

60

57

44

55

37

45

42

35

33

35

Totaal

67

63

47

60

40

53

47

37

36

37

9,0

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

4,6

4,1

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

1,6

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

NB

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

Gebruik van gewapende beveiliging

NB

24

26

22

18

16

22

18

19

15

Gebruik van gewapende bedrijfsbeveiliging

NB

4

2

2

2

1

2

2

2

2

Gebruik van gewapende contractorbeveiliging

NB

16

15

12

12

12

22

11

11

9

In leidinggevende/professionele functies

NB

NB

15,4

17,1

17,7

18,9

19,5

20,7

21,8

23,2

In managementfuncties

NB

NB

NB

8,9

9,3

9,2

11,3

12,2

12,9

16,2

K

In hoger leidinggevende functies

NB

NB

NB

7,2

7,9

8,8

9,6

9,6

9,9

11,6

S

Vakbonden en ondernemingsraden
NB

NB

NB

NB

19

19

13

12

13

12

NB

NB

NB

NB

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

Medewerkers

K

Dodelijke ongelukken
Aantal dodelijke ongelukken per 100 miljoen arbeidsuren (medewerkers en contractors)

K

Letsel – frequentie totaal aantal meldingsplichtige ongevallen (TRCF)
Per miljoen arbeidsuren (medewerkers en contractors)
Frequentie aantal ongevallen met verzuim (LTIF)
Letseluren per miljoen arbeidsuren (medewerkers en contractors)
Frequentie totaal aantal meldingsplichtige ziektegevallen
Ziekteverzuim per miljoen arbeidsuren (alleen eigen personeel)

S

Veiligheid Percentage landen

[F]

Diversiteit Percentage vrouwen

Geschat percentage medewerkers lid van vakbond
S

Ondernemingsraden en klachtenprocedures
Percentage medewerkers met toegang tot ondernemingsraad, klachtenprocedure of supportsystemen

S

[G]

Kinderarbeid Percentage landen met controle of er procedures

aanwezig zijn

Eigen operaties

NB

64

82

84

89

86

78

83

88

95

Contractors

NB

39

46

51

57

56

57

61

69

89

Toeleveranciers

NB

21

30

31

41

42

50

53

62

82

Geschatte uitgaven aan goederen en diensten van lokale bedrijven in ontwikkelingslanden $ miljard

NB

NB

NB

NB

NB

NB

5,2

6,3

9,2

10

S

Geannuleerde contracten wegens onverenigbaarheid met Beleidsuitgangspunten

NB

69

62

106

100

54

49

64

63

41

S

Joint ventures afgestoten wegens onverenigbaarheid met Beleidsuitgangspunten

NB

NB

1

2

0

0

1

0

0

0

S

Contractering en inkoop
[H]

Bedrijfsintegriteit
S
K

[I]

[J]

[J]

96

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

123

102

NB

NB

NB

85

85

96

102

106

127

140

Shell

NB

NB

NB

NB

NB

43

59

43

47

49

Naaste concurrent

NB

NB

NB

NB

NB

39

52

46

45

47

Shell

NB

NB

NB

NB

NB

44

46

44

41

29

Naaste concurrent

NB

NB

NB

NB

NB

40

37

35

33

25

Maatschappelijke investeringen (Shell-aandeel) $ miljoen
Gunstige reputatie

[K]

Speciale doelgroepen

Grote publiek
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Onze
rapportage

Hoe wij beantwoorden aan de
wens van onze stakeholders van
eerlijke en transparante
rapportage over onze milieu- en
maatschappelijke prestaties.

De bevindingen van onze External
Review Committee

Jermyn Brooks

Aron Cramer

DIRECTEUR PRIVATE-SECTORPROGRAMMA'S
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

