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INLEIDING DOOR DE CEO

“Welkom bij het verkorte
duurzaamheidsverslag,
een overzicht van ons
duurzaamheidsverslag
over 2013.”
Duurzaamheid maakt een wezenlijk deel uit van ons bedrijf. Wij opereren op een verantwoordelijke
manier door te investeren om te kunnen voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar energie
en door te helpen om een schoner energiesysteem voor de toekomst te bouwen. Wij nemen ook actief
deel aan belangrijke discussies tussen bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de overheid.
Wij zullen ons blijven richten op operationele prestaties,
terwijl wij duurzaamheid binnen Shell verankeren.
Dit betekent dat wij strikte stappen nemen om schade
aan de gezondheid van de mensen die in onze operaties
werken, onze buren en milieuschade te voorkomen.
Aan de basis van goede operationele prestaties ligt
het voeren van een veilig en efficiënt bedrijf.
Binnen Shell moeten wij onszelf uitdagen om ervoor
te zorgen dat wij altijd het juiste doen en zoeken naar
oplossingen die voordelen delen met de gemeenschappen
waarin wij actief zijn. Dit kan een impuls geven aan
lokale economieën door banen te creëren, vaardigheden
te ontwikkelen en ondernemerschap aan te moedigen
door samen te werken met lokale leveranciers,
waarbij ze vaak capaciteit op kunnen bouwen.
Het verhoogt het vertrouwen en vormt blijvende,
positieve relaties.
Wij passen onze expertise en kennis van onze lange
geschiedenis in de olie- en gassector toe om
technologieën en innovaties te ontwikkelen. Dit omvat
oplossingen voor schonere energie die nu kunnen worden
ingezet - bijvoorbeeld aardgas en biobrandstof met een
laag koolstofgehalte – maar ook nieuwe mogelijkheden,
zoals geavanceerde biobrandstoffen en vloeibaar
gemaakt aardgas voor transport. Wij produceren
ongeveer evenveel aardgas als olie. Gas is de schoonste
fossiele brandstof, want het produceert de helft minder
koolstofdioxide (CO2) dan kool in energieopwekking
en het zorgt voor minder lokale verontreiniging.
De ontwikkeling van ons Quest-project voor CO2 -afvang
en opslag (CCS) in Canada zal naar verwachting

1 miljoen ton CO2 per jaar vangen, afkomstig van
onze oliezandenoperaties. Het project zal waardevolle
kennis leveren om een bredere toepassing van CCStechnologieën te ondersteunen.
Toch is de schaal van de wereldwijde uitdagingen
te groot voor een bedrijf, of een sector, om op te lossen.
De wereldwijde vraag naar energie neemt toe nu
bevolkingen groeien, levensstandaarden verbeteren en
verstedelijking toeneemt. Essentiële zaken zoals energie,
water en voedsel, zullen nog meer onder druk komen
te staan, wat waarschijnlijk nog eens zal verergeren
door klimaatverandering.
Tussen overheid, industrie en het maatschappelijk
middenveld moeten meer samenwerking en vertrouwen
bevorderd worden om de dringende verschuiving te
creëren die nodig is om deze uitdagingen helpen aan
te pakken. Overheden moeten de juiste kaders leveren
om economische investeringen in schonere energie aan
te moedigen, terwijl bedrijven technologie, knowhow,
transparantie en pragmatische visies voor de langere
termijn kunnen bieden.

Ben van Beurden
Chief Executive Officer
De volledige inleiding door de CEO staat in
het duurzaamheidsverslag van Shell voor 2013.
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DUURZAAMHEID EN ONS BEDRIJF
Onze benadering van duurzaamheid probeert onze positie als industrieleider te versterken,
terwijl we helpen op een verantwoordelijke manier te voorzien in de wereldwijde energievraag.
In de komende decennia zal meer energie nodig zijn
om een impuls te geven aan economische ontwikkeling
en een groeiende bevolking te ondersteunen, nu de
levensstandaard voor veel mensen verbetert. Nu de
concurrentie groeit om toegang tot energiebronnen
en nieuwe afzetmarkten te krijgen, blijft duurzaamheid
cruciaal voor onze bedrijfsstrategie. Wij proberen een
portfolio op te bouwen dat zorgt voor een goede balans
tussen zowel onze bedrijfsbelangen op korte als op lange
termijn, waarbij wij rekening houden met meerdere
belangrijke risico’s. Grote projecten op terreinen zoals
vloeibaar aardgas, diep water en schaliegas maken
onderdeel uit van ons portfolio. Vanaf het vroegst
mogelijke stadium integreren wij economische, milieuen maatschappelijke overwegingen in onze
bedrijfsbeslissingen.
Onze betrokkenheid bij technologie en innovatie blijft
de kern van onze strategie vormen en onze technische
expertise is de sleutel voor de groei van onze bedrijven.
Nu wij ons in steeds uitdagendere omgevingen begeven,
gebruiken wij geavanceerde technologieën en vinden wij
creatieve manieren om toegang te verkrijgen tot moeilijke
bronnen. Het werken in deze omgevingen kan energieintensievere processen vereisen, wat na verloop van
tijd waarschijnlijk onze uitstoot van broeikasgassen
zal verhogen.

