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Belastingen, royalty’s en energieproductie
De grootste economische bijdrage van Shell-maatschappijen 
in Nigeria is in de vorm van de belastingen en royalty’s die zij 
afdragen, het overheidsbelang in onze operaties en de 
energie die zij produceren. Nigeria is voor circa 95 procent 
van zijn inkomsten uit export en voor ongeveer 80 procent 
van zijn overheidsinkomsten afhankelijk van de olie- en 
gasindustrie. Die sector draagt tevens bij aan de ontwikkeling 
van het menselijk kapitaal van het land en aan die van lokale 
aannemers op aanverwante werkterreinen. 

De joint venture waarvan The Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria Limited (SPDC) operator is, heeft de 
afgelopen vijf jaar (2008–2012) ongeveer 42 miljard dollar 
aan de overheid afgedragen. De federale overheid ontvangt 
ongeveer 95 procent van de inkomsten van de SPDC Joint 
Venture na aftrek van kosten. Op dezelfde manier heeft ook 
Shell Nigeria Exploration and Production Company of Nigeria 
Limited (SNEPCo) – de operator bij offshore-activiteiten in diep 
water – de afgelopen vijf jaar meer dan 25 miljard dollar aan 
de overheid afgedragen. 

In 2012 hebben ondernemingen in Nigeria met Shell als 
operator gemiddeld 949.000 vaten olie-equivalent per dag 
(voe/d) geproduceerd. Daarvan waren ongeveer 750.000 
voe/d afkomstig van de joint venture met SPDC als operator 
en de rest van SNEPCo. In datzelfde jaar leverde Shell 
Nigeria Gas Limited aardgas uit velden in de Nigerdelta aan 
meer dan zeventig afnemers in industriecentra in de staten 
Rivers, Ogun en Abia. SPDC is met zijn diverse velden een 
belangrijke gasleverancier aan de vloeibaar-aardgasfabriek 
van Nigeria Liquefied Natural Gas (NLNG).

Directe economische invloed
De operaties van de Shell-maatschappijen in Nigeria zijn van 
groot rechtstreeks belang voor de economie van het land. In 
2012 gunden door Shell geëxploiteerde maatschappijen 
contracten ter waarde van bijna 2,4 miljard dollar aan 
Nigeriaanse bedrijven – ofwel 64 procent van het totale 
aantal contracten dat in dat jaar is verleend. Vergeleken met 
2011 is de totale waarde van de contracten die in 2012 aan 
Nigeriaanse bedrijven zijn gegund met ongeveer 71 procent 
gestegen. Door gebruik te maken van lokaal vervaardigde 

goederen en Nigeriaanse dienstverlenende bedrijven op 
diverse terreinen zijn tienduizenden banen gecreëerd  
voor mensen uit de gemeenschappen waarbij wij opereren.  
In december 2012 hadden SPDC en SNEPCo zelf circa  
4.000 medewerkers in dienst – waarvan zo’n 90  
procent Nigerianen. 

In 2010 zorgde SPDC voor circa 36 procent van de 
binnenlandse gasvoorziening, waarvan het merendeel is 
gebruikt voor elektriciteitsopwekking. De elektriciteitscentrale 
Afam VI leverde ongeveer vijftien procent van de elektriciteit 
van het land, bij een bezettingsgraad van 98 procent.

De rijkdom verdelen
De vier belangrijkste olieproducerende staten – Bayelsa, Delta, 
Rivers en Akwa Ibom (met zo’n tien procent van de totale 
bevolking van het land) – ontvangen ongeveer een derde van 
de totale olie-inkomsten die de federale overheid aan de 36 
Nigeriaanse staten toekent. Het idee bestaat dat corruptie een 
van de hindernissen is waardoor de Nigeriaanse bevolking 
niet of nauwelijks van de olie-inkomsten profiteert. Shell is 
initiatiefnemer en een vooraanstaand sponsor van het 
Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative (NEITI),  
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de overheid en de Niger Delta Development Commission. In 
2012 droegen Shell-operaties meer dan 178 miljoen dollar 
(Shell-aandeel $ 68 miljoen) bij aan de commissie, zoals bij 
wet vereist is. Daarnaast hebben SPDC en SNEPCo 103 
miljoen dollar (Shell-aandeel $ 31 miljoen) rechtstreeks 
geïnvesteerd in oplossingen voor maatschappelijke en 
economische ontwikkelings-problemen in de regio. Wij werken 
samen met overheidsinstanties, ondernemingen, lokale en 
internationale NGO’s en het Ontwikkelingsprogramma van  
de Verenigde Naties (UNDP).  

Verder stort SPDC een deel van zijn winst in een 
onderwijsfonds van de federale overheid voor het weer in 
aanzien brengen, herstellen en in de samenleving 
consolideren van het onderwijs in Nigeria. In 2012 hebben 
SPDC en SNEPCo circa 169 miljoen dollar in dit fonds 
gestort, waarmee de totale investering over de laatste vijf  
jaar (2008–2012) op 635 miljoen dollar komt.

dat openlijk publiceert welke betalingen de internationale 
oliemaatschappijen en andere spelers in de energie-industrie 
aan de overheid doen en welke gelden de federale overheid 
aan de staten toekent. Shell zou graag zien dat het bestuur 
van de olieproducerende staten soortgelijke initiatieven 
ontplooit. Maar zelfs als zij helemaal goed worden besteed, 
zijn de Nigeriaanse olie-inkomsten nauwelijks toereikend in dit 
dichtstbevolkte land van Afrika. De totale inkomsten uit olie en 
gas, verdeeld over de bevolking van ruim 160 miljoen 
mensen, komen neer op minder dan een dollar per persoon 
per dag.

Gemeenschapsontwikkeling
Naast het genereren van inkomsten geven Shell-
maatschappijen in Nigeria actieve steun aan projecten in de 
Nigerdelta ten behoeve van kleine ondernemingen, landbouw, 
vakopleidingen, scholing, gezondheidszorg en zogenoemde 
capaciteitsopbouw. Veel hiervan gebeurt in samenwerking met 


