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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0221/2012, ingediend door Luta Antoine Mwe-Katone 
(Congolese nationaliteit), over vervuiling aan de Congolese kust die wordt 
veroorzaakt door de Franse oliemaatschappij Perenco

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens de website van Perenco Frankrijk startte het bedrijf met olie- en gaswinning in 
Congo in 2000 en breidde het zijn activiteiten gestaag uit. Volgens dezelfde website is 
Perenco op dit moment de enige olieproducent in de DRC en de grootste investeerder en 
belastingbetaler in het land. Indiener geeft geen informatie over de vermeende vervuiling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De Commissie is niet bevoegd om een oordeel uit te spreken over de vraag of de activiteiten 
van oliemaatschappijen in de DRC, in dit geval Perenco, in overeenstemming zijn met de 
milieuvoorschriften van het land. Door de bank genomen staan de standpunten van de 
verschillende partijen (oliemaatschappijen enerzijds, milieuactivisten of buurtverenigingen 
anderzijds) haaks op elkaar en worden er aan beide zijden onwaarheden verkondigd. De 
onderstaande opmerkingen zijn dan ook van feitelijke aard: ze weerspiegelen louter de 
verklaringen en de standpunten van de actoren.  

Klachten tegen Perenco

Het bedrijf exploiteert de winningsplaats van Muanda, op 200 kilometer van Matadi. In 2007 
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en 2010 werden er klachten tegen het bedrijf ingediend wegens vervuiling. De klacht van 
2010 had betrekking op de mogelijke lozing van giftig afval in de Atlantische Oceaan 
(http://french.news.cn/afrique/2011-01/01/c_13672804.htm). De autoriteiten van Bas-Congo 
hebben daarop een onderzoekscommissie ingesteld. De delegatie van de Europese Unie in de 
DRC voerde toen gesprekken met verscheidene belanghebbenden.

Ontmoeting met de Groupe d'Études environnementales du Congo (GEEC), een 
overheidsinstelling die rapporteert aan het Ministerie van Milieu

Veel van de oliemaatschappijen die vóór 2005 petroleumverdragen ondertekenden, schenken 
geen aandacht aan de milieunormen op de exploitatiegronden en in de omgeving.
De praktijk van het "affakkelen" (affakkeling of gasverbranding, 'flaring' in het Engels, 
verwijst naar de handeling waarbij het aardgas dat in de opeenvolgende stadia van de olie- en 
gaswinning vrijkomt met fakkels wordt verbrand) houdt een dubbel probleem in: enerzijds 
wordt er een natuurlijke hulpbron verspild, anderzijds gaat dit gepaard met de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO2), een van de voornaamste broeikasgassen. De techniek is in heel wat 
landen in onbruik geraakt, maar niet in de DRC, ook niet in Muanda. Het affakkelen gebeurt 
op slechts enkele meters afstand van de huizen, de velden en de veehouderijen van de 
omwonenden. De betrokken bedrijven reinigen hun werkterrein niet altijd op de juiste manier. 
Dit vormt een groot probleem voor de bevolking. De GEEC krijgt soms moeilijk toegang tot 
de winningsvelden om studies uit te voeren. 
In de oude petroleumverdragen werd niet gespecificeerd welke maatregelen er nodig waren 
ter bescherming van het milieu. Het Ministerie van Milieu pleit ervoor om aan deze verdragen 
clausules toe te voegen. 
De nieuwe voorschriften op het gebied van koolwaterstoffen bepalen dat iedere 
oliemaatschappij een milieueffectbeoordeling en een milieubeheersplan dient op te maken. 
Het Ministerie van Milieu moet voortaan worden betrokken bij de onderhandelingen over en 
de ondertekening van petroleumverdragen, met inachtneming van de nieuwe voorschriften op 
het gebied van koolwaterstoffen. 