Wij verankeren duurzaamheid in het hele
ontwikkelingsproces van onze projecten door gebruik
te maken van specialisten die deel uitmaken van
de projectteams. Zij overleggen met gemeenschappen
waarin we actief zijn om de invloed op het milieu
te verminderen en de voordelen van onze activiteiten
te delen. Het al vroeg betrekken van de visies van onze
buren bij het maken van keuzes, kan ons ook helpen
vertragingen in het project te voorkomen.
Wanneer wij nieuwe installaties plannen of ontwikkelen
of als wij wijzigingen aanbrengen aan bestaande
installaties, passen wij een in fasen opgedeeld
ontwikkelingsproces voor onze projecten toe dat over
de hele wereld hetzelfde is. Dit proces omvat het
inschatten van potentiële gezondheids-, veiligheids- en
beveiligingsrisico’s en de potentiële invloed op het milieu
en op gemeenschappen die zich dicht bij onze operaties
bevinden. Bij elke beoordelingsfase beslissen wij
of en hoe wij verdergaan met het project, rekening
houdende met wettelijke voorschriften en technische
en economische overwegingen.

De romp van onze drijvende Prelude-installatie voor vloeibaar aardgas onder constructie
in de Geoje-scheepswerf, Zuid-Korea.

04

VERKORT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 VAN SHELL

reports.shell.com

VEILIGHEID
Veilig opereren is cruciaal voor de manier waarop wij energie en producten aan onze klanten leveren.
Ons doel is om al onze installaties te laten opereren
zonder lekkages of incidenten die onze medewerkers,
aannemers of buren ernstig letsel zouden kunnen
toebrengen. Alle Shell-medewerkers en -aannemers en
degenen bij joint ventures waarvan wij de operator zijn,
moeten onze veiligheidsregels volgen, bij onveilige
situaties ingrijpen en onze buren en het milieu respecteren.
Deze verwachtingen en controlemaatregelen zijn de basis
van de proactieve veiligheidscultuur die wij bij ons
personeel koesteren.
Met onze ”Life-Saving Rules” en jaarlijkse wereldwijde
“Safety Day” promoten wij een cultuur waarin iedereen
verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid. De verplichte
twaalf ”Life-Saving Rules” behandelen verwachtingen over
het beheersen van de ernstigste veiligheidsrisico’s. Levens
kunnen verloren gaan als deze regels niet worden
nageleefd. Sinds de implementatie hiervan in 2009,
is een duidelijke afname te zien in het aantal dodelijke
ongevallen in onze operaties. Onze jaarlijkse wereldwijde
“Safety Day” is voor alle medewerkers en aannemers een
gelegenheid om ideeën en goede werkwijzen uit te
wisselen en manieren te plannen om onze prestaties op het
gebied van veiligheid te verbeteren.

Wij proberen ervoor te zorgen dat al onze installaties
goed zijn ontworpen, goed gerund worden en goed
worden onderhouden om veilig te werken. Dit betekent
dat geen gevaarlijke stoffen vrijkomen die mensen of
het milieu kunnen schaden. De wereldwijde technische
veiligheidsnormen voor alle projecten en installaties
waarvan wij de operator zijn, voldoen aan lokale
wettelijke voorschriften en in veel gevallen overtreffen
wij deze.
In 2013 werd een driejaarlijks beoordelingsprogramma
van onze technische ontwerpnormen voltooid om
veiligheidsrisico’s beter te beheren. Deze beoordeling
waarborgt de actualiteit en effectiviteit van onze normen.
Hij werd opgevolgd door de implementatie van een
specifiek trainingsprogramma voor ingenieurs om
de normen in het ontwerp van onze nieuwe installaties
te integreren. In 2013 voltooiden wij ook een in 2006
begonnen programma van $ 6 miljard om de veiligheid
van onze installaties voor olie- en gasproductie te
verbeteren. Ongeveer $ 750 miljoen werd in 2013
geïnvesteerd in de veiligheid en betrouwbaarheid
van onze raffinaderijen, chemische fabrieken en
distributie-installaties.

Shell-medewerkers maken plannen om veilig te opereren bij het Pulau Bukomverwerkingscomplex in Singapore.
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OMWONENDEN
Ons doel is om voordelen met gemeenschappen rondom onze operaties te delen door te helpen
met de ontwikkeling van lokale economieën, lokale banen te creëren, vaardigheden te ontwikkelen
en gemeenschappen te ondersteunen met investeringsprogramma’s.
Betrokkenheid van gemeenschappen is fundamenteel
voor onze benadering van duurzaamheid binnen Shell.
Het helpt om het vertrouwen van mensen op te bouwen
en vormt de basis voor verantwoord opereren.
Onze projecten en operaties creëren ook zakelijke
mogelijkheden voor lokale bewoners, wat mensen
kan helpen in het levensonderhoud.
Onze grote projecten en installaties moeten een
maatschappelijk prestatieplan hebben. Dit informeert
mensen over de maatschappelijke context voor
toekomstige operaties en identificeert mogelijke negatieve
invloed op de gemeenschap. Het plan omvat activiteiten
om de gemeenschap te betrekken, zoals het houden van
lokale vergaderingen die ons helpen om de invloed van
onze operaties te controleren. Het identificeert ook waar
wij programma’s voor gemeenschapsontwikkeling kunnen
ondersteunen. Het maatschappelijke prestatieproces
kan indien nodig leiden tot veranderingen in onze plannen
en operaties. Wij hebben ook onze benadering
voor maatschappelijke prestaties in 2013 versterkt,
zodat de operaties binnen Shell consistent
gemeenschappelijke wereldwijde normen voor
maatschappelijke prestaties toepassen.
Wij werken samen met onze buren om de invloed te
minimaliseren en zorgen te bespreken (zie kader). Onze
teams voor maatschappelijke prestaties bevatten experts
in specialistische gebieden, zoals de rechten van de
inheemse bevolking, cultureel erfgoed en landverwerving,
hervestiging en herstel van levensonderhoud. Wij trainen