PRESIDENT EN CEO BUSINESS FOR
SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Heeft het bedrijf de belangrijkste thema's voor
het verslag geselecteerd?
2. Hoe goed behandelt het verslag deze thema's en
gaat het daarbij op de belangen van stakeholders
in?
3. Heeft Shell ons voldoende informatie en
toegang gegeven om ons goed van onze taak te
kunnen kwijten?
Onze werkwijze
Wij hebben in 2006 suggesties gedaan voor de te
kiezen onderwerpen en hebben eind 2006 de opzet
van het verslag beoordeeld. Tussen december 2006
en maart 2007 zijn opeenvolgende
conceptverslagen beoordeeld. De Committee is
twee maal bijeengeweest, heeft gesprekken gevoerd
met hoger leidinggevenden, waaronder de Chief
Executive en het hoofd van Exploratie &
Productie, en heeft rechtstreeks commentaar
geleverd aan de Chief Executive en de Social
Responsibility Committee van de Board. De
toegang die de Committee kreeg tot de
topfunctionarissen van Shell was voorbeeldig en
Shell heeft onze vragen en twijfels goed
beantwoord.
Onze beoordeling beperkt zich tot het gedrukte
verslag. Wij juichen de additionele links naar
aanvullende informatie op internet toe, maar
hebben die informatie niet beoordeeld.
Dit is onze eigen beoordeling van het Shell
Duurzaamheidsverslag over 2006. Wij spreken
onze standpunten uit als individu en niet namens
onze organisaties. Naast ons commentaar op de
wijze van rapporteren van het bedrijf hebben wij in
onze gesprekken met Shell-medewerkers uiting
gegeven aan onze waarnemingen over hoe het
bedrijf met belangrijke duurzaamheidsuitdagingen
omgaat.
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Roger Hammond
DIRECTEUR ONTWIKKELING
LIVING EARTH

VOORZITTER

Wat wij hebben gedaan
Shell heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar
een beroep op een externe beoordelingscommissie
gedaan om haar Duurzaamheidsverslag te
beoordelen. Wij hebben ons daarbij op drie
hoofdvragen geconcentreerd:
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Als vergoeding voor onze tijd en expertise is een
aan onszelf of aan een organisatie van onze keuze
te betalen honorarium aangeboden. Tevens heeft
Shell onze reis- en verblijfskosten vergoed.
De verslaggeving van Shell
Shell blijft qua rapportage op dit gebied
toonaangevend. Haar Duurzaamheidsverslag over
2006 levert een waardevolle bijdrage aan de
welkome verdere ontwikkeling van
duurzaamheidsverslaggeving.
Naar ons oordeel omvat het verslag de thema's die
voor de stakeholders van Shell het zwaarst wegen
en die het grootste materiële effect op het bedrijf
hebben. Met de gerichtheid op de “energieuitdaging”, vooral waar die betrekking heeft op
klimaatverandering, wordt prioriteit gegeven aan
het belangrijkste duurzaamheidsvraagstuk waarmee
Shell zich geconfronteerd ziet.
Wij zijn blij dat Shell het commentaar in de
beoordelingsbrief van de Committee inzake het
Shell Duurzaamheidsverslag over 2005 merendeels
in het onderhavige verslag heeft overgenomen. Met
name geeft Shell duidelijker aan hoe groot het
belang van het aangaan van de energie-uitdaging is
en hoe zij van plan is dat te doen. Ook dit jaar
vermelden wij de overdracht van kennis tussen
projecten en de investeringen in duurzame energie,
die overigens minder uitvoerig worden behandeld
dan wij hadden gehoopt.
De energie-uitdaging
In haar verslag omschrijft Shell de energieuitdaging zeer duidelijk en onderkent zij expliciet
de noodzaak van gezamenlijke actie tegen
klimaatverandering.
Wij staan positief tegenover de stelling van Shell
dat het wetenschappelijke debat over
klimaatverandering voorbij is. Het bedrijf
rapporteert helder over de emissieverlagingen die
het de laatste jaren bij zijn eigen activiteiten heeft
behaald en over de uitdagingen die nog in het
verschiet liggen. Ook stelt Shell welke typen
overheidsacties nodig zijn om beleidskaders te
scheppen ter bevordering van effectief ingrijpen
inzake het klimaat. Dit zijn uiterst belangrijke
stellingen.

