Overzicht van de feiten Royal Dutch Shell/SPDC inzake pleidooi:


Op 12 maart 2015 vindt een eerste pleidooi plaats in de thans lopende beroepsprocedures
tussen Milieudefensie en vier Nigeriaanse ingezetenen tegen SPDC, RDS en andere
(houdster)maatschappijen van Shell.



Bij dit pleidooi komen enkele juridische voorvragen aan de orde waarover door het Hof
een besluit moet worden genomen voordat de beroepsprocedures later dit jaar of volgend
jaar worden vervolgd.



In dit feitenoverzicht treft u achtergrondinformatie aan over de zaken zelf en de
belangrijkste kwesties waarover het gerechtshof zich na dit pleidooi moet uitspreken.

Voorgeschiedenis van de procedure:


In 2009 zijn Milieudefensie (MD), de Nederlandse tak van Friends of the Earth, en vier
Nigeriaanse ingezetenen in Nederland procedures gestart tegen RDS, SPDC, The “Shell”
Transport and Trading Company Ltd. en Shell Petroleum N.V, wegens beweerde
milieuschade uit vier olielekkages die zich tussen oktober 2004 en november 2007 in Nigeria
hebben voorgedaan. Zoals bij elke lekkage die vanuit haar operaties plaatsvindt, heeft SPDC
ook deze drie locaties waar de olielekken zich hebben voorgedaan, opgeruimd. De
Nigeriaanse regelgevende instanties hebben dit gecertificeerd.



In januari 2013 heeft de rechtbank bepaald dat alle lekkages in deze zaken door sabotage
waren veroorzaakt. Vier van de vijf aanklachten werden afgewezen. In de vijfde zaak
oordeelde de rechtbank anders en stelde dat SPDC meer had kunnen doen om sabotage aan
de wellhead in Ikot Ada Udo te voorkomen . Daar draaiden saboteurs de afsluiter van de
pijpleiding bovengronds met een Engelse sleutel open. In 2010 heeft SPDC maatregelen
getroffen om deze put permanent af te dichten. De rechtbank heeft dit onderkend.



In alle zaken zijn de vorderingen tegen de (voormalige) moedermaatschappijen waaronder
RDS afgewezen.



In mei 2013 zijn MD en de eisers tegen de afwijzende uitspraken in beroep gegaan. SPDC
heeft daarop beroep aangetekend in de Ikot Ada Udo‐uitspraak, onder meer aanvoerend
dat de rechtbank niet bevoegd was om over SPDC te oordelen .Wij zijn van oordeel dat
beschuldigingen betreffende Nigeriaanse aanklagers bij een geschil met een Nigeriaanse
onderneming over zaken die in Nigeria hebben plaatsgevonden, in Nigeria dienen te worden
gehoord.



De partijen hebben op 7 oktober en 9 december 2014 conclusies in de beroepszaken
ingediend.
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Diefstal van ruwe olie/sabotage:


De rechtbank heeft vastgesteld dat de olielekkages uit deze zaken door sabotage zijn
veroorzaakt en dit is bewezen met, onder meer, videomateriaal en officiële documenten
zoals verschaft door de Nigeriaanse autoriteiten.



Milieudefensie houdt vol dat SPDC aansprakelijk is op grond van nalatigheid wegens het niet
voorkomen van sabotage.



De Nigeriaanse wet ondersteunt dit argument niet. Sabotage ontheft de operator van
aansprakelijkheid. SPDC is geen compensatie verschuldigd in geval van de illegale activiteiten
van oliedieven en saboteurs aangezien de Nigeriaanse wet dergelijk illegaal handelen ferm
en bewust ontmoedigt.



Evenals bij elke lekkage die vanuit haar operaties plaatsvindt, heeft SPDC alle drie locaties
waar de olielekken zich hebben voorgedaan, opgeruimd. De Nigeriaanse regelgevende
instanties hebben dit gecertificeerd.



SPDC heeft zich sterk ingespannen om de Nigeriaanse regering, internationale instanties
zoals de VN, de media, het maatschappelijk middenveld en internationale NGO’s van het
vraagstuk bewust te maken.



In 2014 heeft de joint venture waar SPDC deel van uitmaakt een reeks overeenkomsten
ondertekend met gemeenschappen in Ogoniland,waar de laatste jaren de hoogste aantal
diefstallen zijn geweest. De joint venture financieert ongewapende burgerpatrouilles die
aanvallen op pijpleidingen en verdachte activiteiten rechtstreeks aan de veiligheidstroepen
melden.



SPDC heeft voorts in samenwerking met het bestuur van Rivers State een
bewustzijnscampagne onder de bevolking gevoerd om de Ogoni‐jeugd te wijzen op de
milieu‐ en gezondheidsrisico’s van het saboteren van pijpleidingen. De campagne is in maart
2014 van start gegaan, en aan het eind van het jaar hadden er ruim 7000 mensen aan
deelgenomen. LiveWIRE, het programma van Shell voor jonge ondernemers, werd in 2014
ook naar Ogoniland uitgebreid met als doel de levensstandaard te verhogen en diefstal van
ruwe olie terug te dringen door het bevorderen van alternatieve manieren om in het
levensonderhoud te voorzien.

Beweringen van MD als zou SPDC tegen de rechtbank hebben gelogen:


Wij wijzen iedere suggestie ten stelligste af als zou SPDC willens en wetens valse of
misleidende informatie aan de rechtbank hebben verstrekt. Vandaag zullen wij bij het Hof
een video afspelen die de betreffende installaties laat zien en die bewijst dat de door Shell
ingediende stukken correct zijn.
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Beschuldigingen dat de pijpleidingen van SPDC slecht onderhouden/operationeel onveilig zijn:


Wij wijzen iedere suggestie van de hand als zou SPDC willens en wetens een pijpleiding blijft
gebruiken die operationeel onveilig is. De staat van de pijpleiding wordt regelmatig
gecontroleerd.
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