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INLEIDING DOOR DE CEO 

In een voortworstelende wereldeconomie blijven wij 
op economisch, milieutechnisch en maatschappelijk 
verantwoorde wijze opereren en voor de toekomst 
investeren.

Omdat de wereldvraag naar energie blijft stijgen, zijn 
wij genoodzaakt om energievoorraden te ontwikkelen 
die moeilijk winbaar zijn of die in toenemende mate in 
gebieden liggen waar veeleisende omstandigheden 
heersen. Waar wij ook opereren, wij spannen ons 
voortdurend in om ieders veiligheid te waarborgen - 
medewerkers, aannemers en omwonenden. Wij zijn 
ons bewust van de bijzondere fysieke en technische 
uitdagingen waarmee het werken onder de zwaarste 
omstandigheden ter wereld gepaard gaat en zijn 
vastbesloten om van onze ervaringen te leren en de 
veiligheid en betrouwbaarheid van onze operaties te 
blijven verbeteren.

Duurzame ontwikkeling blijft kernonderdeel van onze 
bedrijfsstrategie. Samenwerking met omwonenden, 
overheden, niet-gouvernementele organisaties en an-
deren helpt ons om veilig en verantwoord te opereren. 
Wij treffen strenge maatregelen om milieuschade te 
voorkomen en om vertrouwen op te bouwen bij ge-
meenschappen die in de nabijheid van onze operaties 
leven.

Een duurzamere toekomst vergt schonere energie en 
efficiënter gebruik daarvan. Nu steeds meer mensen 
naar de steden trekken, de wereldbevolking groeit 
en de levensstandaard stijgt, zullen alle vormen van 
energie nodig zijn om in de behoefte te voorzien. 
Hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie 
zal aan belang blijven winnen, maar in 2050 zullen 

fossiele brandstoffen nog steeds in ongeveer twee 
derde van de vraag voorzien.

Wij nemen al actie om meer en schonere energie 
te leveren en maken daarbij gebruik van geavan-
ceerde technologieën en innovatieve methoden. Wij 
produceren bijna evenveel van het schonere aardgas 
als wij olie winnen, wij produceren biobrandstof met 
een laag koolstofgehalte, helpen technologieën te ont-
wikkelen voor het afvangen en opslaan van CO2 en 
treffen maatregelen om onze eigen energie-efficiëntie 
te verbeteren.

Ook helpen wij om beter inzichtelijk te maken hoe de 
groeiende vraag naar energie, water en voedsel –  
essentiële zaken die onderling nauw verweven zijn – 
de wereld onder toenemende druk zet. Bij de meeste 
vormen van energieproductie is water nodig; energie 
is weer nodig om water te transporteren en te zuiveren; 
en voor voedselproductie zijn energie en water beide 
nodig. Klimaatverandering zal deze druk waarschijn-
lijk nog verhogen. Begin 2013 hebben wij nieuwe 
scenario’s gepubliceerd, die vooral gericht zijn op de 
uitdagingen van een tijdperk vol volatiliteit en overgan-
gen en dat wordt gekenmerkt door snelle verstedelijking 
en druk op het energie-water-voedselsysteem.

Peter Voser
Chief Executive Officer

De volledige inleiding door de CEO staat in het Shell 
Sustainability Report 2012.

WELKOM BIJ HET VERKORTE 
DuuRZaaMheIDSVeRSlaG, 
EEN OVERZICHT VAN ONS 
DuuRZaaMheIDSVeRSlaG  
oVeR 2012.”

“

2 Shell Verkort Duurzaamheidsverslag 2012 | reports.shell.com
 



ONZE BENADERING

DUURZAME ONTWIKKELING EN  
ONS BEDRIJF

Shell werkt er hard aan om op een verantwoorde manier 
in de stijgende vraag naar energie te helpen voorzien. Dat 
betekent veilig en met minimaal milieueffect opereren, en 
vertrouwen opbouwen bij onze buren.

Bij een groeiende wereldbevolking en een stijgende vraag naar energie 
moeten wij in een tijd van economische volatiliteit voorzien in de behoeften 
van onze klanten en partners. In een wereld van groeiende milieu- en maat-
schappelijke druk hebben wij bovendien te maken met toenemende concur-
rentie om toegang tot energievoorraden. Onze benadering van duurzame 
ontwikkeling ondersteunt onze verantwoorde manier van werken.

Bij het ontwikkelen van energieprojecten en het gebruik van onze installaties 
moeten wij een balans vinden tussen korte- en langetermijnbelangen. Dat 
houdt in dat wij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen 
vanaf het beginstadium in onze beslissingen moeten meenemen. Die 
benadering is voor ons succes cruciaal, want mede daardoor kunnen wij 
projecten zonder vertraging ontwikkelen en de milieu- en maatschappelijke 
effecten van onze operaties minimaal houden.

