8

De wereld over

Donderdag 31 januari 2013 |

Internationaal

Internationaal

Multinationals, een
beetje opletten nu
Shell is niet
aansprakelijk voor
de olielekkages in
Nigeria, bepaalde de
rechter gisteren.
Maar de tijd is voorbij
dat multinationals
hun gang kunnen
gaan in arme landen.
TOON BEEMSTERBOER
Redacteur Afrika
Den Haag. Het was een onwennige
ontmoeting gisteren na het vonnis in
de rechtszaak tegen Shell. Buiten de
Haagse rechtbank stond de Nigeriaanse boer Eric Dooh met zijn blauwe
gewaad, hoge hoed en gouden, rode
en witte kettingen te blauwbekken,
toen Allard Castelein, vice-president
Milieuzaken van Shell, kwam aangelopen. De in donker pak gestoken
Castelein stak zijn hand uit, die Dooh
weifelend aannam.
Dooh is een van de vier Nigerianen
die samen met Milieudefensie Shell
had aangeklaagd voor schade door
olielekkages in de Nigerdelta. Terwijl
hij probeerde uit te leggen hoe zijn
dorp en gemeenschap lijdt onder de
vervuiling, benadrukte Castelein dat
Shell meer dan ooit bereid is om de
olie op te ruimen, maar niets kan
doen aan de sabotage van pijpleidingen zonder medewerking van lokale
gemeenschappen.
Dooh was duidelijk teleurgesteld
dat Shell niet aansprakelijk is gesteld
voor de olielekkage in zijn dorp Goi.
Het was sabotage, zei de rechter, geen
gebrekkig onderhoud. Het Nigeriaanse dochterbedrijf van Shell moet
slechts in één geval schadevergoeding
betalen, wegens nalatigheid bij het
opruimen van gelekte olie.
Toch spreken experts op het gebied
van internationaal recht van een
baanbrekend vonnis. Multinationals
konden decennialang hun gang gaan
in arme landen met een zwakke
rechtsstaat. Ze verscholen zich achter
hun internationale aard: hun dochterondernemingen vallen onder andere nationale jurisdicties.
Ook nu betoogde Shell niet verantwoordelijk te zijn voor wat haar Nigeriaanse dochter doet. „Milieudefensie
veegt alle Shell maatschappijen op
één hoop en miskent daar mee dat het
aparte vennootschappen zijn”, zo
stond in de pleitnota. Maar de recht-
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bank in Den Haag verklaarde in 2009
wel degelijk bevoegd te zijn om zich
uit te spreken over de zaak.
„Het is dus mogelijk voor mensen
uit Nigeria om in Nederland een Nigeriaans bedrijf aansprakelijk te stellen voor wat er in Nigeria gebeurt”,
zegt Menno Kamminga, hoogleraar
internationaal recht in Maastricht. Er
moet wel een Nederlandse link zijn;
het Nigeriaanse dochterbedrijf is 100
procent eigendom van het Nederlands-Britse Shell.
Het is volgens juriste Liesbeth Enneking van de Universiteit Utrecht
bijzonder dat het überhaupt tot een
vonnis is gekomen. De afgelopen tien
jaar zijn meer dan honderd claims tegen multinationals ingediend in het
Westen. „Maar de zaken die daadwerkelijk tot een vonnis zijn gekomen,
zijn op de vingers van één hand te tellen. En dan is ook nog één van de vijf
claims toegewezen.”
Deze zaak toont aan dat het loont
om een claim in te dienen voor een
Nederlandse rechtbank. „Het rechtssysteem in westerse landen, zoals
Nederland, is beter dan in de meeste
ontwikkelingslanden en slachtoffers
kunnen op meer empathie rekenen,
als het gaat om bescherming van
mensenrechten”, zegt hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan
Knoops. „De deur is op een kier gezet
voor meer claims tegen multinationals, al kunnen die niet zomaar worden verzilverd.”
Maar er is niet zomaar een rechtszaak, een probleem voor eisers is het
rechtsysteem. Bij internationale aansprakelijkheidszaken is het lokale

Wij zeggen fuck tegen alles
Het zware geweld in
Egypte gaat door.
De nieuwste
relschoppers zijn die
van het Black Bloc.
Ze vormen een
perfecte vijand voor
de Moslimbroeders.

