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GRI 102: Algemene Toelichting 
Universele standaarden 

GRI 102 Algemene Toelichting 

1 Organisatieprofiel 

102-1 Naam van de organisatie A.Vogel 

102-2 

Activiteiten, merken, producten en 
diensten 

Producent van fytotherapeutische en homeopathische 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten in de Benelux. 
Grootste merk is A.Vogel. Naast geneesmiddelen 
producent geeft A.Vogel via diverse kanalen tips, 
adviezen en informatie over hoe gezond te leven. 

102-3 Locatie hoofdkantoor Elburg 

102-4 Internationale activiteit Nederland en België  

102-5 

Eigendomsstructuur en rechtsvorm A.Vogel is onderdeel van deBioforceAG groep. Het 
Bioforce hoofdkantoor bevindt zich in Roggwil, 
Zwitserland. DeBioforceAG groep levert natuurlijke 
zelfzorgmiddelen aan (bijna) de hele wereld. A.Vogel is 
een Besloten Vennootschap (BV) en DeBioforceAG is een 
Naamloze Vennootschap (NV). 

102-6 Afzetmarkten Benelux (A. Vogel) 

102-7 Omvang  A.Vogel Nederland heeft 103 medewerkers en België 14 

102-8 
Personeelsbestand en andere 
medewerkers 

Zie MVO jaarverslag 

102-9 

Beschrijving van keten Het proces begint in de A.Vogel tuinen in de bossen 
van Landgoed Zwaluwenburg, gaat verder in de snij- 
en productiehallen en eindigt bij de distributie naar de 
verkooppunten (online, drogisterijen en apotheken). 
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen 
kweek. In 2021 was dit 70,99%. De rest wordt 
grotendeels bij ons moederbedrijf ingekocht. 

102-10 
Significante veranderingen voor 
organisatie en de keten 

Nee 

102-11 
Toelichting over toepassing van het 
voorzorgsprincipe 

N.v.t. 

102-12 

Externe initiatieven A.Vogel werkt samen met verschillende partijen en doet 
mee aan verschillende initiatieven; 

• Bedrijvenkring van Gemeente Elburg 
• Het Gelders Landschap 
• Collectieve beveiligingsgroep industrieterrein 
• Elburg 
• Stichting Wiel 
• Nuborgh College Oostenlicht 
• Noordwest Veluwe Verduurzaamt 
• Trees for all 
• Stichting landschapselementen Elburg 
• Stichting Tresor 
• Voedselbank 
• Veluwe Portaal 

102-13 

Lidmaatschap van (branche-) 
verenigingen en/of belangenorganisaties 

Nederland 
• Neprofarm 
• Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) 
• Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW  
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• AWVN) 
• Branchevereniging gezondheidsproducten NPN 
 
België 
• Rash brancheverening homeopathie 
• Bachi (Belgian association of consumer health industry): 
Belgische koepelorganisatie van de industrie van 
voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
in apotheken. 
 

2 Strategie 

102-14 Verklaring hoogste beslissingsbevoegde Zie voorwoord MVO jaarverslag 

102-15 
Belangrijke gevolgen, risico’s en 
mogelijkheden 

Zie MVO jaarverslag 

3 Ethiek en Integriteit 

102-16 
Waarden, principes, standaarden en 
gedragsnormen 

De gedragsregels zijn beschreven in het document: 
'Samen werken bij A.Vogel' versie 1.7 d.d. december 
2018 (er komt in 2022 een nieuwe regeling) 

102-17 

Mechanismen voor rapporteren van 
problemen in onethisch/onwettelijk 
gedrag en advies in organisatorische 
integriteit 

Er is een klachtenregeling, versie 2.0, december 2018 
(deze zal in de  loop 2022 worden aangepast i.v.m. 
gewijzigde wet/regelgeving. 

