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Hof stelt Shell aansprakelijk voorde
milieuschadedoorolielek inNigeria
Bert vanDijk
Amsterdam

DeNigeriaansedochter vanolie- en
gasmultinational Shell is aansprakelijk
voorde schadedoor eenaantal grote
olielekkagesdie tussen2004en2007 in
tweedorpen inNigeriahebbenplaats-
gevonden.DatheefthetGerechtshof in
DenHaaggisteren inhogerberoepbe-
paald.

De uitspraak betekent dat de dochter
maatschappij van Shell een schadever
goedingzalmoetenbetalenaanboeren
inNigeria.Dehoogtedaarvanwordtlater
vastgesteld ineenafzonderlijkeschade
procedure.
‘Dit is een behoorlijke dreun voor

Shell’, zegt Cees van Dam, hoogleraar
onderneming enmensenrechten aan
de RotterdamSchool ofManagement.
‘Shell heeft altijd heelmakkelijk geroe
pen“sabotage”,maarheeftdathierniet
hard kunnenmaken. Het bedrijf heeft
daarvoorookgevraagde informatieniet
overhandigd.’
‘Na jarenlang procederen is er ein

delijk gerechtigheid voor veel vanmijn
cliënten, alleende zaak in IkotAdaUdo
loopt nog door. Niet alleen is Shell aan
sprakelijk voordeolievervuilingenkrij
genmijn cliëntenwaar ze recht opheb
ben, ook bewijst deze zaak dat onze
bedrijven zich verantwoordelijk moe
ten gedragen in het buitenland’, aldus
ChannaSamkalden,deadvocaatvande
Nigeriaanseboeren enMilieudefensie.
Shell Nigeria heeft volgens het Ge

rechtshof niet buiten redelijke twijfel
kunnen aantonendat de lekkages door
sabotage zijn veroorzaakt.Weliswaar is
sabotagedewaarschijnlijkstehypothese,
maar het bedrijf kan dat niet onomsto
telijkbewijzen, zooordeelthetHof.Het
Gerechtshofheeftdriedeskundigenon
derzoek laten doen naar de lekkages.
Vanwege de veiligheidssituatie inNige
ria hebben deze experts niet ter plekke
kunnenkijkenenhebbenzeonderzoek
moetendoenaandehandvandocumen
tendie aanhen zijn verstrekt.
Het Gerechtshof oordeelde ook dat

Shell niet goed heeft gereageerd op de
lekkages.Hetbedrijfhadgeenlekdetec
tiesysteem geïnstalleerd, waardoor het
bedrijf, vanwege demoeilijke toegang
totdepijpleiding, te laat reageerde.Dat

De uitspraak wordt
gezien als een
principiële stap en
een doorbraak voor
de slachtoffers

hetbedrijfgeenlekdetectiesysteemhad
entotopdedagvanvandaagnietheeft, is
volgenshetHofeenonrechtmatigedaad.

Shellmoetnualsnogzo’nlekdetectie
systeem installeren, zo beveelt hetHof,
dat oordeelt dat op hetmoederbedrijf
Shelleenzorgplichtrust.Omdatdedoch
terheeftnagelatenzo’nsysteemteinstal
leren, wordt de moedermaatschappij
eenbevel opgelegdomervoor te zorgen
dat dat systeemerkomt.

VolgensVanDamisdiespecifiekeuit
spraakvanhetHofbijzonderomdathet
de eerste keer is dat een hoofdkantoor
zo verantwoordelijk wordt gehouden
voor een dochtermaatschappij. ‘Het is
daarmeeookeenprincipiëleuitspraak.
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Bedrijvenkunnenzichnietmeerachter
de concernstructuur verschuilen als er
bij een dochterbedrijf ietsmisgaat. Dat
betekenteenbelangrijkeverhogingvan
het aansprakelijkheidsrisico.’

Nicola Jägers, hoogleraar internatio
nalemensenrechten aan Tilburg Uni
versiteit, noemtdeuitspraak een ‘door
braak’voorslachtoffers. ‘Erwordtalheel
lang geprobeerd hoofdkantoren van
multinationals aansprakelijk te stellen
voormisstandenbijdochtermaatschap
pijeninanderelanden.Vaakluktdatniet
en soms loopt dat uit op een schikking,
maarnu is er echt eendoorbraak.’

Of deze uitspraak veel nieuwe zaken
tegen multinationals zal opleveren is
nog de vraag. ‘Er wordt wel een belang
rijke deur opengezet. Voor eisers biedt
het zekermogelijkheden,maar je hebt
heel veel geld en een lange ademnodig
omtegenmultinationalseenzaaktevoe
ren’, aldusVanDam.
Milieudefensie spande in 2008 na

mensvierNigeriaanseboerenderechts

zaakaantegenShell.Shellheeftaanspra
kelijkheid altijd van de hand gewezen.
De lekkages zijn volgenshetbedrijf ver
oorzaaktdoorsabotage. ‘Wedenkennog
steeds dat de lekkages zijn veroorzaakt
door sabotage’, zo liet Shell Nigeria gis
terenweten in een schriftelijke reactie.

‘Wezijndaaromteleurgestelddathet
Gerechtshofandersoordeeltoverdeoor
zaakvandelekkagesenoverdeaanspra
kelijkheid van Shell Nigeria.’ Sabotage,
oliediefstalen illegale raffinagezijnvol
genshetbedrijf groteuitdagingen inde
Niger Delta. In 2019 zou ongeveer 95%
van alle lekkages bij Shell Nigeria het
gevolg zijn van criminele acties.
Het Hof oordeelde dat bij een olie

lekkageineenderdedorpinNigeriawel
is vastgesteld dat er sprake is van sabo
tage.DatsluitnietuitdatShell aanspra
kelijk isvooronzorgvuldighandelen.Die
mogelijkheidgaathetHofnogonderzoe
ken. ‘OfdatbetekentdatShellnietschul
dig is, valt nog tebezien’, aldushetHof.
De zaakgaat opdit puntnogdoor.
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