Karin Ireton

NIEUW LID

HOOFD DUURZAME ONTWIKKELING
MARKTEN EN ECONOMIE
ANGLO AMERICAN PLC

Dr Li Lailai

Jonathan Lash

NATIONAAL PROGRAMMADIRECTEUR
LEADERSHIP FOR ENVIRONMENT AND
DEVELOPMENT (LEAD) – CHINA

PRESIDENT
WORLD RESOURCES INSTITUTE

DIRECTEUR INSTITUUT VOOR MILIEU EN
ONTWIKKELING, BEIJING

Naar ons oordeel biedt het verslag de lezer echter
niet genoeg informatie om te kunnen beoordelen
of het tempo waarin Shell klimaatverandering
aanpakt, past bij de uitdaging die het bedrijf zelf
terecht als dringend omschrijft. Dit komt tot
uiting in:
• Onvoldoende uitleg van de manier waarop de
verwachte toekomstige stijging van de absolute
jaarlijkse emissies van Shell-operaties strookt met
het aanpakken van klimaatverandering.
• Het feit dat er geen
emissieverlagingsdoelstellingen voor de periode
na 2010 zijn gepubliceerd.
• De erkenning dat een belangrijk deel van de
vermindering tot dusver komt door beëindiging
van het affakkelen van gas, zonder de lezer
voldoende duidelijk te maken waar toekomstige
verminderingen zullen worden gerealiseerd zodra
dat continu affakkelen beëindigd is.
• Grotere afhankelijkheid van onconventionele
maar zeer CO2-intensieve energiebronnen zoals
olieleisteen en oliezanden, zonder voldoende
toelichting over de vraag hoe deze hogere
emissies zullen worden beheerst.
• Ontbreken van voldoende informatie over de
uitgavenverdeling bij de research- en
ontwikkelingsactiviteiten van Shell op basis
waarvan de lezer zich een oordeel kan vormen
over de inzet van het bedrijf voor de
ontwikkeling van duurzame energiebronnen en
broeikasgasbeheersing.
• Ontbreken van een streefdatum voor een
bedrijfssegment in minstens één alternatieve
energiebron. Ook zouden wij graag zien dat het
bedrijf in de toekomst meer informatie geeft
over de vorderingen bij de ontwikkeling van de
drie technologieën waarop het mikt:
biobrandstoffen, wind, dunnefilm-zonnecellen.
• Tot slot, ofschoon Shell oproept tot meer
overheidsactie tegen klimaatverandering, spreekt
zij zich op dit punt niet volledig genoeg uit over
wat zij voornemens is te doen om de
beleidskaders in de gewenste richting te helpen
verplaatsen.

Werken onder moeilijke omstandigheden
Het verslag stelt dat de operaties van Shell zich in
toenemende mate in complexe locaties zullen
afspelen, wat gepaard zal gaan met steeds
geavanceerdere technologie, partnerships met
andere ondernemingen en moeilijke
maatschappelijke omstandigheden. Wij zijn blij te
zien dat het verslag extra aandacht schenkt aan
twee van dergelijke locaties, Sakhalin en Nigeria,
die deze trend duidelijk illustreren. Wij nemen er
nota van dat de omstandigheden op beide locaties
snel aan het veranderen waren terwijl het verslag
werd gefinaliseerd.
Wij juichen de inzet van Shell toe om haar
maatschappelijke en milieuprestaties bij al haar
operaties op peil te houden. Het verslag verschaft
echter onvoldoende inzicht in de manier waarop
dat in complexe of snel veranderende omgevingen
zal worden gerealiseerd.
Er wordt summier gewag gemaakt van de manier
waarop Shell haar standaarden doeltreffend wil
toepassen in joint ventures waarbij partners
aanzienlijke invloed op de operaties hebben, zoals
in Sachalin het geval is. Deze vraag is vooral
belangrijk als Shell houdster is van een
minderheidsbelang in een project en te maken
heeft met partners die wellicht geen gelijkwaardige
bedrijfsprincipes inzake maatschappelijke en
milieuprestaties hanteren. Wij zouden graag meer
informatie zien over het soort governancestructuren en operationele controlemiddelen,
waarvan Shell meent dat die haar helpen met
dergelijke situaties om te gaan.
Shell had in het verslag ruimer inzicht kunnen
bieden in haar wijze van uitwisseling tussen
projecten van ervaring bij het toepassen van haar
maatschappelijke en milieu-uitgangspunten bij al
haar operaties.
Wij waarderen de openhartigheid waarmee Shell
spreekt over de allesoverheersende
veiligheidsproblematiek waardoor de in elkaar
grijpende uitdagingen op de terreinen
mensenrechten, ontwikkeling en beheer en
toezicht worden vergroot. Deze problematiek blijft
van grote invloed op de operaties in de Nigerdelta.