ook mensen als gemeenschapscontactpersonen,
die vaak lokale inwoners zijn, om de feedback van
de gemeenschap bij te houden en erop te reageren.
Onze investeringsprojecten voor gemeenschappen
maken een essentieel onderdeel uit van ons werk met
onze buren. Wij richten ons op drie wereldwijde
strategische investeringsthema’s waarin wij bedrijfsexpertise
hebben en partnerships vormen. De thema’s zijn
ondernemerschapsontwikkeling, veiligheid op de weg
en toegang tot energie. In 2013 hebben wij bijna
$ 159 miljoen besteed aan investeringsprojecten voor
gemeenschappen over de hele wereld. Wij hebben ook
een nieuw meetkader in al onze regio’s geïntroduceerd
dat ons op lange termijn zal helpen helpen om de invloed
van onze investeringsactiviteiten voor gemeenschappen
over de hele wereld te evalueren.
Wij werken vaak lokaal samen met andere partijen,
waaronder non-gouvernementele organisaties
en ontwikkelingsbureaus, om onze programma’s
te implementeren. Naast onze wereldwijde
strategische investeringsthema’s, hebben wij programma’s
die op de lokale behoeften zijn toegesneden, zoals
gemeenschapsontwikkeling, scholing en biodiversiteitsen natuurbehoud. In 2013 hebben wij een nieuw
meetkader in al onze regio’s geïntroduceerd wat
ons op lange termijn zal helpen om de invloed van
onze investeringsactiviteiten voor gemeenschappen
over de hele wereld te meten en te evalueren.

FEEDBACKMECHANISMEN VOOR GEMEENSCHAPPEN

Wij hebben feedbackmechanismen voor gemeenschappen waardoor mensen rondom onze operaties zorgen
kunnen delen over de invloed van onze activiteiten. Gedurende 18 maanden hebben wij een pilotprogramma
voor gemeenschapsfeedback ontwikkeld voor mensen rondom onze schaliegas- en schalie-olie-operaties
in de Appalachia-regio in de Verenigde Staten.
Dit gebeurde na een onverwacht aantal telefoontjes en klachten van bewoners in het gebied vanwege
problemen, zoals geluid van onze operaties. Buurtcallcenters werden opgezet voor de gemeenschap om contact
op te nemen met Shell en onze gemeenschapscontactpersonen beoordeelden en beantwoordden iedere vraag.
Shell implementeerde ook systemen om contact op te nemen met de gemeenschap over aankomende
locatie-activiteiten. Binnen twee jaar namen de telefoontjes tot ongeveer 50 gevallen per maand af,
na een piek van 210 gevallen per maand begin 2012.
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MILIEU
Wij helpen om te voorzien in de groeiende energievraag van de wereld, terwijl wij proberen er aan
te werken onze operaties minder invloed te laten hebben op het milieu.
Voordat projecten starten en tijdens lopende operaties
overwegen wij nauwkeurig de potentiële invloed van onze
activiteiten op het milieu en hoe lokale gemeenschappen
worden beïnvloed. Wij richten ons op belangrijke
gebieden zoals minder zoet water verbruiken, biodiversiteit
behouden, minder energie gebruiken, afval minimaliseren,
lekkagepreventie, minder gas affakkelen dat met olie wordt
geproduceerd en de uitstoot van broeikasgas beheersen.
De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt beheersd met
technologieën en processen voor energie-efficiëntie en
door het affakkelen bij onze operaties te verminderen.
Wij werken er ook aan om CO2 -uitstoot te beheersen door
technologieën voor het afvangen en opslaan van CO2
(CCS) te ontwikkelen. Wij implementeren bijvoorbeeld
de Quest-CCS-installatie in Canada om de CO2 -uitstoot
van onze oliezandenoperaties te verminderen.

Water

De beschikbaarheid van zoet water is een groeiende
uitdaging voor sommige gemeenschappen en industrieën.
Het opereren in gebieden met weinig water kan
operationele en commerciële uitdagingen met zich
meebrengen nu voorschriften over water strenger worden
en de kosten voor het gebruik van water toenemen.
Wij ondernemen stappen om ons gebruik van water beter
te beheren. Om dit te ondersteunen, hebben wij een
wereldwijd expertisecentrum voor water opgezet bij het

Shell-technologiecentrum in Bangalore, India, dat onze
technologische vaardigheden en kennis op het gebied
van water combineert.

AFVAL MINIMALISEREN

Binnen Shell volgen wij een gestandaardiseerd
afvalbeheerproces. Dit omvat waar mogelijk het vinden
van manieren om de hoeveelheid afval te verminderen die
wordt geproduceerd en het identificeren van vervangende
materialen die minder afval creëren. Wij doen ons best
om afval te hergebruiken of recyclen. Materialen van uit
bedrijf genomen olieplatforms bij ons Indefatigable-veld
in de Noordzee bij het Verenigd Koninkrijk werden
bijvoorbeeld gerecycled of hergebruikt.

GEVOELIGE OMGEVINGEN

Ons werk met toonaangevende wetenschappelijke en
behoudorganisaties over de hele wereld helpt ons om
nieuwe manieren te vinden om om te gaan met
milieu-uitdagingen en de manier te verbeteren waarop
wij onze projecten ontwikkelen en onze installaties
beheren. Wij werken samen met Earthwatch,
de International Union for Conservation of Nature,
The Nature Conservancy en Wetlands International
om ons te helpen milieu-aspecten van onze activiteiten
aan te pakken.

Een familie transporteert droog riet over het overstroomde Hawizeh-moerasland,
vlakbij ons Majnoon-project in Irak, om te worden gebruikt als voedsel voor hun buffels.

ONZE BENADERING

Onze Quest-CCSinstallatie die wordt
gebouwd bij de Scotford
Upgrader in Alberta,
Canada.

