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NIET-FINANCIËLE INFORMATIE

De hoofdstukken ‘Interne controle en risicobeheer’ en 
‘Risicofactoren’ beschrijven Spadels blootstelling aan 
risico’s en de beheersystemen die ze hanteert. 

Daarin worden onder meer volgende risico’s 
meegenomen: 

•  de vragen omtrent de milieu-impact van haar 
producten; 

•  de gebreken in of de verontreiniging van een door de 
groep verhandeld product; 

•  de beschikbaarheid en de volatiliteit van de 
grondstofenergieprijzen; 

•  de evolutie van de heffingen op de verschillende 
soorten van verpakking. 

Specifiek in het kader van de niet-financiële informatie 
past Spadel de GRI Standards  toe (Global Reporting 
Initiative). De belangrijkste risico’s en thema’s voor 
Spadel inzake de maatschappelijke, ethische en milieu-
aspecten van haar activiteiten worden aan de hand van 
de materialiteitsanalyse bepaald. Vervolgens worden 
deze risico’s behandeld in de MVO-strategie en de MVO 
governancesystemen (zie het MVO-rapport 2018 voor 
een gedetailleerde beschrijving). Deze thema’s zijn van 
toepassing op de volledige waardeketen van het bedrijf,  
zowel voor de leveranciers als partners en klanten 
(grootdistributie, consumenten ‘on the go’ etc.) en 
eindconsumenten.

MATERIALITEIT

In 2010 vond een eerste grote analyse plaats, gevolgd 
door een actualisatie in 2015. De MVO strategie 
2015-2020 is opgebouwd rond de kerndoelstelling 
‘Natural hydration for a healthy tomorrow’ en berust 
op drie pijlers: samen handelen (Acting together), de 
natuur beschermen (Protecting nature) en gezonde 
verfrissende dranken (Healthy refreshments). De 
specifieke risico’s, acties en resultaten worden in dit 
verslag toegelicht bij de respectievelijke thema’s in dit 
rapport. De uitdagingen inzake verpakking werden in 
een aparte strategie vertaald onder de  naam ‘Source 
of Change’. Deze werd gelanceerd in juni 2019 met 
doelstellingen 2025. 

In september 2015 werden de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 
Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door 
de Algemene Vergadering van de VN met Agenda 2030 
voor Duurzame Ontwikkeling. Spadel draagt, dankzij 
haar MVO-strategie, bij aan de verwezenlijking van 
verschillende van deze doelstellingen. 

ONZE AMBITIE VOOR 2020
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Het resultaat is de nieuwe MVO strategie 2025 ‘Source 
of Change’. De strategie is opgebouwd rond 4 centrale 
pijlers: groen, puur, lokaal, samen.

Centraal staat de ambitie om een gecertificeerde B Corp 
te worden. 

 Meer nog dan een certificatie is B Corp een beweging van 
bedrijven die goed willen doen en een positieve impact 
willen hebben in de wereld. 

Dit is een volgende stap voor Spadel, dat altijd een 
voortrekkersrol heeft willen spelen inzake duurzaamheid 
zal de komende jaren een belangrijk kader zijn om verder 
te groeien in duurzaamheid.

100% CO²-neutraal product: 
van bron tot consument

1 lokaal biodiversiteits-
programma per land 

10 doelstellingen voor
 een circulaire verpakking

Klimaat

Verpakkingen

Biodiversiteit

100% van onze bottelarijen 
Platinum certi�cering 
Alliance for Water Stewardship

>95% van onze 
distributie in lokale en 
regionale markten 

100% ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong 
(excl. functionele 
dranken)

95% duurzame inkoop 
en 95% van totale uitgaven 
aan lokale leveranciers

Puurheid
WerkenErkend als puurste

 water door de
 consument

95% lokale 
werknemers

Bescherming Verkopen

Ingrediënten Aankopen

Behouden en versterken van 
onze lokale verankering in de 
regio’s waar we actief zijn. 

*500km

Generen van lokale impact samen met 
onze partners. Zorg dragen voor een 
veilige en betrokken werkomgeving. Aanbieden van het puurste water, 

gezond voor de consument en met 
respect voor de natuur.

Transitie naar een koolstofvrije-
CO2 productie, een circulaire 
verpakking en het herstel van 
natuurlijke leefomgevingen.

groen puur lokaal*
samen

GPTW certi�cering voor 
al onze bottelarijen en 
kantoren (met een index 
van boven 70%)

5% van de winst 
investeren in lokale 
samenwerkingen 

Veiligheid
Nul ongelukken 

(#LTI)

Betrokkenheid 

Partnerschappen

Lokaal water voor een betere toekomst
We zijn nauw verbonden met onze natuurlijke hulpbronnen en de regio’s 
waar we actief zijn. Bewust van onze impact engageren we  ons om onze 
nabije omgeving te beschermen, herstellen en her uit te vinden.

Met Source of Change dragen we bij aan een toekomst die Groen, 
Puur, Lokaal is, en die we Samen vorm geven.

Naar een bedrijf met 
positieve impact

Impact
AssessmentTM

MVO STRATEGIE 2025

In 2019 startte een nieuwe uitgebreide oefening om de 

MVO thema’s en doelstellingen voor 2025 te bepalen.  

Deze kwam tot stand via: 

 •  een deskstudie om de belangrijke thema’s en 
uitdagingen in kaart te brengen ;

 •   individuele gesprekken met 10 duurzaamheidsexperten, 
verspreid over onze markten en internationale 
duurzaamheidsdenkers ;

 •   40 interne stakeholders waaronder de leden het 
de CSR Steerco, het Senior Leadership team en de 
Comex ;

 •   consultatie van 45 externe stakeholders over een 
eerste voorstel van de strategie. Deze vond plaats 
in onze verschillende markten met aandacht voor 
supermarkten, on the go, NGOs, academici, Federaties, 
voedings- en gezondheidsexperten, leveranciers en 
andere.

MEER NOG DAN EEN CERTIFICATIE IS B CORP 
EEN BEWEGING VAN BEDRIJVEN DIE GOED 
WILLEN DOEN EN EEN POSITIEVE IMPACT 
WILLEN HEBBEN IN DE WERELD. 

...
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Niet-financiële
 

cijfers

HA
natuur beschermd

Watergebruik per liter productie 
van mineraalwater of limonade

(-56 % vs 2010)

De WEI-index (Water exploitatie index) 
geeft de verhouding weer tussen de 
jaarlijks gemiddelde opname en de 
jaarlijkse  
gemiddelde beschikbaarheid van 
water in een bepaalde regio. Deze 
verhouding bedraagt voor Spa en Bru 
minder dan 4 % (ver onder de 10 % 
limiet van de Verenigde Naties)

energie verbruikt (waarvan 35% hernieuwbaar)
m.n. een vermindering per liter  

van 50% vs 2010 

van de leveranciers tekende 
de Spadel Sustainable 

Procurement Policy
van de packaging is 

recycleerbaar 

4 %

1,54 l/l

Alliance for Water Stewardship Platinum 
certificate voor Spa Monopole in 2020

Platinum 
Certificate

100 %

22.748

MWh
78.289

83 % 

Koolstofuitstoot per liter productie 
van -19 % vs 2010 (incl. Devin)

-19 %
CO2 /L
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SAMEN HANDELEN
DUURZAAMHEID IN IEDER’S FUNCTIE 

Doelstelling  

Om een cultuur van duurzaamheid te creëren, willen we 
bereiken dat iedere werknemer begrijpt wat duurzaamheid 
betekent voor Spadel en voor de eigen functie. 