Door nauw samen te werken met de gemeenschappen waar wij opereren, 
kunnen wij de voordelen van onze activiteiten beter met hen delen en 
ons milieueffect verminderen. Door te begrijpen welke verwachtingen en 
bezwaren onder de lokale bevolking leven en door daarop in te spelen, 
kunnen wij vanaf de start van een project de lokale economie via banen 
en marktkansen helpen ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij ook vertraging 
bij onze projecten vermijden, en is dit dus uit zakelijk oogpunt verstandig. 
Via bijeenkomsten en soms door overleg bij mensen thuis leren wij hoe wij 
de lokale manier van leven kunnen helpen beschermen. Ook verbetert dit 
ons inzicht in hoe wij de lokale flora en fauna en de biodiversiteit kunnen 
beschermen waarvan de plaatselijke bevolking soms voor haar levenson-
derhoud afhankelijk is.

Wij gaan door met het ontwikkelen van olie- en gasprojecten om in de stij-
gende vraag naar energie te helpen voorzien. Daarbij betreden wij steeds 
veeleisender omgevingen, gebruiken wij geavanceerde technologieën en 
vinden wij creatieve manieren om moeilijk winbare reserves te bereiken.



Veiligheid is cruciaal voor verant-
woorde energielevering. 

Ons doel is nul dodelijke ongelukken en geen enkel 
lek of ander incident dat de gezondheid van onze 
medewerkers, aannemers of buren schaadt of onze 
installaties en het milieu aan risico’s blootstelt. In 2012 
hebben wij wederom een lage ratio letselgevallen per 
miljoen gewerkte uren gemeten. Maar elk letselgeval 
of incident, hoe onbetekenend ook, herinnert ons 
eraan dat wij altijd alert moeten blijven.

Wij managen veiligheid door middel van rigou-
reuze processen en door een veiligheidscultuur in 
het dagelijks doen en laten van ons personeel in te 
bedden. Iedereen die voor ons, en iedereen die voor 
een joint venture waarvan wij de operator zijn, werkt, 
moet zich aan onze veiligheidsregels houden, moet 
bij onveilige situaties ingrijpen en moet onze buren en 
het milieu respecteren. De operationele controlemid-
delen en fysieke barrières die wij eisen om incidenten 
te voorkomen, staan omschreven in de wereldwijde 
normen en verantwoordelijkheden van ons ”Health, 
Safety, Security, Environmental and Social Perfor-
mance Control Framework“.

Met onze ”Life-Saving Rules“ en de jaarlijkse ”Safety 
Day“ blijven wij het risicobewustzijn verhogen en een 

VEILIGHEID cultuur kweken waarin iedereen verantwoordelijkheid 
voor veiligheid neemt.

Wij hanteren een strikte aanpak van procesveiligheid 
om zeker te weten dat onze installaties goed worden 
ontworpen, gebruikt en onderhouden en veilig kunnen 
draaien zonder de gezondheid van mens en milieu te 
schaden. De veiligheidsnormen die wij wereldwijd bij 
al onze installaties en projecten toepassen, voldoen 
aan voorschriften van de lokale overheden en overtref-
fen die veelal.

Shell hanteert een duale benadering van potentiële 
incidenten. Wij identificeren en beoordelen risico’s die 
potentieel een incident kunnen opleveren en treffen de 
nodige maatregelen om die risico’s te verminderen of 
te elimineren. Maar tegelijkertijd bereiden wij ons op 
incidenten voor en staan wij paraat, mocht zich een 
incident voordoen.

Voor ons is het routine om onze reactie bij incidenten 
voor te bereiden en te oefenen, zoals een olielek 
of een brand. In nauwe samenwerking met lokale 
hulpdiensten en overheidsorganisaties testen wij regel-
matig onze plannen en procedures, met als constant 
doel onze paraatheid te verbeteren. Doet zich toch 
een incident voor, dan staan wij met verscheidene 
herstelmaatregelen klaar om het effect op mens en 
milieu tot het minimum te beperken.
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á Aannemerspersoneel op het Pulau Bukom-verwerkingscomplex, in Singapore, doet mee aan een oefening op Safety Day.



Wij proberen vertrouwen op te 
bouwen door nauw overleg met de 
lokale bevolking.

Onze projecten en installaties zijn overal ter wereld 
onderdeel van de gemeenschap. ons doel is om een 
positief effect op die gemeenschap te hebben. Via 
onze operaties creëren wij banen en marktkansen 
die de lokale economie helpen opbouwen of nieuw 
leven inblazen, en steunen wij gemeenschapsontwik-
kelingsprojecten. Ook doen wij bij onze operaties 
ons best om de standpunten van omwonenden mee 
te nemen in besluiten die hen kunnen treffen. Dit is 
een verantwoorde aanpak die vertrouwen opbouwt 
en die uit zakelijk oogpunt verstandig is, want zon-
der steun vanuit de gemeenschap kunnen projecten 
en installaties vertraging oplopen en kunnen ook 
andere problemen ontstaan.

Shell hanteert wereldwijde operationele normen en 
verplichte eisen waarin staat hoe wij willen samen-
werken met de gemeenschappen die door onze 
operaties getroffen zouden kunnen worden. Al onze 
grote projecten en installaties moeten een maat-
schappelijk prestatieplan hebben dat onze werkwijze 
omkadert, met als doel ons omgevingseffect tot het 
minimum te beperken, overleg te plegen met de 
lokale gemeenschap en voordelen daarmee te delen.

