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1. Inleiding 
 
Dit document beschrijft het beleidsplan van Den Hartog B.V. (Den Hartog) voor de periode 2019 - 
2021. Dit document is opgebouwd in lijn met de internationale NEN-ISO 26000  van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is gebruikgemaakt van 
de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR)  9026+C1:2012. De 37 MVO onderwerpen behorende bij de 7 
MVO kernthema's zijn hierbij in acht genomen (zie de figuur onder).  

 

 
 

 

Den Hartog heeft vastgesteld welke van deze thema's en onderwerpen relevant en significant zijn, 
welke daarvan prioriteit krijgen en welke maatregelen daarbij worden genomen. Dit heeft Den 
Hartog bepaald door een materialiteitsbepaling uit te voeren, waarbij management en stakeholders 
zijn bevraagd naar welke thema's en onderwerpen zij wezenlijk achten. Dit MVO beleidsplan is als 
volgt opgesteld: in het volgende hoofdstuk wordt de integrale visie op MVO bij Den Hartog 
beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de invulling van de principes van goed bestuur, de MVO 
speerpunten die zijn vastgesteld door middel van de materialiteitsbepaling, en welke doelen hieruit 
zijn voortgekomen. Vervolgens worden de beoogde resultaten en bijbehorende activiteiten 
beschreven. Ten slotte worden aan de beoogde resultaten, voor zover mogelijk, meetbare kritieke 
prestatie-indicatoren (KPI's) gekoppeld.  
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2. MVO Beleidsverklaring 
 
Den Hartog hanteert een integrale visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. 
Het MVO beleid van Den Hartog B.V. is als volgt vastgesteld voor de kernthema’s van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:  
 
Goed bestuur 
De directie van Den Hartog B.V. verplicht zich de organisatie op een verantwoorde manier aan te 
sturen, en de MVO-principes in acht te nemen bij het nemen en implementeren van haar  
beslissingen. 

Mensenrechten 
Den Hartog B.V. onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals deze zijn 
vastgelegd in de Nederlandse grondwet. Den Hartog B.V. neemt afstand van situaties waarin 
mensenrechten geschonden worden en waar misbruik of voordeel wordt gehaald wanneer de 
mensenrechten onvoldoende beschermd worden. 
 
Arbeidsomstandigheden 
Het beleid van Den Hartog B.V. is erop gericht de activiteiten zodanig uit te voeren dat de veiligheid 
van haar werknemers optimaal wordt gewaarborgd. Den Hartog B.V. streeft ernaar alle ongevallen, 
letsels en beroepsziekten, als ook onveilige, ongezonde of welzijnsbedreigende werksituaties te 
vermijden door het beschikbaar stellen van de juiste arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen, 
het treffen van veiligheidsmaatregelen en door middel van actieve participatie van iedere 
medewerker. Daarnaast streeft  Den Hartog B.V. er naar de werkgelegenheid zoveel als mogelijk in 
stand te houden. 
 
Milieu 
Het beleid van Den Hartog B.V. is erop gericht de activiteiten zodanig uit te voeren dat het milieu 
optimaal wordt beschermd en verbindt zich ertoe zich te blijven inspannen, (explosie)veiligheids- en 
milieurisico's die inherent zijn aan de activiteiten, te identificeren, weg te nemen of zoveel mogelijk 
te beperken. Den Hartog B.V. verplicht zich te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving op 
gebied van veiligheid, explosieveiligheid, gezondheid welzijn en milieu. 
 
Den Hartog B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemen, en 
verplicht zich tot continue verbetering van de energie-efficiency en daarmee reductie van de CO2-
uitstoot en een lager belasting van het milieu. Den Hartog B.V. streeft ernaar het belang van een 
schoon milieu en het maatschappelijke verantwoord ondernemen op een proactieve manier uit te 
dragen naar haar stakeholders. 
 