Acties 2020 

De impact van Covid-19 op deze ambitie was duidelijk. Bij 
de start van het jaar was een belangrijke doelstelling om 
MVO-opleidingen te organiseren in de sites die minder 
dan gemiddeld scoorden inzake kennis en toepassing van 
duurzaamheid. Fysieke activiteiten vonden niet plaats en  
dit soort acties werden dan ook tijdelijk on hold gezet.

 Zoals bij vele bedrijven bracht Covid-19 wel een versnelde 
omschakeling naar het digitale, ook inzake opleidingen. Zo 
werd vernieuwd en geëxperimenteerd in de onboarding CSR 
training voor nieuwe collega’s.  

Daarnaast werd reeds gestart met de interne verspreiding 
en voorstelling van de nieuwe MVO Strategie 2025.

Status prestatie-indicatoren 2020 

Het behalen van deze doelstelling wordt opgevolgd in de 2- 
jaarlijkse enquête ‘Great Place to Work’ (zie het Jaar-verslag 
2018). Deze voorzien in 2020 werd verschoven naar 2021 dus 
definitieve conclusies kunnen niet worden genomen. 

Toch kunnen we afleiden uit de resultaten van 2018 dat 
de doelstelling behaald werd in de meerderheid van de 
Spadel sites. Het vertalen van duurzaamheid naar de 
productieomgeving blijft extra aandacht vragen in de 
toekomst.

ONE CITIZEN DAY PER WERKNEMER    

Doelstelling  

De ondersteuning van vrijwilligerswerk draagt bij tot 
de uitbouw van een duurzaamheidscultuur bij Spadel. 
Het doel van de ‘One Citizen Day’ is dat elke werknemer 
een werkdag per jaar meedoet aan een activiteit die de 
samenleving ten goede komt en tegelijk nauw verbonden 
is met de kernactiviteiten van Spadel.   

Acties 2020 

Vrijwilligerswerk haalt ons uit onze dagelijkse taken en laat 
ons op nieuwe en vaak verrassende manieren in contact 
komen met mensen binnen en buiten de organisatie. Sinds 
we in 2017 One Citizen Day voor het eerst introduceerden 
bij Spadel België, hebben we de vele voordelen van 
vrijwilligerswerk uit de eerste hand ervaren. Iets als een 
wereldwijde pandemie zou onze teams niet stoppen, ook al 
betekende dat een iets andere aanpak.

In plaats van een grote groepsactiviteit te organiseren 
zoals gebruikelijk was de voorgaande jaren, pakten kleine 
bubbels in België het gebied rond ons hoofdkantoor in 
Brussel aan, waarbij de Nederlandse collega’s Made 
veroverden. Dit alles werd gekoppeld aan de World 
Cleanup Day. Door foto’s te nemen van het verzamelde 
zwerfvuil en hun locatie te taggen met de Litterati-app, 
ondersteunden onze vrijwilligers ook wetenschappelijk 
onderzoek.  

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Deelname aan de initiatieven door de helft van de 
werknemers van Spadel (‘buiten fabrieken’) 

•  en door 70% op de Brusselse zetel 

De impact van Covid-19 was jammer genoeg duidelijk in 
Frankrijk, Bulgarije, Spa en Stoumont, waar de geplande 
activiteiten werden afgelast.  De resultaten van de 
afgelopen jaren tonen echter een positief beeld van de 
One Citizen Day. De beoogde deelname van collega’s werd 
behaald en belangrijker nog is het enthousiasme en hoge 
waarderingsscore die deelnemers gaven.

TO BE A BEST WORKPLACE   

Doelstelling  

Spadel wil een onderneming zijn waar het aangenaam 
werken is. Om onze organisatiecultuur te versterken, 
werken we samen met het wereldwijd actieve Great Place 
to Work. De erkenning ervan is gebaseerd op de perceptie 
van werknemers en het werkgeversbeleid.  

Acties 2020 

Om de twee jaar organiseert Spadel een uitgebreide enquête 
in de hele groep om de tevredenheid van het personeel te 
meten, te analyseren en verbetering door te voeren. De 
laatste vond plaats in 2018. Spadel Frankrijk slaagde met 
vlag en wimpel en behaalde het label ‘Great Place to Work’.  

De andere sites ontwikkelden actieplannen voor de 
periode 2019-2020. Deze liepen echter vertraging op 
door veranderingen op de Human Resources afdeling van 
Spadel in 2019 en de gevolgen van Covid-19 een jaar later. 
Die onverwachte omstandigheden hebben helaas een 
effect op het behalen van de doelstelling. De voorziene 
GPTW enquête van 2020 werd verschoven naar 2021. 

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Certificatie van elke Spadel sites als een ‘Great Place To 
Work’   

Deze doelstelling werd enkel voor Spadel Frankrijk behaald 
in 2018 en niet voor de andere sites. De enquête 2020 
werd door Covid-19 uitgesteld. Echter, een aantrekkelijke 
werkgever zijn blijft één van de belangrijkste doelstellingen 
van Spadel. De Great Place to Work ambitie maakt dan ook 
deel uit van de nieuwe MVO Strategie 2025.

Bespreking
 prestaties 20202020

Fév 2019- Fév 2020
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DUURZAME VERPAKKINGEN 

Doelstelling  

On 2019 lanceerde Spadel 10 duurzame 
verpakkingsengagementen 2025. De centrale ambitie 
is verpakkingen uitwerken die gezond zijn voor 
mens en milieu, en die circulair zijn. Opgebouwd 
rond 4 pijlers (Reinvent, Reduce, Recycle, Restore) 
wordt gewerkt op innovatie in verpakkingen en 
bedrijfsmodellen, het verminderen van het gebruik 
van materiaal, het verhogen van het gebruik van 
gerecycleerd materiaal en het vermijden en opkuisen 
van zwerfvuil.   

Acties 2020 

 2020 werden  de eerste resultaten zichtbaar.

In de Reduce pijler vallen de belangrijke resultaten op 
bij verkleinen van de plastic voetafdruk van Spadel. 
Al onze merken zijn al dicht bij het behalen van de 
reductiedoelstelling die we voor 2022 hebben gesteld 
en zijn goed op weg om ook onze doelstellingen voor 
2025 te halen.

