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hebben gereduceerd om gaat zetten in korte- en

gebracht op de aandeelhoudersvergadering in
2020. Periodiek worden de klimaatdoelstellingen
herijkt om te bekijken of zij nog in de pas lopen met
de ambities die de samenleving op het terrein van
beperking van CO2-uitstoot stelt.
Shell zal jaarlijks over de voortgang van de
vermindering van zijn CO2-uitstoot rapporteren. De
rapportages zullen ook door een externe partij
worden gecontroleerd. De verklaring van Shell is
voor Follow This, het collectief van Shellaandeelhouders die het gas- en oliebedrijf sneller
duurzaam wil maken, niet genoeg. Follow This heeft
op 9 december jl. bekend gemaakt dat er op de
agenda van de Shell-AVA in 2019 opnieuw een
‘duurzaamheidsresolutie’ zal staan. De resolutie
roept Shell opnieuw op om concrete doelen te
formuleren en te publiceren voor het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen door de Shellorganisatie en haar producten.

Ondertekening Convenant Internationaal
Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen
Nederlandse pensioenfondsen gaan de
samenwerking aan met maatschappelijke
organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om
duurzaam te beleggen. Samen tekenden zij 20
december jl. het Convenant Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Pensioenfondsen. Met dit nieuwe convenant wordt
er binnen de financiële sector breed gewerkt aan
internationaal maatschappelijk verantwoord
investeren. Dat er veel draagvlak is voor het IMVB
convenant, blijkt uit het feit dat het convenant werd
ondertekend door drie ministeries, zes
maatschappelijke organisaties en drie vakbonden.
Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant.
Naast de 73 pensioenfondsen en de
Pensioenfederatie, tekenden 6 maatschappelijke
organisaties, 3 vakbonden, minister van Financiën
Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees. Ook
Pensioenfonds Achmea heeft het convenant
ondertekend. Achmea IM was bij de totstandkoming
van het convenant betrokken als lid van het IMVB
comité van de Pensioenfederatie.