recht van toepassing. Dat was in dit
geval het Nigeriaanse recht, dat een
beperkte aansprakelijkheid kent. Milieudefensie hoopte de NederlandsBritse moedermaatschappij van Shell
aansprakelijk te stellen, maar de rechter wees dit af. Allereerst omdat er
sprake was van sabotage, maar ook
omdat het moederbedrijf volgens het
Nigeriaanse recht in principe niet
verantwoordelijk is voor de schade
die het dochterbedrijf aanricht.
Maar dit kan bij toekomstige zaken
anders uitpakken, zeker als er een ander rechtsysteem van toepassing is.
„De rechter heeft wel degelijk serieus
naar de aansprakelijkheid van het
moederbedrijf gekeken”, zegt Enneking. „Het vonnis verwijst ook expliciet naar een zaak in Engeland. Het
Britse mijnbedrijf Cape moest in
2003 21 miljoen pond betalen aan
Zuid-Afrikaanse kompels, die zonder
bescherming met asbest hadden gewerkt. Dit is een signaal aan toekomstige eisers en andere multinationals.”
Kamminga denkt dat dit vonnis
een aanzuigende werking zal hebben.
„Ik voorzie dat meer slachtoffers in
Nederland naar de rechter zullen
stappen. Zeker ook omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof binnenkort
waarschijnlijk de mogelijkheden inperkt om dit soort processen in de VS
aan te spannen. Veel multinationals
hebben in Nederland een brievenbusfirma vanwege de belastingvoordelen. Zal de rechter dat genoeg vinden
om hier een proces aan te spannen?
Nederlandse
advocatenkantoren
kunnen in hun handen wrijven.”

GERT VAN LANGENDONCK
Correspondent Noord-Afrika
Kairo. Hij laat zich M.Z. noemen en
heeft zojuist een dievenwagen van de
Egyptische oproerpolitie gestolen. De
wagen staat nu in lichterlaaie op het
Tahrirplein en honderden jonge betogers dansen eromheen. Wanneer de
benzinetank ontploft, klinkt luid gejoel.
„We hadden er drie gestolen”, zegt
de 23-jarige M.Z. „Maar omdat we in
het zwart waren gekleed, dachten de
andere betogers dat wij politie waren.
Ze hebben de andere wagens in brand
gestoken voor we op het Tahrir-plein
arriveerden.”
M.Z. zegt dat hij een oprichter is
van het Black Bloc: dé nieuwigheid
tijdens de aanhoudende, zware rellen
rond de Egyptische revolutie. Afgelopen vrijdag waren ze plotseling overal te zien: geheel in het zwart geklede
jongeren met zwarte skimutsen over
hun gezicht. „Vrijdag heeft het publiek ons leren kennen, maar het was
niet onze eerste actie”, zegt M.Z. „De
aanval op ikhwanonline, de website
van de Moslimbroederschap, op de
24ste? Dat waren wij.”

De term Black Bloc komt van de
Europese anarchistenbeweging en
maakte een comeback tijdens de antiglobalistische betogingen in de jaren
negentig. Het is in essentie een techniek om tijdens gewelddadige betogingen de identiteit van demonstranten te verhullen, geen beweging.
M.Z. geeft toe dat de Egyptische variant ‘Black Bloc light’ is. „Laten we
zeggen dat we 50 procent van de
Black Bloc-ideeën hebben overgenomen. Wij zijn wél een beweging. En
we hebben ook afgesproken dat we
geen privé-eigendom gaan vernielen,
alleen wat aan de staat of de Moslimbroederschap toebehoort.”
Het idee is gegroeid vanuit de
vaststelling dat er twee jaar na de val
van Mubarak weinig ten goede is veranderd. „Het politieke proces heeft
niets opgeleverd. Dus wij zeggen fuck
tegen alles.”
Het Black Bloc wordt door velen
geassocieerd met de ultra’s, de voetbalsupporters. Dat is maar gedeeltelijk zo, zegt M.Z. – zelf een ultra van
de club Al-Ahly en een overlevende
van het bloedbad in Port Said vorig
jaar. „Het probleem is dat de ultra’s
van gerechtigheid voor Port Said hun

RECHTER: OLIELEKKAGES WAREN HET GEVOLG VAN SABOTAGE

.cernHetShell
Nederlands-Britse olieconis niet aansprakelijk

voor olielekkages in het zuiden
van Nigeria. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald. In één geval is Shell Nigeria
wel veroordeeld tot het betalen
van schadevergoeding aan een
Nigeriaanse boer wegens nalatigheid bij het opruimen van een
olielekkage.