4 Bestuur 

102-18 Bestuursstructuur Organogram beschikbaar 

5 Stakeholder Betrokkenheid 

102-40 
Lijst van groepen belanghebbenden Klanten (retailers en consumenten), medewerkers, 

leveranciers, samenwerkingspartners en scholen. 

102-41 

Collectieve arbeidsovereenkomsten 98% van de medewerkers vallen onder de CAO in 
België gezien de omvang (14 medewerkers) geen 
CAO maar een arbeidsreglement en het paritair comité 
200 van toepassing. 

102-42 
Identificeren en selecteren van 
belanghebbenden 

Geen specifiek beleid 

102-43 

Benadering voor het betrekken van 
belanghebbenden 

• In 2018 is gestart met Agile manier van werken 
waarbij de klant centraal wordt gesteld. 

• Zie diverse stakeholders aan het woord in het 
sociale jaarverslag 2017 

102-44 
Voornaamste onderwerpen en 
vraagstukken 

Zie MVO jaarverslag 
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6 Wijze van Rapporteren 

102-45 

Entiteiten die zijn opgenomen in 
geconsolideerde financial statements 

 

102-46 
Omschrijving inhoud van het rapport en 
afbakening van aspecten 

Het jaarverslag betreft A.Vogel Nederland en België. 

102-47 Lijst van materiële aspecten Zie MVO jaarverslag 

102-48 
Herformuleren van eerder verstrekte 
informatie 

De informatie wordt jaarlijks voorzien van een update. 

102-49 Verandering in verslaglegging N.V.T. 

102-50 Rapportageperiode 2021 

102-51 Datum van meest recente verslag 1 april 2022 

102-52 
Verslagleggingscyclus 

 
Jaarlijks 

102-53 
Contactpunt voor vragen over het 
verslag of de inhoud ervan 

Thomas Bakker, Communicatie & PR A.Vogel 

102-54 
Claims omtrent het rapporteren in 
overeenstemming met GRI Standards 

Geen 

102-55 GRI-Inhoudsopgave Geen 

102-56 Externe assurance Geen 

 
 

GRI 103: Management Benadering 
Universele standaarden 

GRI 103 Management Benadering 

103-1 
Toelichting op de materiële aspecten en 
de afbakening 

De belangrijkste MVO thema's zijn terug te vinden in het 

jaarverslag. 

103-2 
De managementbenadering en haar 
componenten 

Zie het voorwoord in het jaarverslag. 

 

103-3 
Evaluatie van de 
managementbenadering 

MVO team komt maandelijks bijeen om de voortgang te 

monitoren. 

 

 

GRI 200: Economische Standaarden 
Universele standaarden 
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GRI 200 Economische Standaarden 

201 Economische Prestaties 

201-1 
Directe economische waarde 
gegenereerd en gedistribueerd 

Jaarverslag gedeponeerd bij KVK 

201-2 

Financiële implicaties en andere risico’s 
en mogelijkheden voor activiteiten van 
de organisatie als gevolg van 
klimaatverandering 

Risico op misoogsten door onvoorspelbare en extreme 
weersomstandigheden. 

201-3 

Dekking van de verplichtingen in 
verband met het vastgestelde 
uitkeringenplan van de organisatie 

A.Vogel is per 2015 aangesloten bij het 
Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL). 
Voor dit pensioenfonds is mede gekozen omdat zij 
duurzaam beleggen. 

201-4 
Significante financiële steun van een 
overheid 

ESF (Europees Sociaal Fonds).  

202 Marktaanwezigheid 

202-1 

De verhouding tussen het standaard 
aanvangssalaris en het lokale 
minimumloon, op geslacht 

De salarisschalen liggen per functie vast in de CAO. Wij 
maken geen verschil in man /vrouw  bij vaststelling van 
het salaris bij aanstelling  kijken wij naar de werkervaring 
die iemand meebrengt in combinatie met de leeftijd van 
de nieuwe medewerker.  

