MVO-BELEID

De import en verkoop van wijn, voor 99% geproduceerd
in het buitenland, vraagt om extra aandacht van een
ondernemer. Alhoewel de meeste consumenten
genieten van wijn, is een KVNW Register Wijnhandelaar
zich bewust van de risico’s van teveel of verkeerd gebruik
van wijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) is daarom één van de speerpunten van het keur
merk KVNW Register Wijnhandelaar. Inspanningen
gericht op het stimuleren van verantwoorde wijncon
sumptie, het terugdringen van de impact op het milieu
en inspanningen gericht op sociale waarden zijn een
groot onderdeel van de kwaliteit van de wijnhandelaar.
De wijnhandelaar wordt gekeurd op aantoonbare
inspanningen die het bedrijf levert op het gebied van
milieu, verpakkingen, vervoer en in het personeelsbeleid.

Bij een KVNW Register Wijnhandelaar is het
grondstoffenverbruik inzichtelijk. Dit maakt ook
dat de wijnhandelaar maatregelen neemt om
het gebruik van grondstoffen afkomstig uit
recycle processen of afval te verhogen. In de
standaard inkoopvoorwaarden van de KVNW is
aandacht voor milieuaspecten in de hele keten
zoals de effecten van het transport en logistiek.

Personeelsbeleid
De wijnhandelaar geeft uitvoering aan de ARBO cata
logus Wijnen, heeft een recente Risicoinventarisatie en
Evaluatie (RI&E) voorhanden en volgt de CAO Drankenindustrie. Ook beschikt een wijnhandelaar over voldoende vakbekwaamheid en wijnkennis en zijn er opleidingsplannen voor de medewerkers.

Inkoopvoorwaarden
Verantwoord genieten
Een KVNW Register Wijnhandelaar neemt maatschap
pelijke verantwoordelijkheid en wil verantwoorde wijn
consumptie bij de consument stimuleren. De KVNW is
lid van het internationale Wine in Moderation-initiatief.
Met o.a. de campagne ‘Wim over wijn’ geeft de KVNW
invulling aan deze verantwoordelijkheid.

Milieu en leefomgeving
Een KVNW Register Wijnhandelaar gaat verantwoord
om met afval, energie en water. Het brancheverduur
zamingsplan van de sector wordt ondersteund waar
mee met name wordt ingezet op de reductie van het
glasgewicht.

Sinds 2000 is het gemiddeld glasgebruik voor
1 liter wijn met 16% gedaald. De KVNW streeft naar
een gemiddeld glasgewicht van 494 gram per liter
in 2019.
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De wijnhandelaar hanteert de inkoopvoorwaarden van
de KVNW. Hierin zijn bepalingen opgenomen ten aanzien
van mensenrechten, internationale gedragsnormen en
richtlijnen zoals van de International Labour Organization
(ILO) en het tegengaan van kinderarbeid in de schakels
van de wijnketen. Zo draagt de wijnhandelaar zorg voor
de ontwikkeling, naleving en continue aanscherping
van beleidsmaatregelen om er zeker van te zijn dat
kinderarbeid wordt tegengegaan.

Op bezoek bij een producent controleert de
wijnhandelaar ook de arbeidsomstandigheden.
Bij twijfel gaat de deal niet door. In alle gevallen
wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt
en worden afspraken vastgelegd.

Betrouwbaar zaken doen
Een van de algemene principes van MVO is het
respecteren van de belangen van stakeholders.
Daarom is de KVNW Register Wijnhandelaar
transparant in de administratie en bedrijfsvoering.
Ook draagt de wijnhandelaar zorg voor de
bewaking en bescherming van de persoonlijke
gegevens van klanten en consumenten en heeft
het bedrijf een duidelijke klachtenprocedure.
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