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Definities en Disclaimer
Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves
of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange
Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie
en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften
van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term
“resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede
bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en
het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.
De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten.
In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve
gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het
algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen
in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn.
Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende
maatschappij(en) gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shelldochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin
Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft. Maatschappijen waarin Shell
gedeelde overwegende zeggenschap heeft, worden als “entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap”
aangemerkt en maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen
overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht
worden entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap en geassocieerde deelnemingen tevens aangemerkt als
volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt
ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of
onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.
Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten
van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan historische feiten zijn of
kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen
geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames
van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor
de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze
mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen
behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan
marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties

en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen
zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”,
“doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel
stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”,
“zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn
op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van
die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder
(maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar
de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen;
(f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s;
(h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle
onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden
en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke
ontwikkelingen waaronder maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en
financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s
van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of
versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en
(m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt
of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de
toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op
de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de
toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December,
2014 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een
uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te
worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van de
desbetreffende persberichten. Noch Royal Dutch Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige
verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien
naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze
risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op
de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.
Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik
door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse
beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F,
File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov.
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Brand bij Chemie-Pack: veelgestelde vragen
11/01/2011
Shell Moerdijk is geschokt door de brand bij het chemiebedrijf Chemie-Pack.
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Shell is zich terdege bewust van de risico’s die voortvloeien uit de
bedrijvigheid in de chemische sector en werkt continu aan het verbeteren van het veiligheidsniveau.
Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack hebben wij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.
De lijst kunt u via deze link vinden. In deze lijst behandelen we de veiligheid bij Shell Moerdijk, en onze
betrokkenheid bij de brand – zo heeft onze Bedrijfsbrandweer op verzoek van de overheid geholpen bij
de brandbestrijding.
Er is ook een aantal zaken waarop we niet kunnen ingaan:
nn We

beperken ons tot zaken die op Shell Moerdijk betrekking hebben. We doen geen uitspraken over

andere bedrijven of instanties, noch over incidenten die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.
nn In

verband met de lopende onderzoeken van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie

Openbare Orde en Veiligheid naar de brand bij Chemie-Pack, geven wij bijvoorbeeld ook geen
commentaar over de brand, mogelijke oorzaken, de brandbestrijding, de gevolgen, de communicatie en
de eventuele aanwezigheid en impact van gevaarlijke stoffen.
Mocht u vragen missen, dan kunt u die sturen aan infopernismoerdijk@shell.com met als onderwerp Brand
Chemie-Pack.
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Wel sirenes, geen alarm
22/01/2011
Bij een oefening op een van onze fabrieken is een sirene langer afgegaan
dan gepland.
Er was echter geen alarm. Een monteur heeft de storing ondertussen verholpen.
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Veertig jaar trouwe dienst
25/02/2011
Hij is op. Na veertig jaar trouwe dienst moet
het oude werkpaard van Shell Moerdijk ruimte
maken voor een jonger exemplaar.
Alle betrokkenen zijn het er roerend over eens: het was echt
tijd dat hij ging. We hebben het hier over de locomotief
die na bijna vier decennia rangeren op het terrein van Shell
Moerdijk echt aan vervanging toe is.
Meer dan een jaar is werkvoorbereider Jos Dietvorst, samen
met de reliability engineer Ard Schipper, bezig geweest
met het onderzoek naar de beste locomotief voor de beste
prijs. Voor de afdeling Moerdijk Filling & Dispatch (MFD) is Dietvorst onder andere verantwoordelijk voor het
onderhoud van de locomotief,vandaar dat hij de meest aangewezen persoon was om een nieuwe locomotief
te zoeken.
De locomotief van Shell Moerdijk rangeert alleen op het terrein zelf. De snelheid is gelimiteerd waardoor hij
niet buiten de hekken mag opereren.
Hij vervoert wagons die zijn geladen met bijvoorbeeld styreen, glycolen, ethyleenoxide en propyleenoxide.
Wat maakt een locomotief, naast de technische specificaties, geschikt voor gebruik op Shell Moerdijk?
Dietvorst: “Milieuvriendelijkheid. Deze locomotief heeft zestig procent minder uitstoot en verbruikt veertig
procent minder diesel. Kosten zijn natuurlijk belangrijk - zo heeft deze veertig procent minder onderhoud
nodig - maar we hebben bewust niet gekozen voor een goedkopere motor die meer vervuilde.”
Andere voorwaarden zijn de garantie, de levensduur (geschat op vijfentwintig tot dertig jaar) en het
allerbelangrijkste is de veiligheid.

