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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET

Dit verslag wordt op de Shell-website 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.
KERNINDICATOREN

Wij hanteren kernindicatoren die wij samen met onze
stakeholders hebben ontwikkeld en die ons in staat stellen onze
prestaties te volgen en de inspanningen in het kader van
belangrijke wereldwijde milieu- en maatschappelijke eﬀecten
bij al onze operaties beter te beheren. Dezelfde indicatoren
gebruiken wij intern voor de beoordeling op onze Shell
Scorecard van onze prestaties op het gebied van duurzame
ontwikkeling.
U HOEFT ONS NIET OP ONS WOORD TE GELOVEN

Ook dit jaar heeft een commissie van externe deskundigen een
beoordeling gemaakt van de evenwichtigheid en volledigheid
van dit verslag en de mate waarin het op wensen van
belanghebbenden ingaat. Voor haar eindoordeel heeft de
commissie de principes van de AA1000 Assurance Standard
gebruikt (bblz. 38–39).
GRI

Wij blijven rapporteren volgens de G3-richtlijnen van het
Global Reporting Initiative. Informatie is te vinden op
www.shell.com/gri.

EXTERNE ERKENNING

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE

Graag bied ik u hierbij het Shell Duurzaamheidsverslag aan. Dit beschrijft
onze inspanningen in 2007 om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling
– want daaraan hebben wij ons verbonden. Wij willen op economisch,
milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde manieren helpen om in
de groeiende energiebehoefte van de wereld te voorzien. Het betekent ook
het verantwoord uitoefenen van onze huidige operationele activiteiten en
het meebouwen aan een verantwoord energiesysteem voor de toekomst.

Focus op verantwoord omgaan met energie is nu belangrijker dan ooit. Onze
jongste Strategische Energiescenario’s maken duidelijk dat de wereld voor steeds
lastiger energiekeuzes staat - de gebeurtenissen in 2007 hebben dat bevestigd. De
vraag naar energie steeg sterk, waardoor zowel de aanvoer als de prijzen onder
druk kwamen. Energieproducerende landen bleven grotere controle over hun
reserves voor zich opeisen, wat in veel energieverbruikende landen de
ongerustheid over hun aanvoerzekerheid aanwakkerde. De bezorgdheid over de
dreiging van klimaatverandering nam verder toe.
Tegen die achtergrond is het duidelijk dat duurzame ontwikkeling cruciaal is voor
ieders toekomst en ook voor het succes van ons bedrijf. Toekomstige projecten
worden nog moeilijker en kapitaalintensiever dan zij nu al zijn en bieden
maatschappelijke en milieu-uitdagingen, klimaatverandering voorop. Als Shell
nieuwe technologieën kan ontwikkelen en deze projecten zodanig kan beheren
dat die minder nadelige eﬀecten hebben en tot voordeel zijn van de lokale
gemeenschappen waarin wij werken, dan zal dat beslissend zijn bij het verkrijgen
van nieuwe opdrachten en het realiseren van lopende projecten.
Gelukkig hebben wij nog steeds een sterke uitgangspositie. In 2007 boekten wij
een recordresultaat van $ 31,9 miljard. Wij herinvesteren ook weer
recordbedragen in ons bedrijf en versterken ons vermogen om milieu- en
maatschappelijke eﬀecten goed te sturen. Onze veiligheidsprestaties - altijd onze
eerste prioriteit - verbeterden, al moeten ze nog beter. Wij besloten tot een
verviervoudiging van onze investeringen in transportbiobrandstoﬀen, vooral die
waarbij duurzamere tweede-generatietechnologieën worden toegepast. Wij bleven
werken aan verwezenlijking van onze capaciteitsdoelstelling voor opvang en
opslag van kooldioxide (CO2) – een veelbelovende manier om
broeikasgasemissies goed te beheren.

Wij boekten grote vooruitgang met ons aardgasproject Corrib, in Ierland, en
kregen goedkeuring voor de uitbreiding van de Motiva-raﬃnaderij bij Port
Arthur, in de Verenigde Staten. Ons werk aan maatschappelijke betrekkingen
blijft van cruciaal belang voor het welslagen van beide projecten. Met de
overname van de minderheidsaandelen in Shell Canada hebben wij onze positie
geconsolideerd als leider in de verantwoorde ontwikkeling van oliezanden, die als
energiebron aan belang winnen.
Wij zetten ons beleid voort om producten te leveren die onze klanten helpen hun
brandstofeﬃciëntie te verbeteren. Daarmee tonen wij onze wil om de consument
te helpen minder energie te gebruiken. De broeikasgasemissies van onze
installaties bleven dalen.
Toch kregen wij in 2007 ook teleurstellingen te verwerken. De veiligheidssituatie
in Nigeria bleef moeilijk. Als gevolg daarvan bleef productie stilliggen en liep ons
programma om het aﬀakkelen van gas bij al onze operaties te stoppen, vertraging
op. In Alaska werden de exploratieactiviteiten eveneens vertraagd. Ik hoop dat wij
in dit komende jaar bij beide activiteiten weer vooruitgang zullen zien.
Ik wil de leden van de External Review Committee van dit Verslag danken voor
hun waardevolle bijdrage. Hun krachtige en van inzicht getuigende commentaar
op vroege versies van dit Verslag heeft ons onze standpunten doen heroverdenken.
Zij stimuleerden ons tot grotere openheid over onze aannames en om uit te
leggen waarom wij bepaalde keuzes maken. Deze inbreng was belangrijk bij het
formuleren van de deﬁnitieve tekst en hielp ons bij het toelichten van wat we
doen om regeringen te stimuleren het internationale beleidskader op te zetten dat
voor verandering noodzakelijk is.
Ik hoop dat dit Verslag – en het aanvullende materiaal op onze website – u zal
helpen te beoordelen hoe goed wij onze belofte nakomen om een bijdrage te
leveren aan duurzame ontwikkeling. Ook hoop ik dat het u tot nadenken aanzet
over de rol die u zelf in het energiesysteem speelt en over wat wij allen anders
moeten doen om aan een toekomst van verantwoorde energie te bouwen.

Jeroen van der Veer
CHIEF EXECUTIVE
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Zo’n tien jaar geleden beloofden wij om een bijdrage te leveren aan
duurzame ontwikkeling en in 1997 hebben wij dat in onze Verklaring van
Algemene Beleidsuitgangspunten opgenomen. Sindsdien is het belang
daarvan voor ons verder gegroeid.
WAT DEZE WOORDEN VOOR SHELL BETEKENEN
Bijdragen aan duurzame ontwikkeling betekent voor ons om op economisch,
milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde manieren te helpen voldoen
aan de wereldwijd groeiende vraag naar energie. Kort gezegd: meehelpen een
toekomst van verantwoorde energie te verzekeren.
Dit is een verplichting om energieproducten te vinden en te leveren die voorzien
in de snel groeiende behoefte aan energie die betaalbaar, gemakkelijk verkrijgbaar
en ook schoner is. Onze jongste Strategische Energiescenario’s zeggen dat het
daarbij gaat om het inzetten van onze technologie, kennis en ervaring bij het
meebouwen aan een wereld volgens het “Blueprints”-scenario (zie blz. 4–7), dat
economische ontwikkeling, energiezekerheid en CO2-vermindering oplevert. Een
deel van die verplichting betreft onze huidige producten. Wij produceren nu al
drie procent van al het aardgas van de wereld – de schoonst brandende fossiele
brandstof (zie blz. 12). Wij leveren geavanceerde transportbrandstoﬀen en
smeermiddelen die onze klanten helpen de lokale emissies te verlagen en die
zuiniger voertuigen opleveren. Ook leveren wij betere bitumen- en chemische
producten (zie blz. 16–17). Het betekent ook dat wij nu investeringen voor de
toekomst doen: dat wij toonaangevend zijn bij het ontwikkelen van tweedegeneratiebiobrandstoﬀen met een lage CO2-uitstoot, bij de opbouw van onze
capaciteit in technologie voor opvang en opslag van koolstof (CCS) en bij het
werken aan kostenverlaging van groene stroom.

 Shell Duurzaamheidsverslag 2007

Tegelijk leggen wij onszelf op om de operaties verantwoord uit te voeren: het
bouwen van projecten, laten draaien van installaties en een veilig beheerde
aanvoerketen, met minder eﬀecten op milieu en samenleving en juist meer
positieve eﬀecten. Ook willen we ons inspannen om lokaal personeel in dienst te
nemen en om in te kopen bij lokale aannemers en toeleveranciers (zie blz. 28).
Tevens is het te zien in hoe wij de gezondheid en veiligheid van onze
medewerkers en buren tot onze eerste prioriteit maken (zie blz. 22–23) en in onze
inspanningen om onze emissies, inclusief de broeikasgassen uit onze activiteiten,
en ons gebruik van hulpbronnen zoals energie en water, te beheren. En we laten
het zien door onze inspanning om de milieueﬀecten van olieproductie uit
onconventionele bronnen zoals oliezanden te verminderen (zie blz. 11).
EEN ANDERE MENTALITEIT
Dit alles vergt van ons dat wij belangen voor de korte en de lange termijn bewust
tegen elkaar afwegen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke
overwegingen onlosmakelijk onderdeel van de zakelijke besluitvorming zijn en
waarbij wij regelmatig overleggen met onze talrijke stakeholders. Deze mentaliteit
betekent ook dat we vastbesloten zijn om creatief en volhardend ogenschijnlijk
onoverkomelijke milieutechnische en maatschappelijke problemen aan te pakken.
DE BUSINESS CASE
Wij blijven ons inzetten om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling; dat komt
overeen met onze waarden en maakt ons bedrijf concurrerender en winstgevender.
Het brengt ons dichter bij onze klanten, medewerkers en buren, verkleint ons
operationele en ﬁnanciële risico, bevordert eﬃciëntieverbeteringen bij onze
operaties en creëert winstgevende nieuwe toekomstmogelijkheden voor ons bedrijf.

OVER SHELL
Wie wij zijn en wat wij doen
Wij zijn een wereldwijde groep energie- en petrochemiebedrijven, actief in ruim
110 landen en met ongeveer 104.000 mensen in dienst.
Onze business Exploratie & Productie houdt zich over de hele wereld bezig met
opsporing en winning van olie en aardgas. Veel van deze activiteiten worden in
joint venture-verband uitgevoerd, vaak met nationale oliemaatschappijen.
De business Gas & Elektriciteit maakt aardgas vloeibaar en transporteert dat
naar afnemers wereldwijd. Haar GTL-procédé (gas to liquids) zet aardgas om in
schonere synthetische brandstof en andere producten. Zij ontwikkelt windenergie
voor het opwekken van elektriciteit en investeert in zonne-energietechnologie.
Ook licentieert zij onze vergassingstechnologie, die een schonere manier biedt om
kolen om te zetten in chemische grondstoﬀen en energie.

Onze business Olieproducten maakt, verscheept en verkoopt over de hele wereld
een scala van op aardolie gebaseerde producten voor huishoudelijke, industriële
en transporttoepassingen. Het onderdeel Future Fuels & CO2 ontwikkelt
brandstoﬀen zoals biobrandstoﬀen en waterstof en daarnaast synthetische
brandstoﬀen die uit aardgas (GTL-brandstof ) en potentieel uit biomassa zijn
gemaakt; ook geeft dit onderdeel leiding aan Shell-brede activiteiten op het
gebied van CO2-beheer. Met 46.000 servicestations heeft Shell het grootste,
onder dezelfde merknaam opererende brandstofretailnetwerk ter wereld.
De business Chemie produceert petrochemische producten voor industriële
afnemers, waaronder grondstoﬀen voor kunststoﬀen, coatings en
reinigingsmiddelen die bij de vervaardiging van textiel, medische producten en
computers worden gebruikt.

De business Oliezanden, het Athabasca Oil Sands Project, wint bitumen uit
oliezanden in Alberta, in het westen van Canada, en zet die om in synthetische
ruwe olie.
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Hoe het energiesysteem van de wereld de komende halve eeuw gaat
veranderen, gaat ons allen aan, en onze kinderen en kleinkinderen nog
meer. Shell is vastbesloten om haar aandeel te leveren aan een toekomst
van verantwoorde energie – zoals onze jongste Strategische
Energiescenario’s omschrijven, een wereld volgens “Blueprints”.

SCRAMBLE – PRIMAIRE ENERGIE, UITGESPLITST NAAR BRON
exajoule per jaar
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DE ENERGIE-UITDAGING
De wereld zal voor economische groei en vermindering van de armoede in de
komende decennia enorme hoeveelheden extra energie nodig hebben. Voor alle
landen moet de aanvoer daarvan veilig worden gesteld en mag die niet worden
verstoord. Bovendien moet die energie op milieutechnisch en maatschappelijk
verantwoorde manieren worden geproduceerd, inclusief het aanpakken van de
emissie van broeikasgassen. Dat is de energie-uitdaging. Het beantwoorden ervan
is in hoog tempo voor de samenleving en de energie-industrie een van de
belangrijkste uitdagingen van de eeuw aan het worden.
Drie harde waarheden maken die uitdaging nog groter. Ten eerste groeit de vraag
naar energie snel omdat enkele grote landen de meest energie-intensieve fase van
economische ontwikkeling ingaan. Ten tweede zal de aanvoer van makkelijk
winbare olie en aardgas de vraag na 2015 mogelijk niet meer kunnen bijhouden.
Om dat tekort aan te vullen, heeft de wereld geen andere keus dan eﬃciënter met
energie om te gaan en meer gebruik te maken van andere energiebronnen. Dat
betekent meer duurzame bronnen zoals zonne-energie, windenergie en
biobrandstoﬀen, meer kernenergie, meer kolen en meer olie en aardgas uit
moeilijk bereikbare plaatsen of onconventionele bronnen zoals oliezanden. De
derde harde waarheid is dat als gevolg daarvan de CO2-emissies uit
energieproductie en -gebruik, die meer dan de helft van de door de mens
veroorzaakte broeikasgasemissies vertegenwoordigen, verder toenemen, zelfs bij
een groeiende bezorgdheid over klimaatverandering.
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BLUEPRINTS – PRIMAIRE ENERGIE, UITGESPLITST NAAR BRON
exajoule per jaar
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[A] Inclusief traditionele bronnen zoals hout, mest enz.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Meer over onze Strategische Energiescenario’s
www.shell.com/scenarios

TWEE TOEKOMSTSCENARIO’S VOOR ENERGIE
Hoe zal de wereld met die energie-uitdaging omgaan? De Strategische
Energiescenario’s van Shell beschrijven twee richtingen die het energiesysteem
tussen nu en 2050 kan opgaan.
Het Scramble-scenario schildert een wereld van hevige concurrentie tussen
afzonderlijke landen, die met elkaar een wedren aangaan om meer energie voor
zichzelf veilig te stellen. De politiek reageert in veel gevallen krampachtig en
scherp op de tweevoudige crisis van krap energieaanbod en klimaatverandering,
wat leidt tot prijspieken, perioden van economische teruggang en groeiende onrust.
Ons Blueprints-scenario vertoont aanvankelijk een wanordelijk verloop omdat
lokale initiatieven een lappendeken van verschillend beleid en benadering
opleveren voor economische ontwikkeling, energiezekerheid en klimaatverandering.
Deze inspanningen raken relatief snel geharmoniseerd naarmate afzonderlijke
initiatieven slagen en breder worden overgenomen. Geleidelijk ontvouwt zich een
wereldomvattend beleidskader - en daarmee een wereldwijd prijskaartje voor de
uitstoot van broeikasgassen - dat tot innovatie aanspoort, energie-eﬃciëntie
vergroot, het eﬀect van stijgende vraag naar energie en toenemend broeikaseﬀect
beperkt en gestage economische groei in stand helpt houden.

In beide scenario’s groeit het energiegebruik snel, maar in Scramble sneller. Er is
niet één energiebron of technologie waarmee aan de vraag kan worden voldaan en
gelijktijdig de CO2–emissies kunnen worden verlaagd. Van alles is juist meer
nodig en fossiele brandstoﬀen blijven meer dan de helft van onze wereldwijde
energie leveren, zij het veel minder dan de huidige ruim tachtig procent.
Maar er zijn belangrijke verschillen. In Blueprints maken wind- en zonne-energie
na 2030 een sterke groei door. Terwijl het gebruik van kolen eveneens gestaag
toeneemt, wordt CO2 uit elektriciteitscentrales in 2050 op grote schaal
opgevangen en opgeslagen. In de transportsector neemt het gebruik van minder
CO2-intensieve biobrandstoﬀen sterk toe en na 2030 vermindert de vraag naar
vloeibare brandstoﬀen door uiterst zuinige elektrische auto’s
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• De koolstofvoetafdruk van onze producten
• Beheer van broeikasgasemissies uit onze operaties
• Klanten helpen hun uitstoot te verlagen
• Ons werk aan opvang en opslag van CO2
• Bepleiten van beleid in de strijd tegen klimaatverandering
www.shell.com/climate

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de lange termijn waar de
samenleving nu voor staat, is manieren te vinden om de
broeikasgasemissies te beheersen. Het Intergovernmental Panel on Climate
Change van de Verenigde Naties bevestigde in 2007 bijvoorbeeld –
ditmaal met vrijwel volledige zekerheid – dat een door de mens
veroorzaakte klimaatverandering plaatsvindt. Ook komt het Panel tot de
slotsom dat broeikasgasemissies uit energie, landbouw en ontbossing
binnen tien tot twintig jaar hun piek moeten bereiken en daarna
aanzienlijk moeten dalen, willen wij het risico van gevaarlijke niveaus van
klimaatverandering verlagen.

In Scramble gebeurt dat niet. De weinige beleidsmaatregelen van regeringen komen
te laat. Er is geen eﬀectief kader om broeikasgassen mee te beheersen. Als gevolg
daarvan stijgen de emissies van CO2 en andere broeikasgassen tot ongeveer 2040
gestaag. In 2050 loopt de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer op naar niveaus
ver boven wat wetenschappers veilig achten.
In Blueprints introduceren lokale overheden en nationale regeringen nieuwe
standaarden, belastingen en andere beleidsmaatregelen voor gedragsverandering en
treedt verbetering op in zowel de energie-eﬃciëntie als de -uitstoot van gebouwen,
voertuigen en transportbrandstoﬀen. Uiteindelijk komt de politiek met
geharmoniseerd beleid. Emissiehandelsystemen worden internationaal aanvaard en
verspreid, zodat de emissies een internationaal erkend prijskaartje krijgen dat
innovatie versnelt. Daardoor worden voertuigen aanzienlijk zuiniger. De elektrische
auto beleeft na 2030 een doorbraak. Ook komt CO2-opvang en -opslag vanaf
industrielocaties van de grond – iets wat essentieel is voor het beheersen van
CO2-emissies. Rond 2020 stijgen deze emissies niet langer en gaan daarna
geleidelijk dalen. In 2050 ligt het broeikasgasniveau volgens Blueprints op koers
naar een veel lager stabilisatieniveau dan in Scramble. Maar Blueprints maakt ook
de omvang duidelijk van de uitdaging die klimaatverandering biedt. Ondanks deze
ingrijpende en snelle veranderingen – inclusief vermindering van de emissies van
andere broeikasgassen zoals methaan uit de landbouw – zal de
broeikasgasconcentratie in de atmosfeer in een wereld volgens Blueprints zich toch
stabiliseren op een niveau dat hoger is dan de 450 delen per miljoen waartoe
wetenschappers momenteel oproepen.
BREKEN MET TRADITIE – WERKEN AAN EEN WERELD
VOLGENS BLUEPRINTS
Wij waren meer dan dertig jaar geleden pioniers met ons gebruik van scenario’s om
inzicht te krijgen in een veranderende wereld, ons op die wereld voor te bereiden en
daarin succesvol te zijn. Scenario’s zijn geen voorspellingen en gaan niet uit van
speciﬁeke doelen voor de toekomst. In plaats daarvan beschrijven zij plausibele
alternatieven van de manier waarop het wereld-energiesysteem zich over een aantal
decennia zou kunnen ontwikkelen. Wij hebben scenario’s altijd gebruikt om onze
bedrijfsstrategie op te testen – om er zeker van te zijn dat die strategie in beide
situaties succes zou opleveren. Nooit eerder hebben wij een voorkeur voor een
bepaald scenario uitgesproken. Dit keer liggen de zaken echter anders. De noodzaak
om voor onze aandeelhouders en ons nageslacht het klimaatrisico te helpen
beheersen, en om ons vaste voornemen na te komen om een bijdrage te leveren aan
duurzame ontwikkeling, betekent dat wij de benadering die Blueprints beschrijft,
sterk prefereren boven een wereld volgens Scramble. Met zijn ingrijpende
beleidsmaatregelen en wereldwijde kosten van uitstoot van broeikasgassen resulteert
Blueprints in aanzienlijk lagere broeikasgasemissies dan Scramble en wijst het ons de
weg hoe wij de energie-uitdaging moeten aangaan. Ook zijn wij ervan overtuigd dat
Blueprints op de lange termijn Shell een betere wereld biedt om zaken in te doen.
Wij pleiten voor beleid volgens Blueprints en werken al aan een aantal van de
daarvoor benodigde technologieverbeteringen.
Zoals in de rest van dit Verslag wordt besproken, zijn onze inspanningen nog in
ontwikkeling. Toch zijn sommige onderdelen al duidelijk. Een daarvan is een brede
inspanning om de juiste voorwaarden voor verandering te helpen creëren,
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waaronder het krijgen van steun binnen de olie-industrie voor een eﬀectief
CO2–beleidskader. De reden daarvan is dat wat beleidsmakers in de komende vijf
jaar gaan doen, cruciaal zal zijn voor het stimuleren van de innovatie en de enorme
investeringen die nodig zullen zijn (zie blz. 7). Een tweede onderdeel is ons oﬀensief
om als een van ’s werelds grootste leveranciers van transportbrandstoﬀen
duurzamere tweede-generatiebiobrandstoﬀen met een lage CO2–uitstoot te
ontwikkelen en met geavanceerde brandstoﬀen en smeermiddelen automobilisten te
helpen hun verbruik te verminderen (zie blz. 14). Een derde onderdeel is bouwen
aan ons vermogen voor opvang en opslag van CO2 (CCS) en daarbij te werken aan
ontwikkeling van de expertise en de coalities die nodig zijn om deze cruciale
technologie binnen tien jaar van demonstratiefase tot grootschalige toepassing te
brengen. Een vierde is om te blijven investeren in de productie van schonerbrandend aardgas om zo te helpen met lagere emissies elektriciteit te produceren, en
om te werken aan verlaging van de kosten van duurzame energiebronnen, zodat die
concurrerend kunnen worden. Een vijfde onderdeel is het vinden van
milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde manieren om de olie en het gas
dat de wereld nodig heeft, te produceren uit afgelegen plaatsen zoals het
Noordpoolgebied en uit onconventionele bronnen zoals oliezanden.
RADICALE TRANSFORMATIE EN VRIJWILLIGE
BEDRIJFSDOELSTELLINGEN
In 1998 hebben wij ons vrijwillig ten doel gesteld om absolute verlagingen van onze
operationele broeikasgasemissies te realiseren. Wij hebben onze eerste doelstelling in
2002 gehaald en blijven werken aan onze tweede – de broeikasgasemissies uit onze
operaties in 2010 op minstens vijf procent onder het niveau van 1990 houden. De
doelstellingen hielpen ons om onze inspanningen gericht te houden en gaven blijk
van betrokkenheid in een tijd waarin beleidsmaatregelen van overheidswege schaars
waren en nog maar weinig olie- en gasmaatschappijen de noodzaak van actie hadden
geaccepteerd. Maar de ontwikkelingen zijn sindsdien doorgegaan - en ook is de
uitdaging gegroeid die klimaatverandering vormt. Momenteel zijn wij de enige grote
olie- en gasmaatschappij die nog een doelstelling heeft om haar totale
broeikasgasemissies te verlagen. Vertrouwen op vrijwillige uitstootgrenzen van
individuele bedrijven is naar ons oordeel echter niet de beste manier om
klimaatverandering te bestrijden. Om alle bedrijven en bedrijfssectoren tot actie te
brengen, stimuleren wij in plaats daarvan overheidsmaatregelen met een beloning
voor energiebronnen die een lagere CO2–uitstoot en grotere energie-eﬃciëntie
bieden. Ook gaan wij over op doelstellingen voor afzonderlijke installaties om onze
operaties hun energie-eﬃciëntie en CO2-beheersing te helpen verbeteren. Onze
ambitie is om het merendeel van onze bedrijfsactiva qua CO2–uitstoot tot de beste
25% van vergelijkbare installaties te laten behoren. Verwezenlijking daarvan vergt
een combinatie van grotere energie-eﬃciëntie en verdere vooruitgang op het
gebied van CCS.

