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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Vinci is een Franse industriële onderneming. Zij bezit infrastructuuractiva,
voornamelijk tolwegen en luchthavens, terwijl zij ook actief is in de bouw. Voor
haar bouwactiviteiten is zij onder meer actief in het Midden-Oosten.

Wij zijn aandeelhouder van Vinci en nemen de beschuldigingen dat de
arbeidsrechten niet worden gewaarborgd zeer ernstig. Vinci lijkt praktijken te
hanteren die beter zijn dan de concurrentie en geeft blijk van leiderschap. Dit
gezegd zijnde, zijn wij van mening dat het belangrijk is om de activiteiten en
omstandigheden voortdurend te verbeteren om schendingen van
arbeidsrechten in het algemeen te voorkomen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Sociaal: mensen- en arbeidsrechten

START DATE OF THE ENGAGEMENT
x Wij zijn ons engagement in mei 2021 gestart. Inmiddels hebben we met de

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

ENGAGEMENTDOELEN
➢ Transparantie verkrijgen over de omstandigheden voor arbeidsmigranten in

Qatar die mogelijk in de directe toeleveringsketen van het bouwsegment
van Vinci actief zijn. Verbeter alle praktijken die niet voldoen aan de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
➢We spraken met Amnesty International, BWI - een internationale vakbond

voor bouwvakkers, Sherpa, in Frankrijk gevestigde ngo's, een ESG-
dataprovider en het bedrijf om een volledig beeld te krijgen van de
aantijgingen, de reactie van het bedrijf en de ontwikkelingen in de
afgelopen paar jaar.

➢ In september 2021 heeft de ratingagentschap de arbeidscontroverse rond
Vinci geherevalueerd.

➢ Vinci heeft toegezegd haar proces en arbeidsomstandigheden (in Qatar en
al haar activiteiten) te blijven verbeteren. Hoewel verschillende van de
spelers met wie we spraken, bevestigden dat het bedrijf zijn belofte om de
mensenrechten en arbeidsrechten te beschermen, nakomt, vinden we het
belangrijk om de dialoog gaande te houden om de openbaarmaking en
transparantie te verbeteren. De controversiële rating van Vinci is
opgewaardeerd.

➢ In maart 2022 publiceerde de onderneming de resultaten van het
auditverslag van 2021 van de in Qatar aanwezige joint venture van Vinci. Uit
het verslag bleek dat de meeste aanbevelingen uit 2019 waren uitgevoerd.
Er was een aanzienlijke verbetering van de gezondheids- en
veiligheidsrecords, en het bedrijf nam initiatieven om werknemers te
ondersteunen bij onder meer de Covid-pandemie.

VERVOLGSTAPPEN
➢ De uitvoering van de aanbevelingen in het auditverslag gedurende de

komende 9 tot 12 maanden blijven volgen.

ONDERNEMING
Vinci (DG-FR)

LAND
Frankrijk

SECTOR
Industrie

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Sociaal – mensen- en arbeidsrechten

FONDS
Kempen Global Listed Infrastructure 
Fund 

ENGAGEMENT GESTART: K2 2021

LAATSTE UPDATE: K1 2022

MATERIALITEIT
Verantwoordelijk zijn voor ernstige 
controverses rond arbeidsrechten 
kan gevolgen hebben voor de 
bottom line van de onderneming. 

RISICO
Reputational risk for labour rights 
mismanagement. Human rights 
violations can increase the costs of 
capital for the company. 

MSCI ESG RESEARCH
ESG-rating: A

Vinci (DG-FR)

S GE

VOORTGANGENGAGEMENT MIJLPAAL

De wereldwijde vakbondsfederatie Building and 
Wood Workers' International (BWI) bevestigt de 
toezegging van QDVC en de VINCI Group om de 
rechten van werknemers te waarborgen tijdens de 
follow-up audit in Qatar.

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6xJakp6IRAyZj0TSJ-KmXM0K8ASjoM4SgTmarQFL-RKMD5W_qbtgXgAPYnj-b99NrgbHA3gXV90iJ1eNCOkMjwsvx1mMvHVfmw5NqxHC-8rh65NXLvoKdFQra8m4AeAp52_Vr8ONuoAudlnyH_MllcK97LJC4jtQD4Q8ewfZrGGM6_SlX3dkC2hpyjvKkOmO

