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BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Als mondiaal energieconcern is Shell een van de grootste 
uitstoters van broeikasgas ter wereld. Kempen hecht daarom 
belang aan de plannen van Shell om de CO2uitstoot te ver
minderen. 

ACHTERGROND
Ons engagement met Shell dateert van 2016. We richtten ons 
toen specif iek op de uitstoot van broeikasgas en vroegen Shell 
een plan voor reductie van de uitstoot op te stellen in lijn met 
het 2 ˚Cscenario uit het Klimaatakkoord van Parijs. In 2017 en 
2018 stemde Kempen vóór een voorstel om de indirecte uitstoot 
(scope 3) in de klimaatplannen mee te nemen. Deze indirecte 
uitstoot vormt ruim 80% van de totale uitstoot van Shell en is 
dus uiterst materieel. Shell heeft op klimaatgebied aanzienlijke 
vooruitgang geboekt; we blijven de onderneming stimuleren 
om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

ENGAGEMENTTHEMA
 × Strategie voor klimaatverandering.
 × gy E S G

ENGAGEMENTDOELEN
 × Shell ertoe bewegen om de gezamenlijke verklaring  

inzake de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs ten 
uitvoer te brengen (voor meer informatie zie Engage ment
resultaten).

 × Shell stimuleren om een langetermijnambitie (2050) te formu
leren in lijn met het scenario van het Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) om de opwarming van de aarde 
(ruim) onder 2 ˚C te houden en om hierover te rapporteren.

ENGAGEMENTRESULTATEN
 × In 2017 maakte Shell de ambitie bekend om tot 2050 de netto 

CO2voetafdruk (Net Carbon Footprint, NCF) van zijn energie
producten ongeveer te halveren, met als tussenstap een  
reductie van 20% in 2035. 

 × Shell stelde als eerste internationaal olie en gasconcern ook 
voor scope 3 (uitstoot van verkochte energieproducten) een 
NCFambitie vast. 

 × In december 2018 maakte Shell in een gezamenlijke ver
klaring met CA100+beleggers (onder wie Kempen) verdere 
stappen bekend om de activiteiten op de doelen van het  
Klimaatakkoord van Parijs af te stemmen. Dit betreft o.a. de 
koppeling van kortetermijndoelen aan de beloning van  
bestuurders en de toetsing of het lidmaatschap van branche
organisaties strookt met het klimaatbeleid van het concern.

 × Shell publiceerde in 2019 de kortetermijndoelen en zegde toe 
het lidmaatschap van brancheorganisaties te beëindigen in
dien hun klimaatvisie strijdig is met de klimaatstrategie van 
het concern.

VERVOLGSTAPPEN
 × We zetten onze dialoog voort om de implementatie van de in 

de gezamenlijke verklaring genoemde stappen te monitoren. 
 × We stimuleren Shell om aan te tonen dat de langetermijn

ambitie in lijn is met het 2 ˚Cscenario van het IPCC en om 
hierover te rapporteren.

ONDERNEMING
Royal Dutch Shell plc (Shell) 

LANDEN
Verenigd Koninkrijk/Nederland

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Shell is een groot energieconcern, 
met een toonaangevende positie in 
de olie en gassector, en behoort 
tot de grootste uitstoters van  
broeikasgas ter wereld.

MATERIALITEIT
Potentiële schending van 
milieunormen, zoals UN Global 
Compact, principe 7 ‘Bedrijven 
dienen voorzorg te betrachten bij 
hun benadering van milieu 
uitdagingen’ en principe 8 
‘Initiatieven ondernemen om een 
grotere verantwoordelijkheid voor 
het milieu te bevorderen’.
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