KEURMERK KVNW REGISTER WIJNHANDELAAR



In Nederland worden jaarlijks ongeveer 500 miljoen
flessen wijn verkocht. Leden van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW),
de enige landelijke branchevereniging van Neder
landse wijn- importeurs en groothandelaren, zijn
samen verantwoordelijk voor ruim 80% van de wijn
die verkocht wordt op de Nederlandse markt. De leden
van de KVNW onderscheiden zich met een beschermd
en onderscheidend kwaliteitsmerk: het keurmerk
KVNW Register Wijnhandelaar. Bedrijven met het keur
merk zijn getoetst door een onafhankelijke auditor.
Met als gevolg dat de wijnhandelaar aantoonbaar
betrouwbaar en deskundig is en voldoet aan een
aantal strikt geformuleerde kwalitatieve voorwaarden.
De voorwaarden hebben met name betrekking op
de voedselveiligheid en kwaliteit van wijn. Daarnaast
wordt een bedrijf gecheckt op inspanningen ten
aanzien van maatschappelijk verantwoord onder
nemen (MVO).

 Hygiëne en voedselveiligheid
Volledige traceerbaarheid in de keten is belangrijk.
De wijn voldoet aantoonbaar aan alle regelgeving ten
aanzien van productie en etikettering. De wijnhandelaar
gebruikt, indien nodig, de Meldwijzer van de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit, de wijnen worden geanaly
seerd en de hygiënecode (HACCP-analyse) voor de
wijnsector wordt gevolgd.

Ook houdt de wijnhandelaar zich aan de afspraak
in de wijnbranche dat geen uiting wordt gegeven
aan de gezondheidsclaim van wijn.

 Milieu en duurzaamheid
Het bedrijf houdt aantoonbaar rekening met
milieu en leefomgeving. De wijnhandelaar gaat
verantwoord om met afval, energie en water.
Daarnaast wordt een verhoging van het gebruik
van gerecyclede materialen nagestreefd. Het
brancheverduurzamingsplan van de sector wordt
ondersteund waarmee met name wordt ingezet
op reductie van het glasgewicht. In de standaard
inkoopvoorwaarden van de KVNW is aandacht
voor milieuaspecten in de hele keten.

 Betrouwbaar zaken doen
Het bedrijf heeft passende werkafspraken met
de douane over accijnsafdracht. Ook neemt
een gecertificeerd bedrijf alleen wijn af van
producenten die zich houden aan bepalingen
en regels die voortvloeien uit de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO). In de inkoopvoorwaarden
zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van
mensenrechten, internationale gedragsnormen
en het tegengaan van kinderarbeid. De wijn
handelaar draagt zorg voor de bewaking en
bescherming van de persoonlijke gegevens
van klanten en consumenten en heeft een
duidelijke klachtenprocedure. De wijnhandelaar is
transparant in zijn administratie en bedrijfsvoering.

 Verantwoord genieten
De wijnhandelaar neemt maatschappelijke verant
woordelijkheid serieus. Dat motiveert het bedrijf om
verantwoorde wijnconsumptie bij de consument te
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.

 Arbeidsomstandigheden
De wijnhandelaar houdt zich aan de ARBO
catalogus Wijnen, heeft een recente Risico
inventarisatie 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.

 Marketing
In alle uitingen (marketing en communicatie) is de
wijnhandelaar transparant en eerlijk over de herkomsten kwaliteit van wijn. De Reclamecode voor Alcohol
houdende Dranken van STIVA wordt nageleefd.
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