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Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited 
(SPDC) is vastbesloten om alle olie die uit zijn installaties weg-
lekt, ongeacht de oorzaak, zo snel mogelijk op te ruimen. De 
meeste lekkages in de Nigerdelta hebben een externe oorzaak: 
voornamelijk sabotage, diefstal van apparatuur of dieven die 
gaten in pijpleidingen boren of putmonden openen om olie te 
stelen. In de afgelopen vijf jaar (2008 - 2012) maakten deze 
externe oorzaken gemiddeld circa 73 procent van alle lekkages 
uit en circa 76 procent van het totale olievolume dat in die peri-
ode uit Shell-installaties in de Nigerdelta weglekte. De rest van 
de lekkages is helaas het gevolg van operationeel falen. Iedere 
lekkage is een serieuze kwestie en de medewerkers en contrac-
tors van SPDC werken er hard aan om operationele lekkages 
geheel te voorkomen.

Transparantie
SPDC houdt sinds januari 2011 een website bij met gegevens 
over lekkages. Op deze website staan gegevens over alle lek-
kages uit SPDC-installaties, met wekelijkse updates, onderzoeks-
rapporten en foto’s (zie www.shellnigeria.com/spills). De infor-
matie op de website wordt periodiek geverifieerd door Bureau 
Veritas, een onafhankelijk certificerings- en inspectiebureau. 

Olielekkages voorkomen
Om operationele lekkages te voorkomen, hanteert SPDC een 
milieubeheer-verbeteringsprogramma om te zorgen dat appara-
tuur en infrastructuur in goede staat blijven. Dit programma vol-
doet aan de wereldwijde normen van de Shell Groep en de 
richtlijnen van de International Standards Organisation (ISO).
In 2012 heeft SPDC in het kader van zijn permanente program-
ma voor het beheer van installaties 312 kilometer pijpleiding en 
“flowlines” vernieuwd – pijpen om olie van de productieputten 
naar de verwerkingsinstallaties te transporteren. Dit komt boven-
op de 208 kilometer en de 132 kilometer die we respectievelijk 
in 2011 en 2010 hebben vervangen.

Alle grote installaties van SPDC zijn door onafhankelijke instan-
ties volgens ISO-14001 gecertificeerd. Zij hebben de veiligheid 
en integriteit ervan geverifieerd door regelmatig onafhankelijke 
inspecties en beoordelingen uit te voeren. Bovendien staan de 
pijpleidingen en installaties van alle SPDC-operaties onder con-
tractueel toezicht om te zorgen dat lekkages zo snel mogelijk 
worden ontdekt en bestreden. Bij dit toezicht zijn negenduizend 

mensen betrokken, hoofdzakelijk afkomstig uit de gebieden 
waardoor de pijpleidingen lopen.

Een belangrijk aandachtsgebied van SPDC is het vinden van 
manieren om te voorkomen dat saboteurs olie stelen en het mi-
lieu vervuilen. In 2010 is SPDC een programma gestart dat het 
moeilijker moet maken om te knoeien aan de meer dan hon-
derd putten die sinds 1993 in Ogoniland zijn stilgelegd. Aan 
het eind van 2012 had SPDC 107 putten veiliggesteld in gebie-
den waar vaak illegaal wordt afgetapt. Maar als er geen doel-
treffende actie wordt ondernomen tegen de wijd verbreide sa-
botage, diefstal van ruwe olie en illegale raffinage, zullen de 
inspanningen van SPDC om de operationele lekkages te vermin-
deren van beperkte invloed zijn op het totaal van lekkages in 
de Nigerdelta.

Ingrijpen bij olielekkages
Zodra een lek is bevestigd, wordt de productie stilgelegd, zodat 
er geen olie meer het milieu in kan stromen. Daarna wordt alles 
in het werk gesteld om de lekkage in te dammen. Toegang tot 
leklocaties is daarbij cruciaal.

Helaas kan het wel eens moeilijk zijn om leklocaties te berei-
ken. Soms weigeren personen of groepen uit de samenleving of 
gewapende bendes SPDC toe te laten tot plaatsen waar olie is 
vrijgekomen. De redenen hiervan kunnen conflicten binnen de 
gemeenschap zijn, maar ook dat men schoonmaakcontracten 
of hogere compensatie verlangt. Dit levert aanzienlijke vertra-
ging op bij onderzoek, schoonmaak en sanering. Desondanks 
blijft SPDC naar manieren zoeken om betere resultaten te 
behalen, ook onder lastige omstandigheden. 