202-2 
Aandeel van het topkader dat afkomstig 
is uit de lokale gemeenschap  

Geen  uit lokale gemeenschap wel 3 uit de regio Noord-
West Veluwe 

203 Indirecte Economische Effecten 

203-1 

Investeringen in infrastructuur en 
ondersteuning in diensten 

A.Vogel draagt op diverse manieren bij: Er zijn meerdere 
organisaties en initiatieven die A.Vogel steunt; Stichting 
Wiel, Trees for all, Tresor, Stichting Landschapselementen 
Elburg (SLE), Voedelbank. Ook krijgen medewerkers de 
kans mee te denken welke goede doelen A.Vogel kan 
sponsoren. Verder worden er enkele lokale sport 
verenigingen gesponsort. 
 

203-2 

Significante indirecte economische 
gevolgen 

A.Vogel zet zich in voor kansen voor studenten en 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zie voor  
meer info het MVO Jaarverslag onder 'A.Vogel en de  
maatschappij'. 

204 Inkoopbeleid 

204-1 
Deel van de uitgaven besteed aan lokaal 
gevestigde leveranciers 

N.V.T. 

205 Anti-Corruptie 

205-1 
Activiteiten welke geanalyseerd zijn op 
corruptie gerelateerde risico’s 

Alle activiteiten. 

205-2 
Communicatie en training in anti-
corruptiebeleid en procedures 

Geen 

205-3 
Maatregelen die zijn getroffen naar 
aanleiding van gevallen van corruptie 

N.v.t. 

206 Concurrentiebelemmerend Gedrag 

206-1 
Rechtszaken vanwege 
concurrentiebelemmerend gedrag, anti-, 
kartel- en monopolistische praktijken 

Geen 
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207 Belasting 

207-1 
Managementbenadering van belastingen Tot 2021 heeft A.Vogel BV een horizontaal toezicht 

contract met de belastingdienst met open en transparante 
relatie met de belastingdienst 

207-2 
Fiscaal bestuur, controle en risicobeheer A.Vogel heeft een tax control framework inricht om de 

fiscale risico’s te beheersen 

207-3 
Betrokkenheid van stakeholders en 
management met betrekking tot 
belastingen 

Eventuele fiscale risico’s worden gedeeld met de 
stakeholder (RvC) 

207-4 
Rapportage per land Onderdeel 207-02 

 

 

 

GRI 300: Milieu Standaarden 
Universele standaarden 

GRI 300 Milieu Standaarden 

301 Materialen 

301-1 
Totale hoeveelheid gebruikte materialen 
naar gewicht of volume 

In 2021 werd 46.975 kg planten uit eigen kweek gebruikt 
in het productie proces. Dit is 70,99% van de totale 
productie. De rest wordt ingekocht. 

301-2 
Gebruikte materialen dat bestaat uit 
afval van externe bronnen 

n.v.t. 

301-3 
Verkochte producten waarvan de 
verpakking is ingezameld 

n.v.t. 

302 Energie 

302-1 

Energieverbruik binnen de organisatie  Elektraverbruik in kWh: 21.338 kWh grijs en 1.803.380 
kWh groen 
Gasverbruik in m3: 449.472 
Brandstofverbruik wagenpark  
Benzine: 3.092 liters 
Diesel: 22.119 liters 
HVO: 3.700 liters 
Gedeclareerde zakelijke kilometers privé auto’s: 11.175 
km 
Zakelijke vliegkilometers 
tot 700 km: 4.828 
Tussen de 700 en 2500 km: 4.886 km 
Boven de 2500 km: 9.714 km 
 
Totale footprint over 2021: 952 

302-2 Energieverbruik buiten de organisatie   - 

302-3 Energie intensiteit Productievolume 

302-4 
Energie bespaard door besparingen en 
efficiëntieverbeteringen 

In 2021 onderzoek naar energiereductie van 
verwarmingssysteem en elektrificatie van stoomketel. 
Uitvoering start in 2022 

302-5 
Reductie in energie-eisen/-behoeften van 
producten en diensten 

- 
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303 Water en Effluent  

303-1 
Interactie met water als gedeelde bron In de fabriek wordt leidingwater verbruikt. In de tuinen 

wordt gebruik gemaakt van grondwater 

303-2 
Management van de impact van 
waterafvoer 

Afvoer in overeenstemming met milieuvergunning. Geen 
eigen afvalwaterbehandeling. 

