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Onze aanpak - Voorwoord CEO

Voorwoord CEO
De ‘natuurlijke’ weg naar een duurzame wereld
Duurzaamheid zit in ons DNA. Reeds in 1889
ontstond het 1ste beschermd waterwinningsgebied in
Europa te Spa om de originele zuiverheid en kwaliteit
van het natuurlijk mineraalwater voor de toekomstige
generaties te garanderen. Als de mens het water
beschermt, beschermt het water de mens. Dit is niet
alleen een visie maar vertaalt zich ook concreet elke
dag binnen het bedrijf. Het is dan ook een evidentie
om duurzaamheid essentieel verankerd te zien in onze
lange termijn strategie en onze businessplannen.
G4-1

Daarom wordt duurzaamheid op continue basis
opgevolgd binnen het directiecomité en stroomt het
door de verschillende afdelingen van Spadel. Enkel
op deze wijze kunnen we ook onze leiderspositie
inzake duurzaamheid ontwikkelen en versterken. Deze
ambitie heeft een concrete basis nodig, uitdagende
doelstellingen die u terug kan vinden in het ‘Spadel
Sustainability Strategy’ document dat in 2010 werd
uitgebracht.
De grote lijnen waarop we actie ondernemen zijn
daarin vastgelegd:
• ‘Nature’s best close to you’ gericht op een proactief
beleid inzake bescherming van de natuurlijke
bronnen en op productinnovatie met als doel te
streven naar natuurlijkheid in alle producten.
• ‘Our footprint’ waarbij we maximaal werken
op de reductie van zowel de koolstof- als de
watervoetafdruk.
• Great Place to Work & Responsible Partner for
Society’ waarbij we intern en extern op sociaal en
maatschappelijk vlak een belangrijke rol willen
spelen.
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Duurzaamheid blijft in ons DNA. Daarom brengen we
dit derde duurzaamheidsverslag ook online. Het maakt
het mogelijk om onze vorderingen over de jaren heen
te volgen ten opzichte van onze doelstellingen naar
2015, 2020 en 2039 toe. Vorderingen die ook reeds
tot mooie erkenningen hebben geleid. Zo werd Spadel
binnen de European Business Awards waaraan 17 000
bedrijven deelnamen, bekroond tot de Europese top-10
van meest duurzame bedrijven. Dit zou niet mogelijk
geweest zijn zonder de inzet van alle medewerkers
van Spadel. Het is ook een erkenning voor onze
inspanningen en voor onze ambities naar de toekomst
toe, die we samen met u verder wensen te realiseren.
Marc du Bois
Gedelegeerd Bestuurder

Onze aanpak - Inleiding

Inleiding
Ons derde duurzaamheidsverslag online !
Na het verschijnen van
het tweede duurzaamheidsverslag in 2013 over de
activiteiten in 2011 en 2012 is het met groot genoegen
dat we ons derde duurzaamheidsverslag voorstellen.
We hebben hard gewerkt aan de verschillende ambities
die we ons hebben gesteld naar 2015 en 2020 toe.
G4-13, 18, 23, 28, 30, 31, 32, 33

Dit dankzij een hechte samenwerking met en tussen
alle afdelingen binnen Spadel, de groeiende dialoog met
externe partners en een strategische samenwerking met
het MVO adviesbureau Sustenuto. We zijn op de goede
weg maar er zal blijvende aandacht en inspanning
nodig zijn om alle ambities te realiseren tegen eind
2015.
Op basis van alle feedback over ons vorige rapport,
hebben wij dit jaar beslist de omschakeling te maken
naar een online rapport. Dit gebruiksvriendelijke
rapport biedt grotere flexibiliteit in het opzoeken van
specifieke informatie.
We kijken vol verwachting uit naar uw reactie op dit
online rapport. Zelf zien we tal van kansen om het
nog beter te doen, bijvoorbeeld in de vorm en de wijze
waarop we rapporteren, de integratie van onze MVO
activiteiten per land alsook een volgende stap naar een
externe third party verificatie. Ook op dit vlak treden
we graag in dialoog on-line of oﬀ-line … met u!
Ann Vandenhende
CSR Manager

Spadel - Sustainability Report 2013-2014

Rapporteringsprofiel
• Spadel rapporteert op het vlak van
duurzaamheid volgens een 2-jaarlijkse cyclus. De
rapporteringsperiode komt overeen met de jaren
2013-2014 (van 1 januari tot 31 december). De data
van de indicatoren stemt meestal overeen met het
meest recente jaar 2014.
• Het voorgaande meest recente rapport was het
Duurzaamheidsverslag 2011-2012. Dit was ook het
tweede Duurzaamheidsverslag van Spadel.
• De scope van het duurzaamheidsrapport is gelijkaardig
gebleven.
• Dit duurzaamheidsverslag is in overeenstemming met
GRI-4 “Core”, niet extern geverifieerd.

Onze aanpak - Spadel in het kort (1)

Spadel in het kort
Spadel is een Europese groep die natuurlijk mineraalwater, bronwater en
verfrissende dranken produceert en commercialiseert.
Als Europese referentie inzake de
bescherming van de natuurlijke bronnen, werd Spadel
in 2014 bekroond tot de Europese top-10 van de
meest duurzame bedrijven. De groep beschikt over 5
productielocaties:
G4-3, 4, 6, 7, 8, 9, 17

• Spa Monopole (Spa, België)
• Bru-Chevron (Lorcé, België)
• Les Grandes Sources de Wattwiller
(Wattwiller, Frankrijk)
• Les Eaux Minérales de Ribeauvillé
(Ribeauvillé, Frankrijk)
• Brecon Mineral Water (Trap, Wales)
Eind 2014 realiseerde de Groep Spadel een omzet
(exclusief belastingen) van 231,1 miljoen € en een
operationele winst van 23,5 miljoen €. Spadel, het
laatste grote onafhankelijke Belgische familiebedrijf
van mineraalwater, biedt werk aan 747 mensen en is
de marktleider in de Benelux in het segment natuurlijk
mineraalwater. Het totaal verkochte volume in 2014
is 576 miljoen liter. Het bedrijfsmodel is vanuit
bedrijfseconomische en ecologische redenen gebaseerd
op sterke regionale merken die beperkt blijven tot
regionale markten zoals Spa en Bru voornamelijk in
de Benelux en onze andere merken in Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Slechts 1% van het totaal volume
gaat naar export buiten deze markten.
Spadel NV/SA is opgericht op 14.04.1921 . Op
31.12.2012 controleert Finances & industries NV,
Vennootschap in rechte gecontroleerd door: Société de
participation financière Guyan (Luxemburg) 90,84%
van de aandelen van Spadel NV/SA. De overige 9,16%
van de aandelen zijn op Euronext Brussel genoteerd.
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G4-56

Vier waarden staan centraal bij Spadel.
Passie
Openheid

We geloven dat het beste halen uit de
mens een duurzaam bedrijf creëert in
een duurzame wereld. We stellen onszelf
constant in vraag om elke dag beter te
worden. We verbinden ons ertoe om ons
personeel continu te ontwikkelen, om
natuurlijke en gezonde dranken aan te
bieden en om te investeren in innovatie en
in de bescherming van het milieu, dit ten
gunste van iedereen.
Nabijheid

We zijn een regionale speler met
een menselijke dimensie die gelooft
dat succes het resultaat is van hecht
teamwork met alle mogelijke partners.
We brengen het beste van de natuur
dicht bij u. Elke mens is belangrijk net
zoals elke waterdruppel essentieel is.

Onze bestaansreden

Spadel – Het water en de mens, het beste van de
natuur, dicht bij u.
Ons engagement

We verbinden ons ertoe om, uw hele leven lang, steeds
weer opnieuw op de meest natuurlijke wijze aan uw
behoeften aan hydratering en verlangen naar verfrissing
te voldoen.
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We zijn gedreven door de natuur, de
bronnen en onze producten: zuiver water,
essentieel voor het leven. Het is onze
verantwoordelijkheid om het milieu te
beschermen om te garanderen dat het
natuurlijk water even zuiver en kwaliteitsvol
is vandaag als voor de toekomstige
generaties. Daarom delen wij onze passie en
ons enthousiasme in alles wat we doen met
onze stakeholders (medewerkers, klanten,
consumenten, leveranciers, partners, lokale
gemeenschappen, aandeelhouders …).

Vooruitgang

We verwelkomen nieuwe ideeën. We luisteren
naar de opinie van anderen. We moedigen een
positieve houding aan alsook een constructieve
dialoog met al onze belanghebbenden om ons
continu te verbeteren in een veranderende
wereld. We zeggen wat we doen en we doen
wat we zeggen.

Onze verantwoordelijkheid

• Toegevoegde waarde creëren voor iedereen om het
voortbestaan van de onderneming te garanderen.
• Onze impact op het milieu steeds meer beperken en
de natuur beschermen om kwaliteitsvolle dranken te
garanderen voor de komende generaties.
• Luisteren naar alle stakeholders om samen een
duurzame onderneming in een duurzame wereld te
bouwen.

