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Engagement Factsheet

Royal Dutch Shell
BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Als mondiaal energiebedrijf is Shell een van de grootste uitstoters van
broeikasgassen. Kempen hecht daarom belang aan de plannen van Shell om de
CO2-uitstoot te verminderen.

ACHTERGROND
Onze engagement met Shell dateert van 2016. We richtten ons toen specifiek op
de uitstoot van broeikasgassen en vroegen Shell om een plan op te stellen voor
het verminderen van de uitstoot, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. In 2017
en 2018 stemde Kempen voor het voorstel van Follow This om de indirecte uitstoot
(Scope 3), veroorzaakt door het gebruik van de producten van Shell, in de
berekening van de kwantitatieve doelen voor broeikasreductie mee te nemen.
Deze indirecte uitstoot vormt ruim 80% van de totale uitstoot van Shell en is dus
substantieel. Shell heeft goede progressie geboekt de laatste jaren en we
stimuleren het bedrijf om verdere stappen te nemen om de doelen van het
Klimaatakkoord van Parijs te behalen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Strategie Klimaatverandering

ENGAGEMENTDOELEN
x We voeren de dialoog met Shell om de gezamenlijke statement te

implementeren om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs (details
van het gezamenlijke statement zijn te vinden onder engagementresultaten).

x We stimuleren Shell om een langertermijnambitie te hebben (2050) die in lijn ligt
met de ‘(well) below 2° C’ scenario’s van het IPCC en hier publiekelijk over te
rapporteren.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In 2017 maakte Shell de ambitie bekend om tot 2050 de netto CO2-voetafdruk

van energieproducten te halveren, met als tussenstap een reductie van 20% in
2035.

x Shell was het eerste olie- en gasbedrijf ter wereld dat ook voor Scope 3 de NCF-
ambitie inzette, bv voor de energieproducten die het bedrijf verkoopt.

x Eind 2018 heeft Shell een gezamenlijke statement uitgebracht met beleggers
van de CA100+ (waaronder Kempen). Shell maakte toen bekend welke stappen
het gaat ondernemen om bij te dragen aan de Klimaatdoelstellingen van Parijs.
De stappen betroffen onder meer kortetermijndoelen en deze te relateren aan
de remuneratie, inclusief een beoordeling van haar lidmaatschappen van
brancheverenigingen.

x In 2019 heeft Shell plannen gepubliceerd om tot kortetermijndoelen te komen,
inclusief de link naar de remuneratie. Verder heeft Shell de beoordeling van
haar lidmaatschappen van brancheverenigingen gepubliceerd met het gevolg
dat zij afscheid nemen van organisaties en uit commissies stappen die
tegenstrijdig zijn met Shell’s strategie met betrekking tot het klimaat.

VERVOLGSTAPPEN
x We zullen onze dialoog met Shell voortzetten en de implementatiestappen uit

het gezamenijke statement verder monitoren.
x We stimuleren Shell om te demonstreren dat haar langetermijnambitie in lijn is

met de ‘(well) below 2° C’ scenario’s van het IPCC en daar over te rapporteren.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

SDG

ONDERNEMING
Royal Dutch Shell is een verticaal 
geïntegreerde onderneming in de 
olie- en gassector.

LAND
Verenigd Koninkrijk / Nederland

SECTOR
Olie en gas

MARKTKAPITALISATIE
Large cap

VRAAGSTUK
Shell is een groot energieconcern, 
met een toonaangevende positie in 
de olie- en gassector. Shell is een 
van de grotere uitstoters van 
broeikasgassen wereldwijd.

MATERIALITEIT
Potentiele schending van 
milieustandaarden, 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'.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Fail
ESG rating: BBB
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