Ontmoeting met een vertegenwoordiger van de Commissie voor de Guineestroom en het 
nationaal noodplan

De gesprekspartner bevestigde het bestaan van milieuonvriendelijke praktijken in de streek. 
De bevolking verzoekt de plaatselijke autoriteiten regelmatig om op te treden, maar dat 
gebeurt niet. Deze exploitatievorm heeft nochtans nefaste gevolgen voor de gezondheid van 
de bevolking, met name die van kinderen, alsook voor de economie in haar geheel. De 
onderneming die de velden exploiteert heeft een afdeling "gezondheid, milieu, veiligheid en 
kwaliteit", maar zet onvoldoende middelen in om het milieu te beschermen en de 
verontreiniging tegen te gaan. 
Het Ministerie van Milieu kiest nu voor een participatieve aanpak en roept de bevolking op 
om vastgestelde misbruiken aan te kaarten. Het beschikt echter niet over de middelen om de 
dossiers te kunnen opvolgen.
Het ministerie zou de oliemaatschappijen ertoe willen aanzetten een gedragscode te 
ondertekenen met het oog op de naleving van het nationaal noodplan en de oprichting van een 
fonds voor spoedinterventies en solidariteit. 

Standpunt van Perenco
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Citaat van
http://magazinecam.com/index.php?action=view&id=208&section=26&module=newsmodule
&src=@random4608468086433 :
"Verreweg de meeste van de ons bekende gevallen van onbedoelde koolwaterstoflozing zijn 
het werk van vandalen: doorgezaagde pijpleidingen, ongeoorloofde betreding van de 
productieputten, diefstal van elektrisch materiaal, vernietiging van installaties, enz. Het valt te 
betreuren dat deze acties momenteel ongestraft blijven. Perenco heeft in 2007 massaal 
geïnvesteerd in de aankoop van apparatuur om de lozing van koolwaterstoffen tegen te gaan 
en de gevolgen ervan te beperken. Wij werken ook nauw samen met de plaatselijke 
milieuautoriteiten."

Tijdens een rondetafelconferentie over de burgerlijke aansprakelijkheid van ondernemingen, 
die plaatsvond in juni 2012 in Kinshasa, verklaarde Perenco dat het de nodige maatregelen 
heeft getroffen om te garanderen dat de bevolking en het milieu in de omgeving van de 
vestiging in Muanda geen gevaar lopen. Het beschikt hiervoor naar eigen zeggen over een 
budget van een miljoen dollar. 

Recente ontwikkelingen op nationaal niveau

Het Ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Toerisme heeft onlangs een aantal initiatieven 
genomen die erop gericht zijn dat de wetgeving beter nageleefd wordt en dat risico's in kaart 
worden gebracht. In augustus 2012 werd er een nationale werkgroep opgericht met als taak de 
susceptibiliteitskaarten te herzien met het oog op de tenuitvoerlegging van een plan voor 
spoedinterventie (POLMAR). 

Van 2 tot en met 5 oktober 2012 kwam er een werkgroep samen om te zorgen voor een 
versterkte samenwerking bij de tenuitvoerlegging van het nationaal noodplan tegen 
olievervuiling, met name tussen drie ministeries (milieu, koolwaterstoffen en transport), acht 
oliemaatschappijen (Perenco Rep, Surestream, Energulf, SOCO E&P DRC, 
Captikat&Fokwhelp, SacOil, Socir, SEP Congo) en vier havenbedrijven (CVM (RVM), 
SCTP (Onatra), Socope, Agences maritimes).

Conclusie

De delegatie van de Europese Unie in de DRC volgt de dossiers die verband houden met 
milieukwesties en met de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Zij voert een proactieve 
dialoog met het in mei 2012 aangetreden nieuwe bestuur. Deze dialoog moet ervoor zorgen 
dat de DRC zijn internationale verbintenissen nakomt, maar ook dat het land de nationale 
wetgeving op punt stelt en handhaaft. Wat de sector van de oliewinning betreft, nam zij deze 
rol in 2010/2011 op zich naar aanleiding van de klachten tegen Perenco. Momenteel ziet zij 
toe op de toekenning van exploratie- en exploitatierechten in Virunga. 

De nakende ondertekening van een akkoord voor samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 
het nationaal noodplan tegen olievervuiling vormt beslist een stap in de goede richting. Toch 
zal de activering van dit noodplan geen garantie vormen voor de eerbiediging van de 
exploitatievoorschriften.