Shell meldt dat zij haar doelstelling om het
affakkelen in Nigeria uiterlijk 2009 te beëindigen
wellicht niet zal kunnen behalen vanwege de
aanhoudende ongeregeldheden en het ontbreken
van toegang tot financiering. Wij zouden in het
verslag graag meer duidelijkheid zien over hoe
Shell de financieringskwestie aanpakt en hoe zij zal
reageren als burgerlijke onlusten haar plannen
doorkruisen.
Veiligheid
Met het oog op het gestegen aantal slachtoffers in
het afgelopen jaar zouden wij graag inzichtelijker
hebben hoe Shell van plan is haar
veiligheidsstrategie te verfijnen - dit vooral gezien
het gesprek met de Chief Executive in dit verslag,
waarin hij zegt dat veiligheid komend jaar een van
de topprioriteiten is.
Mensenrechten
Naar aanleiding van commentaar van de
Committee heeft Shell het accent van haar
rapportage over mensenrechten met succes
verschoven naar de vragen die voor stakeholders
het zwaarst tellen. Dit was een welkome en een
belangrijke wijziging. Wij zijn van oordeel dat de
lezer tevens wil weten hoe Shell richtlijnen inzake
mensenrechtenvraagstukken selecteert - een vraag
die met name geldt voor de benadering van het
bedrijf in gevallen van herhuisvesting.
Conclusie
Wij danken Shell voor haar inzet voor rapportage
en haar ongewone bereidheid om deze externe
beoordeling te ondergaan. Het bedrijf heeft zijn
verslag over 2006 serieus en doelbewust opgesteld
en stond open voor onze vragen en twijfels. Ons
kritische commentaar heeft uitsluitend ten doel de
krachtige rapportageaanpak van Shell verder te
verbeteren. Wij zijn blij dat wij in de gelegenheid
zijn gesteld om het bedrijf verder in die richting te
helpen.
Additionele informatie op internet:
• Meer over onze aanpak van milieu- en
maatschappelijke rapportage.
• Meer over de leden van de External Review Committee
(inclusief haar taakomschrijving).

www.shell.com/reviewcommittee
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Onze rapportagebenadering
Wij blijven onze rapportage verder verfijnen
om te voorzien in de toenemende - en in
toenemende mate uiteenlopende - behoeften
in onze vele stakeholders.
Wij brengen sinds 1997 vrijwillig verslag uit over
onze milieu- en maatschappelijke prestaties.
Wij doen dat vanuit ons streven naar transparantie
en oprechtheid en omdat onze prestaties op deze
gebieden van belang zijn voor onze stakeholders en
onze bedrijfsresultaten.
Gericht rapporteren
Stakeholders hebben zeer uiteenlopende
rapportagebehoeften. Voor de belegger wordt onze
benadering van het beheer van milieu- en
maatschappelijke risico's en kansen beschreven in
ons Verslag over 2006 op Form 20-F. Wij werken
samen met veel groepen die aan beleggers
informatie en analyses verstrekken over de milieuen maatschappelijke prestaties van bedrijven, zoals
de producenten van de Dow Jones Sustainability
Indexes, de FTSE4Good, de Goldman Sachs
Global Energy Environmental, Social and
Governance Index en het Carbon Disclosure
Project. Voor onze medewerkers maken wij een
afzonderlijk duurzaamheidsoverzicht, dat
onderdeel is van een breder programma van
interne communicatie om te illustreren wat onze
inzet voor duurzaamheid voor hun dagelijks werk
inhoudt.
Externe stakeholders, die veelal specialisten zijn,
vormen de doelgroep van ons
Duurzaamheidsverslag. Onze website
"Environment and Society" laat deze groep ons
antwoord op hun specifieke milieu- en
maatschappelijke vraagstukken diepgaander
bestuderen, maar laat ook een breder publiek
kennis maken met onze benadering van
duurzaamheid.