Filling & Dispatch
MFD staat voor Moerdijk Filling & Dispatch. MFD verzorgt de verladingen voor Shell Moerdijk. In 2010
werden door MFD meer dan 2.525 schepen, 11.700 trucks en 2.100 wagons geladen of gelost.
Meer dan vijftig procent van alle imports/exports van SNC Moerdijk worden door MFD verzorgd, het
overige wordt verpompt via pijpleidingen. In totaal gaat het om zo’n kleine 5000 kiloton aan producten die
de afdeling MFD afgelopen jaar heeft geïmporteerd of geëxporteerd.
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Een baken voor technische vragen
25/02/2011
Klanten die het Shell station aandoen om er een motorolie te kopen, slagen er
doorgaans uitstekend in om een keuze te maken.
Maar soms vindt een klant niet wat hij zoekt of zoekt hij bevestiging van wat hij heeft gekozen. Het Shell
Technisch Informatie Centrum - kortweg TIC - kan in dat geval uitstekende diensten bewijzen.
Het motorolierek op de stations kreeg vorig jaar een strakke indeling waar klanten met behulp van
pictogrammen en kleuren snel tot de juiste keuze kunnen komen.
Maar toch is dit soms niet genoeg. Dany Vlaminck, één van de medewerkers van het TIC: “Zeker klanten die
met het onderhoudsboekje van de auto in de hand gaan shoppen en alles ‘volgens het boekje’ willen.”
Servicemedewerkers op de stations die vragen krijgen over smeermiddelen kunnen klanten doorgaans het
goede antwoord geven, maar zij weten soms niet ‘het fijne’ van techniek.
Vlaminck: “Dat kun je ook niet verwachten. Stations en klanten die het TIC bellen hebben meteen een correct
en beargumenteerd antwoord.”

Specificaties
Vragen over motorolie moeten zorgvuldig worden beantwoord. De motorolie specificaties worden hoe langer
hoe complexer.
Vlaminck: “Vroeger had je vier, vijf oliën en daar kon de automobilist het mee doen. De moderne motoren
worden hoe langer hoe complexer. Er zijn steeds meer ‘moderne snufjes’. De stations kunnen niet al
die specifieke oliën op het schap hebben. Het assortiment in de shops bestaat uit uitstekende oliën die
multifunctioneel en in principe ‘fit-for-purpose’ zijn.”
Klanten die voor het olie schap in de shop staan, komen zelf of na overleg met de medewerkers tot een
goede keuze. En wie ondanks alles toch twijfelt - de Shell Helix Ultra Extra 5W-30 is altijd een goede keuze.
Deze olie is onder de Shell motoroliën hèt paradepaard. Het is Shells meest geavanceerde technologie
voor de meest recente benzine- en dieselmotoren, voor modellen met brandstofinspuiting en uitgerust met
uitlaatgasrecirculatie, katalysator en roetfilter.
Vlaminck: “Maar om zo’n klant gerust te stellen, is contact met TIC heilzaam. Overigens kan de medewerker
dat regelen, maar de klant kan dat ook zelf doen.”