GERICHT OP

CO2 AFVANGEN EN OPSLAAN
Het afvangen en opslaan van CO2 omvat het afvangen van koolstofdioxide uit grote industriële
bronnen en het ver onder de grond opslaan van deze koolstofdioxide.
Het International Energy Agency zegt dat het afvangen
en opslaan van CO2 een van de meest veelbelovende
momenteel beschikbare technologieën is om wereldwijde
koolstofdioxide-emissie aanzienlijk te verminderen.
Wij ontwikkelen het Quest-project voor CO2 -afvang
en -opslag (CCS) om koolstofdioxide (CO2) af te vangen
uit onze oliezandenoperaties in Alberta, Canada.
Quest wordt gebouwd vanwege het Athabascaoliezandenproject (Shell-belang 60%). Het zal mogelijk
meer dan 1 miljoen ton CO2 per jaar afvangen en
dit 2 km onder het oppervlak veilig en permanent opslaan,
wanneer het in gebruik wordt genomen rond 2015.
Dit is een hoeveelheid die gelijk is aan het van de weg
verwijderen van ongeveer 175.000 auto’s. De provinciale
overheid van Alberta en de federale overheid van
Canada ondersteunen deze ontwikkeling met een
financiering van C$ 865 miljoen als onderdeel
van hun CO2 -verminderingsplannen.
Er is een strikt controleprogramma van kracht om te
bevestigen dat het CO2 veilig onder de grond blijft.
Hierbij zal het boren en controleren van extra putten
betrokken zijn vlak bij de injectieputten alsmede het testen
van bestaande grondwaterputten om een basislijn vast
te stellen, waardoor wij kunnen verifiëren dat er geen
invloed van het project is.
Wij hebben uitgebreid contact gehad met
gemeenschappen, waaronder het organiseren
van vergaderingen met lokale bewoners om informatie
te geven over het project en om zorgen te bespreken.

Overleg met landeigenaren heeft geleid tot een aantal
wijzigingen in de oorspronkelijk bepaalde route van
de pijpleiding. Wij ontwijken ook landbouwgrond tijdens
het oogstseizoen bij de constructie van de pijpleiding.
Wij hebben een gemeenschapsadviesgroep opgericht,
met 10 leden van de gemeenschap, om informatie te
delen over het controleprogramma. De adviesgroep zal
de resultaten van het meetprogramma beoordelen en als
adviseur optreden voor het controleteam van Quest.
De groepsleden omvatten lokale landeigenaren,
een provinciaal raadslid, een hulpdienstmedewerker,
een professor van de universiteit, een schooldirecteur
en een medisch vertegenwoordiger van de overheid.
Shell is ook betrokken bij andere CCS-projecten.
In Australië zijn wij een partner in het offshore-Gorgonaardgasproject (Shell-belang 25%). Daarnaast zijn wij
een partner in het CO2 -technologiecentrum in Mongstad,
Noorwegen, dat CCS-technologie ontwikkelt en test.
En begin 2014 tekende Shell een overeenkomst met
de overheid van het Verenigd Koninkrijk om het
gedetailleerde ontwerp van het Peterhead-CCSproject verder te ontwikkelen.
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KLIMAATVERANDERING
De wereld blijft voor de ernstige uitdaging staan om in de groeiende vraag naar energie te voorzien,
maar tegelijkertijd de uitstoot te verminderen van koolstofdioxide (CO2) -het broeikasgas dat de
voornaamste oorzaak is van klimaatverandering.
Shell onderneemt actie op vier gebieden: meer aardgas
produceren, helpen de technologieën voor het afvangen
en opslaan van koolstofdioxide te bevorderen,
biobrandstof met een laag koolstofgehalte produceren
en de energie-efficiëntie van onze operaties verbeteren.

AARDGAS

Meer dan een derde van de wereldwijde CO2 -uitstoot
komt van elektriciteitsopwekking. Aardgas produceert
ongeveer de helft minder uitstoot van broeikasgassen
vergeleken met kool verspreid over zijn levenscyclus,
van productie tot gebruik in het opwekken van elektriciteit.
Dit maakt de overstap van kool naar gas om energie
op te wekken de snelste en meest betaalbare route voor
veel landen om hun doelstellingen voor de afname
van CO2 te behalen.

CO2 AFVANGEN EN OPSLAAN

CO2 -afvang en -opslag (CCS) slaat CO2 veilig onder
de grond op, in plaats van het los te laten in de atmosfeer.
Het International Energy Agency schat dat CCS de
wereldwijde CO2 -uitstoot kan verminderen met ongeveer
15% tegen 2050, mits het snel wordt ingezet in de
komende jaren. Overheidssteun is nodig om CCS en
andere koolstofarme technologieën op een industriële
schaal te krijgen die de uitstoot in de hele energiesector
zou verminderen.

BIOBRANDSTOFFEN

Bijna een vijfde van de wereldwijde CO2 -uitstoot is
afkomstig van wegtransport. Wij zijn een van de grootste
producenten ter wereld van suikerrietethanol via onze
Raízen-joint venture in Brazilië. Deze biobrandstof kan
de CO2 -uitstoot met ongeveer 70% verminderen
vergeleken met benzine, van het telen van suikerriet tot
het gebruik van het ethanol als brandstof, waardoor het
een van de momenteel beschikbare brandstoffen is met
de laagste CO2 -uitstoot. Wij zijn een van de eerste
grote energiemaatschappijen die veel investeren in
geavanceerde biobrandstoffen. Deze biobrandstoffen
gebruiken biomassa van delen van gewassen die niet
voor voedsel worden gebruikt.