Eerlijk zaken doen 
Den Hartog B.V. maakt haar kernwaarden en principes duidelijk bekend, zowel intern als extern.  
Den Hartog streeft naar eerlijke concurrentie, ze respecteert haar concurrenten en doet eerlijk 
zaken. Den Hartog B.V. verzekert haar leveranciers, concurrenten, consumenten en stakeholders dat 
zij integer met hen omgaat.  
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Consumenten aangelegenheden  
Den Hartog B.V. verbindt zich ertoe zich te blijven inspannen voor haar afnemers met uitmuntende 
producten, kundig personeel en goed equipment. Het beleid van Den Hartog B.V. op het gebied van 
consumentenaangelegenheden is erop gericht om op eerlijke en zorgvuldige wijze  haar producten te 
promoten. Den Hartog B.V. streeft er naar de veiligheid van de consument en het milieu op een zo 
goed mogelijke wijze te waarborgen en verstrekt daartoe bij de producten die worden verkocht de 
wettelijk verplichte informatie over eventuele gevaren. Den Hartog B.V. verplicht zich klachten zo 
snel mogelijk en op een correcte wijze te behandelen. Den Hartog B.V. zal de privacy van de 
consument altijd respecteren. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid 
Den Hartog B.V. zal zich daar waar mogelijk inzetten voor ontwikkeling en ondersteuning van de 
lokale gemeenschap. Zowel op het gebied van werkgelegenheid, ondersteuning van 
(sport)verenigingen, maar ook op het gebied van bijdragen aan – en stimuleren van duurzame 
ontwikkelingen ter verbetering van de leefomstandigheden. 
 

 

16 april 2019 

 

 

 

D. den Hartog 
Directeur 
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3. Invulling van het beleid  
 
In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze Den Hartog invulling geeft aan haar MVO beleid. Zoals 
in de inleiding werd vermeld heeft Den Hartog een prioritering aangebracht in de 37 MVO 
onderwerpen van de NEN-ISO 26000 richtlijn. Het kernthema 'Goed Bestuur' valt hier buiten, omdat 
dit betrekking heeft op de zeven principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals 
eveneens geformuleerd in NEN-ISO 26000. Hieronder is beschreven op welke wijze Den Hartog 
invulling geeft aan deze principes.  Vervolgens wordt ingegaan op de MVO speerpunten van Den 
Hartog. 

3.1 MVO principes van goed bestuur 
Den Hartog B.V. hanteert de volgende zeven principes van goed bestuur: 
 
Afleggen van rekenschap  
Den Hartog B.V. zal rekenschap afleggen over de effecten van haar bedrijfsvoering op mens, milieu 
en maatschappij middels een maatschappelijk jaarverslag. Den Hartog B.V. verplicht zich er toe te 
voldoen aan alle vigerende regelgevingen op het gebied van milieu, en de belasting van het milieu 
ten gevolge van haar bedrijfsactiviteiten daar waar mogelijk te reduceren. Onderdeel hiervan is het 
behaalde CO2 bewust certificaat. Bovendien legt Den Hartog B.V. rekenschap af door de stakeholders 
bewust te maken van het belang van het milieu. Jaarlijks brengt Den Hartog B.V. een financieel 
jaarverslag uit dat door externe accountants gecontroleerd wordt. 
 
Transparantie 
Den Hartog B.V. is transparant over haar beleid en doelstellingen. Op de websites van Den Hartog 
B.V. (www.denhartogbv.com en www.autofood.nl) zullen de visie en missie steeds voor een ieder 
inzichtelijk zijn. Op deze websites wordt tevens gerapporteerd over de CO2 prestaties. Medewerkers 
en stakeholders worden regelmatig geïnformeerd over de CO2 prestaties en andere MVO 
onderwerpen. De financiële jaarverslagen zijn inzichtelijk via de Kamer van Koophandel. Sinds 2016 
wordt er ook een MVO jaarverslag gepubliceerd.  
 
Ethisch gedrag 
Dit principe is verder uitgewerkt onder het MVO kernthema Eerlijk zaken doen. 
 
Respect voor belangen van stakeholders 
Den Hartog B.V. heeft haar belangrijkste stakeholders in kaart gebracht en verplicht zich bij haar 
beleidsvoering rekening te houden met de belangen van deze stakeholders. Hiertoe zullen de 
stakeholders met enige regelmaat worden geïnterviewd om de voor hen belangrijkste zaken 
inzichtelijk te houden. 
 
Respect voor rechtsorde 
Den Hartog B.V. verplicht zich er toe de op haar bedrijfsvoering van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving na te leven, en overtredingen hiervan te voorkomen. Verdere uitwerking van dit principe 
staat vermeld onder Arbeidsomstandigheden en Milieu. 
 
Respect voor internationale gedragsnormen 
De internationale gedragsnormen zijn verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving. Den Hartog 
B.V. verplicht zich derhalve deze in acht te nemen. 
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Respect voor mensenrechten 
Den Hartog B.V. respecteert en hanteert de internationale gedragsnormen, de rechten van de Mens, 
burgerrechten en politieke rechten. Binnen de organisatie wordt iedereen als mens dan ook gelijk 
behandeld, ongeacht afkomst of positie. Discriminatie wordt niet geaccepteerd. Zowel niet binnen de 
organisatie, als ook niet in de relaties tussen werknemers, afnemers, klanten en leveranciers. Ook bij 
het werven van nieuwe personeelsleden zullen sollicitanten uitsluitend beoordeeld worden op 
geschiktheid. Klachten over medewerkers of van medewerkers over enige vorm van discriminatie 
zullen door de directie direct en serieus in behandeling worden genomen. 