Service
Drie medewerkers bemannen de telefoon van het TIC in het Nederlands en Frans. Het TIC behandelt tot
zeventig cases per dag, uit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Franstalig Zwitserland.
Vlaminck: “Er zijn niet veel maatschappijen die een Technisch Informatie Centrum zoals Shell hebben. Shell
wil zich in de markt blijven onderscheiden door haar uitzonderlijke kwaliteitsproducten. Het TIC maakt deel
uit van deze differentiatie ten opzichte van de concurrerende merken. Het is een service die Shell klanten en
stations biedt. Ik zou zeggen, gebruik het TIC dan ook.”
TIC is te bereiken op

0900 202 2710 (euro 0,10 per minuut) of via shelltechnical-nl@shell.com
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Shell Moerdijk doet mee aan NL DOET
15/03/2011
Shell Moerdijk doet op 18 maart mee aan NL DOET.
Shell Moerdijk organiseert een diner op locatie voor vijftig ouderen uit de omgeving Moerdijk. Vijftien Shellmedewerkers en een aantal lokale aannemers/leveranciers werken hier belangeloos aan mee. De dinerformule
wordt al enkele jaren succesvol toegepast op de locaties van Shell in Den Haag en bij de NAM in Assen.
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens
NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse
organisaties en activiteiten. Shell Moerdijk ziet deelname aan NL DOET als een goede gelegenheid om haar
maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
Om 17.00 uur ontvangen de vrijwilligers de gasten op het Shell-terrein. Het diner wordt muzikaal
opgeluisterd door een van onze medewerkers met een gepensioneerde collega. De bedoeling is om onze
gasten een prettige avond te bezorgen, en vooral om ouderen met elkaar in contact te brengen.
Naast Shell Moerdijk werken ook cateraar Avenance, schoonmaakbedrijf Romaro, koffieautomatenbedrijf
Maas International, Verhuurbedrijf Zuid-Holland en bloemisterij Jan & Ria Kayen belangeloos mee met de
inbreng van vrijwilligers en/of producten.
De deelnemende bedrijven zijn:
nn Shell
nn Avenance
nn Romaro
nn Bloemisterij
nn Maas

Kayen

International

nn Verhuurbedrijf

Zuid-Holland

Het succes van NL DOET blijkt onder andere uit het groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens deze dagen inzet.
Tijdens NL DOET 2010 waren al 150.000 vrijwilligers actief.
Ook leden van het Koninklijke Familie en diverse landelijke en lokale politici staken in de afgelopen jaren hun
handen uit de mouwen.
“Met NL DOET laat het Oranje Fonds zien hoe belangrijk vrijwilligers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt
het bij aan een goed imago van vrijwilligerswerk.”, aldus Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.
Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied en steunt organisaties die een betrokken
samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vrijwilligers vormen de
basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden gesteund.
Met NL DOET geeft het Fonds hier een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds wordt onder andere
gesteund door de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn
beschermpaar van het Oranje Fonds.
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Mogelijk overlast
17/03/2011
Op zaterdag 19 maart wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan een van
onze fabrieken.
Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in de tweede helft van april afgerond.Er wordt alles aan
gedaan om overlast te voorkomen, maar de kans blijft aanwezig dat u enige hinder ondervindt.
De kans bestaat dat er uit veiligheidsoverwegingen moet worden gefakkeld. Daarnaast kunnen bepaalde
werkzaamheden tot geluidsoverlast leiden. Extra verkeer rondom het terrein van Shell Moerdijk wordt
niet verwacht.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze gratis burenlijn
0800-0238044, via de website www.shell.nl/moerdijk of via e-mail infopernismoerdijk@shell.com.
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Op zoek naar 100 nieuwe collega’s!
23/03/2011
Opmerkelijk nieuws van de personeelsafdeling van Shell.
Ondanks het bescheiden economisch herstel zoeken Shell Pernis en Shell Moerdijk dit jaar nog zeker
honderd nieuwe medewerkers. De honderd vacatures zijn ter vervanging van medewerkers die binnenkort
met pensioen gaan en ook om een aantal essentiële disciplines te versterken.
Personeelsmanager Jeroen de Weerd voor Shell Manufacturing in Nederland: “De komende jaren
verwachten we voor Shell Pernis en Shell Moerdijk een opgaande trend in het aantal vacatures. Shell Pernis
en Shell Moerdijk hebben de ambitie om de meest aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven in de
petrochemische industrie.”
Shell heeft in het bijzonder MBO’ers nodig (zowel starters als toekomstige medewerkers met relevante
werkervaring – bij voorkeur in de petrochemische industrie), en daarnaast ook HBO’ers en academici.
De vakdisciplines waarvoor Shell nieuwe collega’s zoekt, zijn:
nn Operatie
nn Electriciteit/Instrumentatie
nn Opwekking

