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Visie
In de eerste plaats wil ABC Olie een duurzaam economisch gezonde onderneming zijn met een goed
rendement en een goed toekomstperspectief. ABC Olie gelooft dat het vinden van een balans tussen
een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstig
generaties en ethische en sociale aspecten een voorwaarde is om ook in de toekomst een rol te kunnen
blijven spelen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de afgelopen jaren een wezenlijk
onderdeel van het bedrijfsbeleid geworden. Hierbij laten wij ons leiden door de 7 kernthema’s zoals
beschreven in de MVO prestatieladder, die wij een eigen invulling geven, die dicht bij onze identiteit
staat.
1. Behoorlijk bestuur
ABC Olie zorgt ervoor dat in haar besluitvormingsprocessen de principes van de MVO
prestatieladder worden gehanteerd. Belangrijke elementen hierin zijn het voldoen aan wet- en
regelgeving, het bevorderen van ethisch gedrag, correcte communicatie met de stakeholders en
het vergroten van de transparantie. Door ABC Olie wordt verder prioriteit gesteld in een zeer
hoge norm in ‘veilig werken’.
2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
De medewerkers worden door ABC Olie als het belangrijkste kapitaal beschouwd. De
ontwikkeling van medewerkers wordt bijzonder gestimuleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
opleidingen en trainingen die wij hen aanbieden. Er wordt alles aan gedaan om de
medewerkers te betrekken bij (beleids-)beslissingen en hen een prettige en veilige werkplek te
bieden.
3. Mensenrechten
ABC Olie houdt rekening met mensenrechten in zijn algemeenheid en neemt
beleidsbeslissingen in dit licht. Dit verwacht zij ook van bedrijven en relaties binnen de
productieketen.
4. Eerlijk zaken doen
De medewerkers van ABC Olie conformeren zich aan de door de branchevereniging NOVE
opgestelde gedragscode. Voorts past ABC Olie consequent de door NOVE opgestelde leveringsen betalingsvoorwaarden toe op al haar verkooptransacties.
5. Consumentenaangelegenheden
Gezien het feit dat ABC Olie werkzaam is in een branche met soms gevaarlijke producten, is het
voor ons vanzelfsprekend dat wij er alles aan doen om de veiligheid voor onze klanten te
garanderen. Dit doen we o.a. door hen grondig te informeren over alle risico’s omtrent
producten, en de veiligheid rond de distributie van de producten meer dan serieus te nemen.
Onze VCA* en Shell QHSSE certificering bewijzen dit. Op onze tankstations trachten wij een
optimaal veiligheidsgevoel te creëren.
6. Milieu, grondstoffen, energie en emissies
De activiteiten van ABC Olie beïnvloeden, evenals al het andere menselijke handelen, het
milieu. Zij voelt zich dan ook moreel verplicht de negatieve invloeden op het milieu tot een
minimum te beperken. Derhalve is milieuzorg een belangrijke zaak voor het management en
draagt elk personeelslid van ABC Olie een persoonlijke verantwoordelijkheid voor het milieu in
zijn of haar directe invloedssfeer. ABC Olie streeft naar duurzaam energiegebruik (en
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stimuleert dit ook bij klanten). Wij doen er alles aan om gebruik van bepaalde grondstoffen te
minimaliseren (papier, plastic) en voeren een gescheiden afval beleid.
7. Betrokkenheid bij de maatschappij
ABC Olie maakt bewust de keuze om met lokale en regionale leveranciers te werken waar
mogelijk. Wij zien de kracht van een sterk regionaal netwerk en doen er veel aan om dit te
bereiken.

Borging
ABC Olie beschikt over een MVO managementsysteem met als basis de MVO Prestatieladder. Binnen dit
systeem worden o.a. stakeholderconsultatie, te behalen doelen, activiteiten en voortgang geborgd.
Distributie
Deze beleidsverklaring wordt gecommuniceerd met iedere medewerker van ABC Olie. Daarnaast wordt
de beleidsverklaring gepubliceerd op de eigen website en op verzoek aan stakeholders toegezonden.

Tilburg, 26-02-2016

G.J. van Ierland
Directeur