In de Recycle pijler heeft de Groep een solide 
basis gelegd om de integratie van gerecycleerde 
materialen te versterken. Vanaf begin 2021 zal het 
aandeel gerecycleerd materiaal stelselmatig worden 
verhoogd. De tussentijdse doelstelling is om in 2022 
een aandeel van zowat 30% gerecycleerde producten 
te hebben. En we zijn op de goede weg.

In de Restore pijler werden belangrijke partnerschappen 
opgestart:

•  van de samenwerking met The SeaCleaners tot de 
krachtenbundeling met de steden Spa en Stoumont, 
en ComCom du Pays de Ribeauvillé; ook de 
partnerschappen die we zijn aangegaan zijn belangrijke 
hoogtepunten die inzetten op het voorkomen en 
verminderen van zwerfvuil ;

•  naast Bru, dat reeds in 2019 het ‘Recycle Together’ logo 
op communiceerde, lanceerden ook de andere merken 
een ‘zero litter’ boodschap ;

•  initiatieven zoals de New Plastics Global Economy 
Commitment en Plastic Pact NL dagen ons niet alleen 
uit, maar bieden ons ook externe ondersteuning om 
aan onze verplichtingen voor 2025 te voldoen. Er is 
geen heilige graal als het gaat om het oplossen van 
het probleem van plastic en we leren gaandeweg. Maar 
met onze CSR-strategie kiezen we ervoor om open en 
transparant de vragen en uitdagingen te delen waarmee 
we worden geconfronteerd op weg naar een emissievrije 
economie. 

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Alle initiatieven en de vorderingen in de verbintenissen 
die Spadel aanging, zijn doorheen het jaar te volgen 
sourceofchange.spadel.com.

•  Spadel rapporteert daarnaast ook via de ‘New Plastics 
Economy Global Commitment’ en ‘Plastic Pact NL’. 

De natuur 
 beschermen

IN DE REDUCE PIJLER VALLEN DE BELANGRIJKE RESULTATEN 
OP BIJ VERKLEINEN VAN DE PLASTIC VOETAFDRUK 
VAN SPADEL. AL ONZE MERKEN ZIJN AL DICHT BIJ HET 
BEHALEN VAN DE REDUCTIEDOELSTELLING DIE WE VOOR 
2022 HEBBEN GESTELD.

...
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80% DUURZAME LEVERANCIERS 

Doelstelling  

Met ons aankoopbeleid hebben we een belangrijke 
hefboom om duurzaamheid in onze keten te promoten 
en ondersteunen. We verwachten van onze leveranciers 
dat ze dezelfde duurzaamheidsambities tonen als wijzelf.   

Acties 2020 

Spadel oefent 100% van haar bedrijfsactiviteiten uit 
in Europa, met naleving van een strenge wet- en 
regelgeving. Deze geldt zowel voor de medewerkers 
als voor de klanten van de groep. Het risico dat de 
mensenrechten niet worden nageleefd of worden 
geschonden, is heel wat groter in de toeleveringsketen. 
De voornaamste mensenrechtenrisico’s houden verband 
met kinderarbeid, dwangarbeid, arbeidstijden en lonen, 
discriminatie, vrijheid van vereniging en veiligheid en 
gezondheid. 

Door in te zetten op lokale aankopen, beperkt Spadel 
haar blootstelling aan risico’s in de toeleveringsketen. 
In 2020 vond 90% van de aankopen (ingrediënten 
voor de gearomatiseerde waters en limonades, 
verpakkingsmaterialen, enz.) plaats in een straal van 500 
km rond de Belgische productiesites (90% van het doel 
gehaald).  

Daarnaast vraagt Spadel al haar leveranciers 
om de Spadel Sustainability Procurement 
Policy (SSPP) te ondertekenen. Dit beleid bevat 
de minimumverwachtingen inzake ethische, 
milieugerelateerde en sociale inspanningen 
(kinderarbeid, discriminatie, werkuren, …).

De groep eist van haar strategische leveranciers ook 
dat ze deelnemen aan EcoVadis, dat als derde partij 
de duurzaamheidsinspanningen van deze leveranciers 
beoordeelt. In 2020 schikte 96% van hen zich naar deze 
vereiste van Spadel, met uitzondering van deze die de site 
van Devin bevoorraadden (90% van het doel gehaald). In 
Bulgarije ligt het deelnemingspercentage aan EcoVadis 
op 80% van de strategische leveranciers. Deze resultaten 
sluiten aan op de verwachtingen van Spadel. 

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  80% van de strategische leveranciers beoordeeld door 
EcoVadis   

•  Geen enkele strategische leverancier met EcoVadis 
score ‘rood’ (= hoog risico)  

De doelstelling werd behaald.    

90% van de aankopen plaats in een straal van 500 km 
rond de Belgische productiesites. 

km
500

SPADEL ZAL ZICH BLIJVEN INZETTEN OM DE KETEN TE 
VERDUURZAMEN, MET EEN BIJZONDERE AANDACHT VOOR 
LOKALE LEVERANCIERS. 

...
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100 % BEE-FRIENDLY  

Doelstelling  

Het doel is de biodiversiteit te vrijwaren in de 
waterwinningszones van de groep, haar fabrieken en 
op ruimere schaal, de regio’s waar ze gevestigd is. De 
inspanningen ten voordele van de biodiversiteit dragen 
bij tot de bescherming van gezonde en natuurlijke 
waterwinningszones.    

Acties 2020 

Sinds 2014 werkt Spadel samen met BeeOdiversity 
om de biodiversiteit en de effectiviteit van 
beschermingsmaatregelen op de sites te meten. 
Samen hebben we bijenkolonies gesticht in de 
waterwingebieden van Spadel. BeeOdiversity analyseert 
het stuifmeel dat ze verzamelen en zo krijgen we 
een zicht op de zuiverheid van de natuur waar onze 
bronnen zich bevinden. In 2019 werden twee bijenkorven 
geplaatst nabij de Devin-bron in Bulgarije, de laatste 
van onze locaties om dat te doen. Dit initiatief werd in 
2020 beloond met 2 prijzen in de ‘Greenest company in 
Bulgaria’ wedstrijd.

In Nederland kwam de samenwerking met IVN 
Natuureducatie onder stoom. Met de samenwerking 
wil Spadel een extra impuls geven aan natuur- en 
milieueducatie in Nederland. In 2020 werd in  Amsterdam 
een eerste Tiny Forest geplant op een basisschool in 
de binnenstad. De kinderen plantten 600 bomen in de 
voorheen geplaveide speeltuin om de biodiversiteit te 
stimuleren en een gezondere leeromgeving te creëren.

De projecten binnen het Europese LIFE programma lopen 
intussen verder. Via de publiek-private samenwerkingen 
‘Parc Naturel des Sources’ en het ‘Life-Ardenne 
Liégeoise-project’ hebben we  tussen 2012 en 2019 
bijgedragen aan het herstel van ongeveer 7.600 ha venen 
verdeeld over achttien verschillende sites.    

