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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
De auto-industrie staat onder toenemende druk uit meerdere hoeken: striktere
emissienormen, veranderende voorkeuren van klanten en productinnovatie.

ACHTERGROND
De EU streeft naar een CO2-neutrale economie in 2050. De autobranche is een
van de sectoren die zich moeten transformeren. Mocht BMW er niet in slagen
om de gemiddelde emissie van haar wagenpark in de EU terug te dringen in
lijn met de verordening, dan volgen mogelijk boetes. De emissie van het BMW-
wagenpark is verminderd, maar het tempo waarin dit tot dusverre is gegaan, is
niet snel genoeg. In de afgelopen jaren heeft de onderneming haar
doelstellingen voor scope 1 en 2-reductie aangescherpt.

ENGAGEMENTTHEMA
x Klimaatactie
x Verantwoorde consumptie en productie

ENGAGEMENTDOELEN
x Waarborgen dat BMW haar initiatieven om de emissie verder te verminderen

voortzet, in het bijzonder scope 3, en in overeenstemming met de doelen
van het Klimaatakkoord van Parijs brengt.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Wij hebben over dit onderwerp meermaals met BMW gesproken.
x In 2020 publiceerde BMW een geactualiseerde duurzaamheidsstrategie. De

onderneming heeft nieuwe doelstellingen voor de verdere vermindering van
de CO2e-uitstoot van haar wagenpark geformuleerd. BMW streeft er ook
naar om de CO2e-uitstoot in de toeleveringsketen te verlagen en de
initiatieven voor de recycling van materialen uit te breiden.

x Sinds 2006 is de emissie per voertuig al met meer dan 70% verlaagd. BMW
wil de emissie (scope 1 en 2) tot 2030 met nog eens 80% ten opzichte van
2019 verlagen. De CO2-emissie bedraagt dan minder dan 10% van het
niveau van 2006. Dit moet hoofdzakelijk komen uit het productieproces dat
goed is voor circa 90% van de scope 1 en 2-emissie van de onderneming.

x Kempen is als beleggingsinstelling aangesloten bij Climate Action 100+.
Volgens dit initiatief voldoet BMW aan de meeste criteria voor vermindering
van de scope 1 en 2-emissie.

VERVOLGSTAPPEN
x We blijven de voortgang van initiatieven van BMW volgen om aan de doelen

van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen.
x Voor aspecten waar BMW niet aan (alle) criteria voldoet, richten we ons op

indicatoren van Climate Action 100+, bijvoorbeeld ambities voor scope 3-
emissie en afstemming van kapitaalallocatie.

ONDERNEMING
BMW AG produceert en verkoopt 
wereldwijd premium auto’s en 
motorfietsen.

LAND
Duitsland

SECTOR
Auto-industrie 

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
CO2e-voetafdruk

MATERIALITEIT
Gezien het streven naar CO2-
neutraliteit in 2050 moeten 
autoproducenten de CO2e-
voetafdruk van hun wagenpark 
verminderen. Verschillende landen 
hebben al het voornemen 
aangekondigd om vanaf 2030 de 
verkoop van voertuigen met een 
verbrandingsmotor te verbieden.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: A
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