Onze aanpak - Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid
De duurzaamheidstrategie is opgebouwd op basis van een brede
materialiteitsoefening in 2010.
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G4-19, 20
Voor de materialiteitsanalyse werd in
eerste instantie een achtergrondstudie gemaakt van de
duurzaamheidaspecten die aan bod komen in de sector.
Dit werd aangevuld met diepte interviews met elk lid
van het management en medewerkers van Spadel die
specifieke kennis en ervaring hebben met betrekking
tot de diverse duurzaamheidsthema’s.

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de
materialiteit. Er komen 22 thema’s aan bod. Deze
thema’s werden nadien geclusterd en leidden tot de
drie pijlers en acht duurzaamheidplatforms binnen de
Spadel duurzaamheidstrategie. De visie vanuit Spadel
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toont de gemiddelde score vanuit de diepte interviews.
De visie van de stakeholders toont in eerste instantie de
ingeschatte resultaten voor de stakeholders voor deze
aspecten vanuit leden van management. Deze resultaten
werden nadien gevalideerd door consultaties met groepen
stakeholders.
De Spadel groep bestaat uit enerzijds de vier productie
entiteiten en anderzijds de management-, ondersteunende
en verkoop functies, met hun eigen kantoren in België
en Nederland. Alle aspecten die relevant zijn voor
Spadel worden als relevant beschouwd voor elk van deze
entiteiten.

Onze aanpak - MVO-strategie en bestuur (1)

MVO-strategie en bestuur
G4-2

MVO Strategie

De MVO strategie werd in 2012 gecommuniceerd via
het document ‘Spadel Sustainability Strategy – Caring
for our community and nature’.
Deze strategie is gebaseerd op 3 pijlers. Voor elk van
deze pijlers zijn diverse doelstellingen gedefinieerd die
geclusterd zijn in acht platformen:

Nature’s
best close
to you

Platform 1

Sustainable
water
management
& biodiversity

Platform 2

Natural
products

Platform 3

Responsible
sourcing

People
&
Society

Our
footprint

Platform 4

Carbon
footprint

Platform 6

‘Great Place
to Work’TM

Platform 5

Water
footprint

Platform 7

Employees
healthy
lifestyle

Platform 8
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Per platform werden verschillende doelstellingen voor
2015 en 2020 bepaald, met een visie naar 2039 toe.
G4-1, 13,

G4-14, 34

Governance

Een volledig overzicht van het bestuur van Spadel
wordt gegeven in het jaarrapport 2014 pp 8-9 ; 32-44.

Board of Directors
CSR Comex

Dit omvat informatie over de Corporate Governance
verklaring, de interne en externe controle systemen,
de beheersstructuren en hun werking met onder meer
informatie over het auditcomité en het benoemings- en
renumeratiecomité.
Het voorzorgsprincipe bevat drie grote pijlers, de
maatregelen die genomen worden ten aanzien van de
bescherming van de bronnen, de voorzorg die genomen
wordt bij de productontwikkeling en tenslotte de
voorzorg bij het in kaart brengen en beheren van de
financiële risico’s . Meer informatie over de financiële
risico’s en hun beheer Jaarrapport 2014 pp. 66, 67.
Na het definiëren van de duurzaamheidsstrategie
in 2010 is nagedacht hoe we duurzaamheid beter
structureel kunnen verankeren. Hiervoor werden
volgende structuren opgebouwd.
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Sustainability strategy 2015-2020, CSR Platforms, KPi’s

Driving the Implementation by
the Platform Managers and Comex members
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CSR Uitvoerend Comité (CSR COMEX)
Het CSR Uitvoerend Comité bestaat uit de leden van
Spadel’s Uitvoerend Comité alsook de MVO Manager en
Platform managers. Het comité komt 2x per jaar samen.
Het is haar rol om de duurzaamheidsdoelstellingen te
definiëren, toezicht te houden op de vooruitgang en
beslissingen te nemen omtrent investeringen en dilemma’s.
CSR Platform Managers
De CSR platformen worden beheerd door managers
van verschillende departementen zoals aankoop,
operations en HR. Deze managers rapporteren aan
het CSR Uitvoerend Comité. Hun rol is om acties
voor te stellen en te beheren die bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen.
CSR Platform Sponsor
Elk platform wordt gesponsord door een lid van het
CSR Uitvoerend Comité. Deze mentor kan obstakels
verwijderen waar projectleiders zelf geen invloed op
hebben. Een mentor geeft richting aan het project en
vergemakkelijkt de besluitvoering.
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Lokale CSR coördinator
Er zijn vijf operationele productieregio’s: 2 in België
(Spa en Bru), 2 in Frankrijk (Carola en Wattwiller) en
1 in Wales (Brecon). Verder zijn er twee verschillende
dienstgebieden: 1 in België (Brussel, HQ) en 1 in
Nederland (Made). De plaatselijke CSR coördinator
vertaalt de strategie in een lokaal actieplan en
vertegenwoordigt de lokale vestiging bij de stakeholders.
CSR manager
Er is een CSR manager en een CSR ondersteunende
functie. De rol van de CSR manager is het coördineren
en bewaken van het jaarlijkse CSR actieplan, het
verlenen van bijstand en ondersteuning aan de
duurzaamheidsplatforms en de lokale CSR coördinatoren.
Ten slotte is het ook de rol van deze manager om de
communicatie op het vlak van duurzaamheid te verzorgen.

Onze aanpak - MVO-strategie en bestuur (3)
G4-15, 16

Commitments

Spadel committeert zich in het kader van diverse
vrijwillige externe initiatieven.
• Ondertekening van de Spa-verklaring. Dit is een
initiatief van 21 bedrijven uit de streek van Spa die
zich ertoe verbinden om in hun algemeen beleid de
aspecten van klimaatsverandering op te nemen.
• Corporate Governance Charter, die de regels met
betrekking tot governance bepaalt, zie jaarverslag
2014 p. 32)

• De “Modus Vivendi” is afgesloten in 1967 tussen Spa
Monopole, de Stad Spa en het Waals Gewenst. Deze
beoogt een duurzaam beheer van het watererfgoed:
strikte bescherming van waterbronnen, herstel van
vochtige zones of venen (turfzones), behoud en
versterking van de biodiversiteit.
• Het zeer geringe natriumgehalte
van Wattwiller maakt dit tot een
referentiewater voor de zoutarme diëten,
vooral aangewezen voor personen
die lijden aan hart- en vaatziekten.
Wattwiller is daarom partner van
de “Fondation de Recherche sur
l’Hypertension Artérielle” (De stichting
voor onderzoek van arteriële hoge
bloeddruk) in Frankrijk en organiseert
acties rond het meten van de bloeddruk
van consumenten in een aantal
stadscentra.

• Spadel is partner van het Europees
project “Life Ardennes Liégeoises”
met als doel de natuurlijke omgeving
van de hoge Ardennen te herstellen.
• In Nederland ondertekende
Spadel het handvest “Gezonde
Schoolkantines”, een initiatief van het
Voedingscentrum en JOGG.

the
Belgian
Pledge

• Spadel onderschrijft de Belgian
Pledge, een verbintenis van
voedingsbedrijven inzake
verantwoordelijke reclamepraktijken.

• Brecon Mineral Water heeft in 2014
het Welsh Government’s Sustainable
Development Charter ondertekend.

• Spadel is stichtend partner van
Goodplanet Belgium.

Spadel is lid van diverse sectorverenigingen:
• FEVIA: Belgische Federatie van de
Voedingsnijverheid
• VIWF: De sectorale vereniging
in België die de belangen van de
producenten van flessenwater en
frisdranken behartigt.

Chambre Syndicale Eaux Minérales

• Natural Hydration Council (Verenigd
Koninkrijk)
• EFBW: European Federation of Bottled
Waters (Europe)

• FWS: Vereniging Frisdranken, Waters
en Sappen (Nederland)
• CSEM: Chambre Syndicale Des eaux minérales (Frankrijk)

MVO-organisaties:
• The Shift (voorheen Business &
Society Belgium en Kauri)
Spadel - Sustainability Report 2013-2014

• MVO-Nederland

Onze aanpak - Onze stakeholders

Onze stakeholders
In 2012 werden in België en Nederland consultatie meetings in groep uitgevoerd
met stakeholders zowel in België als in Nederland. Interactie met stakeholders
stond in 2013 en 2014 voornamelijk in het teken om hun relevante feedback uit
de consultaties van 2012 te implementeren in de diverse duurzaamheidacties.
Individuele interacties met stakeholders
evolueerden ook van pure consultatie naar dialoog en
samenwerking. Voorbeelden van deze samenwerking
met stakeholders zijn onder meer:
G4-25, 26, 27