BIOBRANDSTOFRESEARCH BIJ HET SHELLLABORATORIUM IN AMSTERDAM

SCRAMBLE – RECHTSTREEKSE CO2 -EMISSIES UIT ENERGIE
gigaton CO2 per jaar

Omdat het energiesysteem zo ingrijpend moet worden gewijzigd en beleid zo
belangrijk is om dat voor elkaar te krijgen, intensiveren wij onze
pleitbezorging bij regeringen. Pleitbezorging kan bij sommigen de suggestie
wekken dat bedrijven verandering tegenhouden of alleen uit eigenbelang
handelen. Maar wij roepen juist op tot verandering, stellen onze expertise
beschikbaar en werken samen met regeringen, bedrijfsleven en andere
partners in de samenleving.
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BLUEPRINTS – RECHTSTREEKSE CO2 -EMISSIES UIT ENERGIE
gigaton CO2 per jaar
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Wij delen met beleidsmakers onze technische kennis, ervaring en inzicht in
het energiesysteem. Bijvoorbeeld, wij presenteren onze Strategische
Energiescenario’s aan regeringen en internationale instellingen om die te
helpen de uitdagingen, de wisselwerkingen en de urgentie bij het bouwen
aan een toekomst van verantwoorde energie te begrijpen. Ook helpen wij bij
de vorming van de coalities van bedrijven, regeringen en NGO’s die nodig
zijn voor eﬀectief beleid. Wij zijn bijvoorbeeld lid van de Amerikaanse
Climate Action Partnership. Wij zitten in de Stuurcommissie van de
Gleneagles Dialoog van de G8 over Klimaatverandering en zijn lid van het
Britse Low Carbon Vehicle Partnership.
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INTERNATIONALE CO2-PRIJZEN EN EEN
SECTORMATIGE AANPAK
Wat bepleiten wij dan precies? Een internationaal beleidskader voor
CO2-beheersing dat een prijs vaststelt voor de uitstoot van CO2; dat de
technologie en de investeringen stimuleert die nodig zijn voor verhoging
van de energie-eﬃciëntie en verlaging van de CO2-intensiteit van de
energieaanvoer; en dat internationale concurrentie niet verstoort. De
Bali-verklaring van eind 2007 heeft een routekaart vastgesteld die, als men
zich daaraan houdt, een dergelijk kader kan realiseren. Met die brede
overeenstemming over de noodzaak van ingrijpen is nu aandacht voor de
details nodig. Wij bepleiten verschillende instrumenten voor verschillende
sectoren: emissiehandelsystemen voor de zware industrie en de
elektriciteitssector, in combinatie met prikkels voor snelle demonstratie en
toepassing van opvang en opslag van CO2 (CCS) en simpele, stabiele
doelstellingen voor duurzame energie. Voor de transportsector – met haar
honderden miljoenen kleine emissiebronnen – zijn strenge doelstellingen
voor voertuigeﬃciëntie nodig en prikkels voor brandstoﬀen met lagere
CO2-emissies over het hele traject, van productie- tot uitlaatpijp. Ook zijn
ﬁlemaatregelen en weggebruikbeheer nodig. Voor gebouwen en apparaten
zullen strenge normen voor energie-eﬃciëntie uiterst eﬀectief zijn.
OPVANG EN OPSLAG VAN CO2
Om de uitstoot van de elektriciteitssector en de olie-industrie te verlagen, is
voor CCS-technologie een belangrijke rol weggelegd. Wij zijn lid van een
brede coalitie – het Europees Technologieplatform voor emissieloze
fossielgestookte krachtcentrales (ZEP) – die de speerpunt vormt om deze
veelbelovende technologie te ontwikkelen. Het doel ervan is de uitrol van
demonstratieprojecten te versnellen, zodat CCS in 2020 commercieel wordt
toegepast. In ZEP zijn de Europese Commissie, het Europese bedrijfsleven,
NGO’s, wetenschapsmensen en milieudeskundigen verenigd. Mede dankzij
de inspanningen van ZEP heeft de EU onlangs een allesomvattend
programma gelanceerd voor de bouw, uiterlijk in 2015, van tien à twaalf
demonstratiecentrales met CCS. Er is geen tijd te verliezen. Elk jaar
vertraging bij de grootschalige invoer van CCS voegt meer dan 1 ppm (delen
per miljoen) toe aan het langetermijnniveau van CO2 in de atmosfeer.
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Aron Cramer, President en CEO van Business for Social Responsibility,
in een vraaggesprek met Shell-CE Jeroen van der Veer over de
bedrijfsstrategie van Shell en haar rol bij het verzekeren van een
verantwoorde energietoekomst.

De jongste Strategische Energiescenario’s van Shell laten zien dat
klimaatverandering een urgent vraagstuk is. Handelt de wereld snel genoeg
in de strijd daartegen?
De scenario’s laten zien dat het moeilijk zal worden maar dat er veel kan worden
gedaan om de broeikasgasemissies te beheersen – althans als de wereld op korte
termijn tot grootschalig gecoördineerde actie overgaat. De Bali-verklaring van
december 2007 laat zien dat de Verenigde Staten, China en India bereid zijn om
een actieve rol te spelen in het huidige proces van het opstellen van een
internationaal beleidskader tegen klimaatverandering. Er zijn nu concrete
plannen nodig. De wereld beseft in ieder geval dat het een probleem is. Ik hoor
geen regeringen meer zeggen ‘Laten we de zaak nog eens vijf jaar bestuderen en
voorlopig niets doen’.
Dus wat wilt u het liefst dat regeringen doen?
Ik wil dat ze ons Scramble-scenario lezen. Als dat scenario hun niet aanstaat – en
dat zal het niet – dan moeten zij ons Blueprints-scenario lezen en moeten zij
ingrijpen. Geen land of sector kan dat op eigen houtje. Er is een belangrijke rol
voor ons allemaal weggelegd, maar in dit stadium is actie op regeringsniveau
cruciaal. Zij moeten internationale beleidsmaatregelen treﬀen om zonder
concurrentieverstoring alle broeikasgasemissies te verlagen, inclusief CO2.
Daarom moet er een prijs op de uitstoot van CO2 staan en zijn er realistische en
geloofwaardige doelstellingen nodig voor emissieverlaging, duurzaam
energieverbruik en maatregelen ten behoeve van energie-eﬃciëntie.
Wat doet Shell om de transformatie die u beschrijft, sneller te doen verlopen?
Wij verbeteren voortdurend de energie-eﬃciëntie van onze eigen operaties en
ontwikkelen technologieën om de CO2-uitstoot te verlagen. Dit zijn twee van
onze belangrijkste bijdragen. Daarom vergroten wij onze research- en
ontwikkelingsinspanningen op het gebied van tweede-generatiebiobrandstoﬀen
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en van brandstoﬀen en smeermiddelen die de brandstofeﬃciëntie verbeteren, en
op het gebied van opvang en opslag van CO2 (CCS). De ontwikkeling van CCS
verkeert nog in het beginstadium en er moeten nog praktische hindernissen
worden overwonnen, dus zijn meer demonstratieprojecten dringend nodig. Als
overheid en bedrijfsleven snel handelen, sluit ik niet uit dat wij rond 2020 zien
dat er een aanzienlijke hoeveelheid CO2 wordt opgevangen en opgeslagen.
Pleitbezorging is ook een belangrijk onderdeel van onze bijdrage. Wij roepen
openlijk op tot ingrijpende veranderingen in het energiesysteem in plaats van af te
wachten. Ik schrijf meer opinieartikelen over energiebeleid in de krant dan ik ooit
heb gedaan – waarmee ik aangeef hoe urgent ik dit vind. Bij regeringsleiders over
de hele wereld gebruik ik onze nieuwe scenario’s om de noodzaak van actie te
onderstrepen. En ik besteed veel tijd aan het vormen van veranderingscoalities en
aan het samenwerken met groepen die helpen om regeringen beleidsadviezen te
geven, zoals de World Business Council for Sustainable Development en de
Europese Ronde Tafel van Industriëlen.
Hoe verenigt u de noodzaak van emissieverlaging met de bedrijfsstrategie
van Shell, die zwaarder op bronnen met een hogere CO-uitstoot leunt,
zoals oliezanden?
Wij zijn ervan overtuigd dat onconventionele bronnen van olie en gas, zoals
oliezanden, nodig zijn om de energieaanvoer te verzekeren en hebben ons
verplicht tot het vinden van verantwoorde manieren om die tot ontwikkeling te
brengen. Onze scenario’s geven allebei aan dat er rond 2015 een aanvoertekort
vanuit conventionele bronnen kan ontstaan. Grotere eﬃciëntie, biobrandstoﬀen
en andere duurzame vormen van energie zullen wel wat helpen, maar zijn op
zichzelf niet genoeg.
Eerlijk gezegd zijn energiezekerheid en CO2 dermate belangrijk dat ik betwijfel
of besluiten daarover aan de markt moeten worden overgelaten. Regeringen
zullen de komende jaren hun controle over de energiemix weer laten gelden om
invloed uit te oefenen op de vraag hoeveel kernenergie, kolen, olie en gas
zullen worden gebruikt; hoe energiebesparing wordt bereikt; of CCS breed
wordt toegepast om de emissies te verlagen; welke rol oliezanden mogen
spelen, enzovoort.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Onze actuele strategie
• Onze grote projecten
www.shell.com/strategy

Shell heeft doelstellingen om de CO-emissies tot 00 te verlagen maar niet
daarna. Hoe zit dat?
Dat komt omdat vrijwillige doelstellingen door een handjevol bedrijven gewoon
niet werken. Er zijn beleidsmaatregelen van de overheid nodig om de emissies
zonder concurrentieverstoring in de hele economie te verlagen. Na 2010 kiezen
wij een andere en naar ik geloof eﬀectievere aanpak van doelstellingen door ons
op afzonderlijke operaties te richten. Wij willen dat de meeste van onze
activiteiten qua CO2-prestaties ten opzichte van de vergelijkbare olie- en
gasinstallaties van andere energiemaatschappijen tot de beste 25% behoren. Dat is
een heldere, verstandige en eﬀectieve maatstaf.
Wordt u door op dat bovenste kwartiel te mikken, niet de winnaar van een
race die ons collectief de verkeerde kant opstuurt?
Doelstellingen voor het CO2-niveau van bedrijfsinstallaties vormen maar een deel
van het verhaal. Zij helpen ons onze operationele prestaties te verbeteren. De
grotere zaken, portfoliokwesties zoals in welke energietypen investeer je en
hoeveel, worden bepaald door de beleidskaders waar wij het eerder over hadden.
A propos portfoliokeuzes, is uw kijk op investeren in duurzame energie
veranderd nu de olieprijs door de grens van honderd dollar per vat is gegaan?
Hoge olieprijzen creëren een paraplu voor het ontwikkelen van duurzame energie.
Wij hebben onze uitgaven aan transportbiobrandstoﬀen opgevoerd – met name
de tweede generatie daarvan, die niet met voedselproductie om grond en water
concurreert. Als bedrijf met honderd jaar ervaring met het leveren van
transportbrandstoﬀen van hoge kwaliteit is dat een kole naar onze hand. Wat
betreft betere biobrandstoﬀen zit iedereen nog in de ontdekkings- en de
ontwikkelingsfase – waar hersenen het meest tellen. Wij willen nu tot productie
komen. Wij denken dat wij een commerciële activiteit in biobrandstoﬀen kunnen
opbouwen die op duurzame bronnen is gebaseerd en zich uiteindelijk zonder
subsidies kan bedruipen.
De werkomstandigheden in Nigeria bleven ook in 00 erg moeilijk. Ziet u
al licht aan het eind van de tunnel?
Ik heb enorm respect voor onze mensen daar, die onder uitzonderlijk moeilijke
omstandigheden hun werk doen. Onze oﬀshore-operaties hebben vorig jaar goed
gepresteerd en de productiecapaciteit van onze LNG-joint venture is uitgebreid.

Maar op het vasteland, in de Nigerdelta, blijven zowel de veiligheidssituatie als de
ﬁnanciering serieuze uitdagingen vormen. De beperkte toegang tot onze
installaties betekende dat bijna een half miljoen vaten olie en gas niet werden
geproduceerd en dat het onmogelijk was om veel vooruitgang te boeken met ons
programma om het continu aﬀakkelen te beëindigen. Zie ik lichtpuntjes? Wij zijn
in gesprek met de regering en met anderen over de veiligheid. De veiligheid van
onze mensen blijft onze eerste prioriteit. Ik ben ook hoopvol over onze
gesprekken met de regering om nieuwe manieren voor het ﬁnancieren van olieen gasactiviteiten voor elkaar te krijgen.
Vormt de duurzaamheidsverplichting van Shell een concurrentievoordeel
of juist een concurrentienadeel, gezien de toenemende concurrentie om
energiebronnen en de opkomst van nationale oliemaatschappijen?
Die is absoluut een voordeel. Duurzame ontwikkeling is belangrijker als
“inreisvisum” dan vroeger. Ik ben ervan overtuigd dat verantwoord handelen de
sleutel is tot het uitvoeren van de moeilijker projecten waarvoor maatschappijen
zoals Shell in de wieg zijn gelegd. Voor mij ligt het voor de hand dat duurzameontwikkelingsvraagstukken zoals CO2 goede ondernemingskansen voor ons
bedrijf vormen en niet iets zijn om bang voor te zijn. Ik zie het als een belangrijk
onderdeel van mijn rol om Shell-mensen te herinneren aan de zakelijke kansen
van verantwoord omgaan met energie; zo kunnen wij ons echt van onze
concurrenten onderscheiden.
Bent u tevreden over de duurzaamheidsprestaties van Shell in 00? En wat
bent u van plan om in 00 anders te doen?
Ik ben nooit tevreden. Dat is mijn taak niet - of het ligt niet in mijn aard. Ik
vind het bemoedigend dat onze veiligheidsprestaties in 2007 zijn verbeterd,
maar er is nog meer inspanning nodig tot wij alle incidenten en dodelijke
ongelukken hebben geëlimineerd. Over het geheel genomen, zie ik blijvende
verbetering in onze duurzaamheidsprestaties. Ik besef dat je vooruitgang niet
kunt beoordelen over een enkel jaar, maar je kunt wel mijlpalen opstellen.
Dus hoop ik dat wij het komend jaar actief betrokken zullen zijn bij minstens
één CCS-project – dat we niet alleen maar de haalbaarheid ervan bestuderen
maar ook echt beginnen die te ontwikkelen. Ook hoop ik dat de boodschappen
van ons Blueprints-scenario aan het eind van 2008 in brede kring zijn
gehoord en verstaan.

“Ik ben ervan overtuigd dat
verantwoord handelen de sleutel
is tot het uitvoeren van de
moeilijker projecten waarvoor
maatschappijen zoals Shell in
de wieg zijn gelegd.”
Jeroen van der Veer
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Doorbraken in diepwatertechnologie
• Onze belangrijkste diepwaterprojecten
• Speuren naar olie en aardgas in het Noordpoolgebied
• Verantwoord ontwikkelen van de Canadese oliezanden
www.shell.com/projects

In onze beide scenario’s is de moeilijker winbare olie – uit de diepe
oceaan, uit afgelegen gebieden zoals de Noordpool, en uit oliezanden –
nodig om het aanvoertekort op te vangen dat rond 2015 kan ontstaan.
Een kernpunt in onze bedrijfsstrategie is om onze technologie en kunde toe
te passen om die moeilijke of “frontier”-olie op milieutechnisch
verantwoorde manieren te leveren.
DIEP WATER
Onze technologie helpt olie en gas in water tot drie kilometer diep te ontsluiten,
waarbij de uitdaging van extreme druk en koude moet worden overwonnen. Shell
was een pionier met diepwaterproductie in de jaren zeventig van de vorige eeuw
en is vastbesloten om technologisch en commercieel voorop te blijven lopen. In
2007 zijn wij gestart met twee grote, nieuwe oﬀshore-olieprojecten: BC-10, voor
de kust van Brazilië, en Perdido, in het Amerikaanse deel van de Golf van
Mexico, dat het diepst gelegen productieplatform ter wereld wordt. Ook besloten
wij om het Gumusut-Kakap-veld, voor de kust van Maleisië, tot ontwikkeling
te brengen.

BOORTOREN OP SLEEP NAAR HET
PERDIDO-PROJECT

NOORDPOOLGEBIED
Onze technologie en ervaring helpen ons om ook rond de Noordpool
verantwoord te opereren - in Alaska, Canada, Noorwegen en Rusland. Daar kan
sprake zijn van extreme omstandigheden en een kwetsbaar milieu en moet de
traditionele bestaanswijze van lokale gemeenschappen worden gerespecteerd.
Met onze joint venture-partner Sibir Energy produceren wij olie bij Salym, in
West-Siberië. De aanleg van het grootste geïntegreerde olie- en gasproject ter
wereld, op het Russische eiland Sachalin, nadert zijn voltooiing (zie blz. 33). In
begin 2008 waren wij de hoogste bieder op 275 exploratievergunningen in de
Tsjoektsjenzee, voor de kust van Alaska. Wij hopen onze
exploratiewerkzaamheden in de Beaufortzee, bij Alaska, voor het eind van 2008
te kunnen hervatten (zie blz. 21).

Het Athabasca-oliezandenproject (Shell-aandeel 60%) is onze eerste operatie in
af te graven oliezanden. De capaciteit van de huidige operatie is 155.000 vaten
olie per dag. Er wordt gebouwd aan een uitbreiding met nog eens 100.000
vaten per dag.

OLIEZANDEN
Oliezanden zijn een mengsel van zware olie en zand. Als zij vlak onder het
aardoppervlak liggen, worden zij in dagbouwmijnen afgegraven en wordt de olie
met behulp van warm water afgescheiden. Als zij dieper liggen, wordt de olie via
conventionele putten naar boven gebracht, veelal door het mengsel ondergronds
(“in situ”) te verhitten om de olie vloeibaarder te maken.
Er wordt aangenomen dat de Canadese oliezanden na Saoedi-Arabië de op een na
grootste bron van olie ter wereld zijn. Om die te winnen en tot
transportbrandstof te raﬃneren, is zeer veel water en meer energie nodig dan voor
conventionele olie. Dat betekent grotere CO2-emissies op basis van levenscyclus
bij het afgraven van teerzanden en nog meer bij productie in situ.

Het geavanceerde ontwerp van de huidige operatie heeft het energiegebruik ten
opzichte van andere oliezandenoperaties verlaagd. Ook is met hulp van het
onafhankelijke Climate Change Advisory Panel van Shell Canada een beheerplan
ontwikkeld met onder meer een vérgaande vrijwillige doelstelling om de
CO2-emissies uiterlijk 2010 met de helft te hebben teruggebracht. Hoewel het
panel in 2007 is opgeheven toen de operationele activiteiten van Shell Canada
volledig in onze wereldwijde activiteit werden geïntegreerd, blijft zijn uitgebreide
inbreng een pijler van het streven van de operatie om de doelstelling voor 2010
te halen. Zo wordt bijvoorbeeld Quest overwogen, een grootschalig CCS-project
dat meer dan een miljoen ton CO2 per jaar uit de Scotford Upgrader van het
Athabasca-project moet opslaan. In begin 2008 zijn de toonaangevende
milieuprestaties van onze huidige operatie bevestigd in een kritische beoordeling
van de duurzaamheid van oliezandenprojecten door het Pembina Institute en het
Wereld Natuurfonds.
Daarnaast hebben wij enkele kleine in situ oliezandoperaties in de Canadese
gebieden Cold Lake en Peace River en overwegen wij uitbreiding van een
aantal daarvan.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Toonaangevend in LNG
• De kolenvergassingstechnologie van Shell
• Shell in wind- en zonne-energie
www.shell.com/energyfuture

In beide scenario’s gebruikt de wereld in 2050 minstens drie maal zoveel
elektriciteit als nu. Onze strategie is niet om een grote stroomproducent
te worden of om in kolen te gaan – wel om meer aardgas te leveren,
kolenvergassingstechnologie en opvang en opslag van CO2 (CCS) te
bevorderen en te werken aan het terugdringen van de kosten van
groene stroom.
SCHOON BRANDEND AARDGAS
Aardgas is de schoonst brandende fossiele brandstof. Per geproduceerde eenheid
elektriciteit is de CO2-uitstoot ervan gemiddeld de helft van die van moderne
kolengestookte centrales en is ook de lokale vervuiling aanzienlijk minder. Shell
produceert circa drie procent van alle aardgas ter wereld. Ruwweg veertig procent
van onze totale productie is gas – hetzij pijpleidinggas of vloeibaar aardgas
(LNG) (zie blz. 13). Investeren in gasproductie is een belangrijk onderdeel van
onze strategie. Onze nieuwe gasvelden liggen in geologisch steeds moeilijker
gebieden – zoals het gasveld in Pinedale, in de Verenigde Staten. Daar moeten
dicht bij elkaar duizend putten worden geboord om het in kleine poriën
opgesloten gas te bereiken. Bij het Changbei-gasproject in China gaat het om
“tight gas” – aardgas in zeer moeilijk producerende reservoirs. Onze projecten
liggen ook steeds vaker op moeilijk bereikbare plaatsen. In december 2007
hebben wij de operationele leiding overgenomen van het pas ontsloten Ormen
Lange-gasveld, dat bijna drie kilometer onder een ruwe zeebodem in elfhonderd
meter diep water voor de Noorse kust ligt. Het project heeft de langste
onderwaterpijpleiding ter wereld en gaat uiteindelijk genoeg gas leveren om in
twintig procent van de Britse behoefte te voorzien.
OPVANG EN OPSLAG VAN CO2
In het Blueprints-scenario wordt in 2050 bij negentig procent van alle kolen- en
gasgestookte elektriciteitscentrales in de ontwikkelde landen CO2 opgevangen
en opgeslagen en gebeurt dat bij minstens vijftig procent van de centrales in
ontwikkelingslanden. Momenteel wordt CCS nog nergens toegepast vanwege de
extra kosten, het hogere energieverbruik en omdat de vergunningseisen en de
aansprakelijkheid voor het CO2 nog niet duidelijk zijn. De uitdaging is dus
enorm. Wij zijn vastbesloten te helpen door aan onze CCS-capaciteit te bouwen,
mede omdat CCS ook belangrijk wordt voor de beheersing van CO2-emissies uit
onze raﬃnaderijen, chemiecomplexen en productie-installaties voor olie en gas.
Het is een terrein waarop wij met onze technische vaardigheden en kennis
van de ondergrond een belangrijke bijdrage hopen te leveren.
Wij stimuleren regeringen om snel te handelen en de prikkels en de regelgeving te
creëren die nodig zijn om CCS-demonstratieprojecten van de grond te krijgen,
zodat de technologie op tijd klaar is voor grootschalige invoering rond 2020
(zie blz. 7). Wij zijn al betrokken bij een aantal demonstratieprojecten, zoals het
ZeroGen-elektriciteitsproject in Australië (zie blz. 13).
Die zullen niet allemaal gebouwd worden, maar zij bieden belangrijke lessen.
Bijvoorbeeld, in 2007 hebben Shell en haar partners haalbaarheidsstudies
voltooid over het Halten-project om CO2 uit een gasgestookte
elektriciteitscentrale op het vasteland op te vangen en te gebruiken voor tertiaire
oliewinning in het Draugen-veld, voor de Noorse kust. De conclusie was dat
hoewel CO2-reducties technisch mogelijk waren, het project niet genoeg extra
olie zou produceren om de investering te rechtvaardigen. Wel heeft de studie
waardevolle kennis en ervaring opgeleverd, die bij toekomstige projecten nuttig
zal blijken. Voorts overweegt Shell een grootschalig CCS-project bij de Scotford
Upgrader van het Athabasca-project in Canada. Samen met Mitsubishi Heavy
Industries blijven wij kijken naar mogelijkheden in het Midden-Oosten.
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Onze wetenschappers hebben een vergassingstechnologie ontwikkeld die het
opvangen van CO2 uit kolengestookte elektriciteitscentrales goedkoper en minder
energie-intensief maakt. Dit Shell-procédé vermindert tevens de luchtvervuiling
en verbruikt minder water. De technologie kan vrijwel elke kolenkwaliteit – zelfs
de vuilste – omzetten in een schoon brandend synthesegas waarmee elektriciteit
gemaakt kan worden. Ook creëert het procédé een geconcentreerde, onder hoge
druk staande stroom CO2 die makkelijk opgevangen en ondergronds opgeslagen
kan worden. Dat maakt de combinatie van CO2-opslag en kolenvergassing bijna
dertig procent energie-eﬃciënter dan het modernste (superkritische) type
kolencentrale. Dit betekent aanzienlijk lagere CO2-emissies. Tot dusver zijn (of
worden) 21 centrales gebouwd met de vergassingstechnologie van Shell,
hoofdzakelijk in China maar ook in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Vietnam, om kunstmest, grondstof voor de chemie of
brandstof voor elektriciteitsopwekking te maken.
GROENE STROOM
In onze beide scenario’s nemen wind- en zonne-energie een grote vlucht zodra
ervaring en verdere technische doorbraken de kosten ervan hebben verlaagd. In
2007 zetten wij ons werk voort om deze doorbraken te realiseren. Onze
activiteiten bij zonne-energie zijn gericht op verdere ontwikkeling van onze
dunneﬁlm-zonneceltechnologie. Samen met joint venture-partner Saint-Gobain
bouwen wij in Duitsland een fabriek voor dunneﬁlm-zonnecellen met een
productiecapaciteit van 20 megawatt (MW). De Japanse joint venture Showa
Shell (Shell-aandeel 35%) exploiteert een dunneﬁlmfabriek met een
productiecapaciteit van 20 MW in Miyazaki en bouwt een tweede fabriek, met
een capaciteit van 60 MW.
Shell is ook een belangrijke ontwikkelaar van windenergie en participeert in
projecten met een capaciteit van meer dan 1.100 MW (Shell-aandeel ongeveer
550 MW), genoeg om ruim een half miljoen huizen van stroom te voorzien.
Dit is inclusief de lancering van het Mount Storm-project in de Verenigde Staten
(zie blz. 13), dat in de loop van 2008 volledig in bedrijf moet worden genomen.
In 2007 hebben wij onze wind- en zonne-energieactiviteit vanuit de aparte
organisatie Shell Renewables overgebracht naar onze divisie Gas & Elektriciteit,
zodat zij kan proﬁteren van de expertise en de marktkennis van een van onze
hoofdactiviteiten. Het resterende deel van Shell Renewables – Shell Hydrogen –
werd onderdeel van onze business unit Future Fuels & CO2, die onderdeel is
van onze downstreamorganisatie.

