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AMSTERDAM– Shell heeft in Nigeria veel te 
stellen met de grootschalige diefstal van ruwe 
olie. Zoveel zelfs, dat de oliemaatschappij de 
mogelijkheid onderzoekt synthetische 
markeerstoffen toe te voegen aan haar olie. 
 

Markeerstoffen moeten het mogelijk maken te 
achterhalen welke oliestromen gestolen zijn. Ook wil 
Shell bijdragen aan de inzet van satelliettechnologie 
voor de kust om schepen die de olie afvoeren te 
betrappen. 
 
Dat heeft president-directeur Dick Benschop van 
Shell Nederland gisteren gezegd in een discussie 
van de Society for International Development aan 
de Vrije Universiteit. Nigeria en andere overheden 
moeten volgens Benschop in internationaal verband 
ingrijpen om de ‘criminele bendes’ een halt toe te 
roepen. 
 
Die voeren hun buit inmiddels in heuse olietankers 
het land uit. Vorige week werd daarover al alarm 
geslagen door Shell Nigeria. Het verlies door 
diefstal is de laatste tijd opgelopen tot zestigduizend 
vaten per dag.  
 
Dat zou gaan om zes procent van wat Shell totaal 
aan olieproducten wint in Nigeria. Benschop, 
voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
spreekt van een ‘internationale samenzwering’ die 
de stabiliteit van de hele regio in gevaar brengt. Hoe 
dan ook is het voor een bedrijf een te groot 
vraagstuk om alleen de baas te worden, volgens 
Benschop.  
 
Benschop deed zijn uitspraken in een debat over de 
vraag hoe ver de verantwoordelijkheid voert van het 
bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Het verwijt dat 
Shell grote schade toebrengt in Nigeria –aan het 
milieu, door sociale ontwrichting en schending van 
de mensenrechten–wordt door de oliemaatschappij 
consequent weggewoven door te wijzen op dieven 
en ‘saboteurs’, die de ruwe olie in het binnenland 
raffineren tot een primitief soort diesel en niet malen 
om de rommel die ze achterlaten.  
 
Het vaste verweer van Shell is dat het de 
milieuschade verhelpt en compensatie betaalt, tenzij 
sprake is van sabotage. In een slepend proces heeft 
de rechter in Den Haag Shell Nigeria onlangs 
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding 
aan één Nigeriaanse boer vanwege de 
milieuschade die is aangericht door lekkages. In 
drie andere gevallen ging Shell vrijuit, evenals het 
moederbedrijf. 
 
Het bracht GroenLinksleider Bram van Ojik ertoe de 
vraag op te werpen of Nigeria niet beter af zou zijn 
zonder Shell en de oliewinning. Het moederbedrijf 
blijft bovendien te vaak buiten schot doordat het aan 
transparantie 

ontbreekt, vindt Van Ojik.  
 
Maar volgens Benschop is Nigeria erbij gebaat als 
Shell blijft. Shell biedt de lokale economie toegang 
tot energie, klandizie voor toeleveranciers en 
ontwikkelingsprojecten. “Ons tijdelijk terugtrekken 
zou niet werken. Olie is de levensader van de 
Nigeriaanse economie. De productie zou gewoon 
doorgaan.” 