& Distributie – Hoogspanning

nn Onderhoudsmonteurs

in de werkplaatsen en de fabrieken

nn Engineering
nn Technologie

Op 24, 25 en 26 maart is Shell met een team van haar vakmensen aanwezig bij het grote (v)mboberoepenevenement Skills Masters in Ahoy Rotterdam om alles over de banen te vertellen. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom bij stand 227 (www.skillsmasters.nl).
Mensen die niet naar Skills Masters komen, kunnen de vacatures bekijken op de websites www.shell.nl/
pernis en www.shell.nl/moerdijk.
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Diner voor ‘ouderen’
31/03/2011
Het zit nog helemaal goed met de conditie van de senioren uit de omgeving Moerdijk.
Shell Moerdijk organiseerde een diner voor ouderen in het kader van NL DOET. Tijdens het diner werd tussen
de heerlijke vijf gangen door volop gedanst en polonaise gelopen. De sfeer zat er bij gasten en vrijwilligers
goed in.
Naast Shell Moerdijk werken ook cateraar Avenance, schoonmaakbedrijf Romaro, koffieautomatenbedrijf
Maas International, Verhuurbedrijf Zuid-Holland en bloemisterij Jan & Ria Kayen belangeloos mee met de
inbreng van vrijwilligers en/of producten.