OMWONENDEN Als wij een nieuw project plannen of een bestaande 
installatie willen wijzigen, gaan wij in een zo vroeg 
mogelijk stadium met de lokale gemeenschap 
praten en luisteren wij naar hun verwachtingen en 
bezwaren. Tijdens de gehele levenscyclus van onze 
operaties plegen wij overleg met de lokale bevolking 
om te kijken wat hun ontwikkelingsbehoeften en 
-kansen zijn. Wij werken samen met de inheemse 
bevolking om hun levenswijze en cultuur in stand te 
houden en om van hun traditionele kennis te leren 
zodat wij onze werkwijze kunnen verbeteren. Onze 
benadering omvat ook richtlijnen om onvrijwillige 
herhuisvesting van gemeenschappen te vermijden.

Het laten delen in de voordelen van onze operaties 
houdt ook in dat wij investeren in gemeenschaps-
programma’s waarbij onze expertise een positief en 
blijvend effect kan hebben. Wij richten ons daarbij 
vooral op drie wereldwijde thema’s: onderne-
merschapsontwikkeling, veiligheid op de weg en 
veilige en betrouwbare energievoorziening voor de 
omwonenden. Ook hebben wij programma’s die op 
de lokale behoeften zijn toegesneden, zoals gemeen-
schapsontwikkeling, scholing en biodiversiteits- en 
natuurbehoud.
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á Mobiele klinieken zorgen in Irak voor gezondheidscontroles en geneesmiddelen.



MILIEU

á Ecosystemen in het noorden van Rusland in kaart brengen, in samenwerking met Wetlands International.

Ons doel is om het milieueffect van 
onze operaties te verminderen.

Vermindering van het milieueffect van onze ope-
raties vergt rigoureuze planning. Wij richten ons 
vooral op belangrijke aspecten zoals beheersing 
van de co2-uitstoot, minder energie- en waterge-
bruik, lekkagepreventie, minder affakkelen van 
gas dat met aardolie wordt meegeproduceerd, en 
instandhouding van de biodiversiteit.

Wij beheersen CO2-emissies door energie-efficiën-
tere technologieën en processen toe te passen en 
door het affakkelen bij onze operaties terug te drin-
gen. Wij werken aan het ontwikkelen van capaciteit 
voor het afvangen en opslaan van CO2. Olielekka-
ges proberen wij door strenge normen te voorkomen 
en door te zorgen dat onze installaties goed zijn 
ontworpen, veilig worden bediend en naar behoren 
worden onderhouden.

Aangezien het ontwikkelen van nieuwe reserves 
zoals schaliegas waterintensief kan zijn, is beschik-
baarheid van zoet water een groeiende uitdaging 
voor de energie-industrie. Het werken in gebieden 
waar water schaars is, kan operationele en commer-
ciële uitdagingen met zich meebrengen vanwege 
de strenger wordende voorschriften voor, en de 

stijgende kosten van, watergebruik. Shell treft maat-
regelen om haar watergebruik beter te managen. 
Bij het ontwerp en het gebruik van onze installaties 
passen wij innovatieve methoden en geavanceerde 
technologieën toe om ons gebruik van zoet water te 
verminderen en meer water te hergebruiken.

Als wij plannen maken voor een groot project of 
een bestaande faciliteit willen uitbreiden, maken 
wij eerst een milieueffectbeoordeling. In dat 
kader kijken wij naar de potentiële effecten op de 
lokale biodiversiteit en treffen wij maatregelen. 
Via ons partnership met de International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) hebben wij acht 
actieplannen ontwikkeld voor grote operaties in 
gebieden met een rijke biodiversiteit en werken wij 
aan plannen in Irak, Ierland, Kazachstan, Nigeria 
en het Verenigd Koninkrijk.

Via onze partnerships met toonaangevende 
milieuorganisaties blijven wij naar nieuwe manieren 
zoeken om milieu-uitdagingen te managen en de 
manier te verbeteren waarop wij onze projecten 
ontwikkelen.
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KLIMAATVERANDERING

De wereld staat voor een cruciale 
uitdaging: voorzien in de stijgende 
vraag naar energie als drijvende 
kracht achter economieën maar met 
daarbij de dringende noodzaak om 
tegelijkertijd de CO2-uitstoot van ener-
giegebruik sterk terug te dringen.  

Shell neemt actie op vier terreinen: meer aardgas pro-
duceren, want dat is de schoonste fossiele brandstof; 
afvang- en opslagtechnologieën voor CO2 helpen 
ontwikkelen; biobrandstof met een laag koolstofgehalte 
produceren; en de energie-efficiëntie van haar eigen 
operaties verbeteren.

Aardgas
Ruim een derde van de co2-uitstoot van het energie-
systeem is afkomstig van elektriciteitsopwekking. Dit 
maakt vermindering van de broeikasgasuitstoot in de 
elektriciteitsindustrie tot een prioriteit. Van winning tot 
en met gebruik voor stroomopwekking produceert aard-
gas ongeveer half zoveel broeikasgassen als kolen. Dit 
geldt voor een scala aan productie-, verwerkings- en 
transportmethoden. Onze aardgasproductie stijgt: in 
2012 was die bijna de helft van onze productie uit 
energievoorraden.