TOONAANGEVEND IN LNG
Door aardgas af te koelen tot het vloeibaar (LNG) wordt, slinkt het tot
1/600ste van zijn oorspronkelijke volume en kan het over grote afstanden
worden verscheept. Dat biedt afnemers meer keus uit gasleveranciers. Wij
zijn wereldwijd leidend in LNG en hebben de grootste LNG-capaciteit van
alle internationale oliemaatschappijen. Ons doel is onze capaciteit in 2010
bijna verdubbeld te hebben ten opzichte van 2004. In 2007 heeft onze joint
venture in Nigeria haar capaciteit uitgebreid. Ons Australische North West
Shelf breidt uit en Ruslands eerste LNG-installatie op Sachalin nadert zijn
voltooiing. Samen voegen deze uitbreidingen bijna tien procent toe aan de
huidige wereldwijde LNG-capaciteit. Het werk aan Qatargas 4, in Qatar, is
eveneens vergevorderd. Bij voltooiing levert dat project jaarlijks genoeg
aardgas voor circa twintig miljoen huishoudens.

ZEROGEN
De overheid van de Australische staat Queensland werkt aan wat wellicht het
eerste project ter wereld wordt dat de milieuvoordelen bewijst van het
combineren van kolenvergassingstechnologie en CCS bij
elektriciteitsproductie. Shell levert de vergassingstechnologie en bestudeert
waar CO2 ondergronds kan worden opgeslagen, en hoeveel. Als alles
doorgaat, zal naar verwachting ongeveer 75% van de CO2-emissie van de
centrale worden opgevangen en opgeslagen – jaarlijks 420.000 ton

MOUNT STORM
In januari 2008 zijn wij begonnen met het opstarten van het 164 MW
NedPower Mount Storm-windenergieproject in de Amerikaanse staat West
Virginia (Shell-aandeel 82 MW), dat wordt ontwikkeld door Shell
WindEnergy en het Amerikaanse bedrijf Dominion. Een uitbreiding met
100 MW (Shell-aandeel 50 MW) van Mount Storm is inmiddels ter hand
genomen. Na voltooiing daarvan zal de onderneming genoeg elektriciteit
voor bijna 80.000 Amerikaanse huishoudens produceren.
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Als een van de grootste leveranciers van transportbrandstoffen is ons vaste
voornemen om met geavanceerde brandstoffen en smeermiddelen
automobilisten te helpen hun energieverbruik en hun emissies te verlagen;
om voorop te lopen bij de speurtocht naar betere biobrandstoffen en te
bevorderen dat de overheid zorgt voor vermindering van de CO2-emissies
in het verkeer.

In onze beide scenario’s groeit de mobiliteit sterk. In 2050 reizen de mensen meer
dan twee maal zoveel als nu en rijden er ruim twee miljard voertuigen op de
wegen, tegen 900 miljoen nu. Ook in een wereld volgens Blueprints voorzien
vloeibare brandstoﬀen, waaronder biobrandstoﬀen, in 2050 in het merendeel van
de transportbehoefte.
MINDER LOKALE VERVUILING
Het tegengaan van smog en vervuiling door voertuigen, vooral in de snel
groeiende megasteden van de ontwikkelingswereld, wordt een nog urgentere
uitdaging. Strenge regelgeving voor lokale emissies, met nieuwe motor- en
brandstoftechnologieën, zijn cruciaal. In de EU heeft deze combinatie geholpen
om de lokale verontreiniging uit voertuigen sinds het begin van de jaren negentig
met ruim de helft te verlagen.
Wij hebben al het lood uit onze benzine gehaald en produceerden als een van de
eersten volledig zwavelvrije diesel op commerciële schaal. Wij blijven het
zwavelgehalte van andere brandstoﬀen verlagen en zien een grote belofte in onze
vloeibare GTL-brandstof (gas-to-liquids), die uit aardgas wordt gemaakt. GTLbrandstof is kleurloos, reukloos en bevat nagenoeg geen zwavel. Volgens een
onafhankelijke studie in opdracht van de stad Sjanghai is GTL-brandstof het
meest kosteneﬀectieve alternatief om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Een
recente proef waarbij vier stadsbussen in Sjanghai op onverdunde GTL-brandstof
van Shell reden, wees uit dat schadelijke emissies zoals ﬁjnstof en stikstofoxiden
aanzienlijk minder waren dan met conventionele diesel.
Shell is pionier op het gebied van GTL-brandstof en -smeermiddelen en heeft in
Qatar de grootste GTL-fabriek ter wereld in aanbouw: Pearl GTL. Als die rond
2010 klaar is, gaat zij genoeg brandstof produceren om meer dan 160.000 auto’s
per dag vol te tanken en jaarlijks genoeg olie om smeermiddelen voor meer dan
225 miljoen auto’s te maken.

BIJ DE SHELL ECOMARATHON BOUWEN STUDENTEN IN
EUROPA EN NOORD-AMERIKA DE ZUINIGSTE VOERTUIGEN
TER WERELD
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SHELL FUEL ECONOMY FORMULA –
MET MINDER VERDER KOMEN
Wij maken ernst met ons streven om klanten te helpen hun brandstofeﬃciëntie
te verbeteren. De “Fuel Economy Formula”-brandstoﬀen van Shell bevatten
mengsels van geavanceerde additieven en reinigingsmiddelen die energieverliezen
in de motor verminderen. In 2007 is de verkrijgbaarheid van Fuel Economy
Formula-brandstoﬀen gegroeid; ze zijn nu in achttien landen verkrijgbaar in
standaard Shell-benzine en in zes daarvan ook in standaard Shell-diesel. Ook is in
acht landen de Shell FuelSave Challenge-campagne gelanceerd. Dit is een
publiciteitscampagne voor automobilisten en een trainingsprogramma voor
beroepschauﬀeurs om hen te helpen zuiniger te rijden door ander rijgedrag en het
gebruik van de Fuel Economy-producten van Shell. Bij proeven in 2007
verlaagde bijna de helft van de chauﬀeurs die aan de Challenge deelnamen hun
brandstofverbruik met meer dan vijf procent. Ruim een kwart reed zelfs meer dan
tien procent zuiniger.
MAATREGELEN TEGEN CO2-EMISSIES UIT TRANSPORT
Voertuigen veroorzaken nu al een kwart van alle CO2-emissies ter wereld. Het
terugdringen hiervan is dus een urgente uitdaging. Nodig zijn eﬃciëntere
voertuigen en geavanceerde brandstoﬀen en smeermiddelen die het
brandstofverbruik verlagen. Ook zijn veel meer, en betere, biobrandstoﬀen
nodig. Om dat te bereiken, zullen technologie en regelgeving samen
moeten gaan.
REGERINGSBELEID VOOR EEN TRANSPORTSECTOR
MET EEN LAGE CO2-UITSTOOT
Het is van cruciaal belang dat er goed overheidsbeleid voor transport komt.
Daarvoor moeten de eisen over brandstofeﬃciëntie voor voertuigen scherper
worden en moet het gebruik van openbaar vervoer en carpooling worden
bevorderd. Ook zijn beleidsmaatregelen nodig die brandstoﬀen bevorderen die
de CO2-emissies potentieel kunnen verlagen. Wij werken aan het verkrijgen van
steun voor deze beleidsmaatregelen – bijvoorbeeld via de European Petroleum
Industry Association en het Britse Low Carbon Vehicle Partnership. De
achterliggende gedachte hierbij is om alle brandstoﬀen op dezelfde basis met
elkaar te vergelijken (dus van productieput tot uitlaat, waarbij wordt bepaald
hoeveel CO2 wordt uitgestoten bij productie, fabricage, transport en gebruik),
en om de brandstoﬀen met het laagste CO2-eﬀect te belonen.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Schonere transportbrandstoﬀen nu
• Duurzame bronnen voor biobrandstof
• Investeren in de betere biobrandstoﬀen van morgen
• Werken aan een waterstoftoekomst
www.shell.com/energyfuture

BIOBRANDSTOFFEN
Toonaangevend zijn bij het ontwikkelen van duurzamere, tweedegeneratiebiobrandstoﬀen is onderdeel van onze strategie en is een afspiegeling van
ons vaste streven om te bouwen aan een substantieel bedrijfssegment in minstens
één alternatieve-energietechnologie.
Niet alle biobrandstoﬀen zijn gelijk
De huidige biobrandstoﬀen van de eerste generatie worden gemaakt uit gewassen:
ethanol uit suikerriet, maïs of graan, en diesel uit olieachtige planten zoals
koolzaad, palmbomen en soja. De CO2–voordelen van die biobrandstoﬀen lopen
sterk uiteen, afhankelijk van welk gewas wordt gebruikt en hoe zij worden
geproduceerd. Grootschalige productie ervan kan ten koste gaan van
landbouwgrond en water. In sommige gevallen draagt hun productie nu al bij aan
vernietiging van regenwouden. Ook bestaat er bezorgdheid over de rechten en
arbeidsomstandigheden van arbeiders op suiker- en palmolieplantages.
De tweede generatie biobrandstoﬀen wordt gemaakt uit organisch materiaal dat
niet voor voedsel bestemd is, zoals stro, houtresten en algen. Ook worden daarbij
andere, veelbelovende omzettingstechnologieën gebruikt. Bij twee tweedegeneratiedemonstratiefabrieken waarbij wij partner zijn, zijn de CO2-emissies op
basis van levenscyclus ongeveer negentig procent lager dan die van conventionele
diesel of benzine. Deze brandstoﬀen concurreren niet om landbouwgrond met de
voedselproductie. Wel zijn nog vijf à tien jaar research- en demonstratiewerk
nodig voordat zij in aanzienlijke hoeveelheden in de handel komen.
Intussen wordt de productie van biobrandstoﬀen in een aantal landen met
verordeningen en prikkels door de regering gestimuleerd. Biobrandstoﬀen van de
tweede generatie zullen niet op tijd beschikbaar zijn om aan deze eisen te
voldoen. Dus hoewel wij momenteel niet zelf biobrandstoﬀen van de eerste
generatie maken, zijn wij door te voldoen aan onze wettelijke verplichting de
grootste distributeur ter wereld daarvan geworden.
Duurzamere bronnen
Als belangrijk inkoper van biobrandstof werken wij aan verbetering van de
duurzaamheid van de huidige eerste-generatieproductie. Wij werken samen met
producenten, regeringen en NGO’s, zoals de Round Table for Sustainable Palm
Oil, om het bewustzijn te vergroten en industriebrede duurzaamheidsnormen
voor de productie van biobrandstof te ontwikkelen. Voor de brandstoﬀen die
wij kopen, hanteren wij bepalingen in onze leveringscontracten die van
leveranciers eisen dat hun productie niet gepaard gaat met schendingen van
de mensenrechten of recente kap van belangrijke natuurgebieden. Als een
producent niet onmiddellijk aan onze eisen kan voldoen, verwachten wij van
hem dat hij met ons samenwerkt om een duurzamere aanvoerketen te
ontwikkelen. Verbetert die niet, dan beëindigen wij het contract. Om deze
inspanningen te managen en om naleving door toeleveranciers te controleren,
hebben wij een speciale duurzaamheidsfunctionaris met een eigen team voor
biobrandstof aangesteld.

BIOBRANDSTOFRESEARCH BIJ HET SHELLLABORATORIUM IN AMSTERDAM

WERKEN AAN BETERE BIOBRANDSTOF
Strategisch gezien vinden wij het belangrijk om toonaangevend in
biobrandstoﬀen van de tweede generatie te zijn. Wij verviervoudigen
onze investering hierin en research vindt plaats in India, Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Shell is partner met het
Canadese bedrijf Iogen, dat enzymen gebruikt om ethanol uit stro te
maken. Iogen en haar partners hebben al sinds 00 een
demonstratiefabriek en studeren op het ontwerp en de haalbaarheid van
een fabriek op commerciële schaal. Ook zijn wij partners met het Duitse
bedrijf CHOREN, dat brandstof uit houtresten maakt. De eerste
commerciële demonstratiefabriek ter wereld voor deze technologie wordt
in 00 geopend. In 00 zijn wij samen met het Amerikaanse bedrijf
Codexis nieuwe “superenzymen” gaan ontwikkelen, die niet voor voedsel
bestemde biomassa eﬃciënter in biobrandstoﬀen kunnen omzetten. Ook
hebben wij in het kader van een joint venture met HRBiopetroleum,
Cellana genaamd, de bouw aangekondigd van een proeﬀabriek in Hawaï
om zeealgen om te zetten in biomassa die als grondstof voor biobrandstof
kan worden gebruikt. Zeealgen zijn rijk aan plantaardige olie en kunnen in
zeewatervijvers worden gekweekt, zodat minimaal beslag wordt gelegd op
vruchtbare grond en zoet water. En in maart 00 is onze samenwerking
begonnen met het Amerikaanse bedrijf Virent om technologie te
ontwikkelen waarmee de suikers uit planten rechtstreeks
in benzine worden omgezet in plaats van eerst ethanol te moeten
produceren. Potentieel kan dat de noodzaak wegnemen van
gespecialiseerde transport- en mengapparatuur voor biobrandstof en
van nieuwe motorontwerpen die geschikt zijn voor biobrandstof.

WATERSTOF
Op langere termijn is waterstof een optie als transportbrandstof. In een wereld
volgens Blueprints verbreidt het gebruik ervan zich na 2030 en vergt het een
volledig nieuwe distributie-infrastructuur plus betaalbare brandstofcelauto’s.
Wij hebben als eerste energiemaatschappij demonstratiewaterstofstations in de
drie belangrijke waterstofmarkten gebouwd: Europa, Japan en Noord-Amerika.
In 2007 namen wij deel aan nog twee andere projecten. In november leverde
Shell technisch advies voor het eerste waterstofstation van Sjanghai en heeft zij
dat samen met de Tongji-universiteit, de lokale overheid en het Chinese
Ministerie van Wetenschap en Technologie bekostigd. Ook bouwden wij een
volgend Shell-waterstofstation, ditmaal in White Plains, in de Amerikaanse
staat New York.
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Olie omzetten in schonere, minder CO2 producerende producten is
eveneens een belangrijk onderdeel van een toekomst van verantwoorde
energie - en van onze strategie. Wij zetten de creativiteit en het technisch
vermogen van onze mensen niet alleen in om geavanceerde
transportbrandstoffen en smeermiddelen te leveren die chauffeurs zuiniger
laten rijden, (zie blz. 14), maar ook om industriële en zakelijke klanten een
breed assortiment duurzame producten te leveren. Een paar hiervan
lichten wij eruit.
BETERE WEGEN
Wij zijn de grootste leverancier ter wereld van bitumen, dat ontstaat door
raﬃnage van zwaardere ruwe olie en onmisbaar is bij de aanleg van verharde
wegen. Het ontwikkelen van producten met betere milieu- en maatschappelijke
prestaties vormt een steeds belangrijker onderdeel van onze strategie voor blijvend
succesvol concurreren in de bitumenindustrie.
Shell heeft een procédé ontwikkeld dat haar afnemers in de wegenbouw helpt om
minder energie te gebruiken en minder CO2 uit te stoten. Shell WAM Foam
Solution is een mengsel van twee typen bitumen dat vijftig graden Celsius minder
heet kan worden verwerkt dan traditioneel asfalt. Demonstratieprojecten in Italië
in 2006 hebben aangetoond dat toepassing van het WAM-procédé het
energieverbruik en de CO2-emissies bij wegenaanleg met ruim 30% verlaagt.
Ook veroorzaakt het minder stof en verlaagt het de lokale emissies naar de lucht.
Aan het eind van 2007 was het procédé in Europa in gebruik en waren licenties
verkocht in Australië en Canada.
Ook hebben wij Shell Instapave Solution gecreëerd, een alternatief voor grint- of
betonwegen dat in ontwikkelingslanden betere en beter betaalbare wegen
oplevert, geschikt voor alle weertypen. Het procédé behelst het mengen van
speciaal bereid bitumen met lokaal aanwezig steenslag. Het is snel, simpel en
vergt weinig energie omdat het bitumenmengsel niet hoeft te worden verhit. Het
resultaat is een wegdek dat sterk genoeg is voor het meestal geringe tot
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middelzware plattelandsverkeer. Daarbij is het goedkoper dan de belangrijkste
alternatieven: beton of wegen die twee maal per jaar opnieuw moeten worden
begrint. Het wegdek verbetert niet alleen het brandstofgebruik vergeleken met dat
op grintwegen, het levert ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling,
omdat wegen die voor alle weertypen geschikt zijn, essentiële verkeersaders van
moderne economieën zijn. Er komen geen sporen in, zij worden niet
onbegaanbaar in het regenseizoen en maken markten, scholen en ziekenhuizen
toegankelijk voor mensen op het platteland.
Volgens de Wereldbank helpt een dollar aan wegverbetering in een
ontwikkelingsland de lokale ontwikkeling verder vooruit dan een dollar die aan
irrigatie wordt uitgegeven. Met Shell Instapave Solution kan men nog meer met
die dollar doen. Het is gelanceerd in de Filipijnen en als proef in MiddenAmerika. Naar verwachting worden er in 2008 proeven mee gedaan in India.
BETERE SMEERMIDDELEN
Leidend zijn in technologie is de kern van onze strategie voor smeermiddelen.
Dit vertaalt zich in milieuvoordelen. In onze smeermiddelen voor voertuigen
gebruiken wij bijvoorbeeld wrijvingverlagende en motorreinigende additieven
die het brandstofverbruik met vijf procent verlagen. Daardoor krijgen afnemers
lagere brandstofrekeningen en kunnen zij hun broeikasgasemissies verminderen.
Onze geavanceerde industriële smeermiddelen laten machines eﬃciënter werken
en helpen in sommige gevallen om de bedrijfsperiode tussen onderhoudsbeurten
te verdubbelen. Ook hebben wij gespecialiseerde smeermiddelen ontwikkeld die
de kosten van windenergie verlagen door de bedrijfszekerheid en de eﬃciëntie van
turbines te verhogen. Dankzij onze hydraulische olie Shell Tellus TX heeft een
Nederlandse exploitant van windenergie de bedrijfsperiode tussen
onderhoudsbeurten kunnen verlengen van zes maanden naar ruim twee jaar,
terwijl onze versnellingsbakolie Shell Omala HD energieverliezen met wel 15%
kan terugdringen.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Schonere producten uit onze bitumenactiviteit
• Betere smeermiddelen produceren
• Milieuvriendelijker chemische producten maken
www.shell.com/businesssolutions

In 2007 hebben wij ons Shell Naturelle-assortiment van biologisch afbreekbare
industriële smeermiddelen voor gebruik in milieugevoelige gebieden uitgebreid.
Mochten zij per ongeluk vrijkomen, dan worden deze laagtoxische
smeermiddelen gemakkelijk door natuurlijke processen in de bodem of het water
afgebroken. Daardoor is hun milieueﬀect kleiner dan dat van conventionele
industriële smeermiddelen.
Wij investeren zwaar in de volgende generatie hoogpresterende smeermiddelen.
De Pearl GTL-fabriek die momenteel in Qatar wordt gebouwd (zie blz. 14), gaat
per jaar meer dan een miljoen ton basisoliën van uitzonderlijk hoge kwaliteit voor
een nieuwe generatie smeermiddelen produceren. Deze oliën, gecombineerd met
onze mengexpertise, maken smeermiddelen mogelijk die wrijving verder
verminderen, wat veel meer automobilisten helpt hun brandstofeﬃciëntie te
verbeteren, hun emissies te verlagen en hun motor te beschermen.

Al deze gespecialiseerde ingrediënten – alcoholen en chemicaliën die bij
wasbeurten vuil makkelijker in water oplossen – worden uit ruwe olie gemaakt.
Fabrikanten gebruiken in toenemende mate soortgelijke ingrediënten die
plantaardig zijn, zoals palmolie. Zou het dan niet nog beter voor het milieu zijn
om daarop over te schakelen? Dat hoeft niet per se zo te zijn. Voor de productie
van beide is een soortgelijke mate van verwerking nodig. Ingrediënten die van
ruwe olie zijn gemaakt, kunnen op moleculair niveau beter worden
gemanipuleerd om hen de speciﬁeke eigenschappen te geven die nodig zijn en
vormen geen extra belasting op het gebruik van landbouwgrond. En beide zijn
even makkelijk biologisch afbreekbaar.

