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In de drang naar industriële ontwikkeling ondermijnt petrochemiereus ExxonMobil de klimaatdoelstellingen. (© Kristof Van Accom (Belga))

Hoe multinationals CO2-uitstoot
laten weglekken in minder strenge

landen

In België investeert de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil miljoenen euro’s in een groene façade.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan laat het alle teugels vieren. Door hun CO2-uitstoot
te verplaatsen naar landen met minder strenge regels ondermijnen multinationals de mondiale
klimaatdoelstellingen.

De Bospolder in Ekeren, een van de weinig overgebleven stukjes natuur in het midden van de Antwerpse
haven, wordt ondersteund door ExxonMobil, een van de grootste petrochemische ondernemingen in de
wereld. De graslanden, bossen en moerassen van de Bospolder liggen slechts op enkele kilometers van de
raffinaderij waar ExxonMobil een breed gamma aan brandstoffen en chemische producten produceert.

https://www.apache.be/subscribe
https://www.apache.be/nieuwsbrief
https://www.apache.be/artikels
https://www.apache.be/homepage
https://www.apache.be/subscribe
https://www.apache.be/auteur/22811


1/19/22, 1:30 PM Hoe multinationals CO2-uitstoot laten weglekken in minder strenge landen | Apache

https://www.apache.be/2022/01/18/multinationals-laten-co2-uitstoot-weglekken-minder-strenge-landen?cdlnk=VHJUMDR0R0ZwZ2hoOStmdlE3RzBYSUxCUFZIbFN2MERrbDZKQjY2L25HY2JJdE93Q0M1UHBuSEh… 2/5

Sinds 2014 heeft de Amerikaanse multinational het peterschap over dit beschermde natuurgebied. Een stukje
'bedrijfsverantwoordelijkheid' waarmee de multinational "het natuurbeheer en -behoud in het gebied
ondersteunt”, staat te lezen op de website van ExxonMobil.

Veel geld heeft het bedrijf daar niet voor over. Volgens Willy Ibens, voorzitter van Natuurpunt Antwerpen
Noord, ontvangt het jaarlijks 5.000 euro van een van de meest winstgevende bedrijven ter wereld. In 2020
draaide ExxonMobil een jaarlijkse omzet van 181,5 miljard dollar, een grote daling tegenover de 265 miljard
dollar in 2019.

“Wij zijn niet afhankelijk van de sponsoring van ExxonMobil voor onze werking, maar het helpt wel om nog
beter onze doelstellingen te realiseren”, zegt Ibens. Een groot deel van de middelen die Natuurpunt
Antwerpen Noord ontvangt, wordt gebruikt voor de aankoop van natuurgebieden in de Antwerpse
noordrand. Het gaat om gemiddeld dertig hectare per jaar. “In die zin betekent elke euro meer inkomsten en
meer mogelijkheden.”

Groene investeringen

De afgelopen vijftien jaar investeerde ExxonMobil 3,6 miljard euro in de zogenaamde verduurzaming van zijn
operaties op de bedrijfssite in de haven in Antwerpen. Een nieuwe warmtekrachtcentrale moest eerst voor
minder uitstoot zorgen en in 2010 volgde een investering in een ontzwavelingsinstallatie die voor
zogenaamd relatief schone diesel zorgt.

ExxonMobil investeerde 1 miljard euro in een koker om zware olie om te
zetten in diesel

In 2019 legde ExxonMobil de eerste steen voor een nieuwe delayed coker unit, een investering van 1 miljard
euro. Die speciale koker zet zware olie om in diesel en 'schonere' brandstof voor de scheepvaart.

Volgens Dave Brownell, senior vicepresident van ExxonMobil Fuels & Lubricants, zal de zwaveluitstoot van
de raffinaderij door die laatste investering met 75% afnemen. “We laten hiermee zien dat we streven naar
schonere energie voor de toekomst", schrijft ExxonMobil op zijn website.

Onlangs kondigde het bedrijf ook nog een nieuw klimaatplan aan in de Verenigde Staten, waar ExxonMobil
zijn hoofdzetel heeft. Het bedrijf wil tegen 2030 een netto-nuluitstoot van broeikasgassen bereiken in zijn
operaties in het Permian Basin, een bekken in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Onderdeel van het
plan is om tegen eind 2022 volledig te stoppen met het routinematig affakkelen bij activiteiten in het gebied.