Ook de herintroductie van de korhoenderen, een project 
in samenwerking met de Waalse regio, de Universiteit 
van Luik, het Natuurwetenschappelijk Museum in 
Tervuren, WWF België en Pairi Daiza, loopt verder met 
bemoedigende resultaten.

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Plaatsing van korven op alle sites (18 in totaal)  

De doelstelling werd behaald.  

Het beschermen en het herstel van de biodiversiteit is één 
van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. 
Spadel zal zich hiervoor samen met haar partners blijven 
inspannen.
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HET DOEL IS HEEL DUIDELIJK: WIJ WILLEN 
DAT AL HET MINERAALWATER EN BRONWATER 
DAT DE SPADEL-GROEP OP DE MARKT 
BRENGT OP EEN DUURZAME MANIER BEHEERD 
EN GEBOTTELD WORDT, M.A.W. ZONDER 
OVEREXPLOITATIE, IN ALLE TRANSPARANTIE EN 
MET HET VERTROUWEN VAN ALLE ANDERE 
LOKALE SPELERS DIE DIT WATER GEBRUIKEN.

Marc du Bois
CEO Spadel Group

...

‘GOLD’ EUROPEAN WATER STEWARDSHIP (EWS)   

Acties 2020 

In 2020 ontving de site van Spa Monopole het 
Platinumcertificaat van de Alliance for Water 
Stewardship (AWS), het meest gerenommeerde label 
op internationaal niveau voor duurzaam waterbeheer. 
Dit is het hoogst mogelijke resultaat dat een mineraal 
waterbedrijf kan behalen.

Spa Monopole is ook de eerste producent van 
mineraalwater in Europa, en slechts de tweede op 
werleldschaal die deze uitzonderlijke certicifering 
ontvangt als beloning voor meer dan 130 jaar 
bescherming van het water en milieu in Spa.

WATER-USE RATIO 1.6L/L  

Doelstelling  

Het verkleinen van de watervoetafdruk is reeds lang een 
van de prioriteiten van Spadel. Het meeste van ons water 
gaat rechtstreeks in de flessen. Ook gebruiken we water 
om onder andere onze glazen flessen schoon te maken. 

Acties 2020 

Spadel volgt het waterverbruik continu op via de “Water 
Use Ratio, WUR”. In 2020 was voor de productie van 
1 liter mineraalwaters en limonades gemiddeld 1,56 
liter water nodig, wat een Water Use Ratio van 1,56 l/l 
oplevert. Tussen 2010 en 2020 slaagde Spadel erin de 
WUR met 56% per liter te verminderen.

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  WUR 1,6 l/l

De doelstelling werd behaald.    

AWS: DE GOUD- EN PLATINA-STATUS ZIJN 
BELONINGEN / ERKENNING VAN DIE SITES DIE HUN 
PRESTATIES OP HET GEBIED VAN WATERBEHEER 
NAAR ELITE-NIVEAU BRENGEN.
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KOOLSTOFNEUTRALITEIT

Doelstelling 

Klimaatverandering is zonder twijfel een van de 
grootste uitdagingen waarmee onze samenleving wordt 
geconfronteerd. De opwarming van de aarde bezig en 
versnelt. Streven naar CO2-neutraliteit en de impact 
ervan niet overdragen op toekomstige generaties is de 
enige manier om haar verantwoordelijkheid in dit opzicht 
volledig te nemen. Spadel sprak in 2010 de ambitie uit 
om volledig CO2 neutraal (scope 1, 2 en 3) te zijn in 2020.

Acties 2020

Doelstelling is bereikt, Spadel is de eerste 
mineraalgroep in Europa die voor al zijn entiteiten en 
producten gecertificeerd is als koolstofneutraal.

Alle Spadel merken zijn koolstofneutraal over de 
hele levenscyclus van hun producten. Wanneer een 
consument een fles van Spadel koopt, wordt de 
koolstofimpact ervan dus geneutraliseerd.

Concreet wil dit zeggen dat sinds 2010 talloze initiatieven 
werden genomen om de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Denk aan:

 •  verminderen energieverbruik;

 •   installatie zonnepanelen;

 •  optimaliseren transportprocessen;

 •  lichter maken van flessen;

 •  lokale leveranciers verkiezen bij het inkoopbeleid;

 •  het gebruik van gerecycleerd materiaal voor 
verpakkingen.

Naast de inspanningen om de uitstoot te verminderen, 
heeft Spadel ook grote compensatieprogramma’s 
opgezet, in samenwerking met bijvoorbeeld CO2logic 

en Water Access Rwanda. Het project in Rwanda koppelt 
waterzuivering aan het verminderen van koolstofemissies. 
Voor veel Rwandezen is het koken van water een 
noodzaak om het drinkbaar te maken. Maar dat is niet 
zonder gevolg voor het milieu: houtvuren en ontbossing 
stoten aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen 
uit. Het Water Access Rwanda-project herstelt 35 
verouderde of vervuilde waterputten over een periode 
van 10 jaar, genoeg om meer dan 570 miljoen liter 
schoon en veilig water te leveren aan ongeveer 250.000 
mensen. Dit wordt gedaan door middel van handpompen 
en leidingnetwerken. Hierdoor worden drie miljoen 
bomen beschermd en wordt de lokale biodiversiteit 
behouden. Meer nog, men voorkomt op die manier 
de uitstoot van 400.000 ton CO2. Dit project heeft ook 
een positief effect op vele andere niveaus: gezondheid 
(minder ziekteverspreiding), sociaal (tijdbesparing 
en het elimineren van bepaalde uitgaven die gebruikt 
zouden kunnen worden voor onderwijs, voeding, enz.), 
economisch (het creëren van banen in de wederopbouw, 
het onderhoud en de controle van de waterputten).

Hier eindigt het niet.

 •  er wordt verder ingezet op de reductie van CO2 
uitstoot;

 •  deze inspanning worden geleid door de Science-
Based Targets (SBT), een initiatief dat pleit voor het 
vaststellen van doelstellingen voor verminderen 
van uitstoot op basis van de wetenschap en de 
doelstellingen van het Akkoord van Parijs;

 •   in dit kader verbindt Spadel zich ertoe zijn totale 
CO2-uitstoot tegen 2030 met 42% te verminderen (ten 
opzichte van 2015) en tegen 2050 een netto-uitstoot 
van nul te bereiken.

Status prestatie-indicatoren 2020

•  Koolstof-nezutraliteit op scope 1, 2 en 3.

•  CO2 reductiedoelstellingen volgende Science Based 
Targets goedgekeurd.

De doelstelling werd behaald.  



14

SP
AD

EL
 –

 M
VO

-V
ER

SL
AG

 2
02

0

PROMOTE HYDRATION 

Doelstelling  

In onze partnerships kiezen we ervoor om de link met onze 
kernactiviteit te behouden. We zijn al een aantal jaren bezig 
met het promoten van voldoende en gezonde hydratatie.  