CHEMISCHE PRODUCTEN
Shell levert chemische producten die uit olie en gas zijn gemaakt en die leidende
fabrikanten helpen consumptiegoederen te maken die energie besparen en die
toch aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Wetenschappers van Shell hebben
bijvoorbeeld essentiële ingrediënten ontwikkeld voor waspoeders en vloeibare
wasmiddelen die bij een lagere watertemperatuur werken, waardoor het
energieverbruik van wasmachines met ruim de helft daalt. Ook hebben wij
bijgedragen aan de ontwikkeling van sterker geconcentreerde wasmiddelen –
waardoor de verpakkings- en transportkosten en het energieverbruik aanzienlijk
worden verlaagd.
SAMENWERKING MET WAL-MART
Shell helpt Wal-Mart – de grootste winkelketen ter wereld – bij het
verminderen van het verpakkingsafval van een aantal producten die wij
leveren. Wij wisten de totale verpakking van onze smeermiddelen in
Wal-Mart-winkels in de Verenigde Staten met 00 ton per jaar te
verminderen. Deze besparing bieden wij inmiddels aan al onze Amerikaanse
klanten aan. Ook hebben wij de hoeveelheid kartonnen verpakking in ons
assortiment autoverzorgingsproducten die in Amerikaanse Wal-Martwinkels worden verkocht, met nog eens .000 ton per jaar verminderd –
ook die maken wij standaard voor al onze Amerikaanse klanten.
Wij veranderen niet alleen onze verpakking. Wij zijn ook begonnen met de
vervanging van PVC door herbruikbaar plastic in een reeks andere
autoverzorgingsproducten die wij verkopen – zowel via Wal-Mart als via
andere Amerikaanse winkels. Voorbeelden zijn onze ﬂessen voor
autowasmiddel en dozen voor hoezen voor autostoelen. Wij herformuleren
sommige producten – zoals onze wielreinigingsvloeistof – zodat daar meer
milieuverantwoorde ingrediënten in worden gebruikt. En om brandstof te
besparen, verbeteren wij ons aanvoer- en distributiesysteem, bijvoorbeeld
door te zorgen dat onze bestelwagens vol zijn wanneer zij hun ronde doen.
Omdat de meeste Wal-Mart-winkels en het merendeel van onze activiteiten
in autoverzorging in de Verenigde Staten liggen, hebben wij onze
inspanningen tot dusver in dat land geconcentreerd. Maar wij introduceren
ook een nieuwe smeermiddelenﬂes met minder plastic voor onze klanten
buiten de Verenigde Staten, inclusief de internationale winkels van
Wal-Mart. Wij verwachten dat hierdoor het plasticverbruik in onze
smeermiddelenbusiness buiten de Verenigde Staten met bijna tien procent,
ofwel .00 ton, per jaar daalt.

Shell Duurzaamheidsverslag 2007 

 Shell Duurzaamheidsverslag 2007

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Broeikasgasemissies verlagen
• De energie-eﬃciëntie van onze operaties verhogen
www.shell.com/climate

Een duurzamer energiesysteem begint bij onszelf. Wij werken aan
vermindering van de milieueffecten van onze activiteiten.

Verbetering van de energie-eﬃciëntie van onze raﬃnaderijen en chemiecomplexen
hielp ook. Onze raﬃnaderijen hebben hun energie-eﬃciëntie, zoals gemeten
met de Energie-intensiteitsindex (EII™) van Solomon Associates, sinds 2002 met
bijna 2% verbeterd. Op basis van onze Chemie-Energie-Index zijn onze
chemiecomplexen bijna 9% energie-eﬃciënter vergeleken met 2001, toen de
campagne voor eﬃciënt energiegebruik begon. Deze langetermijnverbeteringen
zijn gerealiseerd door onze installaties nog dichter bij hun volledige
productiecapaciteit te laten draaien en door uitvoering van ons energieeﬃciëntieprogramma Energise™ en onze “business improvement reviews” (BIR’s).
In combinatie hebben Energise™ en BIR’s onze broeikasgasemissies met naar
schatting met 1,7 miljoen ton per jaar verlaagd, waarmee we ruim 180 miljoen
dollar bespaarden.

ONZE BROEIKASGASEMISSIES VERLAGEN
Productie en verwerking van olie en aardgas is energie-intensief. Beheersing van
de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen uit onze installaties heeft dan
ook prioriteit. Wij hebben onze emissies ten opzichte van 1990 met bijna 25%
verlaagd. (Zie blz. 36, voetnoot [A], voor een toelichting op de meting
van broeikasgassen).
Onze grootste reducties zijn te danken aan de beëindiging van het continu
aardgas afblazen op olieproductie-installaties en aan ons in 2000 gestarte
miljardenprogramma om er het continu aﬀakkelen van gas te beëindigen. Ons
totale afgefakkelde volume in de upstream is sinds 2001 met bijna 60% gedaald,
waarvan de helft door dit programma. De rest komt door lagere productie als
gevolg van de veiligheidssituatie in 2005-2007 in Nigeria, waar twee derde van
ons aﬀakkelen plaatsvindt (zie blz. 24).

Op onze raﬃnaderijen is deze trend de afgelopen twee jaar echter gekeerd,
hoofdzakelijk omdat wij meer stops hadden. Het opstarten van installaties na een
stop vergt veel extra energie. De energie-intensiteit op onze chemiecomplexen bleef
ongewijzigd. Verbeteringen op sommige locaties in 2007 werden tenietgedaan
door niet-geplande stops elders. Daarom maken wij energie-eﬃciëntie een
belangrijker onderdeel van onze BIR’s en voeren wij een drie jaar durend
investeringsprogramma voor energie-eﬃciëntie uit.

Buiten Nigeria is ons doel om het continu aﬀakkelen uiterlijk 2008 te beëindigen
nagenoeg behaald. Op slechts vier van onze upstreamlocaties – die samen
ongeveer 0,25% van onze totale CO2-uitstoot vertegenwoordigen – werd aan het
eind van 2007 nog steeds continu afgefakkeld, en dat zal ook zo blijven. Op twee
ervan zouden de maatregelen juist meer broeikasgassen opleveren; op de derde
was het technisch onuitvoerbaar om het gas te verzamelen en op de vierde blijft
een kleine constante fakkel nodig om te voorkomen dat het gevaarlijke
waterstofsulﬁde in de atmosfeer komt.

BROEIKASGASEMISSIES[A]
Miljoen ton CO2-equivalent

Feitelijke waarde
Doelstelling

120

niveau van 1990

Overal in het upstreamdeel van de energiesector stijgt de hoeveelheid energie per
geproduceerde eenheid olie of aardgas snel. Met het ouder worden van bestaande
velden moeten meer zware olie en olie uit moeilijker bereikbare reservoirs tot
ontwikkeling worden gebracht. Shell is daarop geen uitzondering. Onze energieintensiteit in de upstream is sinds 2000 met bijna dertig procent gestegen. Daarom
hebben wij in 2007 bij E&P een omvangrijk programma gestart waarbij wij op
meer dan vijftig van onze belangrijke velden energiebeheersystemen hebben
ingevoerd om de energie-eﬃciëntie te verbeteren. Op vier locaties zijn hier in 2007
proeven mee gedaan. In onze activiteiten bij oliezanden, waarover wij dit jaar voor
het eerst apart rapporteren, werken we verder om de energie-intensiteit van deze,
in de sector toch al toonaangevende, operaties verder te verminderen (zie blz. 11).

AFFAKKELEN – Exploratie & Productie
Miljoen ton afgefakkelde koolwaterstof

ENERGIE-INTENSITEIT – Raffinaderijen
Energie-intensiteitsindex (EII™)
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[A] Doelstelling en referentiejaar aangepast
voor portfoliowijzigingen.

ENERGIE-INTENSITEIT – Chemiecomplexen
Chemie-Energie-Index (CEI)

Feitelijke waarde
Doelstelling

ENERGIE-INTENSITEIT – Exploratie & Productie[A]
Gigajoule/ton productie

ENERGIE-INTENSITEIT – Oliezanden
Gigajoule/ton productie
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[A] Cijfers over 2003–5 aangepast voor het losmaken van
oliezanden uit de gegevens voor Exploratie & Productie.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Samen met anderen werken aan natuurbehoud
• Onze inzet ter bescherming van de biodiversiteit
• Lager zoetwaterverbruik
• Olielekkages voorkomen
www.shell.com/environment

VERANTWOORD OPEREREN IN GEBIEDEN MET EEN
KWETSBARE BIODIVERSITEIT
Eind 2007 hadden wij actieplannen rond biodiversiteit bij acht belangrijke
operaties in gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde, waarvan zes op plaatsen
die door de World Conservation Union (IUCN) beschermd zijn in de categorieën
I IV. Deze plannen omvatten onder meer bewaking, behoud en versterking van
de lokale biodiversiteit. In Nederland werken wij met het Ministerie van VROM
aan acht actieplannen.
Wij steunen internationale inspanningen voor natuurbehoud, waaronder het
Regenwoudproject van de Prince of Wales, dat probeert landen en boeren te
stimuleren tot het stoppen van massale ontbossing.
ONS ZOETWATERVERBRUIK VERMINDEREN
Tussen nu en 2050 zullen de watervoorraden wereldwijd nog meer onder druk
komen te staan, vooral door groei van landbouw en door verstedelijking om de
groeiende wereldbevolking onderdak te bieden. Klimaatverandering en de
noodzaak van meer onconventionele olie (zie blz. 11) en biobrandstoﬀen zullen
die druk nog verhogen. Hoewel de energiesector geen grote watergebruiker is,
kunnen wij toch een bijdrage leveren. In 2007 gebruikten wij bij onze operaties
574 miljoen kubieke meter zoet water. Dat is zeventien procent minder dan in
2000 en ongeveer 0,01% van het wereldtotaal. Ook besteden we extra aandacht
om ons watergebruik te verminderen waar water schaars is.
Onze Geelong-raﬃnaderij, in het vaak door droogte getroﬀen Australië, heeft in
2007 een 46 miljoen dollar kostend project voltooid waardoor in een jaar 110.000
kubieke meter water minder wordt gebruikt – genoeg voor het jaargebruik van
ruim 650 huishoudens in Geelong. Wijzigingen waren onder meer terugwinning
en hergebruik van stoom in het proces en betere systemen voor het opsporen en
repareren van lekken.
Bij Pearl GTL, de grootste GTL-installatie ter wereld, die wij met onze partner
Qatar Petroleum in de woestijn van Qatar bouwen (zie blz. 14), is zorgvuldig
waterbeheer onderdeel van het ontwerp. Jaarlijks wordt circa twaalf miljoen
kubieke meter water geproduceerd, vooral door de chemische reactie waarmee het
aardgas in GTL-producten wordt omgezet. Pearl GTL krijgt een geavanceerde
waterzuiveringsinstallatie die dit bijproduct zodanig zuivert dat het voor stoom,
koelwater en ander gebruik in de fabriek geschikt is. Daarom onttrekt de fabriek
geen zoet water aan dit grotendeels droge gebied en loost zij geen verontreinigd
water in de bodem of in zee.

OLIELEKKAGES VOORKOMEN
Rampen met olietankers trekken de meeste publieke aandacht maar zijn gelukkig
zeldzaam. In 2007 werd door schepen in ons beheer 41 miljoen ton lading vervoerd.
Daarbij kwam minder dan een ton koolwaterstoﬀen vrij, wat onze strenge
operationele eisen bewijst. De lekkage uit andere, langdurig door ons gecharterde
schepen, was ongeveer 2,3 ton.
Minder dramatisch – maar frequenter – zijn lekkages op onze installaties. Er zijn
twee typen: lekkages door orkanen of sabotage, dingen die wij niet in de hand
hebben en qua omvang schommelen per gebeurtenis; en lekkages die wij kunnen
voorkomen, zoals corrosie of operationeel falen. Die laatste groep vergt heldere
procedures, consequente naleving en veel hard werk. De operationele lekkages zijn
sinds 1998 afgenomen, vooral door betere inspectie en onderhoud van pijpleidingen
in de upstream en door meer aandacht voor het aanpakken van de oorzaken van
kleine lekkages in downstream. Dankzij voortdurende verbeteringen in onze
downstream zette deze trend zich in 2007 voort.
Ons totale weggelekte volume steeg in 2007, hoofdzakelijk door een sterk
toegenomen sabotage in Nigeria (volume 80% hoger), waar diefstal van ruwe olie
en aanslagen door militanten aanhielden. Betrouwbare informatie over weggelekte
hoeveelheden op locaties die vanwege de veiligheidssituatie zijn stilgelegd, is pas
beschikbaar wanneer wij daar kunnen terugkeren om reparaties uit te voeren en ons
werk te hervatten.
Hoewel onze grootste aandacht uitgaat naar preventie, staan wij ook paraat om
de gevolgen van een eventuele lekkage tot het minimum te beperken. In 2007
hebben wij lekkage-nooddiensten verplicht gesteld bij onze wereldwijde
milieustandaarden. Ook heeft onze Shell-brede adviesgroep voor lekkages van olie
en chemicaliën een gerichte campagne gevoerd om bij incidenten direct en
doeltreﬀend in te kunnen grijpen.

LEKKAGES[A]
Volume, duizend ton

Totaal
Operationeel

Sabotage
Orkaan

20

Via de Ronde Tafel voor Duurzame Biobrandstoﬀen en de Ronde Tafel voor
Duurzame Palmolie krijgen wij inzicht in wat de snelle groei van de vraag naar
transportbiobrandstoﬀen betekent voor het watergebruik. (zie blz. 15).
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[A] De gegevens voor 2006 en 2007 zijn gecorrigeerd.
Zie voetnoot [C] op blz. 36.
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STRATEGISCH SAMENWERKEN MET
LEIDENDE NATUURBESCHERMERS
Onze biodiversiteitstandaard omvat onder meer de eis om met specialisten
de gevolgen van onze installaties op biodiversiteit aan te pakken en om
natuurbehoud te bevorderen. Wij werken samen met ruim honderd
wetenschappelijke en natuurbeschermingsorganisaties in veertig landen. In
00 en begin 00 hebben wij de volgende grote stap gezet – het
afspreken van een langlopende samenwerking met twee wereldwijd
toonaangevende natuurbehoudorganisaties: de International Union for the
Conservation of Nature (IUCN) en Wetlands International. Doel is om
onze relaties met deze organisaties te verdiepen om onze steun aan
wereldwijd natuurbehoud te vergroten en het eﬀect van onze projecten op
de biodiversiteit te verminderen.
We ondersteunen hiermee research naar belangrijke wereldwijde thema’s
rond natuurbehoud, waaronder betere identiﬁcatie van bedreigde ﬂora en
fauna en behoud van het zeemilieu. Met de kennis en het vertrouwen die
zo worden opgebouwd, zullen de biodiversiteitsexperts ons in de
allervroegste stadia van onze olie-, gas- en biobrandstofprojecten kunnen
adviseren over eventuele risico’s rond biodiversiteit. Wij dragen jaarlijks
, miljoen dollar bij aan elk van deze partnerschappen, die een beoogde
looptijd van vijf jaar hebben.

OLIE ZOEKEN VOOR DE NOORDKUST VAN ALASKA
“Voor de noordkust van Alaska zit onder de Beaufort- en de Tsjoektsjenzee
wellicht veel olie en aardgas. De zee is ook leefgebied van walvissen en
zeehonden, centraal in de cultuur van het lokale Inupiat-volk. Wij
respecteren hun unieke erfgoed en erkennen dat een balans gevonden
moet worden tussen culturele tradities en economische ontwikkeling.
Dat omvat ook de ontwikkeling van energiebronnen, waaraan de regio
grote behoefte heeft. Ik besef dat dit voor de lokale gemeenschappen een
ingewikkelde kwestie is. Wij willen met hen samenwerken en gebruik
maken van hun kennis van land en zee. Wij zullen in onze planning
rekening met hun bezorgdheid en in ons werk hun traditionele
jachtgewoonten respecteren.
Sinds onze eerste exploratievergunningen in 00 zijn wij omzichtig te
werk gegaan. Wij hebben bijvoorbeeld lokale Inupiat-waarnemers
ingehuurd voor hun traditionele kennis van het gedrag van de
Groenlandse walvis. Wij hebben een overeenkomst voor conﬂictvermijding
getekend met de Alaska Eskimo Whaling Commission, met de afspraak
om niet te boren in het walvisjachtseizoen 00. Voor onze eerste
exploratieboring in de Beaufortzee, die oorspronkelijk voor de zomer
van 00 was gepland, hadden wij  gespecialiseerde schepen paraat
om in te grijpen in het onwaarschijnlijke geval van een olielekkage.
Tot onze teleurstelling heeft een Amerikaans hof ons boorprogramma in
de Beaufortzee voor 00 tegengehouden nadat een aantal
milieugroeperingen, samen met de North Slope Borough en de Alaska
Eskimo Whaling Commission, vraagtekens had gezet bij het milieurapport
van de federale overheid alvorens het exploratieplan van Shell goed te
keuren. Wij zijn in afwachting van een deﬁnitieve uitspraak.
In 00 hebben wij seismische werkzaamheden uitgevoerd in de Beauforten de Tsjoektsjenzee en in begin 00 waren wij de hoogste bieder op 
exploratievergunningen. Wij gaan pas in de Tsjoektsjenzee boren als de
milieurapportages zijn afgerond.

Al onze operaties moeten een systematische aanpak van
milieueﬀectbeheer hanteren, waarbij zij gebruik maken van ons
beheersysteem voor Gezondheid, Veiligheid, Welzijn en Milieu.

Mijn collega’s en ik zijn vastbesloten om beter naar de lokale
gemeenschappen te luisteren en beter met hen samen te werken, zodat
wij samen manieren kunnen vinden om de oﬀshore-energie op een
verantwoorde manier en met respect voor de inheemse cultuur van de
regio te ontwikkelen.”

MARVIN ODUM

Wereldwijde milieustandaarden definiëren Shell-brede eisen over
respons bij olielekkages, energie-efficiëntie, continu afblazen of
affakkelen van aardgas, emissies naar lucht en water uit onze installaties
en afvalbehandeling.

EXECUTIVE VICE PRESIDENT,
EXPLORATION & PRODUCTION AMERICAS
LANDENMANAGER VS

De eerste in de energie-industrie met een biodiversiteitsnorm, die
eist dat gebieden met een beschermde biodiversiteit bij alle operaties
worden gerespecteerd.
De eerste energiemaatschappij die een toezegging voor beschermd gebied
heeft gedaan: wij boren niet naar olie of aardgas in natuurgebieden die op
de Wereld-erfgoedlijst staan en houden ons aan strenge operationele regels
in andere gebieden met hoge biodiversiteitswaarde.
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Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit. Ons doel is nul dodelijke
ongelukken en voorkomen van incidenten zoals lekkages, brand en
ongelukken die een gevaar voor onze mensen, buren en installaties
vormen. In 2007 is onze veiligheidscultuur versterkt. Er is een nieuw,
simpeler veiligheidsbeleid ingevoerd met makkelijker te begrijpen en
te volgen regels en controles of zij worden toegepast.
VEILIGHEIDSPRESTATIES
Tot ons leedwezen hebben dertig mensen (twee medewerkers en 28 aannemers)
in 2007 bij bevestigde incidenten tijdens hun werk voor Shell het leven verloren
(zie voetnoot [C] op blz. 36). Zeventien van deze dodelijke ongelukken vonden
plaats in de upstream, hoofdzakelijk in het verkeer of op locaties met een hoog
risico, zoals Nigeria. Daar kwamen twee mensen door aanslagen om het leven en
een derde als gevolg van een brand die was veroorzaakt door criminelen die olie
uit een pijpleiding stalen. Een groot aantal van de dodelijke ongelukken vond
plaats op de weg, waar wij minder controle kunnen uitoefenen en waar de
veiligheid nog sterker van individueel gedrag afhangt. Het aantal dodelijke
ongelukken per 100 miljoen gewerkte uren verbeterde en is sinds 1997 met bijna
twee derde gedaald. Ons percentage letselgevallen is sinds 1998 met ruim de
helft gedaald en stond in 2007 op het laagste niveau ooit. Dit bevestigt het
belang van ons grote oﬀensief tot gedragsverandering door veiligheidsregels te
vereenvoudigen en de veiligheidscultuur te versterken.
PROCESVEILIGHEID
Procesveiligheid ontstaat door installaties goed te ontwerpen, veilig te gebruiken
en goed te onderhouden. Onze normen voor procesveiligheid, die in juni 2007
zijn ingevoerd, zorgden voor formalisering en verdere aanscherping van de Shellbrede voorschriften voor ontwerp en onderhoud van complexe installaties zoals
raﬃnaderijen, chemiecomplexen en productielocaties voor olie en gas. Er is een
nieuw team van onafhankelijke, senior interne controleurs – gespecialiseerd in
procesveiligheid – ingesteld om te controleren of de standaarden overal bij Shell
worden toegepast.

CHIEF EXECUTIVE JEROEN VAN DER VEER EN KIERON MCFADYEN,
VP HSSE, TIJDENS DE HSSE-LEADERSHIP BIJEENKOMST
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VEILIGHEID OP DE WEG
Bij Shell worden dagelijks miljoenen kilometers voor het bedrijf afgelegd. In 2007
gebeurde ongeveer zestig procent van al onze dodelijke ongelukken in het verkeer.
Werken aan verkeersveiligheid – van oudsher een prioriteit bij Shell - heeft dus
nog niets aan urgentie ingeboet.
In 2007 hebben wij een verplichte, Shell-brede standaard voor verkeersveiligheid
ingevoerd. Deze betreft aspecten zoals routeplanning, chauﬀeurtraining en een
verbod op het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden. De standaard is
mede gebaseerd op geslaagde lokale projecten (zie onder) en harmoniseert de
eisen die reeds bij upstream en downstream golden. In 2008–9 ligt het accent op
verdere invoering van de standaard via een geïntegreerd
verkeersveiligheidsprogramma voor het gehele bedrijf. Dit omvat onder meer
praktische richtlijnen op basis van best practice, voortdurende inspanningen om
het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers en aannemers te verhogen, keuring
van onder meer trucks en laad- en losinstallaties om de veiligheid daarvan te
waarborgen en hulpmiddelen om naleving te bewaken, zoals audits,
onaangekondigde controles, inspecties en regelmatige veiligheidsbijeenkomsten.

VEILIGER OP WEG IN MALEISIË
Tien jaar geleden noteerde de distributietak van Shell Maleisië in een jaar
negentien dodelijke verkeersslachtoffers. Sindsdien hebben gezamenlijke
acties indrukwekkende resultaten opgeleverd. Sinds januari 00 heeft
Shell Maleisië geen dodelijke verkeersongelukken meer gekend, wat ertoe
heeft bijgedragen dat die maatschappij in 00 een Shell Chief
Executive’s HSSE-prijs won. De maatschappij heeft een openbare
puntenlijst voor haar chauffeurs ingesteld, met beloningen voor goede
prestaties. Er was actie nodig om slecht chauffeursgedrag te verbeteren:
waarschuwingsbrieven, puntenaftrek en in sommige gevallen ontslag.
Alle rij- en voertuigregels werden strikt door de maatschappij
gehandhaafd en zij werkte nauw samen met haar belangrijkste
aannemers, inclusief controles op het terrein van aannemers. Incidenten
werden geanalyseerd op noodzakelijke veranderingen en lessen werden
getrokken uit ongelukken bij andere transportbedrijven. Zelfs werden
gezinsleden van chauffeurs uitgenodigd om aan veiligheidstrainingen
deel te nemen.

CHAUFFEURS VAN SHELL MALEISIË VIEREN DE UITREIKING
VAN DE SHELL CHIEF EXECUTIVE’S HSSE AWARD

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Onze benadering van veiligheid, inclusief HSE-beleid en -inzet
• Onze veiligheidscultuur versterken
• Onze mensen beschermen
www.shell.com/safety

ONZE VEILIGHEIDSCULTUUR VERSTERKEN
Wij accepteren niet dat dodelijke ongelukken een onvermijdelijk gevolg zijn
van het werken in een risicovolle bedrijfstak. Wij zijn ervan overtuigd dat wij
ons werk kunnen doen met nul dodelijke ongelukken en nul incidenten van
betekenis. De uitdrukking “Goal Zero”, die wij in 2007 hebben gelanceerd,
vat deze overtuiging samen. Om te benadrukken dat Goal Zero mogelijk is,
belonen wij successen en slagen wij er steeds beter in te controleren of de regels
worden nageleefd. In 2007 zijn twee Shell-brede Veiligheidsdagen gehouden
om de aandacht op veiligheid te vestigen en manieren te vinden om die te
verbeteren. Ook onze belangrijkste wereldwijde aannemers deden mee. Het
grootste aandachtspunt was een van de Golden Rules voor veiligheid van Shell:
zich houden aan de wetten, standaarden en procedures. Tevens
introduceerden wij de Chief Executive’s HSSE-prijs (zie onder) voor
uitstekende veiligheidsprestaties.