303-3 Wateronttrekking 7868 m3 leidingwater fabriek 

303-4 Waterafvoer 7753 m3 

303-5 Waterverbruik 7868 m3 

304 Biodiversiteit 

304-1 

Land dat eigendom is, gehuurd wordt, 
beheer wordt in of grenst aan 
beschermde gebieden en gebieden met 
een hoge biodiversiteitswaarde buiten 
beschermde gebieden 

De A.Vogel tuinen hebben een hoge biodiversiteitswaarde. 

304-2 

Significante gevolgen van activiteiten, 
producten en diensten op de 
biodiversiteit 

Vogel houdt ten alle tijden rekening met de natuur. De planten in 

de A.Vogel tuinen worden op Ecologische wijze gekweekt. Dus 

zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. 

304-3 

Beschermde of herstelde habitatten Met de tuinen draagt A.Vogel bij aan de Biodiversiteit. De planten 

in de A.Vogel tuinen worden op Ecologische wijze gekweekt. Dus 

zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. 

304-4 

Aantal op de rode lijst van IUCN 
vermelde soorten en soorten op 
nationale beschermingslijsten met 
habitatten in gebieden binnen de 
invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten 

n.v.t 

305 Emissies 

305-1 Directe broeikasgas emissies (scope 1) 929 ton CO2 

305-2 
Indirecte broeikasgas emissies uit 
energie  
(scope 2) 

18 ton CO2 

305-3 
Andere relevante indirecte emissies van 
broeikasgassen (scope 3) 

- 

305-4 Broeikasgasemissie intensiteit  Productievolume 

305-5 
Initiatieven ter verlaging van de emissie 
van broeikasgassen en gerealiseerde 
verlaging 

Zie 302-4 

305-6 Emissie van ozonafbrekende stoffen - 

305-7 
NOx, SOx en andere significante 
luchtemissies 

n.v.t. 

306 Afval 

306-1 
Afvalproductie en significante impact Diverse stromen worden separaat ingezameld en 

afgevoerd. Cijfermatig overzicht is beschikbaar en 
opgenomen in MVO-jaarverslag 

306-2 

Management van afval gerelateerde 
milieu-impact 

Wij werken met intern logboek waarin product 
gerelateerde stromen geregistreerd worden. Daarnaast 
wordt bij de verschillende afnemers een jaarraportage 
opgevraagd van de naar hen afgevoerde hoeveelheden 
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306-3 Afvalproductie (ton) Zie 306-1 

306-4 
Afval onthouden van afvalverwerking De afvalstromen papier en karton, plastic folie, 

emballage, glas, metaal en destillaatalcohol worden 
aangeboden voor recycling 

306-5 
Afval voor afvalverwerking De overige stromen (niet genoemd bij 306-4), worden via 

onze afvalinzamelaar ter verbranding afgevoerd. 

307 Naleving Milieu Wet- en Regelgeving 

307-1 
Het niet naleven van milieu wet- en 
regelgeving 

Geen 

308 Keten Beoordeling op Milieuaspecten 

308-1 
Nieuwe leveranciers/onderdelen van de 
keten die zijn beoordeeld aan de hand 
van milieucriteria 

Leveranciers van grondstoffen worden beoordeeld op 
ecologisch productie (en dus afwezigheid van pesticiden, 
PAK’s e.d.).  

308-2 
Significante actuele en potentiële 
negatieve milieu-impacts in de keten 

Binnen ons MVO-team wordt nagedacht hoe we hier 
verder invulling aan moeten gaan geven. 