• Hoe kan de biodiversiteit van de watercaptatiezones
gemeten worden? Na diverse gesprekken met
universiteiten, onderzoekscentra en regionale
overheden (Natuur en Bos) bleek de aanpak met
Beeodiversity de beste aanpak op dit moment
(zie platform 1)
• Hoe kan natuurlijkheid gemeten worden? Contacten
werden gezocht bij zowel overheden als bedrijven
die met natuurlijkheid aan de slag gaan. In 20132014 werd voornamelijk een natuurlijkheidskader
uitgewerkt dat in 2015 finaal gevalideerd zal worden
via een brede stakeholderconsultatie met experten
(zie platform 2)
• De actieplanning inzake de koolstofvoetafdruk
leidde tot talrijke gesprekken en samenwerkingen.
Zo werd Spadel deelnemer aan het pas opgestarte
Lean & Green in Wallonië. In dit kader werden de
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logistieke dienstverleners

via een seminar geïnformeerd
en gesensibiliseerd om hierop ook in te schrijven (zie
platform 4)
• De reeds aan de gang zijnde samenwerking met
Goodplanet werd ook vernieuwd en versterkt. Een
volledig nieuw scholingsprogramma voor kinderen
werd samen vormgegeven inzake hydratatie
(zie platform 8).
In 2015 zal terug een brede stakeholderconsultatie
worden uitgevoerd, nu niet meer zozeer over de ganse
duurzaamheidsstrategie maar per pijler en platform.
Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan pijler 1
(bescherming van de natuur) en pijler 2 (natuurlijkheid).
In 2016 willen we met de stakeholders voornamelijk
terugblikken over de periode 2010-2015. We hebben dan
onze eerste tussentijdse mijlpaal met betrekking tot onze
doelstellingen bereikt waardoor het interessant wordt
om samen met de stakeholders te evalueren wat wel is
bereikt, wat eventueel niet en hoe Spadel dit verder ziet
aan te pakken.

Nature best’s close to you - Sustainable water management & biodiversity (1)

Platform 1

Sustainable water management & biodiversity

Bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit —
Spadel heeft sinds jaar en dag een proactieve aanpak met het oog op een
strikte bescherming en duurzaam beheer van de natuurgebieden (waterwinning,
bescherming van het milieu, biodiversiteit).
De eerste wet ter bescherming van de natuurdomeinen
waar het mineraalwater gewonnen wordt, dateert al
van 1772. In 2014 vierde Spadel de 125e verjaardag
van het eerste beschermde waterwinningsgebied in
Europa dat in 1889 in Spa tot stand kwam.
De totale Water Bescherming Zone van Spa alleen
is 13.177 hectare groot. 1.343 hectare van de Water
Bescherming Zone is Natura 2000 gebied en 64 hectare
natuurreservaat. Sinds 2012 ondersteunt
Spa Monopole het Europese project LIFE+
“Ardenne Liégoise” om de natuurlijke en
semi-natuurlijke habitats in de vochtige
weilanden van de hoge Ardennen te
verbeteren. Ook de andere sites van Spadel zijn gelegen
in Water Bescherming Zones.
Om de vooruitgang van de biodiversiteit te meten,
werkt Spadel sinds 2014 samen met de organisatie
BeeOdiversity. Samen installeerden we, onder de naam
BeeSpa, verschillende bijenkorven
in het beschermingsgebied van het
natuurlijk mineraalwater Spa. Bijen
zijn immers uitstekende meetinstrumenten voor de
kwaliteit van het milieu en de biodiversiteit. De studie,
die drie jaar zal duren, volgt een twintigtal indicatoren
op om een nauwkeurige inventaris op te maken van de
biodiversiteit en het milieu.
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Beschermingsmaatregelen
G4-EN 13

Spa

In de stroomgebieden van de verschillende
locaties gelden diverse maatregelen
om de natuur te beschermen.
Bru Brecon Carreg

Wattwiller

Carola*

Beschermingszone
of gelijkwaardig

Opgenomen in
het Natuurpark
Brecon Beacons

Opgenomen in
het Natuurpark
Vosges en LOP**

Deels
opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Bescherming van
de natuurlijke
rijkdommen (bossen
- drassige gronden
- ecosystemen)

Opgenomen in
het Natuurpark
Brecon Beacons

Opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Deels
opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Geen gebruik van
pesticides en
meststoffen

Opgenomen in
het Natuurpark
Brecon Beacons

Opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Deels
opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Verbod op landbouw
en industriële
activiteiten

Opgenomen in
het Natuurpark
Brecon Beacons

Opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Deels
opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Gebruik van zand
in de winter in
plaats van strooizout

N.A.

Opgenomen in
het Natuurpark
Vosges

Rampenplan voor
de bescherming
van de natuurlijke
hulpbronnen
Opvang en
behandeling
van afvalwater
* overname door Spadel in 2013

in
progress
** LOP = Lokaal OntwikkelingsPlan

Nature best’s close to you - Sustainable water management & biodiversity (2)

De eerste resultaten zijn erg positief:
• Er werd geen pesticiden, geen van de meer dan 500
onderzochte fytosanitaire producten en geen zware
metalen gedetecteerd in het gebied waarin de bijen
actief zijn.
• De plaatselijke omgeving is erg gunstig voor de
ontwikkeling van de bijen (grote biodiversiteit)
en hun reproductie. De bijenpopulatie breidde op
enkele weken tijd uit van 160.000 tot 400.000.

Perspectief

Spadel spant zich, de komende jaren,
verder in om de biodiversiteit te
verbeteren in haar beschermingszones.
Ook op de andere locaties (Bru, Carola
en Brecon) zal de biodiversiteit gemeten
worden aan de hand van bijen. De
samenwerking in het Europese project
Life+ Ardenne Liégoise loopt verder
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• Hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling was,
oogstte Spadel 56 kg honing, een zuiver biologisch
product aangezien er geen impact van de mens in het
beschermd gebied is.

tot 2018. Op basis van de resultaten
van de BeeSpa metingen, het Life+
project en in samenwerking met lokale
overheden en overheidsdepartementen
inzake natuurbescherming zal
Spadel actieplannen opstellen om de
biodiversiteit nog te verbeteren.

Nature best’s close to you - Natural products

Platform 2

Natural products

Ontwikkeling van duurzame producten —
Spadel streeft er naar tegen 2015 50% van de producten natuurlijk te hebben.
Natuurlijke producten
Door het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader
met betrekking tot natuurlijkheid, ontwikkelde Spadel
zelf duidelijke en transparante criteria. Deze criteria
resulteerden in een natuurlijkheidsmatrix, waartegen
onze ingrediënten en processen kunnen afgewogen
worden. Hiervoor riep Spadel de hulp in van externe
partijen en een breed scala van stakeholders zullen
de matrix in 2015 valideren. De matrix wordt een
essentieel onderdeel van de ontwikkelingsstrategie en
een voornaam communicatiemiddel met onze klanten
en stakeholders. De samenstelling van de huidige en
toekomstige producten worden doorgelicht aan de
hand van de natuurlijkheidsmatrix.
Productsamenstelling
Na het initiële succes van Spa Citroen “100%
natuurlijk” in 2012, werden nog drie nieuwe volledig
natuurlijke producten gelanceerd.
• Spa Citroen
• Spa Munt
• Carola Lemon – Citron/citron vert
• Carola Pamplemousse/orange sanguine
Dit brengt ons, in 2014, op een totaal van
G4-PR 1
20% natuurlijke producten in de reeks van limonades.
Samen vertegenwoordigen ze 11 van de 67 miljoen liter
limonades.

Perspectief

In 2014 werd beslist om een nieuw
productieplatform te ontwikkelen,
dat ons toelaat om alle producten
volledig vrij van voedingsadditieven te
produceren. Deze belangrijke investering
zal in 2015 geïnstalleerd worden en
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Go for Zero

Go for 100%

ZERO terugnames

100% gezondheid
en natuurlijkheid
bij productontwikkeling in kaart
gebracht

ZERO inbreuken op
label informatie
ZERO inbreuken op
marketing codes

G4-PR 1, 2, 3, 4, …
… 5, 7, 8, 9

ZERO inbreuken op
vertrouwelijkheid
ZERO boetes inzake
product en gebruik

Natuurlijke
en eerlijke
producten

ZERO klantenbemerkingen*
*doelstelling is <1 per miljoen
verkochte flessen

100% informatie
op het label

Alle ingrediënten zijn
vermeld op het label voor
alle water en frisdranken.
Informatie met betrekking
tot de bestemming van de
verpakking is vrijwillig.
Dit is vermeld in 35%
van het gamma.

Verpakkingen
Ook de verpakkingen werden verbeterd. Lees hierover
meer in het hoofdstuk over Platform 4: Carbon footprint.

het jaar nadien in gebruik genomen
worden. Tegen 2017 zullen hierdoor al
de bestaande producten voldoen aan
het door de stakeholders afgetoetste
natuurlijkheidskader.

Nature best’s close to you - Responsible sourcing

Platform 3

Responsible sourcing

Duurzaam aankopen —
Spadel heeft zich als doelstelling gesteld om 80% van haar keten tegen 2015
duurzaam te hebben.
G4-12
Het basisproduct van Spadel, mineraalwater,
komt rechtstreeks uit de natuur. Dit water vormt ook
de basis voor de limonades. Hiervoor worden diverse
ingrediënten aangeschaft die afkomstig zijn uit de
land- en tuinbouw. Daarnaast is verpakkingsmateriaal,
met o.a. PET, een belangrijke materiaalstroom die
aangekocht wordt. De totale aankoop van goederen en
diensten bedraagt 130,6 mio € in 2014. 68 leveranciers
worden als strategisch beschouwd. Deze strategische
leveranciers voldoen aan drie criteria:
• Ze leveren producten die in contact met het water of
de limonades komen;
• Ze zijn de enige toeleveranciers in hun categorie;
• Het aankoopbudget overstijgt jaarlijks 500 k€.
Sinds 2011 wordt een volledig duurzaam beheer
ontwikkeld naar deze strategische leveranciers toe.

