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Opmerkingen 

Visie en strategie 

1.1 Verklaring van de directie. 5  

Organisatieprofiel 

2.1 Naam van de verslaggevende organisatie. 7-9 Denkavit Internationaal BV 

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. 7-9 http://www.denkavit.nl/produ

cten.php  

2.3 Operationele structuur. 7-9  

2.4 Locatie van het hoofdkantoor.  Tolnegenweg 65, 

Voorthuizen 

2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is. 7-9  

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 7-9  

2.7 Afzetmarkten. 7-9  

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. 7-9  

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode. Geen  

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. Geen  

Verslagprofiel 

3.1 Verslagperiode. 11 2012, waar vermeld cijfers 

2011 

3.2 Datum van het meest recente verslag.  

 

Eerste MVO-verslag 

3.3 Verslaggevingscyclus.  Elke twee jaar 

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. 5 denkavit@denkavit.nl 

Reikwijdte en afbakening van het verslag 

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. 11  

3.6 Afbakening van het verslag. 11  

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of 

afbakening van het verslag. 

7-9, 11 De verslagperiode betreft 1 

januari 2012-31 december 

2012. Waar er geen cijfers 

van 2012 bekend zijn, zijn 

cijfers 2011 gerapporteerd. 

Het verslag heeft betrekking 

op alle bedrijven waar 

Denkavit International BV 

een meerderheidsbelang in 

heeft. Onderaannemers en 

leveranciers zijn niet 

meegenomen in de 

verantwoordingsinformatie, 

tenzij keteninformatie wordt 

besproken.  

3.8 Basis voor verslaggeving over andere entiteiten. nvt  

http://www.denkavit.nl/producten.php
http://www.denkavit.nl/producten.php


3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder 

verstrekte informatie. 

nvt  

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes. nvt  

GRI-inhoudsopgave 

3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van 

de informatievoorziening te vinden zijn. 

 

 

Online www.denkavit.nl  

Assurance 

3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van 

externe assurance van het verslag. 

 Het MVO-verslag is niet 

extern geverifieerd 

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van 

commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam. 

7 http://www.denkavit.nl/over-

denkavit.php?id=55  

4.2 Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam.  Erik Buys 

4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld 

het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het 

hoogste bestuurslichaam. 

nvt  

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid 

geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te 

oefenen op het hoogste bestuurslichaam. 

nvt Denkavit is een 

familiebedrijf. Alle 

medewerkers zijn welkom 

om ideeën/aanbevelingen 

uit te dragen naar de 

directie. 

Overleg met belanghebbenden 

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft 

betrokken. 

9, 26-31 In het MVO-verslag zijn 

verschillende stakeholders 

geïdentificeerd: 

 Leveranciers 

 Afnemers 

 Kalverhouders 

 Maatschappelijke 

organisaties 

 Medewerkers 

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die 

moeten worden betrokken. 

26-31  

Prestatie-indicatoren 

Economie 

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en 

gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele kosten, 

personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke 

investeringen, ingehouden winst en betalingen aan 

kapitaalverstrekkers en overheden. 

8-9                                  

http://www.denkavit.nl/
http://www.denkavit.nl/over-denkavit.php?id=55
http://www.denkavit.nl/over-denkavit.php?id=55


EC4 Significante financiële steun van een overheid. geen  

EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in 

infrastructuur en diensten die voornamelijk ten 

behoeve van het algemeen nut worden geboden 

door middel van verplichtingen van commerciële 

aard, dan wel in natura of pro bono. 

31 Maatschappelijk 

project ‘Cow 

Banking’ 

Milieu 

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.  8  

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame 

energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van 

de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven. 

 

23-25  

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en 

diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden 

met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.  

35  

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het 

beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit.  

35  

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van  

broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. 

23-25  

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal  

aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven  

van milieuwet- en - regelgeving. 

 Geen boetes in het jaar 

2012 

Arbeidsomstandigheden 

LA1 Totaal personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en 

regio. 

29-31 Gedeeltelijk gerapporteerd 

LA2 Totaal aantal en snelheid van peroneelsverloop per leeftijdsgroep, 

geslacht en regio 

29-31 Gedeeltelijk gerapporteerd 

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 

werkgerelateerde sterfgevallen per regio. 

29 Gedeeltelijk gerapporteerd 

Mensenrechten 

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. geen  

Maatschappij 

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van  

gevallen van corruptie. 

N.v.t  

SO6 Totale waarde van financiële en in natura bijdragen aan  

politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen  

per land. 

geen  

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege  

concurrentiebelemmerend gedrag, antikartel- en  

monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van  

deze rechtszaken. 

geen  

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- geen  



monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving. 

Productverantwoordelijkheid 

PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten 

voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op 

verbeteringen. 

14, 20-21  

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige 

codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 

producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat. 

Geen  

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt 

gesteld door procedures.  

20-21  

  

 