Acties 2020 

De impact van Covid-19 was merkbaar in onze acties. 
Heel wat van onze activiteiten richten zich immers tot 
jongeren en scholen. Daarnaast werden een aantal 
nieuwe samenwerking aangegaan in het kader van onze 
duurzame verpakkingsstrategie, met een focus op het 
voorkomen en opkuisen van zwerfafval. 

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Een strategisch partnerschap rond hydratie in elke 
markt.

De doelstelling werd behaald.  

Ook in de nieuwe MVO strategie 2025 zet Spadel in op 
partnerschappen en het formuleren van gezamelijke 
antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. 

100% NATURAL & LOW CALORIC DRINKS  

Doelstelling  

Door de samenstelling van haar limonades en 
gearomatiseerde waters heeft Spadel een impact op 
de gezondheid van haar klanten. We werken daarom 
continu aan het verlagen van het caloriegehalte van onze 
dranken. We willen daarbij een betrouwbare aanbieder 
zijn van natuurlijke en caloriearme dranken.     

Acties 2020 

Het gemiddelde gehalte van de gearomatiseerde waters 
en de limonades van Spadel is gelijk aan of minder dan 9 
kcal/100 ml in 2020. 

Omdat er geen wettelijke definitie bestaat van wat 
‘natuurlijk’ betekent, hebben de groep en haar 
stakeholders samen een raamwerk uitgetekend 
voor de natuurlijke producten. De herkomst en de 
verwerkingsprocedure vormen de basis en er werd een 
matrix uitgewerkt om te bepalen wat aanvaardbaar 
is.  In 2020 waren alle recepten afgestemd op ons 
natuurlijkheidskader.

Status prestatie-indicatoren 2020 

•  Het gemiddelde gehalte van de gearomatiseerde 
waters en limonades is gelijk aan of minder dan  
9,7 kcal/100 ml. 

•  100% van alle producten beantwoorden aan het 
natuurlijkheidskader van Spadel.  

De doelstelling werd behaald.  

WE ZIJN AL EEN AANTAL JAREN BEZIG MET HET 
PROMOTEN VAN VOLDOENDE EN GEZONDE HYDRATATIE. 

...

Gezonde verfrissende 
 dranken

WE WERKEN DAAROM CONTINU AAN HET 
VERLAGEN VAN HET CALORIEGEHALTE VAN 
ONZE DRANKEN. 

...
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Onderstaande tabel presenteert een overzicht 
van Spadels initiatieven en geeft aan  of  de 
doelstellingen al of niet zijn bereikt. Meer 
informatie over de diverse pijlers is te vinden op 
sourceofchange.spadel.com.

Platform Description KPI 2020 Result 2020
Sustainability in everyone's job Understanding sustainability 70%

Competence sustainability on the job 70%
One Citizen Day Participation rate white collars general 50%

Participation rate Brussels HQ office 70%

To be a best workplace Sites Great place to work certified 100% Only Spadel France obtained the label. This 
ambition is again part of the CSR Strategy 2025

80% Sustainable suppliers Strategic suppliers screened by Ecovadis 80%
Strategic suppliers score red (=at risk) 0%

100% bee-friendly (biodiversity) Beehives installed (in alle sites) 16

EWS – replaced by AWS Production sites ‘Gold’ certified 5 Due to the merger with AWS the initial ambition 
was abandoned and replaced 

Reduced Water-use ratio Water-use ratio 1.6 L/L
Carbon Carbon neutral scope 1,2, 3

SBTi CO2 reduction targets SBTi approved targets
To promote hydration Strategic partnerships 4 (1/mkt)

100% natural and low caloric drinks Avg calorie content of flavoured waters and 
lemonades (kcal/100ml) 9,7

Products according to Spadel naturality 
framework 100%
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CSR Platform GRI Disclosure Subject Unit Data 2018 Data 2019 Meer informatie
General Disclosures

102-1 Organisation profile Cf. p. 2-3

102-2 Activities, brands, 
products, and services Cf. p. 12-25

102-3 Location of 
headquarters 

Gemeenschappenlaan 110 
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

102-4 Location of operations Cf. p. 18-19

102-5 Ownership and legal 
form Cf. p. 48; p. 60

102-6 Markets served Cf. p. 18-25

102-7 Scale of the 
organisation Cf. p. 10

102-8
Information on 
employees and other 
workers

Cf. p. 10; 19

102-9 Supply chain Cf. p. 57

102-10
Significant changes to 
the organisation and 
its supply chain

Geen significante wijzigingen in 2020

102-11 Precautionary 
principle or approach Cf. p. 42 Risicobeheer; cf. p. 27 Financiieel verslag

GRI-tabel
De pagina’s vermeld in de tabel verwijzen naar het jaarverslag 
van Spadel, beschikbaar op www.spadel.com.
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102-12 External initiatives 

Globaal : 
•  Spadel heeft een partnership met The SeaCleaners getekend voor 3 jaar; deze 

organisatie is globaal bezig met het proper maken van oceanen en met het 
versterken van de bewustwording omtrent zeeafval

•  Spadel ondertekende de ‘Global Commitment of the Ellen MacArthur 
Foundation’. Daarmee is een jaarlijkse rapportering verbonden 

•  Spadel heeft de ‘Science Based Targets’ goedgekeurd. Dit onderstelt eveneens 
een jaarlijkse rapportering

België :
•  Spadel is partner in the Europese project ‘Life Ardennes Liégeoises’ dat de 

natuurlijke sites van de Hautes Ardennes wil uitbreiden 
•  Spadel is lid van de ‘Belgian Pledge’, een engagement van voedingsbedrijven om 

zich te houden aan verantwoordelijke reclamepraktijken 
•  Spadel is stichtende partner van ‘Goodplanet Belgium’
•  Spadel heeft een partnership met de steden Spa en Stoumont om te werken rond 

‘zero déchets’ en om het belang van sorteren en recycleren te versterken 
Bulgarije :
•  Devin heeft een lopend partnerschap met mediabedrijven (merkloze campagne) 

en focust op educatieve inhoud over gezonde hydratering. Devin verleent ook 
steun aan een 3-staps schoolprogramma (workshop) in secundaire scholen over 
gezonde hydratering, nul afval en recyclage in samenwerking met Ecopack and 
BCause

Nederland:
•  tekende een 3-jarige samenwerking met IVN Natuureducatie, dat focust op de 

thema’s biodiversiteit en afval 
•  Spadel heeft een overeenkomst getekend met ‘Gezonde voeding op scholen’, een 

initiatief van het Voedingscentrum en JOGG 
Frankrijk
•  Carola is een actief lid van ‘Initiatives Durables (Idée Alsace)’, een netwerk van 

locale bedrijven die gaan voor duurzame ontwikkeling 
•  Carola en Wattwiller zijn Franse KMO-pioniers die het label ‘Entrepreneurs + 