3.2 MVO Speerpunten 
Door middel van de materialiteitsbepaling zijn de volgende onderwerpen voor Den Hartog als 
speerpunt naar voren gekomen:  

1. Eerlijk zaken doen;  
2. Gezondheid en veiligheid;  
3. Goede omgang met klanten;  
4. Milieu; en 
5. Ketenverantwoordelijkheid. 

 

Deze speerpunten worden hieronder verder toegelicht en aangevuld met doelstellingen, resultaten, 
activiteiten en KPI's.  
 
3.2.1 MVO thema 1: Eerlijk zakendoen 
Toelichting: 

 Den Hartog B.V. is een bedrijf met winstoogmerk, maar zal er altijd naar streven op een 
eerlijke wijze zaken te doen met respect voor haar concurrenten. 

 Den Hartog B.V. streeft er naar met al haar afnemers en leveranciers een relatie op te 
bouwen gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, om zo een langdurige 
samenwerking te kunnen bewerkstelligen. Den Hartog B.V. verzekert al haar leveranciers, 
concurrenten, consumenten en stakeholders dat zij integer met hen omgaat. 

Doelstelling: 

 Het versterken van het bewustzijn over de ethische standaard van Den Hartog. 

Invulling hiervan gedurende 2019-2021:  
 Den Hartog B.V. zal intern aandacht blijven schenken aan zakelijke integriteit via workshops 

gefaciliteerd door een extern deskundige (juridisch expert), waarbij de eigen kernwaarden en 
gedragscode een belangrijke rol zullen krijgen.  

 Den Hartog B.V. zal aan haar externe belanghebbenden blijven vragen hoe zij vinden dat het 
bedrijf hiermee omgaat.  

 Externe stakeholders via de website informeren over de werkwijze bij Den Hartog BV 
 Proactief informeren van klanten wanneer er ontwikkelingen in de markt zijn, ook wanneer 

prijzen naar beneden gaan.  
 Richting de klanten afspraken vastleggen op papier en geen dingen beloven die niet na 

gekomen kunnen worden (continue proces). 
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3.2.2 MVO thema 2: Gezondheid en veiligheid  
Toelichting:  

 Den Hartog B.V. heeft haar werknemers en veiligheid hoog in het vaandel staan.  
 Den Hartog B.V. draagt er zorg voor dat alle voor de werkzaamheden noodzakelijke 

arbeidsmiddelen ter beschikking worden gesteld, in goede staat van onderhoud verkeren en 
voldoen aan de vigerende regelgeving.  

 Gezondheid en veiligheid ziet Den Hartog B.V. als een groot goed.  
 Door het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie zijn de risico’s die de 

werkzaamheden met zich meebrengen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan zijn de nodige 
maatregelen getroffen om de gezondheid en veiligheid van de medewerkers zo optimaal 
mogelijk te garanderen.  Door regelmatige herbeoordeling wordt het veiligheidsniveau op 
een hoog peil gehouden.  

 Voor de persoonlijke bescherming stelt Den Hartog B.V. aan haar werknemers de 
noodzakelijke middelen te beschikking. Het is de plicht van de werknemers deze PBM’s te 
gebruiken bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.  

 Voor die situaties waar ondanks alle getroffen preventieve maatregelen toch noodsituaties 
ontstaan, is in het bedrijfsnoodplan vastgelegd hoe in die gevallen gehandeld moet worden. 

 Om een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden te kunnen bewerkstelligen, 
worden ziekteverzuim en (bijna) ongevallen geregistreerd, geëvalueerd, en wordt 
beoordeeld of er maatregelen noodzakelijk zijn om herhaling te voorkomen. 

 Voortdurend aandacht blijven geven aan de veiligheid van onze klanten op onze locaties. 
 