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Wij blijven eraan werken om de energie-efficiëntie bij
onze olie- en gasproductieprojecten, olieraffinaderijen
en chemische fabrieken te verbeteren. Wij hebben een
CO2 - en energiebeheerprogramma dat het controleren
van de energie-efficiëntie van apparatuur op een
bepaald moment omvat. Deze systemen geven ons meteen
informatie die kan worden gebruikt om energiebesparende
wijzigingen door te voeren.

Shell-medewerkers die werken bij de Ormen Lange-gasverwerkingsfabriek, Noorwegen.

ONZE ACTIVITEITEN
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AARDGAS
Terwijl de technologie zich ontwikkelt, ontwikkelt ook ons vermogen om de aardgasreserves in de wereld
te ontsluiten. Shell produceert ongeveer evenveel aardgas als olie. Tegen 2030 verwachten wij dat de
wereldwijde vraag naar aardgas toegenomen zal zijn met 60% in vergelijking tot het niveau van 2010.
Landen met grote binnenlandse aardgasreserves hebben
het potentieel om een impuls te blijven geven aan
economische groei, terwijl ze de invloed op het milieu
minimaliseren door gas in plaats van kool in
energieopwekking te gebruiken. Een aardgasgestookte
elektriciteitscentrale produceert ongeveer de helft minder
koolstofdioxide-uitstoot dan een kolengestookte centrale.
Deze vermindert duidelijk smogveroorzakende stoffen
en kost de helft minder om te bouwen. Het vervangen
van kool met aardgas in elektriciteitscentrales is de snelste
en meest betaalbare route voor veel landen om hun
doelstellingen voor de afname van CO2 te behalen.
Aardgas is ook een ideale flexibele back-uppartner voor
duurzame energie om een stabiele elektriciteitsvoorziening
te behouden.

SCHALIEGAS

Koolwaterstoffen die zijn opgesloten in erg dicht gesteente
worden schaliegas en -olie genoemd. Ze worden
gevonden in leisteen of zandsteen, in poriën 100 keer
dunner dan een mensenhaar. Voor de productie is een
proces genaamd hydraulisch fractureren nodig. Grote
hoeveelheden water, gemengd met zand en kleine
hoeveelheden chemicaliën, worden onder hoge druk
geïnjecteerd om gesteente diep onder de grond te
scheuren zodat het gas en de olie in de boorput kunnen

stromen. Hydraulisch fractureren wordt al meer dan
60 jaar veilig toegepast. Het toegenomen gebruik ervan
in de laatste jaren, samen met de toename in schalieboren,
hebben echter in sommige gemeenschappen geleid
tot zorgen over een mogelijke invloed op uitstoot
en lokale waterbronnen.
Shell heeft een aantal projecten die schaliegas en -olie
produceren en exploratie vindt plaats in onder andere
Argentinië, Turkije en Oekraïne. In 2013 produceerden
wij ongeveer 300.000 vaten olie-equivalent NoordAmerikaans schaliegas en -olie per dag en bijna
30.000 vaten olie-equivalent per dag in China.
Wij zijn toonaangevend in het promoten van veilige
en verantwoordelijke schaliegas- en schalie-olie-operaties
en hebben vijf operationele principes ontwikkeld en
toegepast voor al onze activiteiten op het gebied
van schaliegas en schalie-olie op het vasteland.
Deze principes zijn gericht op veiligheid, luchtkwaliteit,
waterbescherming en -gebruik, landgebruik
en betrokkenheid bij naburige gemeenschappen.
Ieder project wordt afzonderlijk bekeken, van de
geologie tot de naburige gemeenschappen, en onze
activiteiten zijn ontworpen om het beste bij de lokale
omstandigheden te passen.

Onze Prelude FLNG-installatie wordt gebouwd bij de Geoje-scheepswerf, Zuid-Korea.
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VLOEIBAAR GEMAAKT AARDGAS
Vloeibaar gemaakt aardgas maakt het mogelijk dat aardgas makkelijk van afgelegen gebieden naar
verre markten kan worden getransporteerd.
Het LNG-proces koelt aardgas af tot -162 ºC om het
vloeibaar te maken en zijn volume 600 keer kleiner te
maken, waardoor wij het over de hele wereld kunnen
transporteren. Op de plaats van bestemming wordt
voor onze klanten van het LNG weer gas gemaakt.
Wij hebben een belang in 10 opererende LNG-fabrieken
wereldwijd en werken momenteel aan een aantal
LNG-projecten om dit portfolio uit te breiden.
Shell, Korea Gas Corporation, Mitsubishi Corporation
en PetroChina Company Limited zijn bijvoorbeeld
overeengekomen de ontwikkeling te onderzoeken van een
LNG-exportinstallatie (Shell-belang 40%) op de westkust
van British Columbia, Canada. Het project omvat het
ontwerp, de constructie en exploitatie van een fabriek
voor het vloeibaar maken van gas en installaties voor
de opslag en export van LNG. Als het doorgaat zal het
de overvloedige levering van Canadees aardgas
verbinden met groeiende markten over de hele wereld.

DRIJVEND LNG

Shell werkt aan een installatie die ervoor zorgt dat wij
LNG kunnen produceren, vloeibaar maken, opslaan en
transporteren op zee. Drijvend LNG (Floating LNG, FLNG)
biedt toegang tot offshore-gasvelden die anders te duur of
moeilijk zouden zijn om te ontwikkelen. Dankzij FLNG zijn
pijpleidingen, onshore-fabrieken en infrastructuur niet meer

nodig. Ons eerste project, Prelude FLNG, is momenteel
volop bezig in Zuid-Korea. Het zal worden gebruikt om
het afgelegen Prelude-gasveld te ontwikkelen voor de kust
van West-Australië.