Engagés’ hebben gekregen 

102-13 Membership of 
associations Cf. p. 83

102-14 Statement from senior 
decision-maker Interview voorzitter en CEO: p. 4-7

102-16
Values, principles, 
standards, and norms 
of behaviour 

Spadel waarden: agility, ownership, excvellence, togetherness. Cf. 
www.spadel.com 

102-18 Governance structure Cf. Sourceofchange.spadel.com; voor Spadel. Cf. jaarverslag 2018 p. 41
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CSR Platform GRI Disclosure Subject Unit Data 2018 Data 2019 Meer informatie

102-40 List of stakeholder 
groups

De focus in 2020 lag op de ontwikkeling van de CSR 2025 strategie. Nagenoeg 
100 interne en externe stakeholders werden geraadpleegd. 10 internationale 
opinieleiders omtrent duurzaamheid spotten trends; 40 interne stakeholders 
discussieerden over materioële thema’s en KPI’s; zowat 50 externe stakeholders 
in onze diverse markten bespraken onze impact en wiisselde van gedachte over 
de eerste versie van de nieuwe straegie. Cf. www.sourceofchange.spadel.com en 
ontdek onze belangrijkste partners in elke markt en de kaders die we hanteren

102-41
Collective  
bargaining  
agreements

Belgische werknemers vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

102-42
Identifying and  
selecting  
stakeholders

Cf. disclosure 102-40

102-43
Approach to  
stakeholder  
engagement

Cf. disclosure 102-40

102-44
Key topics and  
concerns raised by 
stakeholders 

Cf. disclosure 102-40

102-45
Entities included 
in the consolidated 
financial statements

Cf. p. 18-19; 80

102-46
Defining report 
content  
and topic boundaries 

Cf. p. 27

102-47 List of material topics De Spadel 2020 strategie werd voltooid en een nieuwe CSR strategie 2025 staat in 
de stijgers. Beide kaders worden besproken vanaf p. 27

102-48 Restatements of 
information -

102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period 1 januari 2020 - 31 december 2020

102-51 Date of most recent 
report

April 2019 met data 2018. Dit rapport is beschikbaar op  
www.sourceofchange.spadel.com

102-52 Reporting cycle Jaarlijkse update van de basisgegevens; doorlopende update is terug te vinden op 
www.sourceofchange.spadel.com

102-53
Contact point for 
questions regarding 
the report

Ann Vandenhende 
CSR Manager 
a.vandenhende@spadel.com

102-54
Claims of reporting in 
accordance with the 
GRI Standards

Dit rapport is opgesteld conform de GRI Standards
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102-55 GRI content index Cf. p. 26
102-56 External assurance

103-1 
G4 DMA,a

Explanation of the 
material topic and its 
boundary

Cf. p. 26. Het rapport legt kort uit waarom elk van de pijlers een materieel thema is

103-2
The management 
approach and its 
components 

Dit jaarlijks CSR verslmag presenteert een samenvatting van de belangrijkste 
informatie omtrent de materiële thema's, doelgroepen en voortgang. 
Meer informatie is terug te vinden op www.sustainability.spadel.com en in he 
onderdeel dat het beleid inzake de CSR strategie behandelt

103-3
Evaluation of the 
management 
approach 

Dit jaarlijks CSR verslmag presenteert een samenvatting van de belangrijkste 
informatie omtrent de materiële thema's, doelgroepen en voortgang. 
Meer informatie is terug te vinden op www.sustainability.spadel.com en in he 
onderdeel dat het beleid inzake de CSR strategie behandelt

Topic specific disclosures linked to CSR Strategy

Sustainability in 
everyone's job 404-2

Number of trainings 
on sustainability for 
the employees of the 
Group Spadel

# 7 8 Cf. p. 33

1 citizen day 
per employee 413-1

Number of 
participants from the 
Group Spadel to the 
citizen days

# 139 98 Ernstige impact door de Covid-maatregelen

To be  
a best  
workplace

-

Trust Index score for 
the Group Spadel, 
according to the Great 
Place to WorkTM 
questionnaire

 % - - Geplande bevraging is uitgesteld tot 2021

401-1 Personnel turnover  %
14,88 
(excl. Brecon  
Carreg)

12,25 Personeelsverloop bij Spadel in 2020: 12,25% 

403-1 
(2016)

Welfare and safety of 
employees  % 100 100

De veiligheid en gezondheid van alle werknemers en van hun werkplek wordt 
gecontroleerd door Spadel op groepsniveau via CPPT (Committee for Prevention 
and Protection at Work), dat de gezondheid en veiligheid van de werknemers 
verzekert

403-2  
(2016) Absenteeism  %

3,44 
(excl. Brecon  
Carreg)

5,44 Absenteisme in de Spadel groep: 5,44% in 2020

404-1 Employee trainings hours 18 Covid-19 heeft een impact gehad op onze opleidingen. Een nieuw plan van aanpak 
wordt voorbereid

405-1 Distribution  
men/women  % men: 63,1 

women: 36,9
men : 71,80 
women : 28,20

406-1
Complaints  
concerning  
discrimination

# none none Er waren geen klachten omtrent discriminatie in 2020 
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CSR Platform GRI Disclosure Subject Unit Data 2018 Data 2019 Meer informatie
407-1
408-1
409-1
412-1

Ecovadis ranking of 
the Group Spadel - -

Tijdens de recentste evaluatie (2017) kreeg Spadel van Ecovadis de hoogste 
erkenning, ‘Gold’ met een globale score van 65/100.Met de nieuwe CSR strategy 
2025 ambieert Spadel een B Corp certificering. Als dusdanig streeft Spadel geen 
Ecovadis certificering meer na

Topic Specific 
disclosures not 
linked to CSR 
Strategy

204-1 Purchases within 500 
km range  % 90 94

Cf. p. 32. Op groepsniveau zijn onze leveranciers zijn voor 98% locaal en 
vertegenwoordigen 94% van onze uitgaven. Als we de ‘nationale’ leveranciers die 
zich nauwelijks buiten de 500 km perimeter situeren, beschouwen als ‘locale’ 
leveranciers, dan lopen onze totale uitgaven met locale leveranciers zelfs op tot 
97,5%

308-1
414-1

Percentage of new 
strategic suppliers 
screened by Ecovadis

 % 100 100 Cf. p. 33. Geen nieuwe strategische leveranciers toegevoegd in 2020

308-2 Evaluation of strategic 
suppliers (Ecovadis)  % 96 88 65 van onze 75 strategische leveranciers zijn geëvalueerd en opgevolgd door 

Ecovadis of Sedex

308-2 Evaluation of strategic 
suppliers (SSPP)  % 88 83

Cf. p. 33. Alle strategische leveranciers wordt gevraagd om de ‘Spadel Sustainable 
Procurement Policy’ (SSPP) te ondertekenen. Acht leveranciers hebben de SSPP 
nog niet terugbezorgd. 100% van de strategische leveranciers van Devin hebben de 
SSPPondertekend