.boeren
Samen met vier Nigeriaanse
en vissers had Milieude-

fensie Shell aangeklaagd voor
schade die Nigerianen hebben geleden als gevolg van de lekkages.

.lekkages
Volgens de rechter waren alle
het gevolg van sabotage
en niet van gebrekkig onderhoud.

En op grond van het Nigeriaanse
recht is een olieconcern niet aansprakelijk voor lekkages die door
sabotage zijn ontstaan. De rechter
oordeelde dat Shell in vier van de
vijf zaken genoeg had gedaan om
sabotage van ondergrondse pijpleidingen te voorkomen.

.dingShellbetalen
moet wel schadevergoevoor twee lekkages

bij het dorp Ikot Ada Udo, omdat
het bedrijf de zorgplicht heeft geschonden. Die houdt in dat een
oliebedrijf onder bepaalde voorwaarden een sabotage had moeten voorkomen. In Ikot Ada Udo
had Shell een olieput verlaten, die
in 2006 gemakkelijk met een sleutel is opengedraaid. Pas vier jaar
later heeft Shell dat lek gedicht.
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Arrestaties
OM wil ruimere regels
bij bordelen voor kroongetuige
Zes mensen zijn gisteren opgepakt
voor grootschalige financiële
fraude.

Procureur-generaal wil dat verdachten die met justitie samenwerken
geheel vrijuit kunnen gaan.

Amsterdam. Zes mensen worden
ervan verdacht zwart geld in de legale prostitutie te hebben geïnvesteerd.
Op 33 locaties in heel Nederland,
waaronder enkele seksclubs, werden
doorzoekingen verricht. Bij de actie
zijn meer dan driehonderd agenten,
rechercheurs en FIOD-medewerkers
ingezet. De zes zouden sinds 2001
met diverse bedrijven in binnen- en
buitenland een zwartgeldcircuit hebben gecreëerd. Het zwarte geld werd
geïnvesteerd in legale prostitutie. De
fraude kwam aan het licht na een onderzoek naar ongebruikelijke financiering van vastgoed. Meer dan
dertig woningen, panden en loodsen
zijn doorzocht. NOVUM

Den Haag. Het Openbaar Ministerie
wil meer mogelijkheden om deals
met kroongetuigen te kunnen sluiten. Met ruimere regels zijn volgens
het OM meer strafzaken op te lossen.
Dat zegt procureur-generaal Marc
van Nimwegen. Het OM wil dat verdachten die met justitie willen samenwerken door belangrijke informatie te verstrekken over strafbare
feiten, geheel vrijuit kunnen gaan.
De officier van justitie moet in dit
soort gevallen bij de rechter „schuldigverklaring zonder straf kunnen
eisen”, zegt Van Nimwegen. Nu mag
een verdachte hooguit de helft van de
straf als ‘korting’ krijgen.
Het OM wil ook vaker deals kun-

nen sluiten. Nu mag de officier van
justitie alleen een kroongetuige inzetten bij delicten waar een celstraf
van minimaal acht jaar op staat. Van
Nimwegen: „Die grens zou omlaag
kunnen. Wij willen bijvoorbeeld ook
bij financieel-economische criminaliteit deals kunnen sluiten.” De afgelopen jaren zijn volgens hem verschillende strafrechtelijke onderzoeken
mislukt doordat justitie geen deals
kon sluiten met getuigen.
Het pleidooi van het OM voor
meer bevoegdheden komt nadat de
Amsterdamse rechtbank vonnis heeft
gewezen in het zogeheten Passageproces. Drie verdachten werden veroordeeld tot levenslang wegens liquidaties in de onderwereld. Het bewijs
in deze zaak steunde voor een groot
deel op verklaringen van kroongetuige Peter La S. NRC

Activisten van het in het zwart gehulde Black
Bloc willen met geweld het regime van moslimbroeder Morsi ten val brengen. FOTO AP
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NIEUWE ARMEN SOLDAAT

Record spots
Super Bowl

De 26-jarige Amerikaanse soldaat Brendan Marrocco verloor
in 2009 al zijn ledematen bij een
aanslag in Irak. Door een dubbele
armtransplantatie heeft hij weer
armen, van een donor. In dertien
uur heeft een team van zestien
artsen de armen bevestigd aan
het lichaam van de ex-soldaat.
Het duurt een jaar voordat hij zijn
nieuwe armen kan gebruiken.