CO2 afvangen en opslaan (CCS)
Shell helpt bij een aantal projecten om CCS-technolo-
gieën vooruit te brengen. Om deze projecten geschikt 
te maken voor algemener industrieel gebruik, zijn meer 
overheidsfinanciering en een goede CO2-emissieprijs 
nodig, want CCS-projecten genereren momenteel geen 
inkomsten voor bedrijven. In 2012 zijn wij in Canada 
begonnen met de aanleg van ons CCS-project ”Quest“. 
Vanaf ongeveer 2015 gaan wij met dat project per 
jaar potentieel meer dan een miljoen ton CO2 opslaan 
dat van onze oliezandenoperaties afkomstig is.

Biobrandstoffen
Ongeveer zeventien procent van de wereldwijde 
co2-uitstoot uit fossiele brandstof is afkomstig van het 
wegtransport. Shell is van oordeel dat biobrandstof-
fen met een laag koolstofgehalte de komende twintig 
jaar een van de snelste en meest praktische routes 
naar verlaging van de co2-emissies van de trans-
portbrandstofmix zal zijn. In Brazilië produceert Shell 
via onze Raízen-joint venture biobrandstof met een 
laag koolstofgehalte: ethanol uit suikerriet. Samen met 
partners blijven wij werken aan de ontwikkeling van 
geavanceerde biobrandstoffen voor de toekomst.

Energie-efficiëntie
Shell heeft voor miljarden dollars aan langetermijn-pro-
gramma’s om de energie-efficiëntie van haar operaties 
te verbeteren, inclusief onze olie- en gasproductie-
projecten, olieraffinaderijen en chemische fabrieken.
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á Onze raffinaderij in Pernis heeft haar energie-efficiëntie verbeterd.



AARDGAS

Voor de economische vooruitgang van de wereld en om de aarde voor 
toekomstige generaties gezond te houden, is meer en schonere energie 
nodig. Shell produceert meer aardgas, de schoonste fossiele brandstof. 
Wij verwachten dat de wereldvraag naar aardgas in 2030 met zestig 
procent zal zijn gestegen ten opzichte van 2010. Shell werkt aan een 
aantal langetermijnprojecten die in deze vraag zullen helpen voorzien.

Bij het huidige verbruikstempo zijn de nog te ontwikkelen aardgasreserves 
voldoende voor ongeveer 250 jaar. Dat vergroot het potentieel om econo-
mieën met de schoonste en betaalbaarste fossiele brandstof van energie 
te voorzien aanzienlijk. Het meeste aardgas dat wij produceren, komt uit 
conventionele velden. Met onze projecten bieden wij waardevolle ener-
giereserves aan landen over de hele wereld en lokale werkgelegenheid 
aan de bewoners in de gebieden waar wij werken.

Schaliegas
Shell produceert schaliegas bij een aantal projecten in de Verenigde 
Staten, Canada en China, en is in Oekraïne op zoek naar schaliegas.  
De huidige overvloed aan aardgas in Noord-Amerika heeft de gas- en 
elektriciteitsprijzen in die regio doen dalen. Deze lagere energiekosten 
zijn een voordeel voor de energie-industrie ten opzichte van concurrenten 
in andere delen van de wereld. Ook het milieu profiteert mee: mede 
doordat veel elektriciteitscentrales van kolen zijn overgegaan op het 
goedkopere gas, zijn de kooldioxide-emissies in de Verenigde Staten  
sterk gedaald. In 2012 produceerden wij uit vier grote projecten in 
Noord-Amerika circa 230.000 vaten olie-equivalent per dag aan  
schaliegas.

Schaliegas is aardgas dat in dicht gesteente zit opgesloten, in poriën 
honderd maal dunner dan een mensenhaar. het wordt gewonnen door 
hydraulisch verbrijzelen, een proces dat ”fracking“ wordt genoemd. 
Daarbij worden grote hoeveelheden water, gemengd met zand en 
geringe hoeveelheden chemische additieven onder hoge druk diep in de 
grond in het gesteente geïnjecteerd om het open te breken zodat het gas 
de boorput in kan stromen. Fracking wordt al tientallen jaren toegepast. 
Het toegenomen gebruik ervan in de laatste jaren heeft onder sommige 
gemeenschappen geleid tot vrees voor potentiële effecten op lucht en 
water en voor aardschokken.

ONZE ACTIVITEITEN



INKOMSTENTRANSPARANTIE
Met onze operaties genereren wij via belastingen en royalty’s overal ter wereld overheidsinkomsten. 
Deze middelen kunnen de economie van een land steunen en kunnen aan lokale ontwikkeling bijdra-
gen. Wij zijn van mening dat grotere transparantie bij overheidsafdrachten en hoe die vervolgens 
worden ingezet, belangrijk is voor het opbouwen van vertrouwen tussen bedrijven als het onze en de 
gemeenschappen waar wij werken.

In 2012 heeft Shell wereldwijd 21,0 miljard dollar aan vennootschapsbelasting en 3,6 miljard dollar 
aan royalty’s betaald. Namens overheden hebben wij nog eens 85,1 miljard dollar geïnd aan accijn-
zen en omzetbelasting op onze brandstoffen en andere producten.