VEILIGHEID – Percentage dodelijke ongelukken[A]
Per 100 miljoen gewerkte uren
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[A] De gegevens voor 2006 en 2007 zijn gecorrigeerd.
Zie voetnoot [C] op blz. 36.

LETSEL – Frequentie totaal aantal
meldingsplichtige ongevallen (FTBE)
Per miljoen gewerkte uren

Feitelijke waarde
Doelstelling
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PRIJSWINNENDE VEILIGHEID
IN DE GOLF VAN MEXICO
Beloning van goede veiligheidsprestaties geeft een belangrijk signaal: dat
veiligheid er echt toe doet. Belonen bevordert ook het leren en gezonde
rivaliteit tussen onze operaties. Daarom hebben wij in 00 onze Chief
Executive’s HSSE Awards ingesteld. Een van de vier prijzen die dit jaar
werden uitgereikt, ging naar een team dat de leiding heeft over de
operationele activiteiten en de veiligheid op alle Shell-platforms in de Golf
van Mexico.
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De afgelopen drie jaar heeft het team zowel aannemers als het management
gecoacht en gezorgd dat veiligheid bovenaan ieders prioriteitenlijst staat.
Het heeft zorgvuldig veiligheidsincidenten en bijna-ongelukken uit het
verleden geanalyseerd zodat de platformbemanning een focus heeft op het
leveren van uitstekende veiligheidsprestaties. Sinds het programma in 00
begon, is het aantal letselgevallen met twintig procent verminderd. Mede
hierdoor heeft Shell in de Verenigde Staten de Safety Award for Excellence
00 van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken gewonnen.

HET MARS-PLATFORM VAN SHELL
IN DE GOLF VAN MEXICO

• De inzet en het beleid van Shell inzake HSE deﬁniëren ons doel:
de gezondheid van mensen niet te schaden.
• Shell-brede normen voor gezondheid, veiligheid, welzijn en milieu
(HSSE) vertellen hoe dat moet worden bereikt.
• Proces- en verkeersveiligheidsnormen zorgen voor een consequente,
Shell-brede aanpak en maken controle op naleving mogelijk.
• De normen gelden voor alle operaties waarbij wij overwegende
zeggenschap hebben en voor alle medewerkers en aannemers bij
die operaties. Wij verwachten dat deze of daaraan gelijkwaardige
normen worden toegepast bij operaties waarbij wij geen
overwegende zeggenschap hebben – ook door toeleveranciers.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
www.shell.com/nigeria

Nigeria heeft een enorm, nog onbenut potentieel waarmee het in zijn
eigen groeiende energiebehoefte en die van de wereld kan helpen
voorzien. Daarnaast kan het zijn energie-inkomsten gebruiken om de
armoede te bestrijden. Wij zijn vastbesloten om te helpen.

winst per vat olie- en gasequivalent dat de SPDC-joint venture produceerde naar
de overheid (op basis van de gemiddelde olieprijzen van vorig jaar).

VASTBESLOTEN TE HELPEN
Wij zijn al vijftig jaar een belangrijke investeerder in Nigeria en zijn vastbesloten
om in dat land te blijven en het te helpen zijn ambitieuze doelstellingen te halen:
verhoging van de energieproductie, voldoen aan de binnenlandse vraag naar
energie en diversiﬁëren van de economie. Dit moeten wij doen op manieren die
de veiligheid van degenen die voor ons werken, waarborgen en die onze
aandeelhouders tevreden stellen.

Wij werken nauw samen met de door de overheid ingestelde Niger Delta
Development Commission (NDDC), waaraan activiteiten met Shell als operator
in 2007 meer dan $110 miljoen hebben bijgedragen (Shell-aandeel $44 miljoen).
Ook helpen wij de regering bij het opbouwen van de openbare instellingen zodat
de olie- en gasinkomsten eﬀectief voor ontwikkeling ingezet kunnen worden,
bijvoorbeeld door krachtige steun aan het Extractive Industries Transparency
Initiative in Nigeria en door onze relaties met internationale ontwikkelingsexperts
te benutten. Daarnaast hebben activiteiten met Shell als operator hun eigen
maatschappelijke ontwikkelingsprogramma’s in de Nigerdelta en is in dat kader
nog eens $68 miljoen besteed (Shell-aandeel $20 miljoen). Wij spannen ons
samen in om lokale aannemers en toeleveranciers te gebruiken, en wel zodanig
dat wij zonder conﬂicten te verhogen economische rijkdom verspreiden. In 2007
hebben door Shell gestuurde bedrijven contracten ter waarde van bijna een
miljard dollar aan Nigeriaanse bedrijven gegund. Wij verlenen logistieke steun
aan veiligheidstroepen van de overheid bij hun pogingen om de orde en rust in de
Nigerdelta te herstellen en verzorgen training om hen te helpen schendingen van
de mensenrechten te vermijden (zie blz. 31).

Ook staan wij volledig achter de inspanningen van de regering om vrede en
voorspoed naar de Nigerdelta te brengen. Om met het genereren van olie- en
gasinkomsten te beginnen – in 2007 hebben wij $1,6 miljard (Shell-aandeel) aan
belastingen en royalty’s over de door Shell geleide operaties aan de regering
afgedragen. Bij de operaties op het vasteland in de Nigerdelta ging 95% van de

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Ook in 2007 bleef de veiligheidssituatie in de Nigerdelta ernstig. Militante
groeperingen ontvoerden in totaal 47 man Shell- en aannemerspersoneel.
Gelukkig werden zij allen ongedeerd vrijgelaten. Tot ons leedwezen kwamen twee

De uitdagingen in Nigeria zijn bekend: wijd verbreide armoede, een
voortdurende strijd tegen corruptie en verwaarlozing en de opkomst van
georganiseerde misdaad en gewapende milities in de Nigerdelta, aangewakkerd
door grootschalige diefstal van ruwe olie, waardoor het sinds begin 2006 in grote
delen van die regio niet veilig is om er olie te produceren.

Nigeria produceert drie procent van alle olie van de wereld en er zijn
nog grote velden die tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. De
energieproductie is geconcentreerd in de Nigerdelta en in het kustgebied
daarvan en levert tachtig procent van de overheidsinkomsten.
Nigeria is het dichtst bevolkte land in Afrika. De helft van de
bevolking leeft van minder dan een dollar per dag.

DE SPDC-JOINT VENTURE SPONSORT
OPLEIDINGEN VOOR JONGEREN
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mensen om het leven door aanslagen en een derde als gevolg van een brand die
was veroorzaakt door criminelen die olie uit een pijpleiding stalen. Op het
vasteland bleven de meeste installaties in de Westelijke Nigerdelta dicht vanwege
veiligheidsdreigingen. In het oosten werden de operaties, zij het onder moeilijke
omstandigheden, het hele jaar voortgezet, waardoor wij beperkt toegang hadden
tot deze installaties om daar routineonderhoud te doen of om schade door
sabotage te herstellen.

Ondanks beperkte ﬁnanciering en personeelsbezetting heeft uitvoering van meer
GMOU’s die SPDC in 2006 en 2007 heeft ondertekend, duidelijk prioriteit.
SPDC zette haar samenwerking met het VN-ontwikkelingsprogramma, Africare
en USAID ten behoeve van gezondheids- en landbouwprojecten voort. In nauw
overleg met de NDDC ging zij tevens door met elektriﬁcerings-, wegenbouw- en
microkredietprojecten in de Nigerdelta.

Hierbovenop kwamen de ﬁnancieringsproblemen bij de door SPDC gestuurde
joint venture. Partners verschaﬀen ﬁnanciering naar rato van hun aandeel.
Aangezien de nationale oliemaatschappij een belang van 55% heeft, is de joint
venture afhankelijk van het budget en de prioriteiten van de regering. Het gevolg
was aanzienlijke onderﬁnanciering en een zeer ernstig begrotingstekort in 2007.
MILIEUPRESTATIES
Als gevolg daarvan liepen de langetermijninspanningen om de milieuprestaties te
verbeteren vertraging op. Onze toezegging om het continu aﬀakkelen te
beëindigen, is daarvan een voorbeeld. Op de oﬀshore-operaties waarvan Shell de
operator is, vindt geen continu aﬀakkelen van aardgas plaats en evenmin op de
LNG-installatie. Ook was in 2006, toen het geweld begon, het continu aﬀakkelen
bij SPDC-geleide operaties meer dan dertig procent gedaald. Dit komt door een
sinds 2000 lopend investeringsprogramma van $3 miljard om vroeger afgefakkeld
gas nu op te vangen en te gebruiken. Wij konden het gasverzamelsysteem in 2007
niet afronden wegens het ontbreken van ﬁnanciering door de joint venturepartner en omdat locaties waar die apparatuur nog moest worden geplaatst, niet
veilig konden worden bereikt. De vermindering van het aﬀakkelen in 2006 en
2007 was het gevolg van stilgelegde productie. Wij blijven ons inzetten om het
continu aﬀakkelen te beëindigen. De benodigde herstel- en
constructiewerkzaamheden zullen worden hervat zodra wij de locaties veilig
kunnen betreden en er een stabiele ﬁnanciering is.
Als operator van de joint venture ging SPDC door met het saneren van oude
olielekkages. In 2007 zijn 61 van de 74 nog openstaande locaties schoongemaakt.
Op vijf locaties wordt nog gewerkt en op de resterende acht werd het werk
tegengehouden door de omwonenden. In 2006 had SPDC de operationele
lekkages drastisch teruggedrongen dankzij betere bewaking en onderhoud van
pijpleidingen. Veiligheids- en ﬁnancieringsproblemen eisten vervolgens hun tol,
waardoor de operationele lekkages in gebieden die de joint venture kan betreden
in 2007 voor het tweede achtereenvolgende jaar toenamen.
Op locaties waar SPDC zich vanwege de huidige veiligheidssituatie heeft moeten
terugtrekken, heeft zij de productie-installaties volledig stilgelegd om de schade
door lekkage als gevolg van sabotage door criminelen en militante groeperingen
te beperken.
BETERE GEMEENSCHAPONTWIKKELING
Ondanks de moeilijke situatie is enige vooruitgang geboekt bij de inspanningen
om de eﬀectiviteit van de maatschappelijke-ontwikkelingsprogramma’s van SPDC
te verbeteren. In 2007 hebben de eerste twee Global Memoranda of
Understanding (GMOU - principeakkoord) met omwonenden van joint ventureinstallaties hun eerste projecten gerealiseerd. In deze GMOU-principeakkoorden
worden strategische vijarenplannen voor de ontwikkeling van een groep
gemeenschappen omschreven die aansluiten op de inspanningen van zowel
NDDC als de overheid. Vervolgens wordt stabiele ﬁnanciering gezocht. Zij
bieden lokale gemeenschappen de structuur die nodig is om te besluiten hoe het
geld moet worden besteed en schakelen NGO’s in om lokale gemeenschappen te
helpen de projecten op eﬀectieve wijze te realiseren. GMOU’s vormen een
duidelijke stap voorwaarts. In het verleden had SPDC honderden aparte
gemeenschapsprojecten die zij telkens dorp voor dorp moest uitonderhandelen als
zij bij een pijpleiding of compressorstation moest zijn. Dat leidde tot ad hoc-eisen
en matige resultaten.

WAAR GAAT HET OM?
De belangrijkste activiteiten van Shell lopen via:
e Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC):
• Operator van Nigeria’s grootste joint venture voor olie en gas namens het
staatsbedrijf Nigerian National Petroleum Corporation (55%), Shell (30%),
Total (10%) en Agip (5%).
• In vol bedrijf produceert deze joint venture ongeveer veertig procent van alle
olie uit het land uit meer dan duizend putten op het vasteland van de
Nigerdelta, een gebied zo groot als Engeland. Sinds het voorjaar van 2006
ligt ongeveer vijftig procent van de productie stil vanwege ontvoeringen en
aanslagen op installaties.
Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO):
• Operator en voor 55% aandeelhoudster van het oﬀshore-olieveld Bonga,
Nigeria’s eerste diepwaterproject, en van andere velden.
Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (NLNG):
• Joint venture (Shell 26%), die 8% van al het LNG ter wereld maakt uit
aardgas dat door Shell en anderen wordt geproduceerd, zowel in de
Nigerdelta als oﬀshore.
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Wij willen goede buren zijn met de gemeenschappen waar wij werken.
Dat betreft het schoon en veilig houden van onze installaties maar ook
samenwerking met de lokale bevolking om die van onze activiteiten te
laten profiteren.

In 2007 is een evaluatie gemaakt van de uitvoering van het maatschappelijkeprestatieplan van de Geelong-raﬃnaderij. Daarbij is geconstateerd dat de
kwaliteit van het overleg met de omwonenden aanzienlijk is verbeterd en dat het
vertrouwen met buren weer wordt opgebouwd. Een van de aanbevelingen was om
het volgende plan met name te richten op vraagstukken waar die gemeenschap in
de toekomst mee te maken krijgt.

Het winnen 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. Dan werken we nauw samen met die gemeenschap om de
nadelige eﬀecten van onze operaties te verminderen en via ons werk en onze
maatschappelijke investeringen lokale economische voordelen te realiseren. Dit
doen we via een gestructureerde, Shell-brede benadering.

Vorig jaar verhoogden wij onze inspanningen in onze distributieactiviteiten, die
verantwoordelijk zijn voor de opslaginstallaties, pijpleidingen en vrachtwagens die
onze producten bij klanten over de hele wereld aﬂeveren. Deze activiteit heeft ook
kleinere locaties – depots in plaats van raﬃnaderijen of productieplatforms –
zodat wij onze standaard maatschappelijke-prestatiebeoordelingen voor deze
locaties hebben aangepast.

Al onze grote raﬃnaderijen en chemie-installaties en onze upstreamoperaties met
een mogelijk grote maatschappelijke invloed hebben maatschappelijkeprestatieplannen. Voor de uitvoering ervan moeten we kunnen vaststellen wie de
lokale stakeholders zijn en hoe we samen met hen op systematische manier het
eﬀect op de samenleving kunnen beoordelen en beheersen. Op onze grote
raﬃnaderijen en chemie-installaties wordt elke drie jaar door onze wereldwijde
adviseurs beoordeeld hoe deze plannen worden uitgevoerd.

Overal bij Shell heeft het nu prioriteit om de overlegvaardigheid van onze
medewerkers te verbeteren en hun inzet voor maatschappelijke prestaties te
verhogen, vooral voor teams die grote nieuwe projecten ontwikkelen. Om hen
daarbij te helpen, verzorgen onze maatschappelijk adviseurs met externe
deskundigen coaching en ondersteuning van projectteams. Sociale vaardigheden
zijn onderdeel van onze leiderschapstraining en van het studieprogramma van
zowel onze Commercial als onze Project Academy. Er worden speciﬁeke
trainingsprogramma’s ontwikkeld voor hen die besluiten nemen over nieuwe, nog
in een zeer vroeg stadium verkerende upstreamprojecten.

Het Corrib-aardgasproject illustreert het belang – en soms het probleem – om
overeenstemming te krijgen over nieuwe energieprojecten. Succes hangt af van
serieus overleg en concrete voordelen voor de lokale gemeenschap en het land
als geheel.
In 2006 zijn wij akkoord gegaan met de aanbeveling van een
overheidsbemiddelaar om het oorspronkelijke pijpleidingtracé op het vasteland te
wijzigen. Volgens sommigen zou de pijpleiding te dicht langs woningen lopen.
Wij zegden toe de nieuwe tracékeuze transparant te laten gebeuren, met
diepgaand en serieus overleg. Dit proces stond onder beheer van RPS, een
onafhankelijk plannings- en milieubureau.
OPEN HUIS BIJ HET
CORRIB-AARDGASPROJECT

CORRIB, IERLAND

Waar gaat het om?
• Project om aardgas van tachtig kilometer uit zee naar de westkust
van Ierland te brengen, waar het wordt behandeld voor invoer in
het nationale gasnet.
• Voorziet bij piekproductie in maximaal zestig procent van de
nationale aardgasbehoefte.
• Gaat naar schatting $, miljard bijdragen aan het Ierse bruto
nationaal product.
• County Mayo proﬁteert met $ miljoen van de aanleg.
• Eind 00 waren vier oﬀshore-putten geboord; de bouw van een
gasterminal op het vasteland verloopt voorspoedig.
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In 2007 heeft RPS aan groepen uit de samenleving, landeigenaren en
regelgevende instanties acht mogelijke nieuwe tracés voor openbare discussie
gepresenteerd. Op basis van een technische evaluatie zijn in eerste instantie drie
van deze tracés geselecteerd en zijn twee nieuwe opties toegevoegd. Daarna heeft
RPS het tracé aanbevolen dat naar hun oordeel de beste balans biedt tussen de
behoeften van de omwonenden, het milieu en het project zelf. In april 2008
hebben wij een formele vergunning voor dit tracé aangevraagd, inclusief een
milieueﬀectrapportage zoals vereist volgens de Europese en de Ierse wet.
Vervolgens is de oﬃciële overlegprocedure gestart, waarbij de standpunten
van alle betrokkenen worden bekeken alvorens een deﬁnitief besluit
wordt genomen.
Wij zijn blij dat ook de lokale economie van het project proﬁteert. Momenteel
werken ruim 650 mensen, merendeels uit County Mayo, op de locatie en als de
gasbehandelingsinstallatie eenmaal in bedrijf is, creëert dat 130 vaste banen.
Twaalf steden gaan gas uit het project krijgen. Er wordt een omvangrijk
maatschappelijk ontwikkelingsfonds gesticht voor de gehele looptijd van het
Corrib-project vanaf 2008. Daarnaast hebben wij in 2007 meer dan $680.000 in
gemeenschaps- en scholingsprojecten gestoken die voldoen aan onze criteria van
duurzaamheid, lokaal karakter en diversiteit.

STEVE FITZGIBBONS
CITY MANAGER VAN PORT ARTHUR

RAFFINADERIJ STEUNT TRAINING AAN
VOLWASSENEN UIT PORT ARTHUR

PORT ARTHUR-RAFFINADERIJ VAN MOTIVA, VS

Waar gaat het om?
• Een olieraﬃnaderij die in 00 vergunning kreeg om de capaciteit
te verdubbelen, tot ongeveer 00.000 vaten per dag.
• Na de uitbreiding wordt dit een van de grootste raﬃnaderijen ter
wereld, die genoeg benzine produceert om per dag meer dan een
miljoen auto’s vol te tanken.
• De uitbreiding genereert naar verwachting voor $  miljard aan
nieuwe economische activiteit in zuidoost-Texas.
• De uitbreiding creëert tijdens de aanleg circa .00 banen en na
voltooiing ongeveer 00 vaste full-time banen.
• Eigendom van en geëxploiteerd door Motiva Enterprises, een 0:0
joint venture met Saudi Aramco.

De in 2007 aangekondigde uitbreiding van de Port Arthur-raﬃnaderij van
Motiva komt neer op het bouwen van een belangrijke nieuwe, moderne
raﬃnaderij. Dit project is een geweldige kans voor de economisch
achtergestelde gemeenschap en Motiva werkt er hard aan om te waarborgen dat
zowel omwonenden als het milieu proﬁteren.
Bij de uitbreiding wordt de nieuwste raﬃnagetechnologie toegepast en worden
enkele bestaande systemen vervangen, waardoor een aantal emissies naar de
lucht wordt verminderd. De uitstoot van stikstofoxiden en vluchtige
organische verbindingen wordt jaarlijks meer dan 270 ton lager, terwijl de
raﬃnaderijproductie verdubbelt. Dit werk is onderdeel van een milieuplan
voor de lange termijn en bouwt voort op de miljoenen dollars die de afgelopen
tien jaar zijn geïnvesteerd in apparatuur om vervuiling te beheersen. Deze
investeringen laten nu duidelijke resultaten zien. In 2007 fakkelde de
raﬃnaderij bijvoorbeeld 78% minder vaak af dan in 2003.

“Dat Motiva voor haar grote uitbreiding de keus op Port
Arthur heeft laten vallen, is voor mij de belangrijkste en meest
positieve gebeurtenis voor de toekomst van de stad die ik in
mijn twaalf jaar als city manager heb meegemaakt. De
uitbreiding omvat ook veiligheids- en milieu-inspanningen,
waarmee de vorderingen die de raﬃnaderij de laatste
jaren heeft gemaakt, worden gecontinueerd. Motiva
helpt ook om onze inwoners en ondernemingen zich
voor te bereiden op de economische kansen die het
project biedt. Zij heeft dat gedaan door oprichting van
de Motiva Academy, door het sponsoren van lokale
initiatieven om het arbeidspotentieel te ontwikkelen,
door aannemerforums en door verdere training.”

Motiva werkt samen met de gemeente, met scholen en universiteiten en met
gemeentebelangen- en werkgelegenheidsgroepen om gekwaliﬁceerde mensen
te werven en op te leiden, zodat die volledig kunnen proﬁteren van de
werkgelegenheid die de uitbreiding biedt. Veel lokale onderaannemers zijn
al voor het project ingehuurd en de belangrijkste wervingscampagne begint
in 2008.
Het wegnemen van de oorzaken van lokale maatschappelijke problemen zoals
werkloosheid en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg vergt tijd en de
medewerking van de gehele gemeenschap. Als steun schenkt Motiva twee miljoen
dollar voor de oprichting van het Port Arthur Communities Fund, een fonds ten
behoeve van revitaliseringsprojecten voor de wijken in de directe omgeving van
de raﬃnaderij. Een commissie van leden uit de hele gemeenschap houdt toezicht
op het fonds.
Deze inspanningen bouwen voort op het vele werk dat de afgelopen vijf jaar
samen met de gemeenschap is verricht. Sinds 2002 telt de raﬃnaderij vijf
milieucoördinatoren. Zij geven omwonenden informatie over de raﬃnaderij en
staan 24 uur per dag paraat om op vragen te reageren. Een adviesgroep van
17 inwoners bespreekt elk kwartaal de plannen van de raﬃnaderij en voorziet
haar milieu- en maatschappelijke programma’s van commentaar.
De steun vanuit de gemeenschap heeft aanzienlijk geholpen om de
uitbreidingsvergunning voor Port Arthur te krijgen.

KEVIN HEGARTY
LID VAN DE CORRIB NATURAL GAS
SCHOLARSHIP COMMITTEE

“Na een turbulente periode lijkt het Corribaardgasproject in rustiger vaarwater te zijn
gekomen. Er blijven altijd mensen die op
ideologische gronden tegen zijn maar het project
wordt nu breder door de mensen in Erris gedragen.
Shell heeft zich aanzienlijke inspanningen getroost
om de mensen ervan te overtuigen dat bij de bouw
van het Bellanaboy-gasbehandelingstation hoge
veiligheidsnormen worden toegepast en dat die ook
gelden wanneer hij eenmaal in bedrijf is. Inmiddels
begint de gemeenschap ook de vruchten van het
project te plukken. Wat de lange termijn betreft,
is de belangrijkste sponsoring het
studiebeursprogramma, dat op de vier plaatselijke
middelbare scholen door vrijwel iedereen
is geaccepteerd.”