Doelstelling: 
 Het versterken van het bewustzijn bij de stakeholders van Den Hartog over gezond en veilig 

werken. 
 Bevorderen en handhaven van de hoogste graad van fysiek, mentaal en sociaal welzijn van 

medewerkers 
 
Invulling hiervan gedurende 2019-2021:  
 

 Externe stakeholders via de website informeren over de werkwijze bij Den Hartog BV 
 Het continu blijven verbeteren van de kennis en vaardigheden van de medewerkers; 
 Het blijvend beschikbaar stellen van de voor de werkzaamheden noodzakelijke 

arbeidsmiddelen; 
 Aandacht blijven besteden aan het gebruik van PBM's;  
 Het frequent inspecteren van de werkzaamheden op naleven veiligheid, ook op onverwachte 

momenten. 
 Het naleven van voorschriften die van kracht zijn op terreinen van klanten  
 Het behouden van de benodigde vergunningen en certificaten op het gebied van 

(milieu)veiligheid. 
 Jaarlijks blijven oefenen op noodsituaties 
 Nieuwe medewerkers bij in dienst treden bekend maken met het noodplan  
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3.2.3  MVO thema 3: Goede omgang met klanten 
Toelichting:  

 Den Hartog B.V. zal gemaakte afspraken met en/of wettelijke verplichtingen jegens haar 
klanten steeds nakomen.  

 Den Hartog BV verzekert al haar klanten dat zij integer met hen om gaat 
 Den Hartog BV informeert haar klanten op duidelijke en eerlijke wijze over prijs- en 

productontwikkelingen  
 
Doelstelling: 

 Dienstverlening aan klanten verder professionaliseren. 
 
Invulling hiervan gedurende 2019-2021:  
 

 Het blijvend nakomen van contractuele afspraken 
 Er op toezien dat via social media uitsluitend juiste informatie wordt verstrekt en dat 

hiermee geen schade wordt toegebracht aan klanten 
 Proactief informeren van klanten over ontwikkelingen in de markt van brandstoffen en 

smeermiddelen 
 Klanten op de juiste wijze informeren over de mogelijke risico’s bij het gebruik van de 

geleverde producten 
 

3.2.4 MVO thema 4:  Milieu 
Toelichting:  

 Alle activiteiten worden zodanig uitgevoerd dat de veiligheid van werknemers en van andere 
aanwezige personen, optimaal worden gewaarborgd en het milieu optimaal wordt 
beschermd. 

 Den Hartog B.V. is zich er terdege van bewust dat sommige activiteiten die zij onderneemt 
schadelijk kunnen zijn voor het milieu.  

 Den Hartog B.V. heeft zich middels certificering voor de CO2-prestatieladder verplicht haar 
CO2 uitstoot actief te (blijven) reduceren.  

 Er wordt door Den Hartog B.V. op het brandstofdepot zelf stroom opgewekt middels de 
dampretour installatie, waarbij de bij het laden van de tankauto’s vrijkomende benzinedamp 
middels een verbrandingsmotor wordt omgezet in elektriciteit. 

 De elektriciteit die Den Hartog B.V. afneemt van het energienet is uitsluitend groene stroom. 
 

Doelstelling: 
 Het voorkomen en beperken van milieuschade ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van 

Den Hartog. 
 
Invulling hiervan gedurende 2019-2021:  

 
 Het up-to-date houden van de veiligheidssystemen; 
 Het belang van een schoon milieu proactief uitdragen naar haar stakeholders; 
 Cursus Het Nieuwe Rijden voor eigen chauffeurs herhalen; 
 Transportbewegingen blijven optimaliseren; 
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 Blijven naleven van voorschriften milieuvergunningen en tijdig uitvoeren verplichte 
keuringen en inspecties, inclusief mini-audits op de locaties.  

 Pro-actief stimuleren van klanten om de overstap naar bio brandstoffen te maken 
 Introduceren van alternatieve brandstoffen op de tankstations, en deze onder de aandacht 

brengen van de klanten 
 Eigen wagenpark verduurzamen door gebruik alternatieve brandstoffen 
 Mogelijkheden beoordelen voor aanschaf van bijvoorbeeld elektrisch aangedreven 

voertuigen. 
 
 
3.2.5  MVO thema 5: Ketenverantwoordelijkheid 
Toelichting:  

 Den Hartog B.V. streeft er naar daar waar mogelijk ook in de keten haar steentje bij te 
dragen in verduurzaming  

 
Doelstelling: 

 Het verduurzamen van de inkoop en het bevorderen van duurzamere producten zoals CO2 
fuel. 

 
Invulling hiervan gedurende 2019-2021:  

 Het op de markt brengen van alternatieve brandstoffen en het gebruik hiervan promoten 
 Participeren in een fabriek voor de productie van diesel uit plastic afval  
 Proactief informeren van klanten over ontwikkelingen in de markt van brandstoffen en 

smeermiddelen 
 Bezien hoe en waar besparing op- en/of hergebruik van verpakkingsmaterialen kan worden 

verbeterd. 
 De mogelijkheden onderzoeken om (met partners) afvalstromen (van bijvoorbeeld jerrycans) 

zo te organiseren dat recycling en/of hergebruik mogelijk wordt. 
 