Onderzoek van lekken
Als er een olielekkage is, gaat een gezamenlijk onderzoeks-
team (JIT, Joint Investigation Team) er zo snel mogelijk op af om 
de oorzaak en omvang van het lek te bepalen. Het JIT staat on-
der leiding van SPDC en bestaat verder uit vertegenwoordigers 
van de toezichthouders en het ministerie van milieuzaken. De 
politie, overheids-vertegenwoordigers van de betreffende staat 
en de getroffen leefgemeenschappen worden eveneens ge-
vraagd om bij de inspectie aanwezig te zijn. Als het onderzoek 
uitwijst dat het om een operationele lekkage gaat, dan voert 
SPDC met de getroffen landeigenaren onderhandelingen over 
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in het derde kwartaal van 2012 opnieuw gesaboteerd is, waar-
door reeds schoongemaakte gebieden opnieuw verontreinigd 
zijn geraakt. Het werk is voor 96% klaar en zou begin 2013 
voltooid zijn. Ons zogenoemde post-certificeringsplan is om van 
de locatie Ejama Ebubu een voetbalveld en een park te maken. 
We zijn met de Ejama-gemeenschap in gesprek om verzekerd te 
zijn van hun instemming voor dit plan. 

Lekkagecijfers 2012
In 2012 daalde het aantal lekkages van meer dan 100 kg,  
ongeacht de oorzaak, tot 173

1
. Dit komt door een aanzienlijke 

daling van zowel het aantal als het volume van de operationele 
lekkages in 2012 vergeleken met 2011. Er waren 36 operatio-
nele lekkages van meer dan 100 kg, tegen 63 in 2011. Het 
volume van de operationele lekkages van meer dan 100 kg 
maakte in 2012 circa vijf procent van het totale weggelekte vo-
lume uit, tegen ongeveer 23 procent in 2011. Dit is het resultaat 
van een beter integriteitsmanagement en betere lekkagedetectie 
en reactiesnelheid. Het totale lekkagevolume door operationele 
oorzaken daalde tot 1.359 vaten (3.595 in 2011

2
).

Bij 152
3
 incidenten – gemiddeld ongeveer één om de andere 

dag - lekten door toedoen van saboteurs of ruwe-oliedieven 
24.545 vaten olie uit de SPDC-installaties weg. Dit is ongeveer 
95 procent van het weggelekte volume in 2012.

Terugwinnen van de weggelekte olie bij de schoonmaak is een 
van de aandachtsgebieden van SPDC. In 2012 zijn in totaal 
17.726 vaten (68 procent van het geschatte totale lekvolume) 
teruggewonnen. 

Voetnoten
1) In 2012 waren er 198 lekincidenten, waarvan 173 van meer dan 100 kg.
2) Bij publicatie van dit verslag waren drie lekkages in onderzoek waarvan  

de uitslag kan resulteren in wijziging van de gegevens over 2012.
3) In 2012 waren er 152 gevallen van sabotage en diefstal, waarvan  

137 van meer dan 100 kg.

compensatie. Ook ruimt het bedrijf de getroffen locatie op en 
saneert die, ongeacht de oorzaak van de vervuiling.

In 2012 heeft SPDC meer dan 3,2 miljoen dollar aan compen-
satiegelden uitgekeerd, waarvan 1,9 miljoen dollar aan het  
koninkrijk Bonny wegens vijf lekkage-incidenten van vóór 2009. 
Volgens de Nigeriaanse wet hoeft een oliemaatschappij  
geen compensatie te betalen als er sprake is van verstoring  
door derden.

Schoonmaak en sanering
Of lekkages een operationele oorzaak hebben of het gevolg 
zijn van door derden opzettelijk toegebrachte schade, zoals 
sabotage of diefstal, in alle gevallen is SPDC gecommitteerd om 
de lekkages te stoppen en in te dammen, zoveel mogelijk olie 
terug te winnen en de getroffen locaties snel en volgens voor-
schrift op te ruimen en te saneren.

Bij de eerste schoonmaakronde halen wij de vrij liggende olie 
en de besmeurde vegetatie weg. Daarna voeren wij een volledi-
ge milieusanering uit. De belangrijkste techniek om land van olie 
te ontdoen is biologische bodemsanering. Als de schoonmaak 
en de sanering voltooid zijn, inspecteert, keurt en certificeert de 
betreffende overheidsinstantie het werk. In 2012 zijn 329 loca-
ties gecertificeerd als zijnde gesaneerd. Er blijven nog 167 loca-
ties voor sanering over.

In 2012 is het schoonmaak- en saneringsresultaat aanzienlijk 
verbeterd. In totaal zijn 351 locaties schoongemaakt, waaronder 
252 uit de tijd van vóór 2012. Dit betekent dat 50 procent van 
de lekkages uit 2012 nog in hetzelfde jaar zijn schoongemaakt.

Dankzij geïntegreerde saneringstechnieken is in 2012 grote 
vooruitgang geboekt bij de schoonmaak en sanering van de 
leklocatie bij Ejama Ebubu. Het schoonmaakwerk zou in 2012 
klaar zijn, ware het niet dat de pijpleiding die erdoorheen loopt, 
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