Shell-brede eisen zijn onder meer:
• Milieu-, gezondheids- en maatschappelijk-eﬀectbeoordeling voordat wij
grote nieuwe projecten of faciliteiten gaan ontwikkelen of bestaande
aanmerkelijk gaan wijzigen.
• Maatschappelijke-prestatieplannen bij grote raﬃnaderijen, chemieinstallaties en upstreamactiviteiten met een potentieel groot
maatschappelijk eﬀect.
• Sociale vaardigheden als onderdeel van leiderschapstraining en het
studieprogramma van zowel onze Commercial als onze Project Academy.
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Manieren vinden waarop wij de ontwikkeling kunnen bevorderen en de
armoede kunnen verminderen in de gemeenschappen waar wij werken, is
een belangrijk onderdeel van onze belofte om een bijdrage te leveren aan
duurzame ontwikkeling.
VAN BETALINGEN AAN OVERHEDEN TOT
MAATSCHAPPELIJKE VOORDELEN
De energiesector levert een belangrijke bijdrage aan de staatkas. In 2007 heeft
Shell voor regeringen meer dan $79 miljard aan accijnzen en omzetbelasting
geïnd. Daarnaast hebben wij aan regeringen ruim $19 miljard aan
vennootschapsbelasting en $1,8 miljard aan royalty’s afgedragen.
In energieproducerende landen zijn deze afdrachten vaak de belangrijkste bron
van overheidsinkomsten. Mits goed beheerd, kunnen de middelen voor brede
economische en maatschappelijke ontwikkeling zorgen; 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.
Eén manier is door het volgen van ons zero tolerance-beleid inzake
steekpenningen en fraude (zie blz. 32). Wij beseﬀen dat het onze taak is om het
goede voorbeeld te geven en niet mee te gaan in een cultuur van corruptie bij
aanbestedingen onder lokale toeleveranciers of het meedingen naar
overheidscontracten. Ook steunen we overheidsinspanningen om corruptie in de
publieke sector te bestrijden. Wij staan volledig achter het Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI), zijn lid van de board daarvan en steunen nationale
programma’s in Azerbeidzjan, Kameroen, Gabon, Kazakstan en Nigeria. EITI 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. In 2007 hebben
wij wederom onze betalingen aan de Nigeriaanse overheid uit hoofde van
operaties met Shell als operator gerapporteerd (zie blz. 24). Naarmate meer
nieuwe concurrenten commerciële activiteiten in Afrika en Azië gaan uitoefenen,
zien wij de noodzaak van het EITI alleen maar toenemen.
LOKAAL INKOPEN EN INHUREN
Inkoop bij lokale toeleveranciers is een bijzonder doeltreﬀende manier om
ontwikkeling te stimuleren waar wij werken. Lokaal inkopen draagt rechtstreeks
bij aan de lokale economie, creëert werkgelegenheid en vergroot vaardigheden.
Wij stimuleren actief het gebruik van lokale toeleveranciers en aannemers. In
2007 hadden wij in bijna negentig procent van de ontwikkelingslanden waar wij
werken programma’s om dit te bereiken. Wij leiden lokale bedrijven op om hen te
helpen voldoen aan onze standaarden – inclusief onze milieu- en
maatschappelijke normen, zodat zij kansrijk naar contracten kunnen meedingen.
Wij hebben in deze landen in 2007 naar schatting voor ongeveer $17 miljard aan
goederen en diensten bij het lokale bedrijfsleven betrokken.
Het inhuren van lokaal personeel vormt eveneens een belangrijke bijdrage.
Regeringen zijn zich hiervan bewust en stellen soms het gebruik van lokale
arbeidskrachten als eis. Maar ook in landen waar dat niet zo is, doen wij bewuste
pogingen om onder de bevolking vaardigheden te vergroten en lokaal personeel in
dienst te nemen. Minder dan 7% van onze medewerkers zijn expatriates. Door
vroegtijdige planning en training zijn wij er bij veel operaties in geslaagd om de
meerderheid van het personeelsbestand lokaal te werven – zelfs op plaatsen waar
de technische en commerciële vaardigheden in eerste instantie niet voorhanden
waren, om nog maar te zwijgen van de aantallen benodigde arbeidskrachten. Op
de in 2005 in bedrijf gekomen LNG-terminal (Shell-aandeel 74%) bij Hazira, in
India, werden aan het eind van 2007 alle circa 100 functies op de faciliteit,
waaronder die van general manager, door Indiërs bezet.
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MAATSCHAPPELIJKE INVESTERING
Een andere bijdrage aan lokale ontwikkeling is onze steun aan sociale projecten.
Ofschoon dit werk meestal veel aandacht trekt, staat het toch aanzienlijk minder
in de belangstelling dan het ﬁnanciële eﬀect van onze producten en operationele
activiteiten. Wij concentreren ons op projecten rond vraagstukken die
rechtstreeks met onze bedrijfsactiviteiten te maken hebben en die lokale mensen
zeggenschap geven over de inrichting en uitvoering van het project. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van de expertise van ontwikkelings-NGO’s en
groepen uit de samenleving. In 2007 hebben wij ongeveer $170 miljoen besteed
aan dergelijke activiteiten.
MILLENNIUMDOELSTELLINGEN
In 2000 zijn door de Verenigde Naties acht zogeheten Millenniumdoelstellingen
voor 2015 geformuleerd, waaronder het halveren van de allerergste armoede en
het waarborgen van een duurzaam milieu.
Wij blijven de Millenniumdoelstellingen onderschrijven. Veruit onze grootste
bijdrage is het leveren van moderne energie voor economische en
maatschappelijke ontwikkeling. Vooral belangrijk is de elektriciteitsvoorziening
voor de bijna 1,6 miljard mensen die nu stroom ontberen. Via onze operaties
genereren wij lokale werkgelegenheid, contracten en overheidsinkomsten in de
helft van de vijftig armste landen ter wereld. Ook helpen wij via onze sociale
projecten, waaronder bestrijding van malaria onder de omwonenden van onze
operaties en actie tegen HIV/Aids bij medewerkers, hun gezinnen en
gemeenschappen (zie blz. 29).

ONZE BIJDRAGE IN HET AZIATISCH-PACIFISCH GEBIED

$1,1 miljard uitbetaald aan salarissen
22.000 eigen medewerkers
$4,9 miljard besteed bij lokale bedrijven
$8

miljard aan vennootschaps- en omzetbelasting en
royalty’s afgedragen aan regeringen in het AziatischPaciﬁsch gebied

$23 miljoen geschonken via maatschappelijke
investeringen

DR. BABATUNDE FAKUNLE
CORPORATE COMMUNITY HEALTH MANAGER,
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY OF NIGERIA
SHELL-MEDEWERKERS SCHRIJVEN ZICH IN VOOR
EEN HIV/AIDS-VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

HIV/AIDS-VOORLICHTING IN NIGERIA
“In Nigeria zijn iets minder dan drie miljoen mensen besmet met
HIV/Aids – dat is bijna % van de hele bevolking. Afgezien van de tol aan
mensenlevens die Aids eist, heeft de ziekte ook grote gevolgen voor onze
economische ontwikkeling in een land dat toch al onder grote armoede
gebukt gaat. De HIV-geïnfecteerden zitten hoofdzakelijk in de werkende
leeftijdsgroep. De ontwikkeling heeft te lijden naarmate het aantal wezen
stijgt en het aanbod van mensen die essentiële banen kunnen vervullen,
kleiner wordt.
Ik ben trots op de bijdrage die Shell sinds 00 in de strijd tegen deze
ziekte in de Nigerdelta heeft geleverd. Werkend volgens het Shell-brede
HIV/Aids-programma, helpen wij medewerkers, aannemers en de lokale
gemeenschap om besmetting te voorkomen en de gevolgen van besmetting
te beheersen, via initiatieven die in samenwerking met een aantal NGO’s
worden gerealiseerd.

Om HIV/Aids-preventie te bevorderen, worden op Shell-locaties
evenementen georganiseerd om het voor aannemers, medewerkers en hun
gezinnen gemakkelijker te maken om te komen. Medewerkers en aannemers
krijgen toegang tot consultatiebureaus en gratis HIV-tests. In 00 zijn meer
dan .000 medewerkers en hun gezinnen op consult geweest en getest.
Ruim negentig procent van de zwangere vrouwen (Shell-medewerkers of hun
partners) die in 00 in Shell-ziekenhuizen werden behandeld, ging akkoord
met een HIV-test. Degenen met een positieve uitslag werden met succes
behandeld om te voorkomen dat het virus van moeder op kind overgaat. Ook
vergoeden wij anti-retrovirale behandeling en zorg voor met HIV/Aids
besmette medewerkers en hun gezinsleden.
In 00 hebben wij anderhalf miljoen dollar besteed aan HIV/Aids-tests en
-consultatie in plattelandsgemeenschappen in de Nigerdelta en hebben wij
0 lokale mensen opgeleid om buren over de ziekte voor te lichten. Dit
programma dient als startpunt voor kwaliteitsverbetering van de
gezondheidszorgsystemen en -infrastructuur in de regio. Ik denk dat dit een
juiste handelswijze is.”

DOOR SHELL FOUNDATION GESPONSORD
ASPIRE-PROJECT IN KENIA

ONDERNEMEN ALS OPLOSSING VOOR ARMOEDE
“De Shell Foundation maakt interessante tijden door. Onze
‘ondernemingsbenadering’ bij het aanpakken van wereldwijde
ontwikkelingsuitdagingen wordt steeds meer overgenomen en toegepast, zowel in
het bedrijfsleven als in de charitatieve sfeer.
Wij denken dat multinationale ondernemingen een enorm belangrijk maar
voorlopig grotendeels onbenut potentieel hebben om hun commerciële kennis, in
plaats van alleen maar geld, te gebruiken bij het aanpakken van wereldwijde
problemen. Om dit te bewijzen, gebruiken wij onze unieke relatie met Shell door
waar mogelijk de kracht van het Shell-merk en de kennis en infrastructuur van
Shell te gebruiken om ons te helpen onze doelen te verwezenlijken. De Shell
Foundation past bedrijfsmatig denken toe om met oplossingen te komen voor
internationale armoede- en milieu-uitdagingen die vanouds het terrein van
NGO’s, regeringen of internationale organisaties zijn. Wij doen dit omdat wij
vinden dat te veel activiteiten die erop zijn gericht om de ontwikkelingslanden te
helpen, in feite alleen uitkijken naar de eerstvolgende hulpcheque - die vaak niet
komt. Wij hebben onze hoop gevestigd op het vinden van bedrijfsmatige
oplossingen voor specifieke armoedeproblemen, die zichzelf binnen een paar jaar
kunnen bedruipen en makkelijk door anderen kunnen worden gekopieerd zodat
zij zich verbreiden.
Tegen het eind van 2007 had ons ASPIRE-fonds meer dan $100 miljoen
klaarstaan om in Afrikaanse ondernemers te investeren – ruim een verdubbeling
in een jaar tijds. Deze fondsen creëren hoognodige werkgelegenheid en
economische groei via steun aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf,
die door lokale Afrikaanse banken vaak worden ondergewaardeerd. Ons
EMBARQ-programma, dat ten doel heeft verkeersopstoppingen en

luchtvervuiling in de grootste steden in ontwikkelingslanden terug te dringen, is
in hoog tempo gegroeid. In Mexico-stad vervoert de innovatieve, twintig
kilometer lange buscorridor die wij tot stand hebben helpen brengen meer dan
260.000 mensen per dag. In 2007 heeft de burgemeester van Mexico-stad
toegezegd nog eens tien van dergelijke corridors aan te leggen. Een aantal andere
steden in Mexico en Brazilië, maar ook Istanbul, in Turkije, is geïnteresseerd in
het programma.
In het kader van ons Trading UP-programma, dat markten voor producenten uit
ontwikkelingslanden ontsluit, hebben wij in 2007 producenten geholpen bij de
verkoop van hun 850.000ste boeket unieke Zuid-Afrikaanse fynbos-bloemen via
winkels van de Britse keten Marks & Spencer. Dit heeft 135 nieuwe banen in
arme gemeenschappen opgeleverd en heeft geholpen om 30.000 hectare
kwetsbare grond te beschermen en te herstellen.
Wij hebben grote vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van onze visie:
wereldwijde ontwikkelingsuitdagingen met succes opgepakt zien worden door
brede toepassing van bedrijfsmatig denken en aanpakken. In 2008 kunnen wij
nog meer verwachten.”

KURT HOFFMAN
DIRECTEUR, SHELL FOUNDATION

De Shell Foundation is een onafhankelijk fonds dat in 2000 is opgericht met een
schenking van $250 miljoen van Shell. Het is een onafhankelijk Brits
liefdadigheidsfonds met projecten over de hele wereld.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Mensenrechten: hulpmiddelen, richtlijnen en training
www.shell.com/humanrights

Het steunen van fundamentele mensenrechten is onderdeel van de
Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell en een
onlosmakelijk onderdeel van hoe wij werken.

Wij vinden dat het bedrijfsleven een constructieve bijdrage kan en moet
leveren om op praktische, direct met de bedrijfsactiviteiten verband houdende
manieren de mensenrechten te beschermen, en om regeringen te stimuleren en
te helpen hun prestaties op dat gebied te verbeteren.
WAT IS DE ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN?
De scheidslijn tussen de verantwoordelijkheid van bedrijven en die van
regeringen is allesbehalve duidelijk. Er bestaat vooral verwarring over de rol
van bedrijven in een land waarvan de overheid haar plichten inzake
mensenrechten niet wil of kan uitvoeren.
John Ruggie, de speciale vertegenwoordiger voor mensenrechten en
transnationale ondernemingen van de Verenigde Naties, verwoordt het
probleem helder: “Als de overheid zijn plichten niet kan nakomen of die
verzaakt, komt automatisch het bedrijfsleven in beeld – maar alleen bij gebrek
aan beter en niet op principiële gronden.”
Wij hebben in 2007 deelgenomen aan het overlegproces van Ruggie en
steunen het VN-initiatief dat hij leidt om te bepalen waar de grenzen van de
verantwoordelijkheid liggen. Wij verwelkomen zijn eindrapport van april
2008, dat helderheid schept en praktische richtlijnen geeft.

Sinds 000 gebruiken wij dit diagram om
ons te helpen onze rol wat betreft
mensenrechten ingevolge de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens
van de Verenigde Naties te deﬁniëren.

LANDENRISICO'S BEHEERSEN
Het zoeken naar olie en gas kan energiemaatschappijen naar plaatsen brengen
waar het met de mensenrechten minder goed is gesteld. Dat confronteert hen
met uitdagingen en dwingt hen tot compromissen. Te weigeren om daar te
opereren maakt de weg vrij voor minder principiële concurrenten. Door te
blijven, loopt een bedrijf het risico als medeplichtige te worden gezien aan de
praktijken van een regering. Wij besluiten per geval wat wij doen en baseren
ons daarbij op de vraag of wij onze Beleidsuitgangspunten kunnen naleven.
Wij beoordelen de risico’s qua mensenrechten voor onze projecten en operaties
en gebruiken daarbij hulpmiddelen die door het Deense Instituut voor de
Mensenrechten zijn ontwikkeld. Een daarvan vergelijkt de lokale wetgeving en
praktijk met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en tachtig
andere internationale verdragen. Als risico’s worden gesignaleerd, stellen wij
actieplannen op om te vermijden dat rechten worden geschonden. Met een
ander hulpmiddel controleren wij of onze bedrijfsprocedures overeenkomstig
lokale wet- en regelgeving zijn. In Brazilië bijvoorbeeld brachten deze
hulpmiddelen aan het licht dat wij ons nog verder moesten inspannen voor
onze belofte om iedereen gelijke kansen te bieden en te voldoen aan de
overheidseis dat gehandicapten minstens vijf procent van het
personeelsbestand van een bedrijf moeten vormen. Naar aanleiding daarvan
heeft Shell Brazilië nieuwe programma’s ingevoerd om het aannemen van
gehandicapten te stimuleren. Die omvatten tevens het bevorderen van hun
beroepstraining, met hulp van NGO’s.
In 2007 zijn wij nauwer gaan samenwerken met International Alert, een NGO
die zich specialiseert in het bevorderen van vrede. Het doel daarbij is om de
kans te verkleinen dat bedrijfsbeleid en –praktijk van Shell onbedoeld
conflicten creëren of verergeren. Te beginnen in 2008, gaan experts van
International Alert op enkele gevoelige locaties met onze lokale mensen
samenwerken en gaan zij training in conflictvermijding voor bredere
toepassing bij Shell ontwikkelen.

Medewerkers: rechtstreekse verantwoordelijkheid voor zaken als
arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en vrijheid van discriminatie.

Toeleveranciers en aannemers: aanzienlijke invloed via het opstellen
van normen, screening en training van beveiligingspersoneel, aannemen
van lokaal personeel en respectvolle behandeling van onderdanen van
derde landen.
Samenleving: hulp op lokaal niveau bij zaken als standaarden bij
herhuisvesting, respecteren van culturele identiteit, bevorderen van
toegang tot onderwijs en vermijden van nadelige gezondheidseﬀecten
van onze installaties.

Nationale regeringen: steun aan overheidsinspanningen ter verbetering
van hun resultaten op het gebied van de mensenrechten, onder meer via
onze bijdrage aan economische ontwikkeling.

Internationale inspanningen: hulp door steun aan vrijwilligersinitiatieven
zoals het Global Compact, de Voluntary Principles on Security and
Human Rights (Vrijwillige Principes inzake Beveiliging en Mensenrechten)
en de verklaringen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
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RECHTEN VAN MEDEWERKERS
Wij hebben ons verplicht tot het respecteren van de rechten van onze
medewerkers overeenkomstig de Verklaring van de Internationale
Arbeidsorganisatie over de Fundamentele Principes en Rechten inzake Arbeid.
Deze rechten omvatten onder meer:
• De verplichting om geen kinderen uit te buiten, hetzij door direct
dienstverband of indirect via joint ventures, aannemers en toeleveranciers.
Volgens onze jaarlijkse interne enquête onder landenmanagers hadden Shellmaatschappijen in 2007 in 99% van de landen waar wij werken procedures ter
voorkoming van kinderarbeid bij hun eigen operationele activiteiten.
• Afschaﬃng van dwangarbeid of verplichte arbeid. In 99% van de landen waar
wij werken, hebben wij procedures om dit te bereiken.
• Afschaﬃng van discriminatie. Wij bieden gelijke kansen,
loopbaanontwikkeling, promotie, training en beloning conform het
regeringsbeleid en met oog voor de lokale praktijk.
• Vrijheid van vereniging. Het staat onze medewerkers vrij om lid te worden van
een vakbond als de nationale wet dat toelaat.

UCHE OFILI – LINKS – OP CURSUS
BIJ DE CLEEN FOUNDATION

Naast bescherming van de arbeidsrechten van onze eigen medewerkers streven wij
ernaar een bevredigende en uitdagende werkplek te creëren, waar mensen worden
gestimuleerd om hun talenten optimaal te benutten en die hen ﬂexibele
arbeidsomstandigheden biedt om in hun individuele behoeften te voorzien.
Ook controleren wij of potentiële aannemers onze standaarden kunnen
handhaven, inclusief het respecteren van de mensenrechten. Volgens onze
jaarlijkse interne enquête onder landenmanagers eisten Shell-maatschappijen in
2007 in 98% van de landen dat hun aannemers een procedure hadden om
kinderarbeid te voorkomen. Vorig jaar hebben wij in nieuwe contracten tevens
als eis opgenomen dat alle aannemers zich aan onze Gedragscode houden. Deze
Code vermeldt onder meer onze standaarden voor het creëren van een
werkomgeving met gelijke kansen voor iedereen en waar medewerkers niet
worden geïntimideerd.
BEVEILIGING EN MENSENRECHTEN
Onze Shell-brede beveiligingsstandaarden omschrijven hoe wij onze mensen en
faciliteiten beschermen en daarbij de mensenrechten van anderen, inclusief lokale
gemeenschappen, respecteren. Gewapende beveiliging is bijvoorbeeld alleen
toegestaan als de wet dat vereist of wanneer er geen andere aanvaardbare manier is
om de risico's te beheersen. De standaarden bevatten strenge richtlijnen voor het
gebruik van geweld.
In 2007 werd in ongeveer 15% van landen waar wij werken, gewapende
beveiliging ingezet, in twee derde van de gevallen via door ons ingehuurde
beveiligingsbedrijven. Vorig jaar hebben wij het gebruik van gewapende bewaking
op al onze servicestations in de Filipijnen geleidelijk kunnen afschaﬀen door de
veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door betere verlichting en veranderingen in
de manier waarop wij contant geld bewaren.

TRAINING IN BEVEILIGING EN MENSENRECHTEN
IN NIGERIA
“Ik houd toezicht op de beveiliging van een olie- en gasproject van Shell in
de staat Bayelsa, in Nigeria. Het project ligt in een gevaarlijk gebied met
militante groepen, ontvoeringen, voertuigkapingen en maatschappelijke
onrust. Deze problemen hebben er al een aantal malen toe geleid dat de
site vanwege de veiligheid van de medewerkers moest worden stilgelegd.
Het werken in deze gespannen situatie houdt in dat wij als
beveiligingspersoneel moeten weten hoe je veilig en verantwoord met
risico’s omgaat.
In 00 heb ik een driedaagse cursus mensenrechten gehad die door Shell
werd georganiseerd en die werd verzorgd door de CLEEN Foundation, een
vooraanstaande Nigeriaanse NGO. Niet alleen heeft dat mij weer doen
beseﬀen hoe belangrijk het is dat de mensenrechten van
gastgemeenschappen te allen tijde moeten worden gerespecteerd. Ook
heeft het me geleerd dat het belangrijk is te begrijpen waarom iemand
protesteert of militante actie onderneemt. Dan begrijp je ook hoe je moet
reageren op het risico dat zij voor onze site vormen. Meer van zulke
cursussen, waarin wordt uitgelegd hoe de Vrijwillige Principes op Shelloperaties van toepassing zijn, zouden nuttig zijn, evenals opfriscursussen
om mijn mensen op de hoogte te houden van inzichten over het oplossen
van conﬂicten.”
UCHE OFILI
SECURITY SUPERVISOR
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY OF NIGERIA

Wij hebben onze beveiligingsstandaarden in 2007 aangescherpt met duidelijker
geformuleerde en speciﬁekere verwachtingen waaraan onze operaties wereldwijd
moeten voldoen en met de Voluntary Principles on Security and Human Rights.
Deze Vrijwillige Principes zijn geformuleerd door NGO’s, regeringen en
bedrijven als richtsnoer voor ondernemingen die werkzaam zijn in de mijnbouw,
waaronder de winning van olie en gas en delfstoﬀen.
Onze herziene beveiligingsnormen eisen dat op alle operationele activiteiten de
veiligheidsrisico’s op dezelfde manier worden beheerd, op basis van een standaard
risicobeoordeling die jaarlijks moet worden geëvalueerd. De beoordeling dekt een
aantal aspecten waaraan de Vrijwillige Principes bijzondere aandacht besteden,
waaronder screening van beveiligingspersoneel om zeker te weten dat zij nooit
mensenrechten hebben geschonden en dat zij training hebben ontvangen in het
toepassen van deze principes.

Wij eisen van al onze ongeveer driehonderd man beveiligingspersoneel wereldwijd
dat zij een standaard trainingsprogramma volgen waarbij wordt beoordeeld of zij
over de noodzakelijke vaardigheden beschikken om hun taak goed te kunnen
vervullen. Wij hebben de eisen aangescherpt voor contracten met particuliere
beveiligingsbedrijven. Daarin worden zij verwezen naar de Vrijwillige Principes
en wordt duidelijker aangegeven dat onze aannemers aantijgingen van
schendingen van mensenrechten onverwijld dienen te onderzoeken en indien
nodig disciplinaire maatregelen moeten nemen. Inmiddels gebruiken wij de
Vrijwillige Principes ook in gevallen waarin wij met veiligheidstroepen van de
overheid samenwerken.
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Hoe wij met personeel en partners werken aan zakelijke integriteit
• De Gedragscode van Shell – in dertien talen te downloaden
www.shell.com/integrity

De Verklaring van Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell vormt al
meer dan dertig jaar de definitie van wie wij zijn en hoe wij ons opstellen.
Wij gaan ervan uit dat zij ons ook de komende vijftig jaar als richtsnoer
zullen dienen terwijl wij aan een toekomst van verantwoorde energie
werken. Onze Gedragscode geeft onze medewerkers nadere richtlijnen
voor het gedrag dat onze Beleidsuitgangspunten eisen.
INTEGRITEIT IN GEDRAG
Het hart van onze Beleidsuitgangspunten wordt gevormd door drie kernwaarden:
oprechtheid, integriteit en respect voor mensen. Zakelijke integriteit is in de
praktijk even helder als simpel: steekpenningen, smeergelden en fraude worden
niet getolereerd. Gevallen van steekpenningen en fraude worden gemeld aan het
Audit Committee van de Board van Royal Dutch Shell plc. In 2007 zijn 112
schendingen gemeld. Als gevolg daarvan hebben wij in totaal 151 medewerkers
en contractors moeten ontslaan.
CONTRACTORS
Van aannemers verwachten wij dat zij zich bij alle aspecten van hun
werkzaamheden voor ons aan onze Beleidsuitgangspunten of daaraan gelijke
principes houden, inclusief ons HSE-beleid. Op veel locaties verzorgen wij
training om hen te helpen deze Beleidsuitgangspunten te begrijpen en toe te
passen. Kunnen zij dat niet, dan moeten wij de relatie herzien. In 2007 hebben
wij volgens onze jaarlijkse interne enquête onder de hoogste Shellvertegenwoordigers in een land 35 contracten opgezegd wegens niet-naleving van
de Beleidsuitgangspunten. In de helft van de gevallen betrof het schendingen van
onze HSSE-normen. Een aantal contracten werd opgezegd in India, Madagaskar
en de Verenigde Staten.