Grijze uitstoot

Een ander verhaal speelt zich af Guyana. In 2015 stuitte ExxonMobil in dat Zuid-Amerikaanse land op een
grote voorraad olie voor de kust. Inmiddels heeft ExxonMobil er samen met zijn partners al 26 olie-
ontdekkingen op zijn naam staan, goed voor naar schatting een miljard vaten olie.

ExxonMobil werkt in Guyana al langer dan een jaar met een kapotte gascompressor. Het overtollige gas
wordt daarom verbrand, wat gemakkelijk en goedkoop is, maar ook zeer vervuilend. Volgens het Guyaanse
milieuagentschap heeft ExxonMobil naar schatting al negen miljard kubieke voet gas afgefakkeld.

Alleen al in de eerste vijftien maanden heeft dat bijgedragen tot bijna 770.000 ton broeikasgasemissies. Dit
terwijl affakkelen verboden is volgens de aardolieovereenkomst tussen het oliebedrijf en de Guyanese
regering. Maar zolang de gascompressor het laat afweten, heeft Guyana geen alternatief.

“ExxonMobil doet helemaal geen moeite om de gascompressor te repareren”, zegt de Guyanese
milieuadvocaat Melinda Janki. “De regering doet niet moeilijk: haar prioriteit is om de olie zo snel mogelijk
boven te halen.”

Verhuizing multinationals

https://www.exxonmobil.be/nl-be/Community-engagement/ExxonMobil-in-Antwerp/Initiatives-in-Belgium
https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/annual-report/2020-Financial-and-Operating-Data.pdf
https://www.exxonmobil.be/nl-be/company/locations/belgium/antwerp-refinery
https://energyfactor.exxonmobil.eu/nl/news/investeren-in-antwerpen/
https://oilnow.gy/featured/exxon-working-to-fix-new-gas-compressor-issue-fpso-flaring-above-pilot-level/
https://www.ciel.org/news/exxons-gas-flaring-is-latest-sign-that-oil-may-turn-guyana-from-carbon-sink-to-carbon-bomb/
https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/03/02/over-half-a-billion-cubic-feet-of-gas-flared-since-january/
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Het is een bekend verschijnsel voor Itzhak Ben-David, onderzoeker en hoogleraar financiën aan de Ohio
State University in de VS. Samen met vier coauteurs deed hij vorig jaar een grootschalig onderzoek naar
koolstoflekkage bij multinationals. Koolstoflekkage is het fenomeen waarbij bedrijven hun uitstoot van
broeikasgassen verhuizen naar gebieden waar minder strenge klimaatwetgeving geldt.

Uit het onderzoek blijkt dat de emissies van bedrijven gemiddeld 29% lager liggen in landen met strenge
milieuwetgeving ten opzichte van landen met zwakke regelgeving. Een aanscherping van de regelgeving in
het thuisland, het land waar de multinational de hoofdzetel heeft, leidt tot 43% hogere emissies in het
buitenland.

In Guyana mag ExxonMobil ongestoord overtollig gas verbranden

Overige indicatoren die de verhuizing van multinationals kunnen beïnvloeden zoals goedkope arbeid,
toegang tot natuurlijke grondstoffen en toegang tot nieuwe markten zijn in de mate van het mogelijke uit de
studie gefilterd.

“Als westerse landen nog strenger worden, exporteren bedrijven hun vervuiling naar landen waar ze mogen
vervuilen zonder strenge boetes te betalen”, zegt Ben-David. Hij vindt het dan ook niet verwonderlijk dat
bedrijven hun vervuilende activiteiten verplaatsen. “Het maakt deel uit van de winstmaximalisatie. Zolang het
legaal is, is dit wat je kan verwachten.”

Vervuiling ongestraft

Al is er ook goed nieuws: het onderzoek wijst uit dat waar sprake is van koolstoflekkage de hogere uitstoot in
het buitenland niet opweegt tegen de vermindering in eigen land. Met andere woorden: strengere
milieuwetgeving in een deel van de wereld zet wel degelijk zoden aan de dijk.