Shell maakt gebruik van geavanceerde, bewezen 
technologieën en praktijkmethoden om fracking veilig 
te maken. Wij hebben vijf wereldwijd geldende opera-
tionele beginselen aangenomen voor onze activiteiten 
op het gebied van schalieolie en -gas op het vasteland. 
De beginselen richten zich op veiligheid, milieube-
scherming en overleg met omwonenden om eventuele 
zorgen te adresseren en bij de ontwikkeling van lokale 
economieën te helpen. Wij bekijken ieder project 
afzonderlijk, van geologie tot omgeving en omwonen-
den, en plannen en verrichten onze werkzaamheden 
met de modernste technologie en met innovatieve 
methoden die het best bij de omstandigheden passen.

Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG)
Shell was al ruim veertig jaar geleden pionier in LNG 
als manier om aardgas uit afgelegen gebieden naar 
markten ver weg te transporteren. Door het gas tot 
-162ºC te koelen, wordt het vloeibaar en wordt het 
volume ervan zeshonderd maal kleiner. Daardoor 
kunnen wij het over de hele wereld verschepen. Op 
de plaats van bestemming wordt het LNG voor onze 
klanten hervergast. Tegenwoordig zijn wij een van 
de grootste LNG-leveranciers, met installaties over de 
hele wereld. Met de huidige overvloed aan aardgas 
in Noord-Amerika zoekt de olie-industrie naar nieuwe 
LNG-exportmogelijkheden voor landen die het nodig 
hebben.

Shell werkt aan een innovatieve manier om meer 
aardgas uit locaties ver in zee te produceren. Onze 
reusachtige drijvende LNG-installatie (FLNG), die in 
Zuid-Korea in aanbouw is, combineert productie-, 

verwerkings- en opslagcapaciteit zonder dat op het 
vasteland installaties hoeven te worden gebouwd of 
op de zeebodem een pijpleiding moet worden gelegd. 
Dankzij FLNG kunnen wij offshore-gasvelden bereiken 
die anders te kostbaar of te moeilijk zouden zijn om te 
ontwikkelen.

LNG wordt al enkele tientallen jaren gebruikt als brand-
stof voor LNG-tankschepen maar komt nu ook naar 
voren als schonere brandstof voor andere vormen van 
scheepstransport en voor het wegtransport.

In 2012 zijn wij bij het Jumping Pound-complex, in  
alberta, canada, begonnen aan de bouw van een 
kleinschalige LNG-productie-installatie voor het weg-
transport. Begin 2013 hebben wij plannen bekendge-
maakt voor de bouw van nog twee soortgelijke LNG-
stations voor het wegtransport, in het Amerikaanse 
Grote-Merengebied en aan de Gulf Coast. Wij hebben 
verdere plannen om in de toekomst LNG te leveren 
voor het zeetransport in de Golf van Mexico.

Windenergie
Windenergie blijft een belangrijk onderdeel van de 
huidige en de toekomstige wereld-energiemix. Shell 
ontwikkelt al ruim tien jaar windenergie en is betrokken 
bij tien windenergieprojecten in Noord-Amerika en 
Europa. Ons aandeel in de energiecapaciteit van deze 
projecten is 507 MW, waarvan het merendeel afkom-
stig is van circa 720 windmolens bij acht windenergie-
projecten in de Verenigde Staten.
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Het Arctisch gebied plaatst een energie-
maatschappij voor veel uitdagingen. Daar 
opereren is een lastige en kostbare aan-
gelegenheid. Veel mensen vinden dat het 
gebied ongemoeid moet worden gelaten. 
Waarom wil Shell zo graag in de wateren 
rond Alaska exploreren?
De wereldbevolking neemt toe, de levensstandaard 
stijgt en economieën hebben energie nodig om te 
kunnen groeien. Daartegenover staat dat de 
gemakkelijk aan te boren energiereserves in veel 
regio’s schaars zijn. Om in de groeiende vraag te 
voorzien, hebben wij een mix van strategieën nodig 
en moeten wij alle vormen van energie, zowel 
traditionele als hernieuwbare, tot ontwikkeling 
brengen. Om de afname van de conventionele 
olie- en gasreserves te compenseren, moeten wij wel 
reserves in nieuwe, veeleisender locaties ontwikke-
len. De landen van het arctisch gebied hebben 
besloten om de regio voor offshore-ontwikkeling 
open te stellen en vertrouwen op bedrijven zoals 
Shell om dat op een verantwoorde manier te doen.

Sommige mensen vinden dat er te veel de 
risico’s kleven aan het boren naar olie in 
het Arctisch gebied. Kunt u op een geloof-
waardige manier aannemelijk maken dat 
de olie-industrie de operationele risico’s in 
Arctische wateren kan managen?
Jazeker. Vergeet niet dat de olie-industrie al 
tientallen jaren veilig in het Arctisch gebied opereert 
– dat is een bewijs dat de olie-industrie de risico’s 

HET NOORDPOOLGEBIED

aankan. Bij doeltreffend risicobeheer gaat het om 
verbetering van de veiligheid door te analyseren 
wat er fout kan gaan, de kans daarop zo klein 
mogelijk maken en om de mogelijke gevolgen te 
verminderen. Bij Shell zit deze benadering ingebed 
in ons managementsysteem. Wij werken constant 
aan verbetering van de veiligheid. Veilige 
putoperaties vergen zeer kundige mensen, strenge 
veiligheidsprocedures en strenge ontwerp-, 
constructie- en onderhoudsnormen voor alle 
apparatuur. Veiligheid is onze prioriteit nummer 
één. Onze hele benadering van offshore-boren 
berust op het voorkomen van ieder incident dat tot 
verontreiniging van de zee kan leiden. Dat houdt in: 
opereren volgens de hoogste maatstaven, met grote 
aandacht en inzet voor veiligheid en milieu.