GAS TO LIQUIDS

Onze GTL-technologie (gas to liquids, gas naar
vloeistoffen) zorgt ervoor dat wij aardgas, in plaats
van ruwe olie, kunnen gebruiken om een reeks
vloeibare producten te maken. Deze omvatten schonere
transportbrandstoffen en -materialen die worden gebruikt
om chemicaliën en smeermiddelen te maken. Ze kunnen
worden gemengd met bestaande brandstoffen of in pure
vorm worden gebruikt. GTL-brandstoffen produceren
minder vervuilende uitstoot wanneer ze worden verbrand
vergeleken met traditionele brandstoffen.
Pearl GTL, in Qatar, is ’s werelds grootste GTL-fabriek.
De fabriek gebruikt hitte gegenereerd door zijn processen
om van water stoom te maken. Deze stoom drijft zijn
compressoren aan en wekt elektriciteit op. Zijn systeem
voor het recyclen van water is het grootste van zijn
soort en herwint, behandelt en hergebruikt al zijn
industriële proceswater.

INKOMSTENTRANSPARANTIE

Met onze operaties genereren wij via belastingen en royalty’s overal ter wereld overheidsinkomsten.
Deze middelen kunnen de economie van een land steunen en kunnen aan lokale ontwikkeling bijdragen.
Wij zijn van mening dat grotere transparantie bij betalingen aan overheden en hoe die vervolgens worden
ingezet, belangrijk is voor het opbouwen van vertrouwen tussen bedrijven als het onze en de gemeenschappen
waar wij werken.
In 2013 heeft Shell wereldwijd $ 20,3 miljard aan vennootschapsbelasting en $ 4,1 miljard aan royalty’s
betaald. Namens overheden hebben wij nog eens $ 80,9 miljard geïnd aan accijnzen en omzetbelasting
op onze brandstoffen en andere producten.

ONZE ACTIVITEITEN
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ALASKA: VRAAGGESPREK MET ANN PICKARD

Ann Pickard

Executive Vice
President,
noordpoolgebied
Alaska is een dure en risicovolle plaats om te
opereren. Waarom blijft Shell doorgaan met
de voorbereidingen om olie en gas te zoeken
in Alaska?

reactiemiddelen op locatie ingezet zoals die van ons.
Wij hebben ook onderzeese afsluit- en insluitsystemen
voorbereid om koolwaterstoffen af te vangen en terug
te winnen bij de mond van de boorput.

De landen van het noordpoolgebied hebben besloten
de regio open te stellen voor offshore-ontwikkeling
en vertrouwen op bedrijven zoals Shell om dat op een
verantwoorde manier te doen. De federale regering van
de Verenigde Staten schat dat Alaska 60 miljard vaten
olie-equivalent aan potentiële olie- en gasbronnen op zee
heeft in min of meer gelijke hoeveelheden. Wij geloven
dat de Tsjoektsjenzee en Beaufortzee in Alaska de meest
veelbelovende onontwikkelde koolwaterstofbekkens
in de Verenigde Staten zijn.

Wij geloven dat de industrie samen kan werken op het
gebied van preventie en reactie. In 2012 sloten wij ons
aan bij meerdere internationale olie- en gasbedrijven,
gecoördineerd door het American Petroleum Institute,
voor een industrie-overkoepelend project. Het doel is
om internationale onderzoeksprogramma’s te creëren
om de industriekennis en -capaciteiten uit te breiden
voor reacties op olielekkages in het noordpoolgebied.

Olie en gas uit Alaska representeren een potentieel
enorme en essentiële energiebron voor de wereld.
Nu traditionele olie- en gasbronnen afnemen, moeten wij
bronnen ontwikkelen in nieuwe, uitdagendere locaties
om te helpen voorzien in de wereldwijd groeiende vraag.

Shell beweert een sterke veiligheidscultuur
te hebben. Hoe bereidt u uzelf voor op een
worstcasescenario in een gebied zoals Alaska,
bijvoorbeeld op een olielekkage?
Wij doen ons best om het risico op incidenten te verlagen
door te investeren in preventie en operationele veiligheid,
maar wij moeten ons ook voorbereiden op een
worstcasescenario. Onze plannen om te reageren op een
olielekkage zijn erg robuust en ze zijn goedgekeurd door
instanties van de federale regering van de Verenigde
Staten, met inbreng van staatsinstanties in Alaska, en zijn
openbaar beschikbaar op onze website. Shell is beter
voorbereid op een lekkage dan ieder ander bedrijf ter
wereld - geen ander bedrijf heeft ooit onmiddellijke

Wat zijn de plannen van Shell voor de toekomstige
exploratie bij Alaska?
Een beslissing van het Amerikaanse negende circuit court
tegen het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken
in januari 2014 zorgde voor obstakels voor onze plannen
om offshore te boren in Alaska. Daarom hebben wij
besloten om ons exploratieprogramma voor Alaska in
2014 uit te stellen. Wij kijken naar relevante instanties
en de rechtbank om hun open wettelijke problemen
zo snel mogelijk op te lossen en zullen de situatie blijven
beoordelen terwijl wij onze plannen ontwikkelen.
Het volledige vraaggesprek is te lezen in het
duurzaamheidsverslag van Shell voor 2013.
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NIGERIA: VRAAGGESPREK MET MUTIU SUNMONU