In eerste instantie is een Spadel Sustainable
Procurement Policy ontwikkeld die opgestuurd werd
naar de leveranciers ter ondertekening. Bijkomend
is een samenwerking opgestart met Ecovadis
die als derde partij de beoordeling doet van de
duurzaamheidsinspanningen van deze leveranciers.
De informatie wordt verkregen via een on-line
beoordeling. Tegen 2015 wordt gestreefd om 80% van
de strategische aankopen duurzaam te hebben.
Hiervoor zijn drie KPI’s ontwikkeld die de opvolging

Perspectief

De bestaande KPI’s rond duurzaam
aankopen worden in 2015 geëvalueerd.
Bovendien wordt er een plan opgesteld
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Strategische leveranciers

17 extra sinds 2012

68
Ondertekenden duurzaamheidscharter

43 (63%)
G4-EN 32
G4-LA 14

Ecovadis MVO prestatie beoordeling
Hebben Ecovadis beoordeling ingevuld
M
V
O

G4-SO 9
G4-HR 4, 5, 6

46 (68%)

Ecovadis MVO
score systeem
MVO engagementen:
Uitstekend

Gevorderd

65

Voldoen aan Ecovadis criterium ‘onder controle’
M
V
O

G4-HR 10

24 (35%)

Vormen een ‘hoog risico’

1 (1%)
Duurzaam
aankopen

100
85

Bevestigd
(onder controle)

Gedeeltelijk
(medium risico)

45
25

Geen
(hoog risico)

0

van deze doelstelling bij de leveranciers monitoren:
1/ het aantal leveranciers dat Spadel Sustainable
Procurement Policy ondertekend heeft (63% in 2014)
2/ het aantal leveranciers dat de beoordeling via Ecovadis
voltooid heeft (68% in 2014)
3/ het aantal leveranciers dat een ‘onder controle’ score
bij deze Ecovadis beoordeling verkregen heeft (35% in
2014)

om de vooropgestelde doelstellingen
voor de periode 2015-2020 te behalen.

Our footprint - Carbon footprint (1)

Platform 4

Carbon footprint

Spadel heeft zich als doel gesteld om tegen 2015 haar carbon footprint met 20%
te verlagen t.o.v. 2010 en om koolstofneutraal te zijn tegen 2020.
‘De’ CO2-voetafdruk per gebottelde liter van de groep
Spadel daalde in 2014 met 3,6% ten opzichte van 2012.
De totale carbon footprint bedraagt in 2014 109 kton.

3% andere
G4-EN 15, 16, 17

De bottelfabriek Spa Monopole kon haar energie CO2voetafdruk het afgelopen jaar met 10% verminderen.
Behalve gunstige klimatologische omstandigheden en
een verhoogde eﬃciëntie dankt Spa Monopole deze
daling aan een goed beheer van de energiebehoeften
in alle domeinen van de onderneming: een betere
isolatie van de stoomleidingen, en een eﬃciënter beheer
van de ventilatie van ruimtes en gangen en van de
warmtekrachtkoppelingseenheid.

referentie

Vermeden CO2
emissies
in de periode
2012-2014.
Uitgedrukt in
CO2-eq/liter

G4-EN 19

-8,5%

Reductie
van de
koolstof
voetafdruk

doel

-5%
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

-20%

Aandeel
van de
koolstof
voetafdruk

de
productielocatie
20% op

22% logistiek
& ingredienten
55% verpakkingen

Verpakking
In de periode 2013-2014 zijn diverse inspanningen
geleverd om het materiaalverbruik te verminderen,
bijvoorbeeld op het gebruik van PET. Op alle
productielocaties slaagde Spadel erin om vele flessen te
verlichten, soms zelfs tot meer dan 30%. Op de site van
Spa Monopole zijn de verpakkingsfolies lichter gemaakt
en is het aandeel karton met 17% verminderd in de
secundaire verpakkingen. Toch is de totale hoeveelheid
verpakkingsmateriaal per liter licht gestegen met 2%. Dit
is wijten aan een stijging in verkoop van glazen flessen en
een omschakeling van plastic naar aluminium doppen op
de 1 liter Spa flessen.

Our footprint - Carbon footprint (2)

In het kader van de CO2 reductie, afkomstig
van de logistiek, neemt Spadel deel aan
het ‘Lean and Green’ programma. In samenwerking
met Logistics in Wallonia werkte Spadel een plan uit om
tussen 2012 en 2017 de CO2 impact te reduceren met
20%. In 2014 behaalde Spadel hiervoor het label “Lean
and Green”. Daarnaast werd er ook een opleiding ecodriving georganiseerd voor alle verkopers, zowel in België
als in Nederland.

gerecycleerde PET

100%
G4-EN 2

40%

Gerecycleerd
materiaal
flessen
100%
van de Spadel
verpakkingen
zijn
recycleerbaar.

Perspectief

Om de carbon footprint nog beter te
kunnen berekenen, en ook te gebruiken
als hulpmiddel bij de ontwikkeling van
nieuwe producten en verpakkingen, wordt
in 2015 een nieuw software programma in
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gebruik genomen. Daarnaast zet Spadel
de geïnitieerde projecten op het vlak
van energieverbruik, verpakkingen en
logistiek verder om haar vooropgestelde
doelstellingen te behalen.

Bij de verpakkingen
van Spa Monopole
wordt gemiddeld 40%
gerecycleerd
materiaal gebruikt.

Our footprint - Water footprint

Platform 5

Water footprint

Spadel streeft naar een vermindering van de water voetafdruk met 20% in 2015.
Om 1 liter natuurlijk mineraalwater of limonade te
bottelen, is gemiddeld 1,8 liter water nodig. Het water
wordt, onder meer, gebruikt voor het reinigen van de
productie-lijnen en van de flessen voordat ze gevuld
worden. Al het water van de Groep Spadel wordt
gewonnen van natuurlijke bronnen. Zo werd, in 2014,
ongeveer 805 miljoen liter water gebruikt voor het
bottelingsproces van Spa en Bru.
G4-EN 10
Tussen 2010 en 2014 slaagden de
productielocaties erin om hun watervoetafdruk met
20% per liter te verminderen. De reductie is het gevolg
van verbeteringen aan het productieapparaat en een
beter beheer van de planning en afzet.
Omwille van de hoge hygiëne standaarden in de
voedingsindustrie is het hergebruik van water slechts
in beperkte mate mogelijk. Toch slaagde Spa Monopole
er in om, in 2014, 7,7% van het waterverbruik te
hergebruiken voor het koelen van pompen en het
spoelen van productielijnen. Dit komt overeen met zo’n
66.000 m3.

Perspectief

Na de inspanningen van de afgelopen
jaren om het waterverbruik fors te
verminderen, werkt Spadel een nieuwe
doelstelling uit voor 2020.
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Deze index geeft aan welk aandeel van het grondwater
wordt onttrokken.

1150l/m2 neerslag

700l/m2 hiervan verdampt

G4-EN 9

Water
Extraction
Index Spa
Monopole

Volgens het Europees Milieu Agentschap
is de drempel voor duurzame onttrekking
10% van de grondwater reserve.

4%

450l/m

2

komt in de reserve

Met 4% blijft Spa Monopole
ruim onder deze drempel.

De Water Exploitatie Index (WEI) is een maat voor de
verhouding tussen de gemiddelde jaarlijkse onttrekking
versus de gemiddelde jaarlijkse watervoorraad in een
bepaald gebied. Voor Spa ligt de Water Exploitatie Index
met 4% ruim onder de drempel van 10% bepaald door het
Europees Milieu Agentschap (EMA).

Hiervoor wordt het begrip
watervoetafdruk opnieuw geëvalueerd
en wordt een actieplan opgesteld voor de
komende vijf jaar.

People & Society - ‘Great Place to Work’TM

Platform 6

‘Great Place to Work’TM

Spadel ging aan de slag met de resultaten van een tevredenheidsonderzoek om
de tevredenheid en het welzijn van de medewerkers nog te verhogen.
De Spadel groep organiseerde in 2012 een
tevredenheidsonderzoek bij haar medewerkers
volgens ICMA methodiek. Op basis van de resultaten
identificeerde de groep twee belangrijke elementen die
bepalend zijn voor de tevredenheid en het welzijn van
de medewerkers: Transparante communicatie en een
stimulerende werkomgeving.