Welke toekomstplannen heeft Shell voor 
exploratie in de wateren rond Alaska?
Onze exploratieplannen voor Alaska zijn een 
meerjarenprogramma. In februari 2013 hebben wij 
besloten om in de zomer van 2013 niet te boren 
voor de kust van Alaska. Dit besluit geeft ons tijd om 
te garanderen dat al onze apparatuur en mensen er 
klaar voor zijn. Wij evalueren onze toekomstplan-
nen en blijven nauw samenwerken met de 
Amerikaanse kustwacht en het Amerikaanse 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij hebben als 
onderdeel van onze normale bedrijfsvoorbereiding 
een intern onderzoek uitgevoerd naar de gebeurte-
nissen van 2012, om van onze ervaringen te leren 
en onze plannen te verbeteren. In nauwe samenwer-
king met de Amerikaanse toezichthoudende 
instanties blijft Shell werken aan een exploratiepro-
gramma voor Alaska dat bij alle betrokkenen 
vertrouwen wekt en dat aan de hoge maatstaven 
beantwoordt die de Maatschappij wereldwijd bij 
haar operaties hanteert.

Het volledige vraaggesprek is te lezen in het Shell 
Sustainability Report 2012.
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VRAAGGESPREK

Vraaggesprek met 
Marvin odum,
Directeur upstream 
americas



Shell is een pionier in het ontwikkelen van energie-
reserves in diep water. Veel van de geavanceerde 
technologieën, processen en veiligheidsprocedures 
die thans bij de olie-industrie in gebruik zijn, zijn 
door ons geïntroduceerd.

In 2012 was het aandeel van Shell in de wereld-
wijde diepwaterproductie 330.000 vaten olie-
equivalent per dag. Wij bleven werken in steeds 
diepere, meer uitdagingen biedende wateren voor 
de kust van Maleisië, de Verenigde Staten, Brazilië, 
Nigeria en Frans-Guyana. Ook werkten wij er 
hard aan om deze reserves op een verantwoorde 
manier te ontwikkelen door onze milieu-invloed te 
verminderen en door een goede buur te zijn voor de 
kustbewoners die zich het dichtst bij onze operaties 
bevinden.

Het Subsea Well Response Project is een door 
negen toonaangevende bedrijven opgericht 
consortium dat een alomvattend putafsluitsysteem 
heeft ontworpen en geconstrueerd voor gebruik 
op diepten tot 3.000 meter. Dit project is na de 
tragedie in 2010 met de Deepwater Horizon van 
BP in de Golf van Mexico opgezet met Shell als 
operator om vitale apparatuur wereldwijd inzetbaar 
te maken. Het wil de boorveiligheid verhogen en bij 
een ernstig incident het milieueffect tot het minimum 
beperken.

DIEP WATER OLIEZANDEN

De Canadese oliezanden kunnen de komende 
decennia voor een belangrijke energiebron zorgen, 
mits zij op een verantwoorde manier worden 
ontwikkeld. Willen wij dat deze reserves een 
aanvaardbare rol in de energiemix gaan spelen, 
dan moet de olie-industrie doorgaan met verminde-
ring van het milieueffect ervan. Samen met andere 
bedrijven werken wij aan verbetering van het 
management van co2-emissies, water en land.

In 2012 hebben wij besloten om groen licht te ge-
ven voor ons Quest-project, het eerste project voor 
het afvangen en opslaan van CO2 bij oliezand-
ontginning. Naar verwachting zal Quest vanaf 
ongeveer 2015 jaarlijks ruim een miljoen ton CO2 
uit de Scotford Upgrader afvangen en veilig, diep 
ondergronds opslaan.

Wij streven ernaar om terrein dat bij onze oliezand-
ontginning is gebruikt, weer in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen, zoals de overheid van 
Alberta eist. Het terrein zal de lokale flora en fauna 
kunnen onderhouden, al zal het landschap niet 
meer hetzelfde zijn. Wij blijven samenwerken met 
lokale inheemse gemeenschappen om het effect van 
oliezandontginning op traditioneel landgebruik en 
de traditionele cultuur te verminderen.

á De romp van het nieuwe platform voor het Mars B-project. á De Scotford-raffinaderij in Alberta, Canada.
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Dit jaar wil ik op één thema in het bijzonder de 
aandacht vestigen: het gigantische en groeiende 
probleem van oliediefstal en illegaal raffineren in 
de Nigerdelta. In 2009 stalen dieven volgens schat-
tingen van de Verenigde Naties ongeveer 150.000 
vaten ruwe olie per dag uit pijpleidingen in de 
Nigerdelta. In 2012 stelde de Nigeriaanse over-
heid dat naar haar overtuiging dagelijks aanzienlijk 
meer olie wordt gestolen. het land loopt hierdoor 
jaarlijks miljarden aan inkomsten mis.