Mutiu Sunmonu

Voorzitter van de
Shell-maatschappijen
in Nigeria
Shell heeft Nigeria omschreven als een
“uitdagende omgeving om in te opereren”.
In 2013 kondigde u aan dat het bedrijf een
aantal van zijn olie- en gasproductieprojecten
en pachtovereenkomsten in de Nigerdelta zal
verkopen. Blijft Shell betrokken bij Nigeria?
Shell ervoer alweer een erg uitdagend jaar in 2013.
Shell zet zich echter in voor een lange toekomst in
Nigeria, zoals wij al vaak hebben gezegd. Zoals in juni
2013 bekend werd gemaakt, hebben wij besloten om
onze aanwezigheid in de Nigerdelta te verminderen,
terwijl wij onze betrokkenheid bij andere gebieden
van Nigeria herhalen, zoals operaties in diep water
en gasoperaties aan land. Dit maakt onderdeel uit van
een overweging die onze positie in het land moet
versterken. Het zal ervoor zorgen dat lokale bedrijven
hun aanwezigheid in de upstream olie- en gassector
kunnen vergroten en het ondersteunt het beleid van de
Nigeriaanse overheid om investeringen door inheemse
bedrijven in zijn olie- en gasindustrie aan te moedigen.

U hebt de overheid tot actie opgeroepen samen te
werken met het maatschappelijke middenveld om
oliediefstal en sabotage van SPDC’s pijpleidingen
en andere installaties aan te pakken.
Welke stappen zijn genomen?
SPDC heeft een aantal initiatieven om het probleem
van de diefstal van ruwe olie aan te pakken, wat nu
de voornaamste oorzaak van olievervuiling in
de Nigerdelta blijft. Deze omvatten operationele
maatregelen zoals meer bewaking van de pijpleidingen,
het verdubbelen van het aantal reparatieteams om
de sabotage van pijpleidingen aan te pakken en meer
samenwerking met lokale gemeenschappen.
Wij hebben de transparantie verbeterd, zodat
mensen onze vooruitgang kunnen volgen.

Ik geloof dat een bredere, gecoördineerde aanpak
nodig is om een einde te maken aan deze criminaliteit.
Overheden moeten een leidende rol nemen en wij bij
SPDC zijn betrokken om onze bijdrage te leveren. Betere
veiligheid, het verzamelen van bewijs en wetshandhaving
zijn ter plaatse nodig, terwijl internationale actie nodig is
om de internationale netwerken die handelen in gestolen
ruwe olie op te sporen, te vervolgen en in hechtenis
te nemen.

Welke schoonmaakoperaties vinden plaats
na olielekkages?
SPDC reageert op alle olielekkages, wat de oorzaak
ook is, die ontstaan zijn in de directe omgeving van zijn
pijpleidingen en andere installaties. Wij beginnen door
de productie te stoppen en de lekkage in te sluiten. Voor
iedere lekkage wordt een gemeenschappelijk onderzoek
uitgevoerd met toezichthouders, vertegenwoordigers
van het oliebedrijf, leden van de gemeenschap, lokale
beambten en staatsbeambten. Veilige toegang tot
het gebied is belangrijk om iedereen te beschermen.
In 2013 zijn we begonnen met het uitnodigen van nongouvernementele organisaties om ons te begeleiden als
waarnemers bij gemeenschappelijke onderzoeksbezoeken
aan locaties waar olie is gelekt. Onze website over
olielekkages heeft ook wekelijkse voortgangsverslagen
over schoonmaakactiviteiten, onderzoeksverslagen
en foto’s van locaties met lekkages. SPDC is de enige
internationale oliemaatschappij die een dergelijke
website onderhoudt.
Het volledige vraaggesprek is te lezen in het
duurzaamheidsverslag van Shell voor 2013.

ONZE ACTIVITEITEN
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DIEP WATER

OLIEZANDEN

Al meer dan 35 jaar heeft Shell exploratie en productie in
diep water geleid. Wij hebben veel van de geavanceerde
technologieën, processen en veiligheidsprocedures
ontwikkeld, waarmee de veilige productie van olie en
gas uit waterdiepten tot 2,5 km wordt mogelijk gemaakt.

Oliezanden zijn een van de belangrijkste energiebronnen
ter wereld en vormen een belangrijke energiebron voor
Noord-Amerika. Ze zijn energie- en waterintensief en
moeten op een verantwoordelijke manier worden
ontwikkeld. Oliezanden worden gevonden in drie
afzettingen in Alberta en in delen van Saskatchewan
in Canada.

Wij produceren olie en gas uit de diepe wateren
van Brazilië, Maleisië, Nigeria, Noorwegen en de
Amerikaanse Golf van Mexico. Wij werken eraan deze
bronnen op een verantwoordelijke manier te ontwikkelen
en een goede buur te zijn voor de kustgemeenschappen
die zich het dichtst bij onze operaties bevinden.
De strikte veiligheidsnormen van Shell voor onze
wereldwijde operaties in diep water zijn ontworpen om te
voldoen aan lokale wettelijke voorschriften of deze zelfs te
overtreffen. Samen met andere olie- en gasmaatschappijen
die in de Golf van Mexico opereren, hebben wij de
Marine Well Containment Company (MWCC) gevormd.
In 2013 testte en implementeerde de MWCC in
samenwerking met Shell een compacte afsluiter voor
reacties op lekkages in besloten ruimten in diep water,
zoals plaatsen direct onder boor- of productieplatforms.
Het Subsea Well Response Project (SWRP) werd opgericht
door negen toonaangevende bedrijven met Shell
als operator. Het heeft een aantal putafsluitsystemen
ontworpen en gebouwd die kunnen worden aangepast
aan verschillende noodsituaties bij boorputten in diep
water over de hele wereld.

Constructie van het Olympus-platform
voor de Mars B-ontwikkeling
in de Verenigde Staten.