Aantal medewerkers
747
Spadel Groep

België

709

583

568

Mannen en vrouwen
77%

23%

Belgie

80%

20%

Frankrijk

67%

33%

Nederland

70%

30%

UK

78%

22%

Spadel Groep

‘Blue & white collars’

Ook aan de vraag om de werkomgeving te verbeteren
is tegemoet gekomen. Het hoofdkantoor van Spadel
verhuisde naar een nieuw gebouw in Brussel. Het
nieuwe kantoor werd, volgens het
NNOF-principe, ecologisch ingericht
met behulp van de materialen uit het
oude kantoor en met een maximale
integratie van Cradle to Cradle producten
(bureaustoelen, tapijt …). Oude bureauen tafelbladen werden hergebruikt en omgebouwd tot
één nieuwe lange tafel.

Perspectief

Spadel plant op korte termijn een nieuw
tevredenheidsonderzoek, deze keer
in samenwerking met ‘Great Place to
Work’TM.
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Blue
Spadel Groep

Nederland
Frankrijk
UK

51
46
29

85
57
37

60%

White

Staff

20% 20%

Belgie

67%

Frankrijk

54%

Nederland

54%

46%

UK

59%

30% 11%

16% 17%
18%

28%

2014

Werken
voor
Spadel

2012

Om de vraag naar transparantie te beantwoorden,
evalueerde Spadel opnieuw het classificatiesysteem van
de kaderfuncties en het loonbeleid. De diverse functies
zijn ondergebracht in vijf nieuwe management niveaus
met duidelijke procedures rond beloning, bonus en
eventuele bedrijfswagen. Deze vernieuwde structuur
is duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokken
werknemers.

G4-9, 10

Onder de noemer ‘One team, one table’ zitten alle
medewerkers aan dezelfde tafel die doorheen het hele
kantoor loopt. Het interieur stimuleert, met een open
vormgeving, de communicatie en het teamwork.
Spadel blijft ook investeren in opleiding en ontwikkeling
van haar medewerkers. De uitgaven op dit vlak blijven
stabiel en consistent. Het personeelsverloop blijft stabiel
op 5%. In 2014 vertrokken 38 medewerkers bij de groep
Spadel (afgezien van pensioneringen).

People & Society - Employees healthy lifestyle

Platform 7

Employees healthy lifestyle

Gezonde levensstijl —
Spadel promoot een gezonde levensstijl onder haar medewerkers. Wie zich goed
voelt, draagt immers bij aan een positieve werkomgeving.
Meer nog, als maatschappelijke verantwoorde
organisatie, beoogt Spadel dat al haar medewerkers
geloofwaardige duurzaamheidsambassadeurs
zijn. Spadel organiseerde daarom verschillende
gezonde ontbijtsessies. Tijdens het ontbijt werden de
deelnemers geïnformeerd over een healthy lifestyle.
Daarnaast zijn de snoepautomaten in het hoofdkantoor
in Brussel vervangen door een fruitmand die twee maal
per maand aangevuld wordt.

Perspectief

In de toekomst werkt Spadel ook aan het
psychische welzijn van de medewerkers.
Er worden verschillende interactieve
lunch sessies georganiseerd rond het
omgaan met stress. In een eerste sessie
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Passie

Vooruitgang

Openheid

Nabijheid

Onze
waarden

komen de verschillende oorzaken van
stress aan bod. In een tweede sessie
worden, in kleine groepjes, diverse
methodes aangereikt voor het omgaan
met stress.

People & Society - Responsible partner for society (1)

Platform 8

Responsible partner for society

Het achtste platform inzake duurzaamheid heeft specifiek tot doel een
verantwoorde partner te zijn in de samenleving.
Spadel sloot enkele strategische partnerschappen,
waarbij geïnvesteerd wordt in projecten die een
maatschappelijke meerwaarde creëren. Het budget voor
de Spadel groep voor 2013-2014 bedroeg € 545.250.

Go for Zero
ZERO boetes
ZERO politieke steun

G4-EN 29, 34
G4-SO 6, 7, 8, 11

ZERO wettelijke acties inzake anti-competitie
ZERO bezwaren via formele procedures

Natuurlijke
en eerlijke
producten

*

*

Een buurtbewoner nabij Bru-Chevron diende een zaak in voor de burgelijke rechtbank voor
waardeverlies van zijn eigendom door de uitbreiding van de beschermingsmaatregelen voor
de watercaptatiezones in Bru. Er werd een uitspraak ten voordele van Spadel gedaan op
7/06/2011 bij de burgelijke rechtbank van eerste aanleg in Luik. Momenteel is de zaak in beroep.

Goodplanet Belgium
Spadel werkt in België sinds verschillende
jaren nauw samen met Goodplanet
Belgium. In 2013 werden educatieve
posters, over het belang van water als vitale
levensbron, verspreid naar duizenden scholen in België.
In 2013 en 2014 zijn de voorbereidingen getroﬀen voor
de organisatie van 100 workshops rond hydratatie voor
lagere scholen. Deze zullen in 2015 plaatsvinden.
JOGG
Samen met JOGG (Jongeren
op Gezond Gewicht), de GGD
(gemeentelijke gezondheidsdienst)
en de Gemeente Breda startte Spadel een onderzoek in
Breda (Nederland) naar de mogelijkheden om water
drinken te stimuleren bij kleine kinderen.
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Natuurmonumenten
Eind 2014 vond samen met
Natuurmonumenten de campagne
‘Spa geeft de natuur door’ plaats. Consumenten werden
betrokken bij het behoud en herstel van het natuurgebied
De Brabantse Wal in Nederland.
Verder ondersteunt Spadel via een samenwerking met
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
in België onderzoek met maatschappelijke meerwaarde
in het domein van water. In 2013 ging de tweejaarlijkse
International Spa Foundation Prize, ter waarde van
€ 25.000 naar een team van onderzoekers van de
Universiteit van Parijs Pierre et Marie Curie voor hun
werk “Adverse eﬀects of vasopressin in chronic kidney and
metabolic diseases” (“nadelige eﬀecten van vasopressine
op chronische nier- en metabolische ziekten”).

People & Society - Responsible partner for society (2)

Eaudyssée de Spa
Het bezoekerscentrum in Spa Monopole
“Eaudyssée de Spa” opende eind
2013. Doelstelling is om de bezoekers
te informeren over de intrinsieke waarden van
natuurlijk mineraal water van Spa, zoals de cyclus
van de natuurlijke waterfiltering en zijn unieke
bronbescherming. Het centrum maakt het publiek
bewust van de uitdagingen die de bescherming van de
watercyclus en een duurzaam beheer van verpakkingen
met zich meebrengt. Het centrum is toegankelijk voor
kinderen en volwassenen. Het centrum verwelkomt
jaarlijks zowat 15.000 bezoekers.

Perspectief

Voor 2015 en 2016 zal er verder
gewerkt worden onder de
samenwerkingsovereenkomst met
GoodPlanet Belgium. Dankzij dit
partnership zullen, per schooljaar,
100 workshops rond hydratatie voor

Spadel - Sustainability Report 2013-2014

Daarnaast sluit Spadel in het Verenigd Koninkrijk ook
partnerschappen. Zo voert Brecon educatieve acties, in
samenwerking met het Brecon Beacons National Park,
om duurzaam om te springen met landbouwgebied en
om kinderen het belang van een natuurlijke omgeving te
leren.

lagere scholen georganiseerd worden.
In Nederland zal de samenwerking met
Jogg rond de stimuleringsmogelijkheden
voor hydratatie bij kleine kinderen
verder worden uitgebreid.

Indicatoren - Onze KPI’s

Onze KPI’s
Spadel’s Vision:
“Caring for our community and the nature - Preparing the future“

2015

Nature’s best
close to you
highest standards of
water resource
protection in all Spadel
Sites
50% of our products
labeled ‘natural’
80% responsible
sourcing

Our footprint
The green mile (20%),
reducing our footprint
through:
• 20% energy efficiency
• reduce 20% carbon
•

Water footprint: -20%

People:
One Team One Company
by the ‘Great Place
to Work’TM standard
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2020

2039

Nature’s best
close to you
to be “the reference”
on water resource
protection
100% responsible
sourcing
100% of our products
labeled 'natural'

Our footprint
carbon neutrality

People:
Responsible
Partner for
Society
contribute to a healthy
life pattern through
hydration and balanced
diets

“We strive
towards
a positive
footprint
in every
aspect
of the value
chain.”