 Shell Duurzaamheidsverslag 2007

MEDEDINGINGSWETTEN
Wij zijn voorstander van vrije concurrentie en streven ernaar om op eerlijke en
ethisch verantwoorde wijze zaken te doen, conform de geldende
mededingingswetten. Die verbieden praktijken zoals het maken van
prijsafspraken. Zoals onze Gedragscode duidelijk stelt, worden bij Shell geen
schendingen van mededingingswetten getolereerd. Helaas komen die soms toch
voor. In 2007 kregen wij in El Salvador een boete van $ 852.000 wegens
beweerde oneerlijke retailprijsvorming. Wij zijn hiertegen in beroep gegaan. In
Argentinië is het beroep afgewezen dat wij hadden aangetekend tegen een boete
van $ 33.000 die ons in 1998 was opgelegd wegens het maken van prijsafspraken
voor LPG.
PERSONEEL EN PARTNERS HELPEN
OM ONZE PRINCIPES NA TE LEVEN
Sinds 2005 hebben wij een wereldwijde telefoonlijn en een website die
medewerkers en bedrijfspartners de mogelijkheid biedt om in vertrouwen
melding te maken van en advies in te winnen over mogelijke inbreuken op de wet
of onze Beleidsuitgangspunten. De telefoonlijn wordt beheerd door een daarin
gespecialiseerd, onafhankelijk extern bedrijf en is het hele jaar door 24 uur per
dag bereikbaar. In 2007 werd bijna veertig procent van alle vermeende inbreuken
via deze telefoonlijn gemeld. In de overige 60% deden medewerkers rechtstreeks
melding aan het lijnmanagement of de personeelsafdeling.
Wij geven zowel online- als persoonlijke training over belangrijke thema's zoals
steekpenningen/corruptie en naleving van mededingingswetten. Aan het eind van
2007 hadden bijna 20.000 medewerkers een cursus mededingingsrecht gevolgd.
Ook zijn wij begonnen met training om onze medewerkers te laten begrijpen wat
de (in 2006 ingevoerde) Gedragscode van hen eist. In dit kader valt de Shellbrede invoering in 2007 van verplichte online-training om onze medewerkers te
helpen onze Beleidsuitgangspunten in praktijk te brengen. Onderdeel hiervan is
een aantal op feiten gebaseerde scenario’s om de dilemma’s te laten zien waarmee
medewerkers bij hun dagelijks werk te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee
om moeten gaan.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
www.sakhalinenergy.com

PILTUN B-PLATFORM, SACHALIN

Onze bedrijfsactiviteiten lopen voor een groot deel via joint ventures. Door
met partners samen te werken, spreiden wij kosten en risico’s, krijgen wij
belangen in meer projecten en ook - wanneer onze partners nationale
oliemaatschappijen zijn - toegang tot reserves. Maar wanneer wij geen
overwegende zeggenschap in deze joint ventures hebben, dan moeten wij
onze invloed aanwenden om te zorgen dat projecten op zowel
maatschappelijk als milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd.
JOINT VENTURES WAARIN WIJ OVERWEGENDE
ZEGGENSCHAP HEBBEN
Bij joint ventures waarin wij overwegende zeggenschap hebben, hebben wij het
recht om te besluiten hoe de onderneming wordt gemanaged, bijvoorbeeld omdat
wij de meerderheid van het stemrecht hebben. Van deze joint ventures wordt
geëist dat zij het Shell Control Framework toepassen, dat onder meer onze
Beleidsuitgangspunten, Gedragscode en Shell-brede normen omvat, inclusief die
voor HSSE, dan wel principes en maatstaven hanteren die daaraan op
hoofdpunten gelijkwaardig zijn
JOINT VENTURES WAARIN WIJ GEEN OVERWEGENDE
ZEGGENSCHAP HEBBEN
Ook van joint ventures waarin wij geen overwegende zeggenschap hebben,
verwachten wij beleidsuitgangspunten en een HSE-inzet en -beleid die niet voor de
onze onderdoen. Alleen hebben wij hier niet de macht om de speciﬁeke normen voor
te schrijven. In plaats daarvan dringen wij erop aan om een operator te kiezen die
onze waarden deelt. Wij wisselen best practice uit bij het managen van veiligheids-,
maatschappelijke en milieuvraagstukken, waaronder het creëren van speciaal op
HSSE- en maatschappelijke prestaties gerichte functies. Wij vragen om een
eﬀectbeoordeling voordat projectwerkzaamheden serieus ter hand worden genomen
en vragen de joint venture om goed met belangrijke externe stakeholders om te gaan.
Kan een joint venture niet binnen een redelijk tijdsbestek aan onze verwachtingen
voldoen, dan herzien wij de relatie. De laatste keer dat wij ons wegens
onverenigbaarheid met onze Beleidsuitgangspunten uit een joint venture hebben
teruggetrokken, was in 2003. Overeenkomstig de standaardpraktijk in de olieindustrie concentreren wij onze openbare verslaglegging op bedrijven en joint
ventures waarin wij overwegende zeggenschap hebben of waarbij wij de operator
zijn, omdat wij daarvoor rechtstreeks verantwoordingsplichtig zijn en de
resultaten kunnen vaststellen. In bepaalde gevallen nemen wij ook de HSSEgegevens op van ondernemingen waaraan wij operationele diensten verlenen maar
waarin wij geen overwegende zeggenschap hebben. Gegevens van bedrijven die in
een bepaald jaar zijn afgestoten of verworven, worden alleen opgenomen voor de
periode waarin wij overwegende zeggenschap hadden. In sommige gevallen
worden de gegevens van bedrijven waarbij de overwegende zeggenschap in de
loop van het jaar in andere handen is overgegaan (bijvoorbeeld Sakhalin Energy)
toch voor het gehele jaar meegeteld omdat een consequente vergelijking van
resultaatontwikkelingen op bedrijfsniveau anders niet mogelijk is.

SAKHALIN II
Sakhalin II is het meest complexe, thans in aanbouw zijnde olie- en
LNG-project. Het voegt vijf procent toe aan de totale LNG-capaciteit
van de wereld – genoeg om elektriciteit voor circa  miljoen
huishoudens te produceren.
In april 00 ging de overwegende zeggenschap in Sakhalin Energy
Investment Company Ltd (Sakhalin Energy), de joint venture die het
project aanlegt, over van Shell naar Gazprom. Door deze overeenkomst
daalde het aandeel van Shell in Sakhalin Energy van % naar ,%
en veranderde onze rol bij het project. In 00 zijn twee door Gazprom
voorgedragen executive directors benoemd. In de loop van 00
worden op een aantal topfuncties nog meer Shell-medewerkers
vervangen door personeel dat door Gazprom is voorgedragen. Toch
blijft veel continuïteit behouden. Shell blijft technische diensten aan
het project verlenen. De operationele overeenkomst – met alle
bijbehorende milieu- en maatschappelijke eisen – die Sakhalin Energy
vóór de eigendomswisseling gebruikte, blijft van toepassing.
Sakhalin Energy zet haar steun aan het Sakhalin Indigenous Minorities
Plan voort. Dit plan heeft ten doel om mogelijke effecten van de
olie- en gasontwikkeling op het leven en het levensonderhoud van de
inheemse bevolking te verminderen en om traditionele manieren van
levensonderhoud te bevorderen. Eind 00 waren negentig projecten
geselecteerd en gefinancierd in het kader van het plan, waarvan de
eerste fase tot eind 00 loopt. Sakhalin Energy zorgt voor de
financiering ($ , miljoen) en is lid van de groepen die zijn belast
met het toezicht op de uitvoering van het plan. Het plan is door The
International Finance Corporation, de afdeling private sector van
de Wereldbank, aangewezen als toonbeeld van internationale
“good practice.”
In het najaar van 00 werden de milieu- en maatschappelijke
inspanningen van Sakhalin Energy geprezen door adviesbureau AEA
Technology, dat namens potentiële geldschieters voor het project
werkt. De conclusie van AEA Technology was dat “de programma’s van
Sakhalin Energy […] volledig voldoen aan een grote meerderheid van
de eisen waarop het project is beoordeeld en er zijn voorbeelden van
prijzenswaardige best practice. Punten waarop volgens de
documentatie niet aan de eisen wordt voldaan, zijn van geringe
betekenis en anders heeft Sakhalin Energy herstelplannen klaarliggen.”
Een permanent adviespanel van onafhankelijke deskundigen blijft
Sakhalin Energy adviseren. De samenstelling wordt bepaald door de
International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Tot en
met 0 bewaakt dit wetenschappelijke panel het potentiële effect van
het project op de bedreigde westelijke grijze walvis in het gebied. Op
aanbeveling van het panel zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd,
waaronder beperking van de snelheid en het geluidsniveau van schepen
en verbetering van het noodplan voor olielekkages. In 00
concludeerde AEA Technology: “Deze langlopende steun van een
onafhankelijk panel van experts van wereldfaam is zeer lovenswaardig
en kan potentieel een belangrijke rol spelen bij de bescherming van
deze walvispopulatie.”
Begin 00 heeft Sakhalin Energy haar aanvragen voor leningen bij de
exportkredietagentschappen van zowel de Amerikaanse als de Britse
overheid ingetrokken. De onderneming was bezorgd dat deze
agentschappen niet uiterlijk medio 00, wanneer Sakhalin Energy de
projectfinanciering rond wil hebben, tot een besluit zouden komen.
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Duurzame ontwikkeling is ingebed in onze normen, processen,
controlemiddelen en in ons bestuur en toezicht.
MAATSTAVEN
Wij hanteren één controlekader dat beschrijft hoe Shell is georganiseerd en
wordt beheerd. Dit kader omvat onder meer de Verklaring van Algemene
Beleidsuitgangspunten en de Gedragscode van Shell en onze HSSE-standaarden
(Gezondheid, Veiligheid, Welzijn en Milieu). Het Shell Control Framework geldt
voor alle Shell-maatschappijen en alle joint ventures waarin wij overwegende
zeggenschap hebben, al gaan wij er in de praktijk soms mee akkoord dat een
joint venture operationele principes en maatstaven hanteert die op hoofdpunten
gelijkwaardig zijn.
In onze Beleidsuitgangspunten, die wij meer dan dertig jaar geleden op
schrift hebben gesteld, beschrijven wij onze doelen, kernwaarden en
verantwoordelijkheden en hoe wij werken. Zij verlangen dat wij een bijdrage
leveren aan duurzame ontwikkeling en dat wij fundamentele mensenrechten
steunen. Ook verbieden zij omkoperij, fraude en concurrentievervalsing.
De Gedragscode, die in 2006 is gepubliceerd, bevat gedetailleerde instructies
aan onze medewerkers over hoe zij conform onze Beleidsuitgangspunten
dienen te werken.
Bij maatschappijen waarin wij overwegende zeggenschap hebben, omvatten onze
HSSE-normen onder meer eisen ten aanzien van biodiversiteit, beheer van
broeikasgasemissies, milieubeheer, gezondheidsbeheer, verkeers- en
procesveiligheid en kwaliteit van schepen.
Ook eisen wij dat contractors onze HSSE-maatstaven in acht nemen en
verwachten wij van hen dat zij onze Beleidsuitgangspunten of gelijkwaardige
bedrijfsprincipes hanteren wanneer zij voor ons werken. Wij stimuleren
toeleveranciers en joint ventures waarin wij geen overwegende zeggenschap
hebben, om principes en algemene HSSE-normen te hanteren die gelijkwaardig
zijn aan die van ons. Als niet binnen een redelijk tijdsbestek aan onze
verwachtingen kan worden voldaan, herzien wij de relatie. Dit kan uitmonden
in stopzetting ervan.

DOELSTELLINGEN
Wij formuleren interne verbeterdoelstellingen voor onze belangrijkste veiligheidsen milieuparameters en hebben publieke doelstellingen voor het elimineren van
het continu aﬀakkelen van gas en het beheer van broeikasgasemissies uit onze
operaties (zie blz. 19).
Daarnaast hebben wij drie doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie
(saamhorigheid):
• Het aantal vrouwen in de hoogst leidinggevende posities op lange termijn
verhogen tot minimaal 20%. Eind 2007 was 12,9% van onze
topfunctionarissen vrouw, tegen 11,6% in 2006.
• Lokale medewerkers op meer dan de helft van de hoogst leidinggevende
posities in elk land waarin wij opereren. Eind 2007 was dit in 33% van deze
landen bereikt, vergeleken met 25% vorig jaar. Dit kwam door de
indiensttreding van ervaren lokale mensen en het eﬀect van diversiteit bij
benoemingen in hoger leidinggevende functies.
• Verbeteren van het beeld dat medewerkers hebben van de mate van inclusie in
de organisatie waar zij werken. Dit gaan wij als volgende aspect in 2008 meten.
PROCEDURES EN PRIKKELS
Milieu- en maatschappelijke factoren spelen in toenemende mate een rol bij onze
investeringsbesluiten en bij planning en ontwerp van belangrijke nieuwe
projecten. Bij alle belangrijke investeringsbesluiten tellen wij bijvoorbeeld de
verwachte toekomstige kosten van de CO2-uitstoot mee. Er moet een milieu-,
gezondheids- en maatschappelijk-eﬀectbeoordeling zijn gemaakt voordat wij
werkzaamheden aan een project of op een bestaande faciliteit deﬁnitief ter hand
nemen. Alle vastgestelde verbeterpunten moeten worden uitgevoerd als onderdeel
van het ontwerp en de exploitatie van het project. In 2007 hebben wij onze
standaardprocedure voor het ontwikkelen van nieuwe kansrijke mogelijkheden
voor olie en gas verﬁjnd, zodat wij maatschappelijke en milieuvraagstukken beter,
consequenter en in een vroeger stadium kunnen vaststellen en aanpakken (zie
onderstaand praktijkvoorbeeld).
Duurzame ontwikkeling speelt ook mee in onze prestatiebeoordeling en in het
salaris van onze mensen. Duurzame ontwikkeling vormt 20% van de Shell
Scorecard, die wij gebruiken bij het vaststellen van bonussen.
ER VROEG BIJ ZIJN: DUURZAME ONTWIKKELING BIJ
NIEUWE UPSTREAM PROJECTEN
Toen wij onze projecten beter bekeken om te zien of wij konden leren van het
beheer van de milieu- en maatschappelijke eﬀecten daarvan, werd een ding
duidelijk: projecten waarbij deze risico’s en kansen in een vroeg stadium in
aanmerking waren genomen en vervolgens in projectontwerp en –uitvoering
waren opgenomen, bleken succesvoller. Projecten waarbij risico’s en
mogelijkheden pas later werden aangepakt, hadden een grotere kans op
vertraging of wijziging wegens protesten uit de samenleving, milieubezwaren
of vergunningsproblemen.

TRAINING IN DUURZAME ONTWIKKELING VOOR
NIEUWE MEDEWERKERS MOTIVA-RAFFINADERIJ,
PORT ARTHUR
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Naar aanleiding daarvan hebben wij onze procedure voor nieuwe olie- en
gasprojecten op een aantal punten gewijzigd. Van elk daarvan wordt nu geëist
dat de milieu- en de maatschappelijke risico’s systematisch van aanvang af
worden geïdentiﬁceerd – lang voordat het technisch ontwerp of de
commerciële voorwaarden voor het project deﬁnitief worden vastgesteld.
Vervolgens wordt regelmatig gecontroleerd hoe goed deze risico’s in de
projectaanpak zijn meegenomen. Ook worden twee maal per jaar onze
grootste, in de beginfase verkerende projecten (dat zijn er ruim zeventig)
beoordeeld door de hoogste managers Duurzame Ontwikkeling uit zowel de
betreﬀende business als het Corporate Centre. Wij hebben de training voor
onze projectontwikkelaars en beoordelingsteams verbeterd, zodat die weten
waarop zij moeten letten en hoe zij hun projecten bij dit soort vraagstukken
moeten wijzigen.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• De Shell-brede milieu- en maatschappelijke verplichtingen en maatstaven
• Duurzame ontwikkeling bij onze bedrijfsprocessen
• Meer over onze corporate governance
www.shell.com/howwework
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK EN
NINA HENDERSON

SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE
De Commissie staat onder voorzitterschap van oud-premier Wim Kok.
Zij komt vier maal per jaar bijeen, ontvangt rapporten en bespreekt met
het management hoe het bedrijf met bestaande en nieuwe
maatschappelijke en milieuvraagstukken omgaat en wat de eﬀecten bij
belangrijke projecten en operaties zijn. Bij elke vergadering wordt de
Commissie op de hoogte gesteld van de stand van zaken van onze
HSSE-resultaten en de vorderingen bij het programma om die te
verbeteren. In 00 is de Commissie een hele extra dag bijeengeweest om
haar kennis en begrip te verdiepen van het debat rond klimaatverandering
en de consequenties daarvan voor onze operaties en businesses. De
Commissie heeft bemoeienis met de concepten van dit verslag en
beoordeelt die en vergadert met ons External Review Committee
(zie blz. ).
Het Social Responsibility Committee gaat naar Shell-locaties toe en
ontmoet daar lokale medewerkers en externe stakeholders, waaronder
mensen uit de samenleving, NGO’s en overheden, om zo uit eigen
waarneming inzicht te krijgen in de operationele prestaties. De
Commissie vormt haar eigen oordeel over hoe onze normen worden
toegepast en waar verbetering noodzakelijk is. In 00 heeft zij onze
oliezandenoperatie in Canada en het Sakhalin II-project in Rusland
bezocht. Ook is Wim Kok met de Voorzitter van de Board van Royal
Dutch Shell plc 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.

BESTUUR EN TOEZICHT
Het Social Responsibility Committee is een van de vier Commissies van
de Board van Royal Dutch Shell plc. De Commissie bestaat uit drie
Non-executive Directors en speelt een actieve rol bij het beoordelen van en
het adviseren van de Board over onze beleidsmaatregelen en prestaties uit
een oogpunt van de Beleidsuitgangspunten en Gedragscode, HSSE en
belangrijke kwesties van algemeen belang (zie bovenstaand
praktijkvoorbeeld).

NALEVING BEWAKEN
Aan het eind van ieder jaar brengen de hoofden van onze businesses en functies in
een jaarlijkse ‘assurance letter’ rapport uit aan de Chief Executive over de naleving
van onze Beleidsuitgangspunten en normen.
De afdeling Internal Control van Shell onderzoekt fraude en andere controleincidenten. Incidenten op ethisch en juridisch gebied worden gerapporteerd aan
het Executive Committee en het Audit Committee.
Ook controleren wij regelmatig de HSSE-managementsystemen op onze
installaties en laten wij door procesveiligheidsspecialisten veiligheidsaudits
uitvoeren. Al onze belangrijke complexen moeten volgens internationale
milieunormen, bijvoorbeeld ISO 14001, extern gecertiﬁceerd zijn. In 2007
hebben wij een team van onafhankelijke, in procesveiligheid gespecialiseerde,
hooggeplaatste interne controleurs gevormd dat moet controleren of de
standaarden Shell-breed worden gehanteerd.
Externe panels en waarnemers helpen ons bij de bewaking van onze milieu- en
maatschappelijke prestaties. Bij een aantal installaties hebben wij panels uit de
samenleving, die ons over onze maatschappelijke prestaties adviseren (zie blz. 26).
TRAINING
In veel van onze trainingsprogramma’s zijn thema’s rond duurzame ontwikkeling
geïntegreerd - ook in de leiderschapscursussen voor hogere managers die wij
samen met toonaangevende ‘business schools’ in Azië, Europa en de Verenigde
Staten organiseren. Voor belangrijke project- en commerciële medewerkers is
kennis van duurzame ontwikkeling een vast onderdeel van het programma van
onze Project Academy, respectievelijk Commercial Academy. Met ingang van
2008 dienen topfunctionarissen die bij Exploratie en Productie verantwoordelijk
zijn voor de besluitvorming bij nieuwe projecten een “masterclass” in duurzame
ontwikkeling te volgen, die samen met de charitatieve instelling Forum for the
Future wordt gehouden. In onze downstreambusiness verspreiden wij de expertise
van lokaal personeel om maatschappelijke-prestatiebeoordelingen te maken van
de operaties in hun land of regio.

Onze Chief Executive heeft de managementverantwoordelijkheid voor
duurzame ontwikkeling. Hij zit de Sustainable Development and HSSE
Executive Group van Shell voor, die de resultaten beoordeelt en prioriteiten,
kernindicatoren en doelstellingen formuleert.
De centrale Social Performance Management Unit, de HSSE-functie en de
afdeling Issues Management kijken kritisch naar de afzonderlijke businesses
binnen Shell en helpen die hun vaardigheden te ontwikkelen, kennis uit te
wisselen en een consequente aanpak te hanteren van hun maatschappelijke
en milieuvraagstukken.
Duurzame ontwikkeling is onderdeel van de taak van iedere manager. Al
onze businesses zijn elk verantwoordelijk voor de naleving van onze eisen en
het bereiken van hun speciﬁeke doelstellingen op dit terrein.

ONS INITIATIEF IN INDIA, WAARBIJ WIJ ONS
INSPANNEN OM OP ONZE TANKSTATIONS OOK
GEHANDICAPTEN IN DIENST TE NEMEN
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AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Gegevens over onze maatschappelijke en milieuprestatie
• Shell in de belangrijkste duurzaamheidsindexen
www.shell.com/performancedata

ONZE GEGEVENS
Rapportage van milieu- en maatschappelijke gegevens verschilt in een aantal
belangrijke opzichten van rapportage van ﬁnanciële gegevens. Door hun aard
kleven 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. Wij accepteren het feit dat onze 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. 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. In
sommige gevallen worden de gegevens van bedrijven waarbij de overwegende
zeggenschap in de loop van het jaar in andere handen is overgegaan, bijvoorbeeld
Sakhalin Energy, voor het gehele jaar meegeteld omdat een consequente
vergelijking van resultaatontwikkelingen op bedrijfsniveau anders niet mogelijk is.
Andere gegevens worden ontleend aan externe bronnen, personeelsenquêtes en
andere interne bronnen. Dit wordt aangegeven en gerapporteerd.
Wij nemen alleen gegevens en gebeurtenissen, zoals veiligheidsincidenten, op die
bij het ter perse gaan van deze publicatie zijn bevestigd. Als incidenten na
publicatie anders worden gerubriceerd of bevestigd, worden de gegevens in de
publicatie over het volgende jaar aangepast.

