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Volkswagen AG

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Volkswagen (VW) had de laagste ESG-rating (CCC) en de status Fail voor de UN
Global Compact. Continuering van het belang in VW was volgens ons alleen
gerechtvaardigd indien VW blijk gaf van een significante positieve cultuuromslag
die integer handelen door medewerkers zou waarborgen. Om beter inzicht in de
voorgenomen veranderingen te krijgen, zijn we een dialoog gestart. Wilde VW
concurrerend blijven en in de sector een voortrekkersfunctie in technologische
veranderingen vervullen, dan was naar onze mening een cultuuromslag
essentieel.

ACHTERGROND
In juni 2018 onderstreepten we in een brief aan VW dat we, als jarenlange
belegger in de onderneming, belang hechtten aan een cultuuromslag met het oog
op toekomstig succes. De afgelopen jaren zijn we in dialoog met de onderneming
en stimuleren we VW om de omslag te maken.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu & governance.

ENGAGEMENTDOELEN
x Bevordering van een cultuuromslag bij VW zodat de strategische koers

(innovatie, mobiliteit) samengaat met de aanpassing van de organisatie en
mentaliteit.

x Vaststelling van gedeelde KPI’s om de verbetering van de bedrijfscultuur bij VW
te volgen en te meten.

x Verbetering van transparantie: 1) definiëring van de gewenste cultuuromslag, 2)
duidelijke doelen en tijdlijnen en 3) geregelde voortgangsrapportages.

x Overleg met VW over de naleving van het Klimaatakkoord van Parijs en de
ontwikkeling van elektrische voertuigen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Verbetering is zichtbaar: integriteit is een integraal onderdeel van de strategie

van VW en wordt in de organisatie geïmplementeerd. Het integriteitsprogramma
(Together4Integrity) is een van de meest uitgebreide veranderingsprogramma’s
uit de historie van VW. De groep rapporteert periodiek over de voortgang. We
zien een duidelijke wil om een cultuuromslag te bereiken en de transparantie te
vergroten.

x Om het succes van het integriteitsprogramma te meten is in 2018 een
Integriteitsindex ontwikkeld, met als doel vooruitgang te traceren en acties te
bepalen. Integriteit is ook een verplicht element van beloning naar prestatie
voor het topkader. In het jaarlijks opinieonderzoek onder alle medewerkers van
VW wordt ook gevraagd of medewerkers integer kunnen handelen. Dit behoort
tot de drie zaken die het hoogst scoren op “mee eens”.

x VW voert een ambitieus programma uit gericht op een CO2-neutraal wagenpark
in 2050 en volledige naleving van de normen voor de uitstoot van boeikasgas
conform het Klimaatakkoord van Parijs. In 2025 moet de uitstoot van
broeikasgas door personenauto’s en bestelwagens tijdens hun volledige
levensduur 30% lager dan in 2015 zijn. In 2030 moet het wagenpark van VW
voor minstens 40% uit elektrische auto’s bestaan en moet de helft van alle
wereldwijd geleverde auto’s volledig elektrisch zijn. In 2050 moeten alle
fabrieken volledig CO2-neutraal zijn.

x De rating van VW werd in april 2021 verhoogd door MSCI ESG van CCC naar B
en door Sustainalytics van 41 naar 33,6 en in september 2021 naar 29,6
(middelmatige risicorating versus andere autofabrikanten). Het
controverseniveau van VW is categorie 3 (Sustainalytics) c.q. oranje (MSCI).

x VW is inmiddels weer lid van de UN Global Compact.

VERVOLGSTAPPEN
x Mijlpaal 4 is bereikt.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Volkswagen is in de auto-industrie 
de grootste OEM ter wereld, voor 
diverse merken (luxe) auto’s en 
vracht- en bestelwagens.

LAND
Duitsland

SECTOR
Auto-industrie

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
In 2015 kwam het emissie-
schandaal aan het licht: de 
manipulatie van de NOx-uitstoot 
van dieselmotoren om aan de 
normen in de VS te voldoen. Bij 
benzineauto’s werd de CO2-uitstoot 
gemanipuleerd. In totaal ging het 
om 11 mln auto’s. VW schaadde 
hiermee de volksgezondheid.

MATERIALITEIT
x De vraagstukken raken VW in de 

kern, zodat de materialiteit heel 
hoog is.

x Wanpraktijken worden door de 
bedrijfscultuur en hiërarchische 
structuur beïnvloed.

x Als de grootste OEM ter wereld 
heeft VW een materiele impact 
op de mondiale CO2-uitstoot. 
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