Indicatoren - Samenvatting GRI indicatoren

Samenvatting GRI indicatoren
Spadel
Sustainability
Strategy

Platform 1

GRI code

indicator

eenheid

Groep
Spadel
2011-2012

Groep
Spadel
2013-2014

doel
2015

G4-EN13

bescherming van de waterbronnen
volgens Spadel standaarden in de
5 sites

%

93

79/96**

100

G4-PR1

aantal volledig natuurlijke limonades
volgens Spadel natuurlijkheidskader

%

-

20

50

G4-EN32,
LA14, HR10,
SO9

evaluatie van strategische leveranciers

%

80

68

80

G4-HR4, 5, 6

ondertekening van Spadel Sustainability
Procurement Charter

%

53

63

80

G4-HR4, 5, 6

risico's in de supply chain

%

6

1

0

G4-EN19

reductie van de koolstof voetafdruk

%

-5,0

-8,5

20

G4-EN10

reductie van de water voetafdruk

%

20*

20

Sustainable
water
management &
biodiversity
Platform 2

Natural products
Platform 3

Responsible
sourcing

Platform 4

Carbon Footprint
Platform 5

Water Footprint
Platform 6

“Great Place to Work”TM standard

"Great Place to
Work"TM
Platform 7

in progress

Healthy lifestyle
Platform 8

Responsible
partner for
Society

verantwoorde partner in de
maatschappij via strategische
partnerships rond “healthy life pattern
through hydration and balanced diets”

* basis Spa Monopole
** zonder Carola
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achieved

on track

not on track

vooruitgang

Indicatoren - GRI indicatoren (1)

GRI indicatoren
per GRI code
per Platform

GRI code

betreft…

G4-EC1

omzet (exclusief
taksen)

G4-EC9

aankoop binnen
radius van 500 km

G4-EN2

Spadel
eenheid
Sustainability
Strategy

Groep
Spadel
2011-2012

Groep
indicator
Spadel
2011-2012

mio €

198,2

231,1

In 2014 realiseerde de Groep Spadel een omzet
(exclusief accijnzen en verpakkingstaks) van € 231,1
miljoen en een bedrijfsresultaat van € 23,5 miljoen.

Platform 3

%

82

82

Nabijheid is een van de vier waarden van
Spadel. Deze waarde komt ook tot uiting in het
aankoopbeleid. 82% van de aankopen vinden plaats
binnen 500 km van de productiesites in de Benelux.

gerecycleerd
materiaal

Platform 4

%

40*

40*

In 2014, bedroeg het aandeel gerecycleerd materiaal
in de verpakkingen 40%.

G4-EN3

energieverbruik

Platform 4

MWh

92000

92606

Groep Spadel gebruikte 92.606 MWh energie in 2014.
Van het totale energieverbruik werd 27% geleverd
door groene stroom en het overige deel door
aardgas, propane, LPG en light fuel.

G4-EN6

energie efÀciëntie

Platform 4

%

8

4

Het energieverbruik is gedaald met 4% ten opzichte
van 2012. Per gebottelde liter is er zelfs een
reductie van 7% ten opzichte van 2012.

G4-EN8

waterverbruik

Platform 5

mio liter

1336**

805**

Op alle productiesites wordt al het water onttrokken
uit natuurlijke bronnen. In 2014 werd 805 miljoen
liter water gebruikt voor het bottelings proces van
Spa en Bru.

G4-EN9

water exploitatie
index

Platform 5

%

4*

4*

G4-EN10

water efÀciëntie

Platform 5

%

7*

7,7*

De hygiëne wetgeving in de voedingssector beperkt
de mogelijkheden om water op de productiesites te
recycleren. Toch was het in 2014 mogelijk om 7,7%
van het waterverbruik te herbruiken voor het koelen
van pompen en spoelen van productielijnen op de
productiesite van Spa. Dit komt overeen met 66.000
m³.

G4-EN13

bescherming van de
waterbronnen
- oppervlakte

Platform 1

ha

25842

25842

Alleen al in Spa is er een totale Water Bescherming
Zone (WBZ) van 13.155 hectare, waarvan 5.163
hectare voor de bescherming van huidige bronnen,
8.014 hectare voor de bescherming van toekomstige
bronnen, 1.343 hectare Natura 2000 gebied en
64 hectare natuurreservaat. Sinds 2014 wordt de
biodiversiteit in Spa gemeten aan de handen van
bijen.

G4-EN13

bescherming van de
waterbronnen
- beschermingsmaatregelen

Platform 1

%

93

79

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Voor Spa ligt de Water Exploitatie Index (WEI) met
4% ruim onder de drempel (10%) bepaald door het
Europees Milieu Agentschap (EMA).

In 2014 zijn de beschermingsmaatregelen voor 79%
ingevoerd in de stroomgebieden. Ten gevolge van
de overname van Carola in juli 2013 daalde het
percentage beschermingsmaatregelen, ondanks
diverse inspanningen in de andere gebieden (96%
zonder Carola).

Indicatoren - GRI indicatoren - per GRI code (2)

G4-EN15

koolstof voetafdruk
(scope 1, direct
energieverbruik)

Platform 4

CO-eq

18179

15878

De carbon footprint van Groep Spadel bedroeg 109
kton in 2014. Hiervan is 15% te wijten aan directe
emissies op de productie sites (scope 1).

G4-EN16

koolstof voetafdruk
(scope 2, indirect
energieverbruik)

Platform 4

CO-eq

954

1182

Het indirecte energieverbruik is beperkt.

G4-EN17

koolstof voetafdruk
(scope 3,
ander indirect
energieverbruik)

Platform 4

CO-eq

86291

91557

84% van de carbon footprint is te wijten aan
indirecte emissies van de levering van ruwe
grondstoffen of distributie van onze producten.

G4-EN19

reductie van de
koolstof voetafdruk

Platform 4

%

-5

-8,5

De carbon footprint van Groep Spadel (per
gebottelde liter) is met 8,5% gedaald ten opzichte
van 2010.

G4-EN27

daling in materiaalverbruik

Platform 2

%

-14*

+2*

Ondanks diverse inspanningen is het totale
grondstofverbruik gestegen met 2%. Dit is wijten aan
een stijging in verkoop van glazen Áessen en een
omschakeling van plastic naar aluminium doppen op
de 1 liter Spa Áessen.

G4-EN29

boetes milieu

Platform 8

#

0

0

geen

G4-EN32

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
milieu

Platform 3

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

G4-EN32

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers evaluatie milieu

Platform 3

#

51

66

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

G4-EN34

bezwaren via formele
procedures - milieu

Platform 8

#

0

0

geen

G4-LA1

personeelsverloop

Platform 6

%

4

5

geen

G4-LA6

absenteïsme

Platform 6

%

-

7,9

G4-LA9

vorming

Platform 6

€

810.000

803.000

G4-LA14

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
arbeid

Platform 3

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

G4-LA14

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers evaluatie arbeid

Platform 3

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

G4-LA16

klachten
werkomstandigheden
& mensenrechten

Platform 6

#

0

0

geen

G4-HR3

klachten discriminatie

Platform 6

#

0

0

geen

G4-HR4

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- sociale dialoog

Platform 3

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

G4-HR4

risico's in de supply
chain - sociale dialoog

Platform 3

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een score
met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair business
Practices. Deze leverancier is verzocht om actie te
ondernemen.

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Het absenteïsme voor de hele Groep Spadel bedroeg
7,65% in 2013 en 7,9% in 2014.
Tijdens het jaar 2013 werd er voor € 654.000 aan
opleidingen voorzien voor de werknemers, in 2014
liep dit op tot € 803.000.

Indicatoren - GRI indicatoren - per GRI code (3)

G4-HR5

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- kinderarbeid

Platform 3

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

G4-HR5

risico's in de supply
chain - kinderarbeid

Platform 3

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een score
met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair business
Practices. Deze leverancier is verzocht om actie te
ondernemen.

G4-HR6

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- dwangarbeid

Platform 3

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

G4-HR6

risico's in de supply
chain - dwangarbeid

Platform 3

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een score
met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair business
Practices. Deze leverancier is verzocht om actie te
ondernemen.

G4-HR10

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
mensenrechten

Platform 3

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

G4-HR10

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers
- evaluatie
mensenrechten

Platform 3

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

G4-HR12

klachten
mensenrechten

Platform 6

#

0

0

geen

G4-SO6

politieke steun

Platform 8

#

0

0

geen

G4-SO7

wettelijke acties
inzake anticompetitie

Platform 8

#

0

0

geen

G4-SO8

boetes en nietmonetaire sancties

Platform 8

#

0

0

geen

G4-SO9

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
samenleving

Platform 3

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

G4-SO9

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers evaluatie samenleving

Platform 3

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

G4-SO11

bezwaren via
formele procedures samenleving

Platform 8

#

1

1

Een buurtbewoner nabij Bru-Chevron diende
een zaak in voor de burgelijke rechtbank voor
waardeverlies van zijn eigendom door de uitbreiding
van de beschermingsmaatregelen voor de
watercaptatiezones in Bru. Er werd een uitspraak
ten voordele van Spadel gedaan op 7/06/2011 bij de
burgelijke rechtbank van eerste aanleg in Luik. In de
periode 2013-2014 was de zaak in beroep. In 2015
zal opnieuw een uitspraak ten voordele van Spadel
gedaan worden.

G4-PR1

gezondheid en
veiligheid van de
producten

Platform 2

%

100

100

Voor alle producten zijn de gezondheids- en
veiligheidsimpacten in kaart gebracht.

G4-PR1

natuurlijkheid van de
producten

Platform 2

%

-

20

Spadel ontwikkelde, samen met haar stakeholders,
een kader voor natuurlijke producten. 20% van
de limonades beantwoorden aan de criteria voor
natuurlijke producten.