407-1
408-1
409-1
412-1

Identified risks in the 
supply chain # 0 0 Cf. p. 33. Tijdensde evaluatie door Ecovadis situeerde geen enkele strategische 

leverancier zich in de ‘high risk’ categorie

100 %  
bee-friendly 304-3 Protection of water 

resources ha 30.750 (incl. 
Devin)

22.748 
(excl. Brecon  
Carreg)

In 2020 maakt Brecon geen deel meer uit van de Spadel Groep.  
Spadel beschermt biojgevolg een gebied van 22.748 ha 
2020
- Spa: 13.743 ha (1.343 ha Natura 2000). 
- Bru: 4.258 ha. 
- Devin: 4.515 ha. 
- Wattwiller: 798 ha (PLU natural zone). 
-  Carola: geen beschermd gebied, maar Carola en Wattwiller (Frankrijk) liggen 

in het natuurpark ‘les Ballons des Vosges’ van 292.100 ha

304-3

Protective measures 
taken, partnerships 
(Beediversity), status 
Life+,…

 % 85%  
with Devin

82%  
(excl. Brecon  
Carreg)

Cf. p. 33

‘Gold’  
European 
Water  
Stewardship

- Numer of sites 'Gold' 
rated # 1 1 Spa Monopole: AWS Platinum certified. Andere sites: certifiëring in voorbereiding. 

Cf. p. 30

303-1 Water consumption million  
litres 1,411 1,322 In 2020 heeft de Spadel groep een totaal van 1,322 million liter water gebruikt in 

het bottling proces. 100 % van het water was grondwater 
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303-2 Water exploitation 
index  %

<10  
(Spa, Bru,  
Brecon)

<10  
(All sites)

Geen enkele van onzesites ervaart een negatieve impact. We putten water zonder 
het uit te putten. Alle Spadel sites hebben een WEI-index van minder dan 10% wat 
voor Spadel de norm is om op lange termijn vers grondwater te gebruiken op een 
duurzame manier. Deze norm is de helft van de norm om een regio al of niet onder 
druk te onderscheiden volgens het rapport uit 2008 ‘Water schaarste en droogtes’ 
opgesteld door het beleidsdepartement economie en wetenschap van de Europese 
Commissie

303-3 Water reuse million  
litres 51,9 92

De wetgeving betreffende voedselhygiëne beperkt de mogeljkheden om water te 
recycleren op de productiesites. Spadel is er in 2020 toch in geslaagd om alleen al 
bij Spa Monopole 12% water te hergebruiken, meer bepaald het water gebruikt om 
pompen te koelen en de productielijnen te wassen. Dit vertegenwoordigt 92.000 
m3

306-1 Water discharge million  
litres

634,3 (incl. 
Devin) 376

Het totaal afvalwater bedroeg 376 miljoen liter in 2020. Daarvan ondergaat 86% 
een biologische en fysische behandeling in een zuiveringsstation of een publiek 
waterzuiveringssysteem met eenzelfde behandeling.Alleen in Bulgarije is de 
publieke behandeling niet voltooid

307-1
Penalties or objections 
to formal procedures - 
environment

# none none Spadel komt alle nationale, Europese en internationale wetgeving na. Geldelijke 
noch andere sancties werden opgelegd op ecologisch, economisch of sociaal vlak

Water use  
ratio 1,6 l/l 303-3 Water use ratio litre/ 

litre 1,55 1,54 Doelstelling voor de CSR strategie is bereikt en zelfs overschreden (1,6 l/l)

Carbon  
neutral -  
general

305-1
Direct  
(Scope 1) 
GHG emissions

tonnes  
CO2-eq

9.821  
*calculation 
with the 
european 
methodology 
(PEF) and Devin 
included

10.306,3  
(excl. Brecon  
Carreg)

* In 2019 definieerde de Europese Commissie een nieuwe methodologie PEF 
(‘Product Environmental Footprint’) gebaseerd op 16 indicatoren die ook de 
klimaatverandering in aanmezrking neemt (‘Carbon Footprint’). Alle vroegere 
cijfers werden herberekend (2010). In 2010: 16.038

305-2
Energy indirect  
(Scope 2)  
GHG emissions

tonnes  
CO2-eq

7.390  
*calculation 
with the 
european 
methodology 
(PEF) and Devin 
included

3.499,6  
(excl. Brecon  
Carreg)

Grote verbetering in 2020 gebonden aan het gebruik van groen elektriciteit door 
Devin (sinds juli) en in alle Spadel productiesites 
* In 2019 definieerde de Europese Commissie een nieuwe methodologie PEF 
(‘Product Environmental Footprint’) gebaseerd op 16 indicatoren die ook de 
klimaatverandering in aanmezrking neemt (‘Carbon Footprint’). Alle vroegere 
cijfers werden herberekend (2010). In 2010: 4.968

305-3
Other indirect  
(Scope 3)  
GHG emissions

tonnes  
CO2-eq

117.177  
*calculation 
with the 
european 
methodology 
(PEF) and Devin 
included

110.691,8  
(excl. Brecon  
Carreg)

* In 2019 definieerde de Europese Commissie een nieuwe methodologie PEF 
(‘Product Environmental Footprint’) gebaseerd op 16 indicatoren die ook de 
klimaatverandering in aanmezrking neemt (‘Carbon Footprint’). Alle vroegere 
cijfers werden herberekend (2010). In 2010: 114.419
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305-4 GHG emissions 
intensity

g CO2-eq/
litre

147 
*calculation 
with the 
european 
methodology 
(PEF) and Devin 
included

144,7  
(excl. Brecon  
Carreg)

* In 2019 definieerde de Europese Commissie een nieuwe methodologie PEF 
(‘Product Environmental Footprint’) gebaseerd op 16 indicatoren die ook de 
klimaatverandering in aanmezrking neemt (‘Carbon Footprint’). Alle vroegere 
cijfers werden herberekend (2010). In 2010: 179

305-5 Carbon footprint 
reduction  %

-18  
*calculation 
with the 
european 
methodology 
(PEF) and Devin 
included

-19

* In 2019 definieerde de Europese Commissie een nieuwe methodologie PEF 
(‘Product Environmental Footprint’) gebaseerd op 16 indicatoren die ook de 
klimaatverandering in aanmezrking neemt (‘Carbon Footprint’). Alle vroegere 
cijfers werden herberekend (2010). In 2010: 179

Carbon neutral  
by renewable  
energy

302-1 Energy consumption MWh

72.318  
[excl. Devin] 
83.276 [incl. 
Devin]

78.289  
(excl. Brecon  
Carreg)

302-1 Renewable energy 
consumption  %

39%  
[excl. Devin] 
35%  
[incl. Devin]

