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ENGAGEMENT FACTSHEET

ACHTERGROND
Vinci is een Franse industriële onderneming die infrastructurele voorzieningen -
voornamelijk tolwegen en luchthavens – bezit en daarnaast in de bouw actief
is, onder meer in het Midden- Oosten.

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Wij zijn aandeelhouder in Vinci en nemen de beschuldiging dat arbeidsrechten
niet worden gerespecteerd, bijzonder serieus. De praktijken lijken bij Vinci
beter dan bij sectorgenoten, wat de voortrekkersrol van de onderneming in de
waarborging van arbeidsrechten onderstreept. Toch is het volgens ons
belangrijk dat de bedrijfsprocessen en arbeidsomstandigheden continu worden
verbeterd om schending van arbeidsrechten in het algemeen te voorkomen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Sociaal: mensenrechten

STARTDATUM ENGAGEMENT
x Wij zijn onze engagement in mei 2021 gestart. Inmiddels hebben we met de

onderneming, een internationale federatie van vakbondsorganisaties, ngo's
en ratingagentschappen gesproken.

ENGAGEMENTDOELEN
x Transparantie verkrijgen over de omstandigheden voor arbeidsmigranten in

Qatar die mogelijk in de directe toeleveringsketen van het bouwsegment
van Vinci actief zijn.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Wij spraken met Amnesty International, BWI (internationale federatie van

bouwvakbonden), Sherpa (Franse ngo), MSCI (aanbieder van ESG-data) en
de onderneming zelf om een volledig en gedetailleerd beeld van de
beschuldigingen met betrekking tot activiteiten in de Golfregio te krijgen.

x Na ons overleg met de aanbieder van ESG-data in september 2021 is de
controverserating voor Vinci in oktober verhoogd van Watchlist naar Pass.
Dit hield verband met de omvang van de impact die na nadere analyse van
de controverse werd gewijzigd van aanzienlijk naar beperkt.

x Vinci streeft naar de voortdurende verbetering van processen en
omstandigheden met betrekking tot arbeids- en mensenrechten (in Qatar en
bij alle bedrijfsonderdelen).

VERVOLGSTAPPEN
x Wij zullen verbeteringen in processen en informatieverstrekking door de

onderneming evalueren.
x Zodra verantwoord zakelijk gedrag als standaard in de groep is verankerd,

is de volgende stap om dit ook één niveau lager, bij onderaannemers, te
bereiken en te stimuleren dat woorden in daden worden omgezet.

ONDERNEMING
Vinci (DG-FR)

LAND
Frankrijk

SECTOR
Industrie

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Sociaal – mensen- en 
arbeidsrechten

MATERIALITEIT
Ondernemingen in de bouw- en 
infrastructurele sector staan bloot 
aan risico’s op het vlak van mensen-
en arbeidsrechten. Deze 
ondernemingen zijn afhankelijk van 
goed opgeleide arbeidskrachten en 
moeten speciaal aandacht aan 
gezond en veilig werken besteden 
om een negatief effect op de winst 
te vermijden.

RISICO
Schending van arbeidsrechten kan 
tot reputatieschade leiden en 
weerstand oproepen bij 
werknemers, getroffen 
gemeenschappen en de brede 
maatschappij. Dit kan zich 
vervolgens in hogere kapitaalkosten 
en slechtere resultaten vertalen.

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