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Indicatoren - GRI indicatoren - per GRI code (4)

G4-PR2

aantal terugnames

Platform 2

#

0

0

G4-PR3

informatie op het
label

Platform 2

%

35-100

35-100

G4-PR4

inbreuken op label
informatie

Platform 2

#

0

0

G4-PR5

klantentevredenheid
via aantal
bemerkingen

Platform 2

aantal/
mio l

1,05

0,89

G4-PR7

inbreuken op
vrijwillige marketing
codes

Platform 2

#

0

0

geen

G4-PR8

inbreuken op
vertrouwelijkheid van
informatie

Platform 2

#

0

0

geen

G4-PR9

boetes inzake product
en gebruik

Platform 2

€

0

0

geen

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Er dienden geen terugnames te gebeuren in de
betrokken periode.
Spadel volgt de Verordening (EU) 1169/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober
2011 inzake de etikettering en presentatie van
levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte
reclame. Voor alle waters en frisdranken zijn de
ingrediënten vermeld op het label. Informatie
betreffende de bestemming van de verpakking is
vrijwillig en vermeld in 35% van het gamma.
geen
Het aantal klachten, per miljoen verkochte Áessen,
met betrekking tot de kwaliteit van de producten is
gedaald tot 0,81 in 2013 en 0,89 in 2014.

Indicatoren - GRI indicatoren (1)

GRI indicatoren
per Platform
per GRI code

Spadel
betreft…
Sustainability
Strategy

GRI code

eenheid

Groep
Spadel
2011-2012

Groep
indicator
Spadel
2011-2012

Platform 1

bescherming van de
waterbronnen
- oppervlakte

G4-EN13

ha

25842

25842

Platform 1

bescherming van de
waterbronnen
- beschermingsmaatregelen

G4-EN13

%

93

79

In 2014 zijn de beschermingsmaatregelen voor 79%
ingevoerd in de stroomgebieden. Ten gevolge van
de overname van Carola in juli 2013 daalde het
percentage beschermingsmaatregelen, ondanks
diverse inspanningen in de andere gebieden (96%
zonder Carola).

Platform 2

daling in
materiaalverbruik

G4-EN27

%

-14*

+2*

Ondanks diverse inspanningen is het totale
grondstofverbruik gestegen met 2%. Dit is wijten aan
een stijging in verkoop van glazen Áessen en een
omschakeling van plastic naar aluminium doppen op
de 1 liter Spa Áessen.

Platform 2

gezondheid en
veiligheid van de
producten

G4-PR1

%

100

100

Voor alle producten zijn de gezondheids- en
veiligheidsimpacten in kaart gebracht.

Platform 2

natuurlijkheid van de
producten

G4-PR1

%

-

20

Spadel ontwikkelde, samen met haar stakeholders,
een kader voor natuurlijke producten. 20% van
de limonades beantwoorden aan de criteria voor
natuurlijke producten.

Platform 2

aantal terugnames

G4-PR2

#

0

0

Er dienden geen terugnames te gebeuren in de
betrokken periode.

Platform 2

informatie op het
label

G4-PR3

%

35-100

35-100

Platform 2

inbreuken op label
informatie

G4-PR4

#

0

0

Platform 2

klantentevredenheid
via aantal
bemerkingen

G4-PR5

aantal/
mio l

1,05

0,89

Platform 2

inbreuken op
vrijwillige marketing
codes

G4-PR7

#

0

0

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Alleen al in Spa is er een totale Water Bescherming
Zone (WBZ) van 13.155 hectare, waarvan 5.163
hectare voor de bescherming van huidige bronnen,
8.014 hectare voor de bescherming van toekomstige
bronnen, 1.343 hectare Natura 2000 gebied en
64 hectare natuurreservaat. Sinds 2014 wordt de
biodiversiteit in Spa gemeten aan de handen van
bijen.

Spadel volgt de Verordening (EU) 1169/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober
2011 inzake de etikettering en presentatie van
levensmiddelen alsmede de daarvoor gemaakte
reclame. Voor alle waters en frisdranken zijn de
ingrediënten vermeld op het label. Informatie
betreffende de bestemming van de verpakking is
vrijwillig en vermeld in 35% van het gamma.
geen
Het aantal klachten, per miljoen verkochte Áessen,
met betrekking tot de kwaliteit van de producten is
gedaald tot 0,81 in 2013 en 0,89 in 2014.
geen

Indicatoren - GRI indicatoren - per Platform (2)

Platform 2

inbreuken op
G4-PR8
vertrouwelijkheid van
informatie

#

0

0

geen

Platform 2

boetes inzake product G4-PR9
en gebruik

€

0

0

geen

Platform 3

aankoop binnen
radius van 500 km

G4-EC9

%

82

82

Nabijheid is een van de vier waarden van
Spadel. Deze waarde komt ook tot uiting in het
aankoopbeleid. 82% van de aankopen vinden plaats
binnen 500 km van de productiesites in de Benelux.

Platform 3

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
milieu

G4-EN32

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

Platform 3

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers evaluatie milieu

G4-EN32

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

Platform 3

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
arbeid

G4-LA14

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

Platform 3

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers evaluatie arbeid

G4-LA14

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

Platform 3

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- sociale dialoog

G4-HR4

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

Platform 3

risico's in de supply
G4-HR4
chain - sociale dialoog

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een
score met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair
business Practices. Deze leverancier is verzocht om
actie te ondernemen.

Platform 3

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- kinderarbeid

G4-HR5

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

Platform 3

risico's in de supply
chain - kinderarbeid

G4-HR5

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een
score met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair
business Practices. Deze leverancier is verzocht om
actie te ondernemen.

Platform 3

Spadel Sustainability
Procurement Charter
- dwangarbeid

G4-HR6

%

53

63

Naast het werk van Ecovadis, ontwikkelde Spadel
een Sustainable Procurement Policy en stuurde dit
ter ondertekening naar de leveranciers. In 2014
hebben 63% van de strategische leveranciers dit
ondertekend.

Platform 3

risico's in de supply
chain - dwangarbeid

G4-HR6

%

6

1

1 van de 68 strategische leveranciers heeft een
score met hoog risico volgens Ecovadis inzake Fair
business Practices. Deze leverancier is verzocht om
actie te ondernemen.

Platform 3

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
mensenrechten

G4-HR10

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

Platform 3

aandeel van nieuwe
strategische
leveranciers
- evaluatie
mensenrechten

G4-HR10

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Indicatoren - GRI indicatoren - per Platform (3)

Platform 3

evaluatie van
strategische
leveranciers inzake
samenleving

G4-SO9

%

80

68

68% van de strategische leveranciers zijn
geëvalueerd door Ecovadis.

Platform 3

aandeel van nieuwe
G4-SO9
strategische
leveranciers evaluatie samenleving

#

51

68

Sinds 2012 kwamen er 17 nieuwe strategische
leveranciers bij, waardoor het totaal op 68 komt.

Platform 4

gerecycleerd
materiaal

G4-EN2

%

40*

40*

In 2014, bedroeg het aandeel gerecycleerd materiaal
in de verpakkingen 40%.

Platform 4

energieverbruik

G4-EN3

MWh

92000

92606

Groep Spadel gebruikte 92.606 MWh energie in 2014.
Van het totale energieverbruik werd 27% geleverd
door groene stroom en het overige deel door
aardgas, propane, LPG en light fuel.

Platform 4

energie efÀciëntie

G4-EN6

%

8

4

Het energieverbruik is gedaald met 4% ten opzichte
van 2012. Per gebottelde liter is er zelfs een
reductie van 7% ten opzichte van 2012.

Platform 4

koolstof voetafdruk
(scope 1, direct
energieverbruik)

G4-EN15

CO-eq

18179

15878

De carbon footprint van Groep Spadel bedroeg 109
kton in 2014. Hiervan is 15% te wijten aan directe
emissies op de productie sites (scope 1).

Platform 4

koolstof voetafdruk
(scope 2, indirect
energieverbruik)

G4-EN16

CO-eq

954

1182

Het indirecte energieverbruik is beperkt.

Platform 4

koolstof voetafdruk
(scope 3,
ander indirect
energieverbruik)

G4-EN17

CO-eq

86291

91557

84% van de carbon footprint is te wijten aan
indirecte emissies van de levering van ruwe
grondstoffen of distributie van onze producten.

Platform 4

reductie van de
koolstof voetafdruk

G4-EN19

%

-5

-8,5

De carbon footprint van Groep Spadel (per
gebottelde liter) is met 8,5% gedaald ten opzichte
van 2010.

Platform 5

waterverbruik

G4-EN8

mio liter

1336**

805**

Op alle productiesites wordt al het water onttrokken
uit natuurlijke bronnen. In 2014 werd 805 miljoen
liter water gebruikt voor het bottelings proces van
Spa en Bru.