Over NL DOET
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens
NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse
organisaties en activiteiten. Shell Moerdijk ziet deelname aan NL DOET als een goede gelegenheid om haar
maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
Het succes van NL DOET blijkt onder andere uit het groeiend aantal vrijwilligers dat zich tijdens deze dagen
inzet. Tijdens NL DOET 2010 waren al 150.000 vrijwilligers actief. Ook leden van het Koninklijke Familie
en diverse landelijke en lokale politici staken in de afgelopen jaren hun handen uit de mouwen. “Met NL
DOET laat het Oranje Fonds zien hoe belangrijk vrijwilligers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt het
bij aan een goed imago van vrijwilligerswerk.”, aldus Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds.
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Omroep Brabant: onjuist bericht
gemeenschappelijke brandweer
07/04/2011
In een bericht van 7 april, stelt Omroep Brabant ten onrechte dat Shell tegen de
vorming van een gemeenschappelijke brandweer op het industriegebied Moerdijk is.
Dat is onjuist. Omroep Brabant heeft selectief een paar zinnen gehaald uit ons antwoord aan hen waardoor
een verkeerd beeld ontstaat.
Wat hebben wij Omroep Brabant dan wel verteld en wat is ons standpunt inzake de eventuele vorming van
gemeenschappelijke brandweer?
Op dit moment ontbreekt nog teveel informatie om daar een oordeel over te kunnen vellen. Onduidelijk is hoe
zo’n gezamenlijke brandweer opgezet en gefinancierd gaat worden.
De Veiligheidsregio heeft hierbij een belangrijke rol te vervullen en is daar ook mee bezig. Op dit moment
kunnen we daarom ook niet zeggen of we voor of tegen zijn. Shell Moerdijk is betrokken bij de gesprekken
met de Veiligheidsregio over de gemeenschappelijke brandweer.
Wat we wél weten is dat we tevreden zijn met de wijze waarop nu onze eigen bedrijfsbrandweer
functioneert. Voor Shell geldt in ieder geval dat veiligheid van onze medewerkers en onze buren de
allerhoogste prioriteit heeft, en daarop willen we op geen enkele manier inboeten.
Denk bijvoorbeeld aan aanrijdtijden van de brandweer. Met onze huidige bedrijfsbrandweer zijn we
verzekerd van korte aanrijdtijden en op dit moment is niet duidelijk hoe dat zou werken bij een gezamenlijke
brandweer.
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Inschrijving ‘Open Dag Chemie’ geopend!
12/04/2011
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de keuken van Shell Moerdijk
tijdens de Open Dag op zaterdag 21 mei 2011.
Meldt u snel aan, want vol = vol!
De minimum leeftijd is 6 jaar, tot en met 16 jaar onder begeleiding van een volwassene. Het jaar 2011 is
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Chemie, met als thema ‘Chemie - ons leven, onze toekomst’.
Eén van de activiteiten is deze Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag en het inschrijfformulier kunt
u vinden op www.shell.nl/moerdijk
of u kunt bellen naar 0168-355520/010-4314127.
De inschrijving is inmiddels gesloten.
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Werkzaamheden afgerond zonder overlast
26/04/2011
De werkzaamheden aan een van onze fabrieken zijn zonder problemen afgerond.
Het extra onderhoud was half maart begonnen. Er werd iets meer gefakkeld dan anders, gelukkig zonder
roet en binnen de vergunde waarden. Het uitstomen van apparatuur heeft nauwelijks tot extra geluid geleid.
Ook de volgende keer werken wordt er hard aan gewerkt om overlast te voorkomen of in ieder geval te
beperken. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze gratis
burenlijn 0800-0238044, of via e-mail infopernismoerdijk@shell.com.
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Milieu Magazine publiceert over Shell Moerdijk
11/05/2011
Groen licht voor ‘de Bubble’
De chemiefabriek van Shell in Moerdijk heeft inmiddels tal van milieu-innovaties op haar naam staan. Het
meest recente staaltje integrale procestechniek is gebaseerd op het ‘Bubble concept’, dat de uitstoot van de
fabriek in zijn geheel beziet. Met deze procesinnovatie ligt een hogere NOx-reductie in het verschiet dan de
nieuwe milieuvergunning oplegt.
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Shell Moerdijk fakkelt kort
28/06/2011
Tijdens het zware onweer van dinsdagochtend 28 juni is een storing opgetreden in
twee fabrieken van Shell Moerdijk.
Als gevolg hiervan was het noodzakelijk om overtollig gas in de fabrieken via de fakkel af te voeren.
Ondertussen draaien de fabrieken weer en is fakkelen niet meer nodig. Er is geen gevaar geweest voor
medewerkers en omgeving.
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Recordproductie Etheenoxide Shell Moerdijk
06/09/2011
Binnen chemie zit het wel goed met de commerciële instelling.
Goede samenwerking tussen de ‘drie-eenheid’ Productie, Supply en Commercie heeft geleid tot een
jaarrecord in de productie van etheenoxide (EO) op Shell Moerdijk.
EO is een basischemicalie voor onder meer verschillende cosmetica, constructiematerialen en remvloeistoffen.
Goof Hagens, Production Supervisor van de MEOD-fabriek (Moerdijk Etheen-Oxide en Derivaten), over
Supply (transport): “Goede logistieke planning is essentieel. Anders loopt de opslag vol en kan je niet
verder produceren.”
Kim Jooste, commercieel manager EO, over Productie: “De fabrieken hebben heel stabiel op een hoog
niveau geproduceerd. We waren daardoor betrouwbaar voor onze klanten.”
Duncan Faile, supply manager EO, over de commerciële kant: “Bij het sluiten van onze chemische fabriek
eind 2009 in Wilton, Engeland, kwamen de meeste klanten dankzij het goede werk van de business en
ondanks de moordende concurrentie naar Moerdijk.”