 

 

GRI 400: Sociale Standaarden 
Universele standaarden 

GRI 400 Sociale Standaarden 

401 Werkgelegenheid 

401-1 

Nieuw personeel en personeelsverloop 2021: NL instroom          m 3       v  3 
          NL uitstroom        m  4      v  6 
BE: instroom                  m  0      v 2 
      Uitstroom                 m  0      v 0 

401-2 
Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die 
niet beschikbaar zijn voor 
deeltijdmedewerkers  

Niet van toepassing 

401-3 
Ouderschapsverlof 7 werknemers hebben ouderschapsverlof opgenomen in 

Nederland. 1 medewerker in België.   

402 Verhouding Werkgever-Werknemer 

402-1 
Minimale opzegtermijn(en) in verband 
met operationele veranderingen 

Conform CAO 

403 Gezondheid en Veiligheid 

403-1 Gezondheid- en veiligheidssysteem RI&E 

403-2 
Identificatie van gevaren, 
risicobeoordeling en incidentenonderzoek 

Interne AMAC commissie  

403-3 
Dienstverlening met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid 

Interne AMAC commissie 

403-4 
Werknemersparticipatie, overleg en 
communicatie over gezondheid en 
veiligheid 

Interne AMAC commissie  

403-5 
Training van medewerkers over 
gezondheid en veiligheid 

Op aanvraag  
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403-6 
Bevordering van de gezondheid van 
werknemers 

FIT  

403-7 

Preventie en beperking van de gevolgen 
voor gezondheid en veiligheid op het 
werk die rechtstreeks verband houden 
met zakelijke relaties 

n.v.t. 

403-8 
Werknemers die onder een 
managementsysteem voor gezondheid 
en veiligheid op het werk vallen 

n.v.t. 

403-9 
Werk gerelateerde ongevallen 2 zonder blijvend letsel  (1 x vaste medewerker / 1x 

vakantiekracht) 

403-10 Werk gerelateerde slechte gezondheid geen 

404 Opleiding en Onderwijs 

404-1 
Gemiddeld aantal uren dat een 
werknemer per jaar besteedt aan 
opleidingen 

In totaal 2136 trainingsuren 20,74 gemiddeld per 
medewerker 

404-2 

Programma's voor het verbeteren van de 
vaardigheden van werknemers en 
programma's voor hulp het afronden van 
de loopbaan 

Jaarlijkse gesprekscyclus / maatwerk  

404-3 
Percentage medewerkers dat regelmatig 
wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling 

Alle medewerkers conform gesprekcyclus  

405 Diversiteit en Gelijke Kansen 

405-1 

Samenstelling van bestuurslichamen en 
onderverdeling van medewerkers 

M  3 
V  2 
 
1 medewerker in dienst met afstand tot de arbeidsmarkt. 

405-2 
Verhouding tussen basissalarissen van 
mannen en vrouwen 

Is gelijk 

406 Verbod op Discriminatie 

406-1 
Aantal gevallen van discriminatie en de 
getroffen maatregelen 

Geen gevallen gemeld. Klokkenluiders procedure is 
aanwezig idem voor vertrouwenspersonen 2 intern en 1 
extern. 

407 Vrijheid van Vereniging en Collectieve 

407-1 

Activiteiten en leveranciers waarbij het 
recht op vrijheid van vereniging en 
collectieve onderhandelingen in gevaar 
kunnen komen 

c.a. 35 medewerkers zijn lid van de vakbond 

408 Kinderarbeid 

408-1 
Activiteiten en leveranciers waarvan is 
vastgesteld dat er een aanzienlijk risico 
is van kinderarbeid 

Geen 

409 Gedwongen of Verplichte Arbeid 

409-1 
Activiteiten en leveranciers waarvan is 
vastgesteld dat er een aanzienlijk risico 
is van gedwongen of verplichte arbeid 

Geen 
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410 Veiligheidsbeleid 

410-1 
Beveiligingspersoneel dat is opgeleid in 
mensenrechtenbeleid of -procedures 

n.v.t. 