Platform 5

water exploitatie
index

G4-EN9

%

4*

4*

Platform 5

water efÀciëntie

G4-EN10

%

7*

7,7*

Platform 6

personeelsverloop

G4-LA1

%

4

5

Platform 6

absenteïsme

G4-LA6

%

-

7,9

Platform 6

vorming

G4-LA9

€

810.000

803.000

Platform 6

klachten
werkomstandigheden
& mensenrechten

G4-LA16

#

0

0

geen

Platform 6

klachten discriminatie G4-HR3

#

0

0

geen

Platform 6

klachten
mensenrechten

G4-HR12

#

0

0

geen

Platform 8

boetes milieu

G4-EN29

#

0

0

geen

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Voor Spa ligt de Water Exploitatie Index (WEI) met
4% ruim onder de drempel (10%) bepaald door het
Europees Milieu Agentschap (EMA).
De hygiëne wetgeving in de voedingssector beperkt
de mogelijkheden om water op de productiesites te
recycleren. Toch was het in 2014 mogelijk om 7,7%
van het waterverbruik te herbruiken voor het koelen
van pompen en spoelen van productielijnen op de
productiesite van Spa. Dit komt overeen met 66.000
m³.
geen
Het absenteïsme voor de hele Groep Spadel bedroeg
7,65% in 2013 en 7,9% in 2014.
Tijdens het jaar 2013 werd er voor € 654.000 aan
opleidingen voorzien voor de werknemers, in 2014
liep dit op tot € 803.000.

Indicatoren - GRI indicatoren - per Platform (4)

Platform 8

bezwaren via formele G4-EN34
procedures - milieu

#

0

0

geen

Platform 8

politieke steun

G4-SO6

#

0

0

geen

Platform 8

wettelijke acties
inzake anticompetitie

G4-SO7

#

0

0

geen

Platform 8

boetes en nietmonetaire sancties

G4-SO8

#

0

0

geen

Platform 8

bezwaren via
formele procedures samenleving

G4-SO11

#

1

1

Een buurtbewoner nabij Bru-Chevron diende
een zaak in voor de burgelijke rechtbank voor
waardeverlies van zijn eigendom door de uitbreiding
van de beschermingsmaatregelen voor de
watercaptatiezones in Bru. Er werd een uitspraak
ten voordele van Spadel gedaan op 7/06/2011 bij de
burgelijke rechtbank van eerste aanleg in Luik. In de
periode 2013-2014 was de zaak in beroep. In 2015
zal opnieuw een uitspraak ten voordele van Spadel
gedaan worden.

omzet (exclusief
taksen)

G4-EC1

mio €

198,2

231,1

In 2014 realiseerde de Groep Spadel een omzet
(exclusief accijnzen en verpakkingstaks) van € 231,1
miljoen en een bedrijfsresultaat van € 23,5 miljoen.

* basis Spa Monopole
** basis Spa Monopole en Bru
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Erkenningen

Erkenningen
Prijzen en erkenningen
• Eind 2013 werd Spadel uitgeroepen
tot Nationaal Belgisch Kampioen
‘duurzaamheid’ van de European
Business Awards. In 2014
behaalde Spadel ook een erelint
‘Ruban d’honneur’ in de categorie
Environmental & Corporate
Sustainability’ van deze European
Business Awards. Dit betekent dat
Spadel tot de Europese top-10 van
de beste bedrijven in de categorie
Duurzame Ontwikkeling behoort.
• In 2014 ontving Spadel de klassering
‘Golden’ in het klassement Ecovadis.
Deze beoordeling bepaalt onze MVOprestaties rond 4 thema’s (Milieu,
Sociaal, Ethisch en Leveranciers) op
een schaal van 1 tot 100. Spadel staat
in zijn sector voor elke parameter
bovenaan de lijst met een totaalscore
van 71%, terwijl het sectorale
gemiddelde 41% bedraagt. Hiermee
behoort Spadel tot de top 2% van alle
geëvalueerde ondernemingen.

Spadel - Sustainability Report 2013-2014

• De sites Spa Monopole, Bru-Chevron
en SA Eaux Minérales de Ribeauvillé
(Elzas) zijn ISO 14001 gecertificeerd.
• Spadel behaalde het label
Ecodynamische onderneming met twee
sterren, uitgegeven door het Brussels
Instituut van Leefmilieu. Het label
erkent de dynamische milieuaanpak en
de vooruitgang inzake afvalbeheer en
preventie, rationeel energiegebruik en
mobiliteit van de werknemers van het
hoofdkantoor van de groep Spadel in
Brussel.
• Het natuurlijk mineraalwater Spa werd
in 2009/2010 bekroond met de 1ste
Europese Prijs Kwaliteit Mineraalwaters
die wordt uitgereikt door het
Europees Centrum voor Onderzoek
naar Mineraalwaters te Napels… en
dit te midden van ongeveer 2.000
watermerken in Europa. De Nobelprijs
mineraalwater voor Spa !

Tijdsoverzicht (1)

Tijdsoverzicht

Eerste
beschermingsmaatregel
voor het Spa-water.

1772
Eerste beschermde zone voor
mineraalwater in Europa ontstaan
te Spa.

1889
Oprichting van het Instituut Henrijean
(hydrogeologisch laboratorium) voor
de kwaliteitscontrole van het
natuurlijk mineraalwater.

1931

Spadel is de eerste waterproducent in
Europa die overstapt van een PVCverpakking naar een PET-verpakking.
De PET-flessen worden zo 100%
recycleerbaar.

1967

1988

Spadel is mede oprichter van Fost Plus,
een initiatief van een aantal bedrijven,
die instaat voor de ondersteuning en
stimulering van preventie-initiatieven
en recyclage van huishoudelijk
verpakkingsafval in België.

Oprichting privé-publiek partnership
met het Waals Gewest gericht op een
milieuvriendelijk bosbeheer: respect
lokale biodiversiteit, verbod op elke
landbouw- en industriële activiteit,
verbod op strooizout, enz.

Een urgentieplan wordt voor de
bescherming van de waterbronnen
uitgewerkt in samenwerking met
brandweer, civiele bescherming,
boswachters en deskundigen van
Spa Monopole.

1990

1994
Spa Reine gebruikt als
1ste merk mineraalwater in
Europa 25% gerecycleerde
PET in zijn nieuwe PET-flessen.

1998
De productiesites Spa Monopole en Bru
zijn ISO 14001 gecertificeerd.
Het Welshe water Brecon Carreg bekomt
de Green Dragon Award (level 3).

1999
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De oude industriële site Bru-Chevron wordt volledig
aan de natuur teruggegeven. Het personeel van de
fabriek heeft er 400 inheemse bomen geplant om de
oorspronkelijke biodiversiteit te herstellen.

2006

Spa Monopole installeert
een eenheid voor
warmtekrachtkoppeling
die de CO2-uitstoot met
13% vermindert.

2007

2008

De herlancering van het gamma PET-flessen Spa
Reine met als 1ste in Europa, 50% gerecycleerde
PET (jaarlijkse besparing van 2.500 ton ruwe PET).
Installatie van een nieuwe productielijn voor glazen
flessen: vermindering gas- en elektriciteitsverbruik
-43% en daling spoelwater met 30%.

Het Spa-water behaalt de
1st Europese Prijs “Kwaliteit
natuurlijk mineraalwater”
temidden 2.000 watermerken
in Europa voor o.a. zijn
milieumaatregelen.
De Nobelprijs voor natuurlijk
mineraalwater !

2009

2010
Spa is partner van het EU-project ‘Life+ Ardenne Liégeoise’
met als doel de natuurlijke omgeving van de Hoge
Ardennen te helpen restaureren.
Spadel ondertekent in Nederland het Handvest ‘De gezonde
schoolkantine’, een initiatief van het Voedingscentrum.
Spadel sluit zich aan bij de BelgianPledge die een
engagement is van voedingsbedrijven voor verantwoorde
reclamepraktijken.

Onze burelen te Brussel
behalen voor hun eﬃciënt
milieubeheer het label
“Eco-Dynamische Onderneming”
2 sterren uitgereikt door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Lancering nieuw gamma PET-flessen Spa
bruisend met 25% gerecycleerde PET. De rode
flessen verdwijnen om het recyclagepercentage
te optimaliseren.
Spadel wordt founding partner van de
organisatie GoodPlanet Belgium.

2011

2012
Spadel wordt uitgeroepen tot de Europese top-10
van meest duurzame bedrijven (European Business
Awards) temidden 17.000 bedrijven.

2013
Brecon Mineral Water ondertekent het
Welshe “Sustainability Charter”.

125e verjaardag van het eerste beschermde
waterwinningsgebied in Europa.

Spadel engageert zich tot Lean & Green.

2014
Spadel ontvangt de klassering ‘Golden’ in het
klassement Ecovadis. Deze beoordeling bepaalt onze
MVO-prestaties rond vier thema’s (Milieu, Sociaal,
Ethisch en Leveranciers) op een schaal van 1 tot
100. Spadel staat in zijn sector voor elke parameter
bovenaan de lijst met een totaalscore van 71/100,
terwijl het sectorale gemiddelde 41/100 bedraagt.
Hiermee behoort Spadel tot de top 2% van alle
geëvalueerde ondernemingen.
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Lancering Project BeeSpa, de installatie
van bijenkorven in de beschermde
watergebieden om er de lokale
biodiversiteit te meten.
Verhuis duurzaam hoofdkantoor Spadel