Miljoenen voor reclames tijdens de
finale van het American football.
Amsterdam. Enkele sponsors van
de Super Bowl besteden dit jaar een
recordbedrag van 4 miljoen dollar
per spotje aan hun reclames rondom
de finale van het American football.
Ze rechtvaardigen dat bedrag met de
verwachting dat de spots kijkers naar
hun sites zullen sturen, zeggen de
adverteerders tegen persbureau
Bloomberg. De Super Bowl, die zondag is, trekt jaarlijks meer dan 111
miljoen kijkers in Amerika. Gemiddeld betalen bedrijven aan CBS 3,75
miljoen dollar voor een spotje van 30
seconden. Dat is 7,1 procent meer
dan in 2012. De reclames brachten
toen in totaal 262,5 miljoen dollar
op. De finale gaat tussen San Fransisco 49ers en Baltimore Ravens. NRC

Ondertussen op het schoolplein

Nederland

Citotoets stelen is echt niet zo moeilijk
p elk schoolplein is de diefstal
O
hét gesprek deze ochtend. In ieder geval onder kinderen in groep 8.

En hun ouders. Het gaat over de vragen uit de Citotoets van 2013. Die
zijn gestolen en bleken op internet
450 euro waard. Komende dinsdag
moeten 165.000 scholieren aan de
driedaagse toets beginnen.
Leraren van de Nieuwe Park Rozenburgschool in Rotterdam spraken
er over tijdens een reguliere vergadering. Ze lazen het nieuws en vonden
het ‘bizar’. Wie doet zoiets? De toets
bestaat al zo lang en dit is nog nooit
gebeurd, zegt het Cito.
De Citotoets is de afgelopen jaren
steeds belangrijker geworden. Populaire middelbare scholen eisen een
bepaalde minimumscore voor nieuwe leerlingen. „Als je de Citotoets zo
belangrijk maakt, dan wordt het vanzelf een gewild item voor dieven”,

zaak hebben gemaakt. Ons doel is het
regime zelf ten val te brengen.”
De verkopers op Tahrir gaan erin
mee: wie 5 pond (60 eurocent) neertelt voor een zwarte skimuts kan zich
Black Bloc noemen. M.Z. schat dat de
echte Black Bloc’ers met honderd à
tweehonderd zijn. „We hebben drie
groepen in Kairo en een in Suez waarmee we onze acties coördineren. We
spreken elkaar alleen met de initialen
aan, maar de identiteit van nieuwe leden moet altijd bekend zijn bij zeker
één bestaand lid.”
Die voorzorgsmaatregelen zijn er
niet zomaar. Egyptes procureur-generaal heeft deze week de arrestatie
van alle Black Bloc’ers bevolen. Hij
beschuldigde de beweging van terroristische activiteiten. Hij waarschuwde ook tegen het dragen van zwarte
kleren.
In een opiniestuk in de Daily News
omschrijft blogger en politicus
Mahmoud Salem het Black Bloc als
nuttige idioten die zich perfect lenen
voor het nieuwe vijandbeeld voor het
regime. „Aan de ene kant: een anarchistische groepering die politie en
infrastructuur aanvalt, aan de andere
kant: de Moslimbroederschap die
altijd roept om stabiliteit.”
M.Z. kent de kritiek dat het Black
Bloc de revolutie en de oppositie in
diskrediet brengt. Het kan hem niets
schelen. „Wat ze over ons gaan
zeggen is precies wat Mubarak en na
hem het leger en de Moslimbroederschap altijd hebben gezegd over de
revolutionairen.”
Het Black Bloc illustreert hoe
Egypte afglijdt naar een situatie waar
mensen het recht in eigen hand nemen en milities actief zijn. Dinsdag
kondigden de Hazemoon, de aanhangers van de salafistische politicus Abu
Ismail, de oprichting aan van ‘White
Bloc’ om de politie te helpen bij de arrestatie van Black Bloc’ers. De Hazemoon zijn een militie die liberale partijen en mediagebouwen heeft belaagd. De ultra’s zijn een militie. En
de mensen uit Port Said die de gevangenis aanvielen om familieleden te
bevrijden zijn ook een militie.
Maar de grootste militie is de Moslimbroederschap van president Morsi, zegt M.Z. „Zij zijn begonnen toen
ze in december hun stoottroepen op
ons afstuurden om met geweld de zitstaking bij het presidentieel paleis te
beëindigen.”
Waar eindigt het allemaal? Tijdens
de diefstal van de drie politiewagens
op maandagavond werd een politieman ontvoerd en zwaar toegetakeld.
Dat maakt deel uit van een onvermijdelijke escalatie van het geweld, vindt
M.Z. „Zolang de politie niet met
scherp op ons schiet, gaan wij dat ook
niet doen. Maar als het zover komt,
dan zijn wij er klaar voor.”