De exacte cijfers zullen wel nooit te achterhalen 
zijn, maar duidelijk is dat er sprake is van een goed 
gefinancierde en in hoge mate georganiseerde 
criminele onderneming op fenomenale schaal –  
een parallelle industrie met een aanvoerketen voor 
overzeese export van ruwe olie, inclusief laad- en 
verschepingsoperaties. De meeste gestolen olie 
komt terecht in zeetankers die de olie naar raffina-
derijen elders in West-Afrika, in Europa en verder 
transporteren. De betrokkenen in zowel Nigeria als 
daarbuiten die het brein achter deze miljarden- 
business zijn, wenden hun invloed aan en gebrui-
ken corruptie om hun belangen te beschermen. Ook 
geweld wordt niet geschuwd.

Daarnaast zijn er geïmproviseerde raffinaderij-
tjes die inferieure brandstof voor lokaal gebruik 
produceren. Deze primitieve operaties kunnen 
de zwaardere ruwe-oliefracties niet gebruiken en 
dumpen die gewoon in het milieu, waardoor de 
mangrovebossen en de rivieroevers waar deze 

NIGERIA

activiteiten plaatsvinden, worden vernietigd.

Evenmin valt te zeggen hoeveel van de gestolen 
olie weglekt als die eenmaal uit onze installaties 
is afgetapt. Maar wij kunnen schatten dat in 2012 
in de directe omgeving van onze pijpleidingen en 
andere installaties 26.000 vaten olie zijn wegge-
lekt. Circa 95% daarvan is het gevolg van sabotage 
en oliediefstal.

Het tot staan brengen van deze dreiging vraagt om 
gecoördineerde actie op zowel nationaal als lokaal 
niveau in Nigeria zelf, maar ook op regionaal en 
internationaal niveau daarbuiten. Wij hebben drin-
gend meer hulp nodig van de Nigeriaanse overheid 
en haar veiligheidsdiensten, andere regeringen en 
andere organisaties.

er is meer inspanning nodig om de economische 
ontwikkeling in de Nigerdelta te stimuleren en de 
betrokkenen andere manieren te bieden om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Ook moet Nigeria 
meer doen om investeringen in de elektriciteitssector 
te stimuleren en zo een betrouwbare stroomvoorzie-
ning te waarborgen. Dit zal de vraag naar illegaal 
geraffineerde, lokale dieselolie verminderen.

Wij hebben ons grote moeite getroost om deze 
kwestie sterker onder de aandacht te brengen bij 
de Nigeriaanse overheid, internationale instanties 
zoals de Verenigde Naties, het maatschappelijk 
middenveld en de media. Het aanpakken van olie-
diefstal en de oorzaken ervan is in het belang van 
de olie-industrie, de overheid, het milieu en – als  
allerbelangrijksten – de mensen in de Nigerdelta. 
Wij handhaven onze opstelling in de voorhoede 
van de discussies om blijvende oplossingen te 
zoeken.

De volledige brief is te lezen in het Shell Sustainability 
Report 2012.
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Auto’s stellen veel mensen in staat om hun dagelijks 
leven te leiden. Vrachtauto’s, schepen en vliegtui-
gen helpen economieën te gedijen. Maar met het 
stijgende aantal auto’s op de weg en de toenemende 
wereldhandel wordt ook de noodzaak dringender om 
manieren te vinden waarmee het milieueffect van het 
transport kan worden teruggedrongen. Shell werkt 
aan de ontwikkeling van efficiëntere brandstoffen en 
smeermiddelen die kunnen helpen om het groeiende 
aantal mensen en goederen op onze aarde te ver-
plaatsen – over de weg, over zee en door de lucht.

Shell levert dagelijks brandstof aan miljoenen weg-
gebruikers. Shell FuelSave-benzine en -diesel zijn 
onze meest efficiënte brandstoffen tot dusver. Zij zijn 
gemaakt om de automobilist te helpen brandstof te 
besparen doordat zij de verbranding in de motor 
verbeteren en energieverliezen verminderen.

In 2012 zijn wij een programma gestart om nog eens 
een miljoen mensen over de hele wereld te helpen 
leren hoe zij brandstof kunnen besparen en hun brand-
stofkosten kunnen verlagen. Door middel van de Shell 
FuelSave-campagne ”Target One Million“ beschikt de 
consument over een reeks online minigames die ten 
doel hebben om zijn vaardigheden op het gebied van 

zuinig rijden te verbeteren, zoals efficiënter schakelen, 
de auto uit laten rollen en de motor met de juiste 
motorolie te beschermen.

Shell ontwikkelt geavanceerde smeermiddelen voor 
personen- en vrachtauto’s die de motorefficiëntie kun-
nen verbeteren en brandstof kunnen helpen besparen. 
Wij investeren in research en ontwikkeling en hebben 
meer dan tweehonderd wetenschappers en ingenieurs 
in dienst die aan verbetering van onze smeermiddelen 
werken. Ook werken wij samen met partners, waaron-
der grote motorfabrikanten. Shell Helix-motorolie, bij-
voorbeeld, is ontwikkeld via ons technisch partnership 
met Ferrari. De Shell Rimula-serie zware motoroliën 
omvat onder meer producten die vrachtwagen- en 
buschauffeurs kunnen helpen om zuiniger te rijden en 
die ook de motor beschermen.

