
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 

ONTEX versterkt zijn productie-apparaat in Frankrijk 
 
 
Aalst-Erembodegem, 16 maart 2015  
 
ONTEX Group NV (Euronext Brussel : ONTEX) heeft vandaag aan de vertegenwoordigers van het 
personeel in zijn franse vestigingen een voorstel tot hergroepering voorgelegd, met als doel een 
project met toekomstpotentieel uit te bouwen in Frankrijk. 
Het project heeft tot doel de twee Noord-Franse productievestigingen, in Arras en Wasquehal, 
samen te brengen op een nieuwe site in Dourges en Noyelles Godault (62), halverwege de 
bestaande sites. De nieuwe vestiging maakt het ONTEX mogelijk zijn productie-apparaat te 
moderniseren om franse en internationale klanten nog beter te bedienen alsook de 
werkomstandigheden te optimaliseren. 
 
Het management heeft de Ondernemingsraad en alle medewerkers regelmatig op de hoogte 
gehouden over dit mogelijke project. Werkgroepen zullen dit project verder uitdiepen, gezien het 
grote belang ervan voor de toekomst van de productie in Frankrijk. 
 
Voor ONTEX betekent dit project een groot engagement dat werkgelegenheid en 
groeivooruitzichten op lange termijn biedt. Deze hergroepering in Noord-Frankrijk omvat zo’n 350 
banen door zo’n 45 miljoen EUR te investeren in gebouwen, logistiek en nieuwe machines. 
 
De eerste steenlegging is gepland voor september 2015 en de voltooiing van de werken in de 
zomer van 2016. Het verhuizen van productielijnen zal geleidelijk gebeuren in 2016 en 2017. Deze 
termijn is realistisch door de nauwe samenwerking tussen onze teams, onze partners PRD en 
Batyom, de agglomeratie Hénin Carvin, de gemeentes, North France Invest en verschillende 
overheidsdiensten. 
 
Over ONTEX 
 
ONTEX Group is een toonaangevende internationale producent van oplossingen voor persoonlijke 
hygiëne voor baby’s, vrouwen en volwassenen. Onze hoogwaardige producten worden in meer 
dan 100 landen verkocht via grote winkelmerken, en ook onder onze eigen merken. 
 
Onze 15 productiefaciliteiten bevinden zich op strategische locaties in Europa, Noord-Afrika en 
Asia Pacific. Onze 5.300 medewerkers leveren wereldwijd kwaliteitsproducten aan onze klanten. 
Onze toegewijde R&D-centra zorgen voor de beste waarde voor consumenten en klanten.  
 
ONTEX Healthcare in Frankrijk telt 2 productievestigingen in Arras en Wasquehal (Lille 
Healthcare). Deze 2 sites zijn gespecialiseerd in de productie en distributie van 
incontinentieproducten ten behoeve van verzorgingsinstellingen en distributeurs. 
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