33 Spadel gebruikt 33 % hernieuwbare energie (hoofdzakelijk groene elektriciteit en 
een beperkte hoeveelheid houtpellets)

302-4 Energy efficiency  %

-23 %  
[excl. Devin] 
*-11% [incl. 
Devin]

-16

Sinds 2010 is de perimeter verschillende keren veranderd (verkoopof aankoop 
van fabriek). Daaropm behouden we voor deze KPI de oorspronkelijke perimeter 
en deze met de huidige te vergelijken. In 2010 bedroeg het totaal energieverbruik 
93.606 MWh voor 514 miljoen liter; in 2020 ging hetb om 78.289 MWh voor 
843 miljoen liter

302-4 Energy reduction per 
bottled litre  % / litre

-37 %  
[excl. Devin] 
*-50 % [incl. 
Devin]

-49

Sinds 2010 is de perimeter verschillende keren veranderd (verkoopof aankoop 
van fabriek). Daaropm behouden we voor deze KPI de oorspronkelijke perimeter 
en deze met de huidige te vergelijken. In 2010 bedroeg die 0,182 ; in 2020 was dit 
0,093

Carbon neutral  
by sustainable  
packaging

301-1 Total material use tonnes 21.261  
(excl. Devin)

26.430  
(incl. Devin)

Dit cijfer bevat alle primaire, secundaire en tertiaire verpakkingsmaterialen. 
De verhoging in vergelijking met 2019 is te wijten aan een de inclusie van Devin in 
de cijfers 

301-2 Total recycled material 
use  % 10,3  

(excl. Devin)
13,1  
(incl. Devin)

De methode om gerecycleerd materiaal te berekenen is gewijzigd in vergelijking 
met de voorgaande jaren. Devin ois nu oopk in de ciojfers opgenomen alsook 
de gemiddelde gerecycleerde hoeveelheid van eenmalige en herbruikbare 
verpakkingen (primaire en secundaire verpakking)

Carbon neutral 
by green  
logistics

305-3 Achievements Lean 
and Green plan

Lean & Green  
"Star" obtained 
by Spadel 
Benelux

-

Spadel participeert met haar logistieke partners in Lean & Green. In 2019 
kreeg Spadel Benelux de Lean & Green ‘Star’ voor haarv inspanningen om haar 
energie-efficiëntie te verbeteren en haar CO2 voetafdruk in transport en logistiek 
te verkleinen. De inspanningen worden voortgezet

To promote  
hydration 413-1 Strategic partnerships 

in each market #
3 
(excl. Brecon  
Carreg)

3 Spadel strategischje partnerschappen in BE, NL en BUL
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100 % natural 
& low caloric 
drinks

416-1
Average calorie 
content of flavoured 
waters and lemonades

kcal/ 
100 ml 8,8 9,1

De gemiddelde calorie-inhoud van onze gearomatiseerde waters en limonades 
is in 2020 toegenomen tot 9,1 kcal/100 ml. Dit is toch een vermindering van 39% 
sinds 2017

416-1
Products according 
to Spadel naturality 
framework

 % 100 100 Spadel heeft samen met haar stakeholders een kader voor natuurlijke producten 
ontwikkeld. Alle recepten liggen in lijn met het Naturality concept

Topic Specific disclosures not linked to CSR Strategy

201-1 Turnover (before tax) million  
euro Cf. p. 10

206-1 Legal anti-competition 
actions # 0 0 In 2020 werd geen actie ondernomen tegen Spadel met betrekking tot anti-

concurrentieel gedrag
415-1 Political contributions # 0 0 Spadel verleent geen politieke steun
416-2 Number of takebacks # 0 0 Terugnames waren niet noodzakeljk in 2020

417-1 Information on the 
label

Spadel volgt de richtlijn (EU) 1169/2011 van het Europees Parlement en de 
Europese Raad van 25 oktober 2011 betreffende etikettering, presentatie enreclame 
van voedingsproducten. Voor alle waters en softdrinks (niet-alcoholische dranken) 
staan de ingrediënten op het etiket. Informatie over afval van de verpakking is een 
optie en wordt aangegeven op 35% van het assortiment. de eenmalige verpakking 
dient gerecycleerd te worden: in België verschijnt de groene stip (Fostplus) op de 
verpakking; in Nederland, de afvalcontainer; in Frankrijk verwijzen we naar het 
TRIMAN logo op onze verpakkingen en onze websites, zoals toegestaan door de 
geldende regelgeving; in Bulgarije zijn Devin productennog niet geïntegreerd in de 
groepsprocedures. 

417-2 Violations of label 
information # 0 0 Geen overtredingen in 2020

417-3 Violations of voluntary 
marketing codes # 0 0 Geen overtredingen in 2020

418-1
Violations of 
confidentiality of 
information

# 0 0 Geen overtredingen in 2020

419-1 Fines and non-
monetary sanctions # 0 0 Geen financiële sancties in 2020
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Contacten
SPADEL SA
Gemeenschappenlaan 110
B-1200 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 38 11
Fax +32 (0)2 702 38 12
corporateaffairs@spadel.com
www.spadel.com

SPA MONOPOLE
Rue Auguste Laporte 34
B-4900 Spa
Tel. +32 (0)87 79 41 11
Fax +32 (0)87 79 42 30
spamonopole@spadel.com
www.spadel.com - www.spa.be

BRU-CHEVRON
La Bruyère 151
B-4987 Stoumont (Lorcé)
Tel. +32 (0)86 43 33 37
Fax +32 (0)86 43 33 41
bru@spadel.com
www.bru.be

SPADEL NEDERLAND
Brieltjenspolder 28 d
4921 PJ Made (Nederland)
Tel. +31 (0)162 69 07 60
Fax +31 (0)162 69 07 61
spadelnl@spadel.com
www.spa.nl

LES GRANDES SOURCES
DE WATTWILLER
2, rue de Guebwiller

68700 Wattwiller (Frankrijk)

Tel. +33 (0)3 89 75 76 77

Fax +33 (0)3 89 75 76 76

wattwiller@wattwiller.com

www.wattwiller.com

SA EAUX MINÉRALES DE RIBEAUVILLÉ
48, Route de Bergheim

68150 Ribeauvillé (Frankrijk)

Tel. +33 (0) 3 89 73 24 24

Fax +33 (0) 3 89 73 30 50

contact@carola.fr

www.carola.fr

DEVIN HEADQUARTERS
Tintyava St 13 B

Sofia 1113 (Bulgarije)

Tel. +359 (0)70 017 707

office@devin-bg.com

DEVIN BOTTELINGSITE
6 Vasil Levski St.

Devin 4800 (Bulgarije)

Tel. +359 30 413 100

factory@devin-bg.com

INVESTOR RELATIONS
Investor Relations Contacts

Marc du Bois
CEO Spadel Group
Gemeenschappenlaan 110
B-1200 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 38 21

Didier De Sorgher
Gemeenschappenlaan 110
B-1200 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 38 71
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