Nieuw in 2006
Wij hebben naar onze External Review
Committee geluisterd en hebben:
• De rol daarvan als recensent van het
verslag verruimd en verfijnd.
• Het selectieproces voor de verslaginhoud
verbeterd.
• De thema's mensenrechten, openbare
pleidooien en onze bijdrage aan de
Millenniumdoelstellingen uitgebreider
behandeld.
Wij hebben het commentaar van lezers en
deskundigen ter harte genomen en hebben:
• Betere links gemaakt tussen het gedrukte
verslag en de aanvullende informatie op
onze website.
• Wijzigingen doorgevoerd om aan te
sluiten op de nieuwe G3-richtlijnen van het
Global Reporting Initiative.
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Wat zorgt voor assurance?
Op het gebied van assurance van
duurzaamheidsverslaggeving valt nog veel te leren.
Wij zijn blij met de nieuwe G3-richtlijnen van het
Global Reporting Initiative, die bedrijven de
ruimte geven om met verschillende assurancemodellen te experimenteren. Wij blijven werken
aan verbetering van de aanpak die wij in 2005
hebben ingevoerd – gebruik maken van een
commissie van externe deskundigen (External
Review Committee) die controleren of onze
rapportage evenwichtig en relevant is en ingaat op
de wensen van stakeholders. De reacties van lezers
op de Committee van 2005 waren zeer positief.
Wij hebben baat gehad bij de zeer diverse kritische
vragen en adviezen van de Committee, die waren
gebaseerd op zijn diepgaande kennis van de
problematiek en zijn ervaring uit de eerste hand
door de samenwerking met ons. In 2006 is de
Committee uitgebreid, is hij eerder betrokken bij
de onderwerpkeuze voor het verslag en kreeg hij
ruimer toegang tot de hoogste leiding.
Terzijde gestaan door externe accountants hebben
wij tussen 1998 en 2004 een reeks interne
controlemiddelen ontwikkeld om te helpen de
juistheid van de feiten in onze
Duurzaamheidsverslagen te borgen. Deze
controlemiddelen zijn ingezet voor alle in het
verslag opgenomen gegevens en verklaringen die
door senior managers voor goedkeuring waren
ondertekend en voor interne controle beschikbaar
waren. In 2006 zijn onze interne controlemiddelen
verder verbeterd.
Bijvoorbeeld, de hoogste leiding van onze business
tekent nu ook voor de kwaliteit van de HSEgegevens. Er zijn uitvoerige statistische controles
ingevoerd om fouten in deze gegevens op te
sporen. In Nigeria heeft KPMG gezorgd voor
externe assurance van de juistheid en volledigheid

van de gegevens over HSE- en maatschappelijke
investeringen. Er wordt gewerkt aan versterking
van de controlemiddelen voor informatie uit de
interne enquête die wij toezenden aan onze
hoogste vertegenwoordigers in de landen waar wij
werken. Het doel hiervan is de betrouwbaarheid
van die gegevens te verbeteren.
Aansluiting op nieuwe richtlijnen
In het najaar van 2006 heeft het Global Reporting
Initiative zijn nieuwe G3-richtlijnen voor
duurzaamheidsverslagen gepubliceerd. Naar
aanleiding daarvan hebben wij een aantal
wijzigingen doorgevoerd, hoofdzakelijk in onze
internetrapportage. Volgens onze eigen beoordeling
staat onze toepassing van de richtlijnen op het
niveau A+. Voorts rapporteren wij conform de
richtlijnen van de International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association
en beschrijven wij op internet onze bijdrage aan
het Global Compact en de
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Additionele informatie op internet:
• Hoe wij overeenkomstig het Global Reporting
Initiative rapporteren.
• Onze assurance-aanpak voor onze rapportage.
• Het door ons gebruikte selectieproces voor de inhoud
van onze rapportage.
• Onze eerdere Duurzaamheidsverslagen.
• Duurzaamheidsverslagen van onze lokale operaties.

www.shell.com/sdreporting

Londen, oktober 2006
Workshop met rapportagedeskundigen

RAPPORTEREN OVER WAT HET ZWAARST WEEGT

VOORBEHOUD

Duurzaamheidsverslaggeving dient zich te richten op de milieu- en maatschappelijke
vraagstukken die het zwaarst voor een bedrijf en zijn stakeholders wegen. Daarom
hebben wij “De energie-uitdaging aangaan” wederom als thema gekozen, gebruiken
wij kernindicatoren die samen met onze stakeholders zijn ontwikkeld om over onze
grootste milieu- en maatschappelijke effecten te rapporteren en hanteren wij een
beproefd en controleerbaar proces voor onze onderwerpkeuze.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect
investeringen heeft, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit verslag worden de
benamingen “Shell”, “Groep” en “Shell Groep” en verwijzingen naar Shell
als een “maatschappij” soms gemakshalve gebruikt in passages die
betrekking hebben op Groepsmaatschappijen in het algemeen. Evenzo zijn
de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om Groepsmaatschappijen
in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die maatschappijen
werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer
vermelding van de naam van specifieke maatschappijen gevoeglijk
achterwege kan blijven. Benamingen zoals “Shell Trading”, “Shell
Hydrogen”, “Shell Wind Energy” en “Shell Solar” verwijzen naar de
verschillende maatschappijen die zich respectievelijk bezighouden met
handels-, waterstof- en wind- en zonne-energieactiviteten.

