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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Door de reeks acquisities in de afgelopen jaren liet de CO2-
rapportage door Vonovia te wensen over. Volgens onze analyse
waren de cijfers over de jaren heen niet vergelijkbaar. Het was
dan ook lastig om te bepalen of er met de verlaging van de
voetafdruk vooruitgang werd geboekt.

ACHTERGROND
Sinds de beurgang in 2013 heeft Vonovia haar portefeuille snel
uitgebreid via meerdere acquisities, onder meer Gagfah en
Deutsche Wohnen in Duitsland, Conwert en BUWOG in
Oostenrijk en Victoria Parks en Hembla in Zweden. Vonovia was
per 31 december 2021 de grootste Europese beursgenoteerde
vastgoedonderneming, met 565.000 woningen met een totale
waarde van bijna EUR 100 miljard.

Door het grote aantal acquisities in de voorbije jaren was de
rapportage over CO2-intensiteit heel fragmentarisch en niet
inzichtelijk. De jaarcijfers waren ook niet vergelijkbaar.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu – validatie van gegevens voor CO2-intensiteit om de

geboekte vooruitgang met de verwezenlijking van de doelen
van het Klimaatakkoord van Parijs nauwkeurig te kunnen
volgen. Gegevens moeten van goede kwaliteit zijn om
vooruitgang te meten en verbeterpunten aan te pakken.

ENGAGEMENTDOELEN
x Validatie van gegevens voor CO2-intensiteit.
x Inzicht in historisch patroon van CO2-intensiteitsgegevens.
x Waarborging dat wij (en ISS) de juiste gegevens voor CO2-

intensiteit gebruiken.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Vergelijking van de CO2-intensiteitsgegevens voor Vonovia

zoals wij die in ons model gebruikten en zoals ISS (een
externe leverancier van CO2-gegevens) deze publiceerde,
bracht inconsistenties aan het licht. Om de gegevens voor
CO2-intensiteit te verifiëren, zochten we contact met het
managementteam van Vonovia. Dit bevestigde dat de
gegevens in ons model juist waren en dat ISS niet de juiste
gegevens gebruikte. Uit nadere analyse kwam naar voren dat
ISS bij de berekening van de CO2-intensiteit een vergissing
had gemaakt door de totale uitstoot niet af te zetten tegen de
daarmee corresponderende terugkerende omzet.

x Nadat wij de inconsistenties hadden vastgesteld en de details
hiervan in september 2020 met ISS hadden besproken, paste
ISS de gegevens aan die uit het Duurzaamheidsverslag van
Vonovia werden gebruikt. ISS kon vervolgens de juiste CO2-
voetafdruk bepalen en voerde de correctie door in de eigen
database.

VERVOLGSTAPPEN
x N.v.t.
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MATERIALITEIT
Vermindering van de emissie 
van broeikasgas in lijn met 
het Klimaatakkoord van Parijs 
is van het grootste belang om 
de klimaatdoelen te 
realiseren.

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: A
Sustainalytics: 6,7
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