Opvoeren
Die nieuwe klanten maakten het ook nodig om een recordhoeveelheid te produceren. Supply manager Faile:
“De commercie voerde bij ons soms de druk op om ervoor te zorgen dat we voldoende EO transporteerden
om al onze klanten te kunnen leveren. Dat betekent dat wij naar operatie gingen om te zeggen dat ze de
productie moesten opvoeren. Dat we elkaar zo uitdaagden, heeft geweldig goed uitgepakt.”
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Fakkel bij Shell
16/09/2011
In verband met een verstoring in een van onze fabrieken fakkelt Shell Moerdijk op
vrijdagmiddag 16 september.
We doen ons uiterste best het fakkelen tot een minimum te beperken en wanneer mogelijk te beëindigen.
Fakkelen is een belangrijk veiligheidsinstrument. Door bijzondere omstandigheden kunnen gasvormige
producten soms tijdelijk niet verder verwerkt of opgeslagen worden.
Fakkelen, beheerst verbranden, is dan de veiligste oplossing.
U kunt hier in onderstaande folder meer lezen over fakkelen.
Folder ‘Wat is fakkelen’
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Werkzaamheden bij Shell Moerdijk
21/09/2011
De komende weken zijn we bezig met groot onderhoud aan één van onze fabrieken.
In de eerste helft van november zijn de werkzaamheden afgerond. We doen ons uiterste best om overlast te
voorkomen, maar er bestaat altijd de kans dat we moeten fakkelen of dat we meer geluid produceren.
Omdat we de komende weken 700 extra medewerkers op ons terrein hebben, is er rond Shell Moerdijk
meer verkeer dan anders.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via onze gratis burenlijn
0800-0238044, via de website www.shell.nl/moerdijk of via e-mail infopernismoerdijk@shell.com.
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Shell Moerdijk studeert op
nieuwe energiecentrale
04/10/2011
General Manager van Shell Moerdijk, Joke Driessen, heeft een intentieverklaring
getekend voor een Green Deal met de Nederlandse overheid. Dat deed Joke namens
Shell Nederland B.V. Met deze Green Deals streeft de overheid een verduurzaming
van de samenleving na. Naast Shell zijn er nog vele andere partijen die een Green
Deal sluiten.
Shell brengt twee projecten in die voldoen waaronder een bij Shell Moerdijk. Het betreft een studie naar de
bouw van een 70 MWe warmtekrachtkoppeling installatie (de ‘WKK’), die de gedeeltelijke vervanging van
de bestaande energie-infrastructuur zou moeten vormen.
Een eerste studiefase naar dit project is inmiddels succesvol afgerond en er zullen nog vele fases volgen
voor er een beslissing wordt genomen. Het eerstvolgende stadium behelst het uitwerken van een aantal
verschillende concepten.
Als deze haalbaarheidsstudie klaar is, zal Shell Moerdijk besluiten over het al dan niet uitwerken van één van
de concepten tot een uiteindelijk ontwerp. En als deze fase positief wordt afgerond, zou begin 2013 een
definitief besluit kunnen worden genomen over de investering in de eigenlijke WKK. Volgens de huidige ruwe
schattingen is daarmee een bedrag van circa 150 miljoen euro gemoeid.
Met de voorgestelde WKK kan een reductie in de uitstoot van CO2 worden bereikt van ongeveer 400.000
ton per jaar, 15% van de huidige totale uitstoot van Shell Moerdijk. Ook zal de energie-efficiency van de
Moerdijkse installaties met 10% worden verbeterd.
In de intentieverklaringen is afgesproken dat de overheid, op verzoek van Shell, zich zal inspannen om
belemmeringen die op het gebied van vergunningen zouden kunnen optreden, zoveel mogelijk weg te nemen.