411 Rechten van Inheemse Bevolking 

411-1 
Overtreding van de rechten van de 
inheemse bevolking 

n.v.t. 

412 Beoordeling Mensenrechten 

412-1 
Activiteiten die onderhevig zijn geweest 
aan een beoordeling op mensenrechten 
en effectbeoordeling 

Geen 

412-2 
Personeelstraining over beleid en 
procedures betreft mensenrechten 

Geen 

412-3 

Aanmerkelijke 
investeringsovereenkomsten waarin 
clausules over mensenrechten zijn 
opgenomen of waar de naleving van de 
mensenrechten is getoetst 

Geen 

413 Gemeenschap 

413-1 
Activiteiten betreft betrokkenheid van de 
lokale gemeenschap, effectbeoordelingen 
en ontwikkelingsprogramma's 

Zie 203-1 

413-2 
Activiteiten met significante actuele of 
potentiële negatieve gevolgen voor 
lokale gemeenschappen 

Geen 

414 Ketenbeoordeling op Mensenrechten en Gemeenschap 

414-1 

Nieuwe leveranciers/onderdelen van de 
keten die zijn beoordeeld op het gebied 
van mensenrechten en gemeenschap 

N.v.t. Grondstoffen worden voornamelijk zelf 
geproduceerd en bij moederbedrijf ingekocht. Ook 
wordt samengewerkt met inkooppartij Columbus die 
een MVO/MVI beleid voert. 

414-2 

Significante actuele en potentiële 
negatieve gevolgen in de keten 
aangaande mensenrechten en 
gemeenschap, inclusief genomen 
maatregelen 

Geen 

415 Publiek Beleid 

415-1 Politieke bijdrage Geen 

416 Gezondheid en Veiligheid van Consumenten 

416-1 

Beoordeling van gezondheids- en 
veiligheidsrisico's van product- en 
dienstcategorieën 

Volledige controle van productie en producten: 
• De productie van geneesmiddelen bij A.Vogel 

voldoet aan de vereiste internationale 
farmaceutische normen, de zogenaamde GMP-
normen (Good Manufacturing Practices). 

• Daarnaast is de productie ook ISO 13485 
gecertificeerd. 

416-2 

Incidenten van niet-naleving van 
regelgeving en vrijwillige codes 
betreffende gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s van product- en 
dienstcategorieën 

Geen 
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417 Marketing en Labelling/Etikettering 

417-1 
Informatieplichten voor producten en 
diensten 

Alle verpakkingen en reclame-uitingen krijgen een 
toelatingsnummer van deKeuringsraad KOAG/KAG 
voordat ze verkocht worden. 

417-2 
Niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreft informatieplicht 
rondom producten en diensten 

Geen 

417-3 
Niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreft 
marketingcommunicatie 

Geen 

418 Privacy van Klanten  

418-1 

Klachten over inbreuken op de privacy 
van klanten en het kwijtraken van 
klantgegevens 

• A.Vogel is AVG-proof en heeft een AVG werkgroep 
die regelmatig overleg heeft 

• A.Vogel handelt conform European Data 
Protection Directive 

• A.Vogel heeft dit vastgesteld in het document: 
'A.Vogel: Privacy and Data protection'. 

• De gesprekken van het Informatiecentrum 
worden niet opgenomen 

• Informatie per mail wordt alleen gebruikt voor het 
behandelen van de klantvraag 

• We maken alleen gebruik van functionele cookies, 
de bezoekersgegevens worden anoniem gemaakt 

• A.Vogel is ingeschreven bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en is aangesloten bij het 
Thuiswinkel Waarborg 

419 Sociaaleconomische Naleving 

419-1 
Overtreding van wet- en regelgeving op 
sociaal en economisch gebied 

Geen 

 

 