Stap 1. Lezers vragen wat voor hen het zwaarst weegt, daarbij gebruik makend van
enquêtes, interviews, beoordelingen in de media en workshops met
rapportagedeskundigen.
Stap 2. Onze interne risicobeheersystemen gebruiken om te bepalen welke milieuen maatschappelijke vraagstukken de grootste invloed op onze
bedrijfsstrategie hebben.
Stap 3. De resultaten combineren (zie figuur). Met inachtneming van wettelijke
beperkingen nemen wij in ons verslag alle onderwerpen op die de hoogste
prioriteit hebben. Thema's op het eerstvolgende lagere niveau worden op
onze website behandeld.
Stap 4. Bij stakeholders en bij onze External Review Committee nagaan of onze
behandeling van deze thema's evenwichtig en volledig is.
De Committee heeft ons geholpen dit proces in 2006 te verfijnen. Bij de in Stap 1
gebruikte wegingen wordt nu meer rekening gehouden met thema's die belangrijk
voor de samenleving zijn maar die minder media-aandacht trekken.

Dit verslag bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de
financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch
Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten
zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen.
Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de
toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van
het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en
onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen
materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden
vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte
mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de
potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico’s en
mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen,
voorspellingen, projecties en aannames van het management tot
uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te
herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “rekenen
met”, “menen”, “kunnen”, “schatten”, “verwachten”, “bedoelen”, “zouden
kunnen”, “plannen”, “doelstellingen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”,
“voorspellen”, “zullen”, “beogen”, “ten doel stellen”, “risico’s”, “doelen”,
“zouden moeten” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn
verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige
operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen
afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit
verslag tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a)
prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag
naar de producten van de Groep; (c) valutakoersschommelingen; (d) booren productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) marktverlies en concurrentie
binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in
verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de
succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i)
ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop
internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en
administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder potentiële
rechtsgedingen en administratiefrechtelijke gevolgen die voortvloeien uit
hercategorisering van reserves; (k) economische en financiële
marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s,
vertraging of versnelling bij projecten, goedkeuringen en kostenramingen;
en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de
onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is
onverkort van toepassing op alle in dit verslag opgenomen op de toekomst
gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te
steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele
factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden, staan in het
Verslag over 2006 op Form 20-F van Royal Dutch Shell (verkrijgbaar via
www.shell.com/investor en www.sec.gov). De lezer dient ook deze factoren
in aanmerking te nemen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft
slechts betrekking op de datum van dit verslag, zijnde 8 mei 2007. Royal
Dutch Shell noch haar deelnemingen nemen enige verplichting op zich om
enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te
herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen
of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten
materieel afwijken van die welke in de in dit verslag opgenomen op de
toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die
daarvan worden afgeleid.
Vormgeving: Flag
Redactie: Context
Omslagfoto's: Adrian Burke
Foto's Board en External Review Committee: Jaap van den Beukel
Additionele foto's: Biodiversiteit, Ben Seligman; Pinedale, Wilmer
Gaviria; Luchtverontreiniging, Alex Nevill
Vertaling: Van Sloten Vertalingen, E-mail: vsv@euronet.nl

Laat ons uw mening weten
E-mail uw mening over dit verslag of over thema's die daarin aan de
orde komen naar sustainabilityreport@shell.com
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PUBLICATIES AANVRAGEN

PUBLICATIES

Exemplaren van alle Groepspublicaties zijn
verkrijgbaar bij:

Annual Report and Form 20-F for the year ended
December 31, 2006
Een uitvoerig overzicht van de Groep.
Te vinden op www.shell.com/annualreport

The Shell Sustainability Report 2006
Verslag over de vorderingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling.
Te vinden op www.shell.com/envandsociety

Annual Review and Summary Financial
Statements 2006
Een verkort overzicht van de operationele en
financiële resultaten.
Te vinden op www.shell.com/annualreport

Shell Technology Report
Een overzicht van 27 geavanceerde technologieën.
Te vinden op www.shell.com/technology

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel: +44 (0)1635 232700
E-mail: bbs@shellbankside.co.uk
Meer informatie over de Groep is te vinden op
www.shell.com

Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
Nederlandstalige versie.
Te vinden op www.shell.com/annualreport
Financial and Operational Information 2002-2006
(beschikbaar in mei 2007)
Vijfjarenoverzicht met operationele en financiële
resultaten, waarbij ook de exploratie- en
productiegegevens in kaart zijn gebracht.
Te vinden op www.shell.com/faoi

Shell General Business Principles
Algemene Beleidsuitgangspunten.
Te vinden op www.shell.com/sgbp
Shell Code of Conduct
De gedragscode van Shell.
Te vinden op www.shell.com/codeofconduct