Toch zal volgens Ben-David geen vooruitgang worden geboekt zolang bepaalde landen vervuiling ongestraft
gedogen. “Om de meest schadelijke effecten van klimaatverandering te voorkomen moeten landen
samenwerken om de vervuiling en de opwarming van de aarde te beperken. Het is niet genoeg dat enkele
landen hun beleid aanscherpen. Ze moeten het allemaal doen. We maken allemaal gebruik van dezelfde
lucht.”

Koolstoflekkage is het fenomeen waarbij bedrijven hun uitstoot van
broeikasgassen verhuizen naar gebieden waar minder strenge
klimaatwetgeving geldt

De Guyanese overheid wil zich houden aan het Klimaatakkoord van Parijs, maar focust eerder op het
binnenhalen van financiële compensatie voor het affakkelen dan op de klimaatschade die het
veroorzaakt. “Onze milieuwetgeving is sterk, maar wordt niet afgedwongen door de regering”, zegt Janki. In
de drang naar geld worden klimaatdoelstellingen ondermijnd, stelt de milieuadvocaat.

Bharrat Jagdeo, vicepresident van Guyana, wil de nieuwe petrodollars gebruiken voor de ontwikkeling van
zijn land. "We hebben hiervoor een kleine window of opportunity", zei hij aan de vooravond van het COP26-
klimaatoverleg in Glasgow, verwijzend naar de aanstormende transitie naar hernieuwbare energie.

Wederzijdse verwijten

Tegenover lokale media benadrukt Jagdeo dat Guyana met zijn nieuwe olie-industrie slechts voor “een heel
klein deel” bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot en dat dit “geen probleem” mag zijn omdat Guyana een
koolstofput is: het bosrijke land neemt vooralsnog meer CO2 op dan dat het uitstoot.

Onlangs waarschuwde het Internationaal Energieagentschap dat de exploratie en ontwikkeling van nieuwe
olie- en gasvelden dit jaar moeten worden stopgezet als de wereld tegen 2050 een netto-nuluitstoot wil
bereiken.

Jagdeo vindt dat er meer druk moet worden uitgeoefend op de ontwikkelde landen, die veel meer
broeikasgassen uitstoten in vergelijking met Guyana. Ontwikkelde landen, waaronder die in West-Europa,
wijzen in hun antwoord op de gevoelige positie van ontwikkelingslanden zoals Guyana, die gebukt gaan
onder grootschalige overstromingen die elk jaar toenemen in intensiteit.

https://hbr.org/2019/02/research-when-environmental-regulations-are-tighter-at-home-companies-emit-more-abroad
https://guyanachronicle.com/2021/09/04/exxonmobil-pays-guyana-400m-for-gas-flaring/
https://www.stabroeknews.com/2021/10/13/news/guyana/guyana-suriname-to-defend-oil-extraction-at-cop26-jagdeo/
https://www.nytimes.com/2021/06/03/us/guyana-flooding-relief.html
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“Niemand kan nog betwisten dat er een wereldwijde klimaatcrisis plaatsvindt”, zegt Janki, die zelf grote
tegenstander is van de olie-ontwikkelingen voor de kust van Guyana. “De situatie is urgent. De productie van
fossiele brandstoffen versnelt de opwarming van de aarde en dit vormt een bedreiging voor de
mensenrechten. Die zaken staan niet ter discussie.”

Gesubsidieerde inbreuken

Sinds begin dit jaar leidt Janki namens twee burgers een rechtszaak tegen de Guyanese regering. Zij eisen dat
die haar contracten met ExxonMobil ontbindt, omdat de grootschalige olie- en gaswinning voor de kust in
strijd is met de grondwet. Die schrijft voor dat burgers recht hebben op een veilig en gezond milieu. De zaak
in Guyana is de eerste grondwettelijke klimaatzaak in het Caribische gebied.

De regering van Guyana wrijft zich in de handen met de nieuwe
petrodollars

Ook in Europa is werk aan de winkel. Het continent behoort dan wel tot de beste van de klas wanneer het
gaat om strenge klimaatwetgeving, de grootste vervuilers ontsnappen aan die regelgeving. Zo lijkt het
emissiehandelssysteem van de Europese Unie vooralsnog geen vruchten af te werpen. Dit systeem werd in
2005 gelanceerd en geeft bedrijven in Europa de mogelijkheid om emissierechten aan te kopen, waarmee ze
een maximaal aantal ton CO2 mogen uitstoten.

