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SPA GRAND PRIX is de promotor van de Belgische Grote Prijs Formule 1, die plaatsvindt op het circuit van Spa-

Francorchamps. Via haar missie draagt SPA GRAND PRIX bij tot de uitstraling en aantrekkelijkheid van de regio 

en haar inwoners. SPA GRAND PRIX is bovenal een openbaar werkinstrument, dat uitsluitend ten dienste staat 

van de gemeenschap: de economische spin-off van de organisatie van de Grote Prijs in de regio wordt geschat 

op 42 miljoen euro per jaar.    

In het kader van haar missie integreert SPA GRAND PRIX in al haar acties en beslissingen diverse waarden: 

transparantie, nauwkeurigheid, nabijheid, toegankelijkheid, innovatie en respect voor het verleden. Deze 

worden aangevuld door de beginselen van duurzame ontwikkeling, met name inclusie, transparantie, 

integriteit en waakzaamheid.  

De certificering van SPA GRAND PRIX omvat alle activiteiten die te maken hebben met de organisatie en 

marketing van het evenement, met inbegrip van de professionele en openbare ontvangstlocaties. 

SPA GRAND PRIX is zich bewust van de problematiek van duurzame ontwikkeling die inherent is aan de 

evenementensector en wil haar huidige aanpak graag verder zetten. Zij zet zich in voor een diepgaande 

aanpak van de duurzame ontwikkeling. Hiermee engageert zij enerzijds zichzelf en promoot zij anderzijds deze 

aanpak bij haar onderaannemers en toeschouwers. 

Deze aanpak van duurzame ontwikkeling is gebaseerd op de volgende prioritaire punten:  

- De milieuimpact van het evenement beperken: 

o Beperken en verminderen van het eenmalig gebruik 

o  Zorgen voor afvalscheiding en -beheer 

o  De koolstofimpact van het vervoer controleren en beperken 

- Van het evenement een instrument voor verantwoorde economische ontwikkeling maken: 

o Economische spin-offs in de regio bevorderen  

o  Bijdragen aan de invloed van lokale spelers  

o  Een verantwoord aankoopbeleid ontwikkelen  

- Handelen om een positieve sociale impact te creëren 

o De inclusie, toegankelijkheid en tevredenheid van de deelnemers aan het evenement 

garanderen 

o  Zorgen voor optimale werkomstandigheden en veiligheid van de werknemers 

Binnen een beheerst en redelijk begrotingskader zet SPA GRAND PRIX zich via haar directie in voor het 
volgende: 

- Voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; 

-  Voldoen aan de eisen van de ISO 20121-norm; 

-  Via een regelmatige dialoog rekening houden met de behoeften en verwachtingen van haar 

belanghebbenden; 

-  Haar belanghebbenden betrekken en werken aan een positieve sociale, ecologische en economische 

impact; 

-  Haar beleid van voortdurende verbetering continu versterken.  
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