De Shell eco-marathon daagt teams studenten van 
over de hele wereld uit om innovatieve, ultrazuinige 
voertuigen te ontwerpen, te bouwen en te testen. er 
zijn jaarlijkse evenementen in Amerika, Europa en 
Azië en de winnaars zijn de teams die met de minste 
hoeveelheid energie het verst komen. Deze evene-
menten zetten aan tot debat over de toekomst van 
energie en van het wegtransport en inspireren jonge 
ingenieurs om de grenzen van brandstofefficiëntie te 
verleggen.

á Op de Shell Eco-marathon in Maleisië wedijveren studenten met elkaar wie met minder energie het verst komt.

BRANDSTOFFEN EN PRODUCTEN

13reports.shell.com | Shell Verkort Duurzaamheidsverslag 2012
 



Wij produceren biobrandstof met een laag koolstofgehalte, 
distribueren biobrandstoffen wereldwijd en gaan door met 
het ontwikkelen van geavanceerde biobrandstoffen voor 
de toekomst. Momenteel vormt biobrandstof drie procent 
van de wereldwijde brandstofmix in het wegtransport. 
Volgens onze scenario’s kan dat aandeel in 2050 tot ruim 
tien procent zijn gestegen.

Shell is een van de grootste biobrandstofdistributeurs ter 
wereld. In 2012 gebruikten wij wereldwijd ongeveer 
7,7 miljard liter in onze benzine- en dieselmengsels.  
In Brazilië produceert Raízen (Shell-belang 50%) biobrand-
stof met een laag koolstofgehalte– ethanol uit suikerriet. 
Over het gehele productietraject bezien, van aanplant tot 
pomp, kan deze biobrandstof de CO2-emissies met onge-
veer zeventig procent verlagen ten opzichte van benzine. 
Met een jaarlijkse productiecapaciteit van circa 2,2 miljard 
liter is Raízen een van de grootste ethanolproducenten ter 
wereld.

De milieuvoordelen van biobrandstoffen lopen uiteen. De 
algehele co2-emissie kan sterk verschillen, afhankelijk van 
de gebruikte grondstoffen en productie- en distributiemetho-
den. andere uitdagingen die moeten worden overwonnen, 
zijn concurrentie om bouwland, het effect op de biodiversi-
teit en de lokale gemeenschap, en watergebruik.

BIOBRANDSTOFFEN
Raízen probeert voortdurend om haar productieprocessen 
efficiënter en duurzamer te maken. Zij hergebruikt neven-
producten van het uitpersen van de suikerrietstengels en 
van de feitelijke ethanoldestillatie als natuurlijke bemesting. 
Ook gebruikt zij afvalvezels uit de rietstengels als brandstof 
voor stroomopwekking voor haar fabrieken en levert zij het 
overschot aan het landelijke elektriciteitsnet. Raízen werkt 
aan voortdurende verbetering van de oogst, zodat per een-
heid areaal meer suikerriet kan worden geproduceerd.

Bonsucro heeft ’s werelds eerste certificeringsnorm voor 
duurzame productie van biobrandstoffen uit suikerriet 
ontwikkeld. In 2011 was Raízen het eerste bedrijf waarvan 
een fabriek de Bonsucro-certificering kreeg. Eind 2012 
waren zeven Raízen-fabrieken gecertificeerd. Daarmee 
wordt nu 23% van het Raízen-ethanol volgens de Bonsucro-
norm geproduceerd.

Raízen steunt de pogingen van de Braziliaanse overheid 
om doeltreffend beleid voor landgebruik in te voeren en 
om bezwaren weg te nemen als zou de rietsuikerproductie 
andere gewassen verdringen naar gebieden met een rijke 
biodiversiteit. Ook steunt Raízen de pogingen van de over-
heid om op te komen voor de landrechten van inheemse 
gemeenschappen in Brazilië.
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á In Brazilië produceert Raízen biobrandstof met een laag koolstofgehalte uit suikerriet.



ONZE PRESTATIES

In 2012 zijn wij blijven opereren op een manier 
waarbij economische, milieu- en maatschappelijke 
overwegingen op een verantwoorde manier met 
elkaar in evenwicht worden gebracht. Wij hand- 
haafden onze hoge investering in projecten die nog 
tientallen jaren energie zullen blijven leveren. Wij 
werkten aan verdere verbetering van onze 

veiligheidsprestatie. Ook bleven wij werken aan 
vermindering van onze milieu-invloed, aan het 
transparant reageren op de standpunten van onze 
buren en aan het genereren van banen en markt- 
kansen voor lokale economieën. Nadere bijzonder-
heden hierover staan in het Shell Sustainability 
Report 2012.
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Dit Verkort Duurzaamheidsverslag is een verkorte versie van het Shell Duurzaamheids-
verslag over 2012. Nadere gegevens staan in het Shell Duurzaamheidsverslag 2012.  
Bij strijdigheid prevaleert het Shell Duurzaamheidsverslag 2012. 
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