Elk jaar wordt het aantal beschikbare emissierechten (de toegelaten uitstoot) minder groot, met de bedoeling
dat bedrijven investeringen doen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Uit angst voor koolstoflekkage
krijgen bedrijven die hun internationale concurrentiepositie door het emissiehandelssysteem in het gedrang
zien komen hun emissierechten (gedeeltelijk) gratis in de vorm van overheidssubsidies.

Dankzij deze loophole hebben negentig van de honderd meest vervuilende bedrijven in Europa sinds 2008
niets of bijna niets voor hun CO2-uitstoot moeten betalen. Ook ExxonMobil behoort tot deze groep. Tussen
2005 en 2015 kreeg het in België gratis emissierechten via overheidssubsidies ter waarde van 21,6 miljoen ton
CO2. Dat is meer dan hun effectieve uitstoot, waardoor ze een slordige 4,2 miljoen euro extra verdienden.

Armer in plaats van rijker

Sinds 2011 daalt de uitstoot van de sectoren die steun krijgen en emissierechten verhandelen niet meer. De
directe uitstoot van ExxonMobil in België steeg zelfs tussen 2013 en 2019, ondanks 3,6 miljard euro aan
zogenaamd innovatieve en duurzame investeringen.

In Guyana beloofde ExxonMobil een nieuwe gascompressor te installeren tegen eind 2021, maar zover is het
nog niet gekomen. Ook de inkomsten voor de staatskas lijken vooralsnog tegen te vallen voor Guyana. Zo
heeft het land sinds 2015, toen de eerste olie werd ontdekt, slechts 309 miljoen dollar verdiend aan de
nieuwe olie-industrie. ExxonMobil en zijn partners streken al zo’n 1,8 miljard dollar op.

“Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden in hoe mensen over olie denken”, zegt Janki. “Eerst wilden
mensen het omdat ze te horen kregen dat ze er rijk van zouden worden. Nu beseffen ze dat het ons niet rijker
maakt, maar armer.” In juni 2022 verschijnt de klimaatzaak opnieuw voor de Guyanese rechter.

Ibens heeft er vertrouwen in dat bedrijven in de petrochemische sector zich op relatief korte termijn zullen
heruitvinden en aanpassen aan de klimaatdoelen als ze willen blijven bestaan. “Ik kan best aannemen dat niet
iedereen bereid is om met grote bedrijven uit de petrochemische sector samen te werken”, stelt hij.
“Persoonlijk zie ik daar geen problemen in. Anderen zullen dat mogelijk greenwashing of window dressing
noemen. Maar laat ons realistisch zijn. Zolang wij fossiele energie blijven gebruiken, zijn olieraffinaderijen
gewild of niet een deel van onze samenleving.”

ExxonMobil ging niet in op ons verzoek om een reactie.

 klimaat, milieu, milieuvervuiling, ExxonMobil, petrochemie, Natuurpunt, Guyana
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Vijf remedies in de strijd tegen oprukkend water
Volgens hydroloog Patrick Willems kunnen we overstromingen wel degelijk tegengaan.
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Paul Gebruers / 17-06-2021

Rechtbank fluit Belgische overheden terug voor nalatig klimaatbeleid
Klimaatzaak gaat wel in beroep omdat het vonnis geen reductiedoelstellingen oplegt.
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Erik Van Eycken / 07-01-2020

De klimaatbelofte van waterstof
Om CO2-neutraal te zijn tegen 2050 wordt hernieuwbare energie van cruciaal belang, net als de
grootschalige opslag van energieoverschotten. Biedt waterstof soelaas als 'batterij'?

1 REACTIE

erik lauriks — 18-01-2022 09:41:07

Als natuurpunt met Ibens hun opportunistische houding t.o.v. sponsorgeld blijft handhaven, krijgen we dan
binnenkort natuurgebied aangekocht met drugsgeld? Want laat ons realistisch zijn zolang wij drugs gebruiken zijn
drugsbaronnen gewild of niet, een deel van onze maatschappij.  
Rare hersenkronkel, niet?
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