dacht Jan Trommel, directeur van basisschool De Notenkraker in Rotterdam toen hij van de diefstal hoorde.
„De toets is té belangrijk geworden.
Het moest een keer gebeuren.”
De opgaven stelen hoeft niet eens
zo lastig te zijn. De toetsen worden
weken van te voren gewoon met de
post verstuurd naar de ongeveer
7.000 basisscholen in Nederland.

Trommel struikelde een paar weken geleden over een paar kartonnen
dozen in de schoolbibliotheek. „Het
bleken de toetsen. Iemand had de dozen aangenomen van de bezorger en
ze daar neergezet. Alles zat dicht en
ik heb ze meteen in de kluis gezet.
Maar zo gaat dat dus. Als je wilt frauderen, is het reuze makkelijk.”
Niet alleen de kinderen, ook de
scholen worden op de resultaten van
de Citotoets afgerekend. Ouders kijken bij de keuze voor een school naar
de gemiddelde Citoscore. Trommel:
„Als je als school te laag scoort, heb je
meteen de Onderwijsinspectie op je
dak. Dat hebben wij ook gehad. Dan
moet je maar zien uit te leggen dat de
kinderen op deze school vaak met
minder bagage binnenkomen en dat
wij dus veel aan een kind toevoegen.”

SHEILA KAMERMAN

Staatssecretaris: rapport
ProRail moest naar Kamer
Staatssecretaris Mansveld hield kritisch rapport over spoorbeheerder
achter voor de Tweede Kamer.
Amsterdam/Den Haag. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur, PvdA) had de Tweede Kamer
moeten informeren over een kritisch
inspectierapport over het onderhoud
van het spoor. Dat schreef zij gisteren
in een brief aan de Tweede Kamer.
Mansveld heeft het rapport van de
Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) over ProRail gisteren alsnog
naar de Kamer gestuurd, nadat
de Volkskrant daar over berichtte. Kamerleden van de oppositie eisten
daarop uitleg. Het rapport dateert
van juni vorig jaar en waarschuwt dat
de veiligheid op het spoor in het geding is omdat spoorbeheerder ProRail te veel op de prijs van onderhoud

let, en te weinig op de kwaliteit.
De inspectie levert in het rapport
stevige kritiek op ProRail. De aanbestedingsprocedure voor spooronderhoud, zo stelt de inspectie, zorgt voor
„risico’s die invloed hebben op de
veilige berijdbaarheid”.
In december schreef Mansveld al
een brief over de actuele stand van
zaken van het spooronderhoud. Zij
heeft het rapport van ILT uit juni
toen niet genoemd, omdat ProRail al
aan de slag was gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. Het ‘beeld’
dat in het rapport werd geschetst,
was hierdoor ‘reeds achterhaald’,
schrijft ze in haar brief aan de Kamer.
Tweede Kamerlid Farshad Bashir
(SP) noemt het „een politieke doodzonde” van Mansveld dat zij het rapport eerder niet naar de Tweede Kamer stuurde. NRC