In 2013 kondigden wij onze beslissing aan door te gaan
met het Carmon Creek-project in Alberta. Dit is
een olieproject ter plaatse dat naar verwachting tot
80.000 vaten olie per dag zal produceren. Het project is
ontworpen om efficiënt gebruik te maken van het gas en
water die worden geproduceerd met de bitumen.
Wij hebben ook wettelijke goedkeuring ontvangen,
onder milieu- en gemeenschapsvoorwaarden, voor de
uitbreiding van de Jackpine-mijn en zijn begonnen met
een beoordeling van zijn operaties met onze partners.
Wij blijven verantwoordelijk opereren om onze invloed
op het milieu te minimaliseren door te werken aan
manieren om de beheersing van CO2 -uitstoot, water en
land in onze oliezandoperaties te verbeteren. Met de steun
van de Canadese overheid bouwen wij ook een installatie
voor CO2 -afvang en -opslag, Quest, die is verbonden met
de Scotford Upgrader. Wij werken ook samen met andere
bedrijven om technologieën te ontwikkelen die onze
invloed op het milieu verminderen.

Een operator bereidt zich voor om met
de werkzaamheden te beginnen bij
de Muskeg River-mijn in Alberta, Canada.
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BRANDSTOFFEN
EN PRODUCTEN

BIOBRANDSTOFFEN

Wij ontwikkelen transportbrandstoffen en -smeermiddelen
die automobilisten kunnen helpen hun brandstofverbruik
te verminderen en de motorefficiëntie van voertuigen te
verbeteren. Dit kan helpen bij het verminderen van de
invloed van transport op het milieu, terwijl het aantal
voertuigen naar verwachting aanzienlijk zal groeien
in de komende decennia.

Het gebruik van biobrandstoffen met een laag
koolstofgehalte is een manier om koolstofdioxide van
transportbrandstoffen te verminderen in de komende jaren.
Onze joint venture Raízen, in Brazilië, is een van de
grootste producenten ter wereld van suikerrietethanol, een
biobrandstof met een laag koolstofgehalte. Wij investeren
ook aanzienlijk in geavanceerde biobrandstoffen.

Wij hebben een reeks efficiëntere normaal geprijsde
brandstoffen genaamd Shell FuelSave-diesel en Shell
FuelSave-loodvrije-benzine. Ze zijn ontworpen om
automobilisten te helpen om brandstof te besparen door
verbranding in de motor te verbeteren en energieverlies
te verminderen. Deze brandstoffen zijn nu beschikbaar
op 20 markten verspreid over Azië, Afrika en Europa.
Wij gaan ook verder met onze ontwikkeling van gas
voor transport en biobrandstoffen.

In 2013 gebruikten wij ongeveer 9 miljard liter
biobrandstoffen in onze benzine- en dieselmengsels
wereldwijd. Wij hebben clausules in onze nieuwe en
hernieuwde contracten voor biobrandstoffen die wij kopen
voor mengen, waarin milieu- en maatschappelijke criteria
nauwkeurig worden beschreven.

Onze benadering van energie-efficiëntie omvat het
helpen van klanten om het rijgedrag te veranderen.
De wereldwijde campagne van Shell FuelSave richt zich
op het helpen van 1 miljoen automobilisten om efficiënter
te rijden, brandstof te besparen en de kosten van
autorijden te verminderen. Het Shell FuelSaveprogramma “Target One Million” is in 2012 gelanceerd
en geeft automobilisten nieuwe vaardigheden en tips
over autoverzorging via een reeks interactieve,
online games. Meer dan 400.000 automobilisten
verspreid over 18 landen hebben tegen eind
2013 deelgenomen.

Target One Million heeft als doel het
veranderen van rijgedrag.

Raízen produceerde meer dan 2 miljard liter
biobrandstoffen met een laag koolstofgehalte uit
Braziliaans suikerriet in 2013. Deze biobrandstof kan
de CO2 -uitstoot verminderen met ongeveer 70%,
vergeleken met benzine, van het telen van het suikerriet tot
het gebruik van het ethanol als brandstof. In 2013 heeft
Raízen ook met de International Union for Conservation
of Nature samengewerkt om te bepalen hoe effectief
Bonsucro-certificatie is om de lokale biodiversiteit te
beschermen. Raízen is ook begonnen met de constructie
van een installatie bij een van zijn fabrieken
die geavanceerde biobrandstoffen met een laag
koolstofgehalte kan produceren van bagasse, bladeren,
schors en ander suikerrietafval, met technologie geleverd
door Iogen Energy.

Onze joint venture Raízen in Brazilië
gebruikt suikerriet om biobrandstof met
een laag koolstofgehalte te produceren.

ONZE PRESTATIES
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ONZE PRESTATIES
In 2013 bleven wij werken aan het verminderen van onze
invloed op het milieu, de samenwerking met onze buren in
de gemeenschappen waar wij opereren en het genereren
van banen en marktkansen voor lokale economieën.
Het hele jaar door behielden wij onze grote investering

in projecten die energiebronnen zullen leveren voor
de komende decennia. Lees meer details over onze
economische, milieu- en maatschappelijke prestaties
in het Shell-duurzaamheidsverslag 2013.
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OVER DIT VERSLAG

Dit verkort duurzaamheidsverslag is een verkorte versie van het Shell-duurzaamheidsverslag
over 2013. Nadere gegevens staan in het Shell-duurzaamheidsverslag 2013.
Bij strijdigheid prevaleert het Shell-duurzaamheidsverslag 2013.

Het volledige verslag staat op:
SUSTAINABILITY
REPORT
Royal Dutch Shell plc
Sustainability Report 2013

www.shell.com/sustainabilityreport

