Verklaring
aangaande
de sociale rechten en de industriële betrekkingen
bij Volkswagen

Preambule
Volkswagen documenteert met onderhavige verklaring de fundamentele sociale rechten en
principes. Ze zijn de basis van het zelfbesef van het ondernemingsbeleid van Volkswagen. De
sociale rechten en principes die in deze overeenkomst worden beschreven, richten zich naar de
desbetreffende conventies van de internationale arbeidsorganisatie.
De verzekering van de toekomst van Volkswagen en zijn tewerkgestelden geschiedt in een geest
van coöperatieve conflictoplossingen en sociale verplichting op basis van en met het oog op het
economische en technologische concurrentievermogen. Vooral in de verzekering en de
ontwikkeling van de werkgelegenheid komt de sociale verplichting tot uiting.
De globalisatie van Volkswagen is van essentieel belang voor het internationale
concurrentievermogen en zodoende voor de verzekering van de toekomst van de onderneming en
het personeel.
Volkswagen en tewerkgestelden treden samen aan tegen de uitdagingen van de globalisatie.
Gemeenschappelijk moeten de kansen op succes van de onderneming, de tewerkstelling alsook
van het concurrentievermogen benut en mogelijke risico’s beperkt worden.
De Volkswagen AG, de wereldconcernondernemingsraad van de Volkswagen AG en de
internationale metaalvakbondsfederatie komen de volgende doelen overeen voor de landen en
regio’s die in de Volkswagen-wereldconcernondernemingsraad zijn vertegenwoordigd. De
verwezenlijking van onderstaande doelen zal gebeuren met inachtneming van bestaande
geplogenheden en wetten die in de diverse landen en vestigingen gelden.
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§ 1 Fundamentele doelen
1.1

Verenigingsrecht
Het grondrecht van alle tewerkgestelden om syndicaten en personeelsvertegenwoordigingen op te richten en er deel van uit te maken wordt erkend. Volkswagen en de
syndicaten c.q. personeelsvertegenwoordigingen werken samen in een open sfeer en
streven naar een constructieve, coöperatieve werkwijze om conflicten op te lossen.

1.2

Geen discriminatie
Gelijke kansen en een gelijke behandeling, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie,
nationaliteit, sexuele geaardheid, sociale herkomst of politieke instelling, voor zover deze
op democratische principes en tolerantie ten opzichte van andersdenkenden berusten,
worden gegarandeerd.
Tewerkgestelden worden in principe op basis van hun kwalificatie en vaardigheden
beoordeeld, aangesteld en bevorderd.

1.3

Vrije keuze van werk
Volkswagen wijst elk opzettelijk gebruik van dwangarbeid en verplichte werkzaamheden
inclusief lijfeigenschap of onvrijwillig werk van gedetineerden af.

1.4

Geen kinderarbeid
Kinderarbeid is verboden. De minimumleeftijd voor deelname aan het arbeidsproces
volgens de wettelijke regelingen wordt in acht genomen.

1.5

Vergoeding
De vergoedingen en diensten, die voor een normale arbeidsweek betaald of geleverd
worden, moeten ten minste voldoen aan het minimumloon zoals wettelijk vastgelegd in het
betreffende land c.q. de minimumnormen van de betreffende economische sector.

1.6

Werktijden
De werktijden komen in ieder geval overeen met de opgaven zoals wettelijk vastgelegd in
het betreffende land c.q. de minimumnormen van de betreffende economische sector.
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1.7

Wettelijke maatregelen ter bescherming van de tewerkgestelde
Volkswagen houdt ten minste de betreffende nationale standaards voor een veilige en
hygiënische werkomgeving aan en zal in dat kader alle noodzakelijke maatregelen treffen
om de gezondheid van de tewerkgestelden en de veiligheid van de arbeidsplek te
garanderen, zodat veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gagarandeerd zijn.

§ 2 Doorvoering

2.1

De tewerkgestelden van Volkswagen worden over alle bepalingen in deze verklaring
geïnformeerd. In het kader van de betreffende bedrijfsmatige gewoontes wordt aan
syndicalistische organisaties of aanwezige gekozen personeelsvertegenwoordigingen de
mogelijkheid geboden, deze informatie samen met vertegenwoordigers van het
management te ontvangen.

2.2

Volkswagen ondersteunt haar handelspartners en moedigt hen aan deze verklaring in hun
eigen ondernemingspolitiek in te voeren. Ze ziet hierin een positieve basis voor de
wederzijdse betrekkingen.

2.3

Op advies van de directie van Volkswagen AG of van de wereldwijde ondernemingsraad
van Volkswagen zal over deze verklaring en de invoering ervan op de eerstvolgende
bijeenkomst van de wereldwijde ondernemingsraad samen met vertegenwoordigers van
het management van Volkswagen AG gediscussieerd en overlegd worden. Indien nodig,
zullen aangepaste maatregelen worden overeengekomen.

2.4

Naar aanleiding van deze verklaring kunnen derden geen eisen stellen.
De verklaring wordt pas na ondertekening van kracht en is niet met terugewerkende kracht
van toepassing.

...................., datum 06-06-2002
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