
BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT 
Volkswagen (VW) heeft bij MSCI ESG Research de laagste ESG-rating 
(CCC) en een UNGC ‘Fail’-status (de onderneming voldoet niet aan de 
UN Global Compact-criteria). Wij hebben besloten dat voortzetting van 
onze beleggingen in VW alleen gerechtvaardigd is als de onderneming 
een aanzienlijke positieve cultuurverandering kan bewerkstelligen om 
te waarborgen dat de medewerkers voortaan ethisch handelen. Wij zijn 
met VW in dialoog gegaan om meer inzicht in het veranderingsproces 
te krijgen. Wij menen dat een cultuurverandering voor VW essentieel is 
om de concurrentie voor te blijven en in de sector voorop te blijven 
lopen op het gebied van technologische veranderingen. 

ACHTERGROND
Onze engagement startte op 15 juni 2018 met een brief aan VW waarin 
werd uiteengezet hoe wij ons in het verleden als langetermijnbelegger 
in aandelen en obligaties van VW hebben opgesteld en hoe belangrijk 
wij cultuurverandering vinden voor een succesvolle toekomst.

ENGAGEMENTTHEMA
 x Milieu en governance

E S G

ENGAGEMENTDOELEN
 x Bewustzijn creëren bij VW dat aan cultuurverandering veel belang 

wordt gehecht. De organisatorische ‘disruptie’ die volgens ons no-
dig is voor de strategische richting van VW (innovatie/mobiliteit), 
moet gepaard gaan met ingrijpende organisatorische en culturele 
veranderingen. 

 x Gedeelde KPI's opstellen om te kunnen volgen en meten hoeveel 
vooruitgang VW bij het verbeteren van de bedrijfscultuur heeft ge-
boekt.

 x Meer transparantie rond de cultuurverandering die VW wil bewerk-
stelligen: 1) definiëring van de beoogde cultuurverandering; 2) dui-
delijke doelen en termijnen; 3) frequentie procesrapportages.

 x Een dialoog met VW voeren over: 1) naleving van het Klimaatak-
koord van Parijs; en 2) de ontwikkeling van elektrische voertuigen 

ENGAGEMENTRESULTATEN
 x Steeds betere aanpak: VW heeft een geactualiseerd Group 

Compliance Plan voor 2019 gepubliceerd en een gedetail-
leerd programma om naleving en integriteit te verbeteren. 
VW toont duidelijk commitment om de cultuur te veranderen 
en de transparantie te verbeteren.

 x Duidelijk commitment van VW om: 1) de CO2-uitstoot te ver-
minderen via een ambitieus programma gericht op een 
CO2-neutraal wagenpark in 2050; 2) de normen uit het Kli-
maatakkoord van Parijs voor de uitstoot van broeikasgassen 
integraal na te leven en 3) een derde van de totale investe-
ringsuitgaven te gaan besteden aan de ontwikkeling van 
elektrische voertuigen. Dat is EUR 50 miljard in 2023.

 x De CO2-doelstellingen van VW voor de (middel)lange termijn 
zijn momenteel de meest ambitieuze van alle autofabrikan-
ten. VW-auto’s nemen 1% van de totale wereldwijde CO2-uit-
stoot voor hun rekening. VW wil dit terugbrengen naar 0% in 
2050. Ook streeft VW voor alle fabrieken naar volledige 
CO2-neutraliteit. 

 x Extra stappen om de governance en het duurzaamheidspro-
fiel verder te verbeteren en een duidelijk signaal aan beleg-
gers te zenden dat dit belangrijk is. In ons meest recente 
gesprek met VW in juni 2019 hebben we aan VW uitgelegd 
dat wij en andere beleggers als gevolg van de lage rating 
minder kapitaal dan gewenst in VW kunnen steken. Aan een 
zwakke ESG-performance hangt wat kapitaalkosten en fi-
nanciering betreft voor VW dus een duur prijskaartje. 

VERVOLGSTAPPEN
 x Vervolggesprekken over de marktimpact van een lage ESG- 

rating
 x Evaluatie van de vooruitgang op het gebied van milieudoelen, 

aangekondigde investeringen in elektrische voertuigen en 
alternatieve aandrijfsystemen.

 x Bewaking van de vooruitgang op het gebied van cultuurveran-
dering.

ONDERNEMING
Volkswagen is ‘s werelds grootste 
autoproducent van (luxe) auto’s, 
vrachtwagens en bedrijfswagens 
die onder diverse merken worden 
aangeboden 

LAND
Duitsland

SECTOR
Autosector

MARKTKAPITALISATIE 
Largecap; EUR 78 mld

VRAAGSTUK
In 2015 kwam het emissieschan-
daal aan het licht en bleek dat VW 
de uitstoot van dieselauto’s via 
illegale software actief manipu-
leerde om aan de Amerikaanse 
wetgeving voor de NOx-uitstoot te 
voldoen. Dit had negatieve 
gevolgen voor de volksgezond-
heid. Tevens manipuleerde VW de 
CO2-uitstoot van benzineauto’s. Bij 
dit schandaal waren in totaal 11 
miljoen auto’s betrokken. 

MATERIALITEIT
 - Dit zijn zeer materiële kwesties 
die de kern van de bedrijfsvoe-
ring raken. 

 - Onethisch gedrag vindt een 
voedingsbodem in de bedrijfscul-
tuur en de hiërarchische 
structuur 

 - VW heeft als grootste mondiale 
autoproducent een materiële 
impact op de wereldwijde 
CO2-uitstoot

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Fail
ESG-rating: CCC
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