MILIEU

K

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Broeikasgasemissies miljoen ton CO2-equivalent

103

99

101

103

106

112

112

105

98

92

Methaan (CH4) duizend ton

522

456

398

315

241

234

243

211

154

150

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

5,7

4,2

[B]

296

263

184

180

171

[A]

Kooldioxide (CO2) miljoen ton
K

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

337

304

277

274

270

292

304

Stikstofoxiden (NOX) duizend ton

252

218

202

213

213

219

197

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

[C]

Lekkages duizend ton

Olie in lozing naar het oppervlaktewater duizend ton
[E]

Waterverbruik miljoen kubieke meter
Afval duizend ton
Gevaarlijk
Ongevaarlijk
Totaal afval

K
K

K
K

Energie-intensiteit
Op onze raffinaderijen: Energie-intensiteitsindex
Op onze chemische complexen: Chemie-energie-index
[H]
In onze oliezandenbusiness (gigajoule per ton productie)
[I]
Exploratie & Productie (gigajoule per ton productie)

300

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

584

499

538

372

379

294

265

244

224

209

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

NB

NB

681

683

679

667

657

638

560

574

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1.028

554
510
1.064

455
470
925

451
668
1.119

594
1.199
[F]
1.793

722
1.971
[G]
2.693

NB

NB

NB

NB

NB

NB

100

101,4

86,5
99,7

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

31
24

32
28

28
25

39
24

NB

NB

NB

NB

NB

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

31
19

39
31

[D]

[ J]

Externe perceptie van milieuprestaties
Speciale doelgroepen – Percentage dat Shell als de beste/een van de beste aanwijst
Shell
Naaste concurrent

K
$

NB
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]

Kernindicatoren
In 2007 zijn de gegevens over onze maatschappelijke investeringen en contractering en inkoop voor het
eerst via ons financiële systeem verzameld.
Niet berekend.
In de Petroleum Industry Guidelines for Greenhouse Gas Estimation van december 2003 (API, IPIECA,
OGP) wordt erop gewezen dat broeikasgasmetingen aanzienlijke afwijkingen kunnen vertonen, afhankelijk
van de gebruikte methoden.
Aangepast van 323 duizend ton wegens een rekenfout bij een van onze operaties in Nigeria.
Cijfers voor 2006–7 aangepast sedert de publicatie van ons Verslag over 2007 en op Form 20 F naar
aanleiding van nadien voltooid onderzoek van incidenten in een moeilijk bereikbaar gebied.
Met ingang van 2007 hebben wij onze definitie van lekkages in overeenstemming gebracht met de
industrienorm. In de gegevens worden nu alleen vrijgekomen koolwaterstoffen opgenomen.
Alle verslagjaren aangepast, waarbij koelwater dat slechts eenmalig door de installatie loopt, buiten
beschouwing is gelaten.
Aangepast van 1.582 door de opname bij enkele downstreamoperaties van additionele gevaarlijke en
ongevaarlijke grond in deze categorieën.
De toename in 2007 komt hoofdzakelijk door verwijdering van ongevaarlijk afval. Twee derde van de
stijging werd veroorzaakt door onze upstreambusiness in de Verenigde Staten wegens sluiting en
schoonmaak van putlocaties op het vasteland, waar wij een grote, onderbenutte (“brownfield”) operatie
hebben overgenomen. Het overige was hoofdzakelijk afkomstig uit de bouw en sloop van door onze
downstreambusiness gekochte en verkochte tankstations.
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[H] In 2007 hebben wij onze activiteiten op het gebied van af te graven oliezanden in Canada tot een
afzonderlijk segment binnen onze downstreambusiness gemaakt. Eerder vielen zij onder Exploratie &
Productie. Wij rapporteren de energie-intensiteit van oliezanden nu afzonderlijk.
[I] Cijfers over 2003–5 aangepast voor het losmaken van oliezandactiviteiten van de gegevens voor
Exploratie & Productie.
[J] De Reputation Tracker-enquête wordt in opdracht door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ipsos
MORI in veertien van onze belangrijkste markten gehouden. In 2007 hebben wij het aantal markten waar
wij de Reputation Tracker onder het grote publiek laten houden, verminderd. Aangezien de resultaten
daarvan niet meer representatief waren, rapporteren wij die niet langer extern. De responsschaal voor
“externe perceptie van milieuprestaties” is in 2007 gewijzigd. Hierdoor is een directe vergelijking met
voorgaande jaren niet mogelijk. Wel kunnen vergelijkingen worden gemaakt van de afstand van Shell tot
haar naaste concurrent.
[K] In de gegevens komt de gewijzigde taakomvang van hoger leidinggevende en managementfuncties in 2005
tot uitdrukking. De gegevens over alle jaren zijn aangepast.
[L] Landelijk inkomensniveau, zoals gedefinieerd door de UNDP Human Development Index.
[M] Gevallen van omkoping en fraude, zoals verzameld door ons interne systeem van financiële controle.

De met 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.
S

Wij formuleren interne verbeteringsdoelstellingen voor onze belangrijkste
veiligheids- en milieuparameters en hebben publieke langeretermijndoelstellingen voor de energie-eﬃciëntie van onze chemische complexen,
het stoppen van het continu aﬀakkelen van gas en het verminderen van de
broeikasgasemissies van onze operaties.

Tenzij anders aangegeven, wordt het met onze activiteiten bediende aantal
huishoudens, of het aantal door ons van brandstof voorziene auto’s, in dit
verslag geschat op basis van gemiddeld stroomverbruik per huishouden in
Europa en het brandstofverbruik en de tankinhoud van een klein model auto
(Ford Fiesta).
Omrekeningen in Amerikaanse dollars zijn op basis van de gemiddelde koers
over 2007.

MAATSCHAPPELIJK
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

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

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Letsel – frequentie totaal aantal meldingsplichtige ongevallen (TRCF)
Per miljoen arbeidsuren (medewerkers en contractors)

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

Frequentie aantal ongevallen met verzuim (LTIF)
Letselgevallen per miljoen arbeidsuren (medewerkers en contractors)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Frequentie totaal aantal meldingsplichtige ziektegevallen
Ziekteverzuim per miljoen arbeidsuren (alleen eigen personeel)

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

16
2
12

NB

15,4

NB

NB

NB

NB

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

24,6
17,7
12,9

[C]

Dodelijke ongelukken
Medewerkers
Contractors
Totaal
K

K

S

Veiligheid Percentage landen
Gebruik van gewapende beveiliging
Gebruik van gewapend, eigen beveiligingspersoneel
Gebruik van gewapende beveiliging door contractors
[K]

K

Diversiteit Percentage vrouwen
In leidinggevende/professionele functies
In managementfuncties
In hoger leidinggevende functies

S

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

NB

NB

NB

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

S

Kinderarbeid Percentage landen waar procedures aanwezig zijn
Eigen operaties
Contractors
Toeleveranciers

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

99
98
96

Contractering en inkoop
Geschatte uitgaven aan goederen en diensten bij lokale bedrijven in
[L]
ontwikkelingslanden $ miljard

NB

NB

NB

NB

NB

5,2

6,3

9,2

10

17

S

Geannuleerde contracten wegens botsing met Beleidsuitgangspunten

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

S

Joint ventures afgestoten wegens botsing met Beleidsuitgangspunten

NB

1

2

0

0

1

0

0

0

0

Zakelijke integriteit

NB

NB

NB

NB

NB

NB

123

102

96

112

Maatschappelijke investering (Shell-aandeel) $ miljoen

NB

NB

85

85

96

102

106

127

140

170

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

$

[M]

$
K

[J]

Gunstige reputatie
Speciale doelgroepen
Shell
Naaste concurrent
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Shell heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een beroep op een
externe beoordelingscommissie gedaan om haar duurzaamheidsverslag
te beoordelen op inhoud en de manier van totstandkoming.
Dit is onze eigen beoordeling van het Shell Duurzaamheidsverslag over
2007. Wij spreken onze standpunten uit als individu en niet namens
onze organisaties.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

President en CEO, Business for Social Responsibility
– Voorzitter

Directeur Private-sectorprogramma’s,
Transparency International

Directeur Ontwikkeling, Living Earth

WAT WIJ GEDAAN HEBBEN
Wij hebben ons geconcentreerd op drie hoofdvragen:
• Heeft het bedrijf de belangrijkste thema’s voor het verslag geselecteerd?
• Hoe goed behandelt het verslag deze thema’s en gaat het daarbij in op de
belangen van stakeholders?
• Heeft Shell ons voldoende informatie en toegang gegeven zodat wij onze taak
goed kunnen doen?
ONZE WERKWIJZE
In het najaar van 2007 hebben wij de aanvankelijke keuze van Shell van de in dit
verslag te behandelen thema’s becommentarieerd. Eind 2007 hebben wij de eerste
aanzet en in januari en maart 2008 de daarna volgende conceptversies ervan
besproken en van commentaar voorzien. Het Committee is twee maal
bijeengeweest en heeft een aantal teleconferenties gehouden. Tijdens onze
persoonlijke bijeenkomsten hebben wij gesprekken gevoerd met hoger
leidinggevenden, waaronder ook de Chief Executive en het Social Responsibility
Committee van de Board van Royal Dutch Shell.
Onze beoordeling beperkt zich tot het gedrukte verslag. De links naar
aanvullende informatie op internet juichen wij toe, maar wij hebben die
informatie niet beoordeeld. Evenmin hebben wij de aan het verslag ten grondslag
liggende gegevens geveriﬁeerd. Naast ons commentaar op de wijze van
rapporteren van het bedrijf hebben wij Shell onze waarnemingen over haar
duurzaamheidsprestaties aangeboden.
Als vergoeding voor onze tijd en expertise is een aan onszelf of aan een
charitatieve instelling van onze keuze te betalen honorarium aangeboden. Shell
heeft onze reis- en verblijfskosten vergoed.
DE VERSLAGGEVING VAN SHELL
Met haar Duurzaamheidsverslag 2007 geeft Shell blijk van een nieuw
leiderschapsniveau bij duurzaamheidsrapportage. Wat Shell met name duidelijk
maakt, is hoe haar strategie de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken aanpakt
waarmee het bedrijf te maken heeft. Ook geeft zij een gedetailleerde toelichting
bij haar voornemen om publieke beleidsmaatregelen voor een duurzame
energietoekomst te bepleiten. Dit is een gevolg van haar strategie om bij te dragen
aan gezamenlijke actie om de energie-uitdaging op te nemen.
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Het Shell Duurzaamheidsverslag over 2007 is in feite een prioriteitenlijst van de
vraagstukken met het grootste materiële eﬀect op het bedrijf en die ook voor de
stakeholders van Shell het zwaarst wegen, met daarnaast een bespreking van een
van de meest belangwekkende wereldwijde kwesties van vandaag –
klimaatverandering. Het is altijd een uitdaging om in een kort verslag diep
genoeg in te gaan op complexe vraagstukken die van cruciaal belang zijn.
Vanwege de urgente noodzaak om klimaatverandering te behandelen hebben wij
er dit jaar bij Shell op aangedrongen om meer pagina’s te wijden aan een
toelichting op haar jongste Strategische Energiescenario’s en haar pleitbezorging
in het kader daarvan. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is dat andere thema’s –
zoals lokale milieueﬀecten, de bijdragen van Shell aan het bereiken van de
Millenniumdoelstellingen (inclusief de koppeling tussen energie en vermindering
van de armoede) en maatschappelijke prestaties in moeilijke operationele
omstandigheden – door ruimtegebrek minder aandacht krijgen. Wij doen dan
ook de aanbeveling aan Shell om andere hulpmiddelen, zoals haar website, te
benutten voor een uitgebreidere behandeling van alle duurzaamheidskwesties die
voor haar stakeholders van belang zijn en om die periodiek tussentijds te
actualiseren als de omstandigheden daarom vragen.
Over het geheel genomen, heeft Shell ons commentaar op haar verslaglegging ter
harte genomen – commentaar in onze brief van vorig jaar en commentaar dat wij
tijdens het proces van totstandkoming van dit verslag gaven. Toch noemen wij dit
jaar opnieuw de noodzaak voor Shell om meer inzicht te verschaﬀen in het niveau
van haar investeringen in duurzame energiebronnen. Als Shell deze informatie
verschaft, zal dat de geloofwaardigheid van haar pleitbezorging, waaraan zij
terecht veel aandacht schenkt, zeer ten goede komen.
DE ENERGIE-UITDAGING
Het verslag over 2007 vertoont grote vooruitgang bij de toelichting hoe Shell
aankijkt tegen een duurzame energietoekomst en haar rol daarin. Wij prijzen Shell
om de beschrijving van haar Strategische Energiescenario’s en het gebruik ervan als
kader voor de dialoog rond energie en klimaatverandering in dit verslag. Wij
verwelkomen in het bijzonder de duidelijke stelling van Shell dat zij thans het type
beleidsmaatregelen en wijzigingen in het energiesysteem bepleit dat het
“Blueprints”-scenario beschrijft. Wij kijken uit naar de verdere rapportage over deze
inspanningen in volgende jaren.

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Meer over de leden van het Committee
• Taakomschrijving van het Committee
www.shell.com/reviewcommittee

Karin Ireton

David Runnalls NIEUW LID

Dr. Ligia Noronha NIEUW LID

Hoofd Duurzame ontwikkeling: Markten en Economie,
Anglo American plc

President, International Institute for
Sustainable Development (IISD)

Senior Fellow, The Energy Research Institute (TERI)

Ook verwelkomen wij de grotere aandacht in het hoofdstuk Duurzaam Transport
voor de vraag naar energie. Shell neemt een bijzonder moedige stap door haar
inspanningen om klanten te stimuleren minder energie te gebruiken en door haar
bereidheid om strenge normen voor zuinig brandstofverbruik te steunen.
Naar ons oordeel kan Shell haar rapportage over de energie-uitdaging nog
verbeteren door additionele informatie over de volgende punten te verschaﬀen:
• Hoe haar gestelde doel van het realiseren van “top quartile performance” overal
in het bedrijf zal worden gemeten en hoe daarover in de toekomst verslag
wordt gedaan.
• Hoe de resultaten van Shell op het gebied van koolstofuitstoot aan de hand van
het concept top quartile performance worden gemeten na haar laatste
doelstelling voor absolute emissies in 2010. Zonder nadere bijzonderheden
over de toepassing daarvan is het ons niet duidelijk of deze doelstelling
ambitieus genoeg is voor een in haar bedrijfstak toonaangevend bedrijf en of
deze nieuwe maatstaf de lezer zal laten zien of de totale emissies van het bedrijf
toe- of afnemen.
• De verwachte stijging van de CO2-emissies door de operaties van Shell in het
komende decennium. Dit is cruciaal, gezien de groei van het aandeel van
onconventionele energiebronnen zoals oliezanden voordat technologie voor
opvang en opslag van koolstof breed wordt toegepast.
• De grote hoeveelheid energie en water die nodig zijn voor de ontwikkeling van
Shell’s groeiende investering in haar oliezandenactiviteit.
• Haar vorderingen bij het ontwikkelen van een signiﬁcante capaciteit voor
opvang en opslag van CO2.
• Haar vorderingen bij het ontwikkelen van een materieel bedrijfssegment
op commerciële schaal in alternatieve energie, met name de volgende
generatie biobrandstoﬀen.
• Hoe en wanneer reducties bij het aﬀakkelen van gas in Nigeria worden bereikt,
gezien het feit dat Shell het continu gas aﬀakkelen bij de rest van haar operaties
in 2007 met succes heeft beëindigd.

WERKEN ONDER MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Het verslag over 2007 stelt wederom dat de operaties van Shell zich in toenemende
mate in complexe locaties zullen afspelen, onder vaak uiterst lastige milieu- en
maatschappelijke omstandigheden. Wij verwelkomen de onderkenning door Shell
dat het in een vroeg stadium integreren van duurzame ontwikkeling in projecten
cruciaal is voor succesvol opereren in die locaties. Wij zouden graag zien dat Shell
in de toekomst meer praktijkvoorbeelden uit ontwikkelingseconomieën opneemt
en meer informatie verschaft over hoe eﬀectief zij is bij het in aanmerking nemen
van maatschappelijke en milieufactoren bij al haar operaties.
LOKALE ONTWIKKELING
De bijdragen van Shell aan lokale ontwikkeling en inkoop en haar ﬁscale
bijdragen wijzen op positieve eﬀecten, maar kunnen nog vollediger worden
gerapporteerd. Het hoofdstuk Lokale Ontwikkeling zou baat hebben bij een
bespreking van het eﬀect van de maatschappelijke uitgaven van Shell.
WERKEN IN JOINT VENTURES
Shell geeft goed het onderscheid aan tussen joint ventures waarin zij wel of geen
overwegende zeggenschap heeft. Naar ons oordeel dient Shell niet al te
mechanistisch te werk te gaan bij de vraag over welke projecten zij rapport zou
moeten uitbrengen. Wij zouden graag zien dat Shell verslag uitbrengt over
operaties, ook die waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, die van belang
voor haar reputatie zijn en die inhoudelijke vragen opwerpen over hoe goed die
aan de Beleidsuitgangspunten van Shell en aan de door haar gestelde
maatschappelijke en milieuverwachtingen voldoen.
CONCLUSIE
Wij prijzen Shell voor haar serieuze aanpak van duurzaamheidsverslaglegging en
haar inzet om een bijdrage te leveren aan een toekomst van duurzame energie.
Haar serieuze en openhartige verslag geeft de lezer een solide basis voor het
beoordelen van de inspanningen van Shell om vraagstukken van cruciaal
belang aan te pakken en levert een belangrijke bijdrage aan het debat over energie
en klimaat.

Shell Duurzaamheidsverslag 2007 

AANVULLENDE INFORMATIE OP INTERNET
• Rapporteren overeenkomstig het Global Reporting Initiative
• Hoe wij de thema’s kiezen die het zwaarst wegen
• Assurance van onze duurzaamheidsrapportage
www.shell.com/sdreporting

Wij brengen sinds 1997 vrijwillig verslag uit over onze milieu- en
maatschappelijke prestaties omdat dat van belang is voor onze
stakeholders en voor ons succes als bedrijf.
VERSCHILLENDE DOELGROEPEN TEVREDEN STELLEN
Ons Duurzaamheidsverslag heeft externe stakeholders als doelgroep. Voor mensen
met specialistische belangstelling voor maatschappelijke en milieuvraagstukken
biedt onze Responsible Energy-website nadere informatie over ons denken, onze
beleidsmaatregelen en onze prestaties. Daarnaast beschrijven wij onze benadering
van het beheer van milieu- en maatschappelijke risico's en kansen in ons Verslag
op Form 20-F. Wij werken het hele jaar samen met veel groepen die aan beleggers
informatie en analyses verstrekken over de milieu- en 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. Wij maken een apart,
verkort Duurzaamheidsverslag voor onze klanten en toeleveranciers, dat een
samenvatting geeft van de aspecten van onze prestaties die voor hen het meest
relevant zijn. Dit verkorte verslag wordt tevens onder onze medewerkers
verspreid, in het kader van een bredere interne communicatie-inspanning om te
laten zien wat onze inzet voor duurzaamheid voor hun dagelijks werk inhoudt.
WAT ZORGT VOOR ASSURANCE?
Wij blijven de aanpak volgen die wij in 2005 hebben ingevoerd – gebruik maken
van een commissie van externe deskundigen (External Review Committee) die
controleert of onze rapportage evenwichtig en relevant is en ingaat op de wensen
van stakeholders. De zeer diverse kritische vragen en adviezen van het Committee
zijn gebaseerd op zijn diepgaande kennis van de problematiek en zijn ervaring uit
de eerste hand door de samenwerking met ons. Wij blijven baat hebben bij deze
inzichten en onze lezers blijven uiterst positief over de rol van dit Committee. Wij
zijn van plan om ieder jaar bij toerbeurt twee van de zes Committee-leden te
vervangen, zodat wij geen al te zwaar beslag op de tijd van de leden van het
Committee leggen en een goede balans krijgen tussen continuïteit en een nieuwe
kijk op dingen. Wij hebben dit voor het eerst in 2007 gedaan.

Rapporten en
indices m.b.t.
maatschappelijk
verantwoord
investeren
Website-hits

EFFECT OP DE SAMENLEVING

Evaluatie van
openbaar beleid
Shell

RAPPORTEREN OVER WAT HET ZWAARST WEEGT
Wij hanteren een beproefd en controleerbaar proces voor onze onderwerpkeuze
om te waarborgen dat wij de maatschappelijke en milieuvraagstukken aanpakken
die niet alleen voor ons maar ook voor onze stakeholders het zwaarst tellen.

STAP 1

Lezers vragen wat voor hen het zwaarst weegt, gebruik makend
van enquêtes, interviews en beoordelingen in de media. Tevens
thema’s meenemen die belangrijk voor de samenleving zijn maar
minder media-aandacht krijgen.

STAP 2

Onze interne risicobeheersystemen gebruiken om te bepalen
welke maatschappelijke en milieuvraagstukken de grootste
invloed op onze bedrijfsstrategie hebben.

STAP 3

De resultaten combineren. Met inachtneming van wettelijke
beperkingen nemen wij in ons verslag alle onderwerpen op die
de hoogste prioriteit hebben. ema's op het eerstvolgende lagere
niveau worden op onze website behandeld.

STAP 4

Bij stakeholders en bij ons External Review Committee nagaan
of onze behandeling van deze thema's evenwichtig en volledig is.

Behandeld op
de website

Niet
gerapporteerd

EFFECT OP DE STRATEGIE VAN SHELL

Shell-strategie
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AANSLUITING OP EXTERNE RICHTLIJNEN
Wij maken gebruik van de G3-richtlijnen voor duurzaamheidsverslagen van het
Global Reporting Initiative. Volgens onze eigen beoordeling staat onze toepassing
van de richtlijnen in 2007 op het niveau A+. Voorts rapporteren wij conform de
richtlijnen van de International Petroleum Industry Environmental Conservation
Association en beschrijven wij op de Shell-website onze bijdrage aan het Global
Compact en de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Opgenomen in
het Duurzaamheidsverslag

Evaluatie van
wereldwijde media
Lezersenquêtes

Met externe accountants hebben wij tussen 1998 en 2004 een reeks interne
controlemiddelen ontwikkeld om 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 inspectie beschikbaar waren. De hoogste
leiding van onze business tekent nu ook voor de kwaliteit van de HSE-gegevens.
Wij beschikken over uitvoerige statistische controles om fouten op te sporen. In
2007 hebben wij de controlemiddelen versterkt voor informatie uit de interne
enquête die wij toezenden aan onze hoogste vertegenwoordigers in de landen
waar wij werken. Wij hebben in ons systeem voor het verzamelen van ﬁnanciële
informatie meer van de informatie opgenomen die wij nodig hebben, en hebben
daarmee de betrouwbaarheid van die gegevens verbeterd.

Shellrisicobeheerproces

Shellreputatiebeheerproces

Verkort Shell Duurzaamheidsverslag over 2007
Een acht bladzijden tellend overzicht van het
volledige Shell Duurzaamheidsverslag.
Bestemd voor onze medewerkers, klanten en
toeleveranciers. Geeft een samenvatting van de
aspecten van onze prestaties die voor hen het meest
relevant zijn.

VERKRIJGBAAR BIJ
Verantwoord omgaan met energie
Verkort Shell Duurzaamheidsverslag over 2007

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel +44 (0)1635 232 700
E-mail bbs@shellbankside.co.uk

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

FOTO’S DOOR SHELL-MEDEWERKERS
Enkele foto’s in dit verslag zijn genomen door Shell-medewerkers
wereldwijd, naar aanleiding van het verzoek om te laten zien wat
duurzame ontwikkeling voor hen in de praktijk inhoudt.
Met dank aan:
Paul Anderson, Piltun B-platform, Sachalin, blz. 33
Wendel Broere, Shell Ecomarathon, blz. 14
Dirk Nevelsteen, Sachalin, blz. 21
Josef Schachner, oﬀshore-windmolenpark bij Egmond aan Zee, blz. 7

VOORBEHOUD
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 “bedrijf ” of “maatschappij” soms gemakshalve gebruikt in passages
die betrekking hebben op de Groep of 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 de desbetreﬀende maatschappij 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-energieactiviteiten.
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)
boor- en 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, waaronder
de risico’s van onteigening en heronderhandeling van de voorwaarden van contracten met overheidsentiteiten, vertraging of versnelling bij de
goedkeuring van projecten en vertraging bij de vergoeding van gedeelde kosten; 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 2007 op Form 20-F van Royal Dutch Shell
(verkrijgbaar via www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren dient de lezer in aanmerking te nemen. Iedere op de toekomst
gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit verslag, zijnde 13 mei 2008. 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.
Bij strijdigheid tussen de vertaling en de Engelse versie prevaleert het Engels.
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