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DUURZAAMHEIDSINSPANNINGEN ONTEX ERKEND DOOR 
CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP) 

• Ontex verbetert zijn CDP-scores voor klimaatactie en bosbeheer ten opzichte van 
2019 met een positieve CDP B-score voor beide gebieden 

• Ratings verkregen door het verminderen van de klimaatimpact en het duurzaam 
inkopen van grondstoffen 

• De CDP-ratings ondersteunen de duurzaamheidsstrategie van Ontex, met plannen 
om tegen 2030 CO2-neutraal te werken 

Aalst (België), 18 december 2020 - Ontex (Euronext: ONTEX) kreeg in 2020 B-scores1 van CDP 
voor zowel de klimaat- als de bosbeschermingsinspanningen en verbeterde daarmee de 
scores van 2019. CDP (Carbon Disclosure Project) is een alom gerespecteerde non-profit 
organisatie die de duurzaamheidsinspanningen van duizenden bedrijven analyseert voor 
institutionele beleggers die meer dan 100 biljoen dollar aan activa beheren. 

Thierry Navarre, CEO van Ontex: "De 2020 CDP-duurzaamheidsratings voor Ontex belonen onze 
investering in duurzaamheidsexpertise en energie-efficiëntie. Ik ben trots op de stappen die Ontex-
collega's hebben ondernomen in alle landen waar we werken om onze CO2-uitstoot te 
verminderen en ervoor te zorgen dat onze grondstoffen op basis van hout, die we in onze 
hygiëneproducten gebruiken, afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. We zetten ons in om 
de impact van onze productie op het klimaat te beperken en daarom is de CDP-erkenning voor ons 
van het grootste belang. Bovendien worden bewezen inzet en tastbare resultaten op dat gebied 
steeds vaker gevraagd door onze klanten en consumenten.” 

Ontex behaalde deze verbeterde klimaatactie-rating door de interne aanpak rond 
klimaatbescherming te versterken, door het energieverbruik van de fabrieken te verminderen en 
door 70% van de elektriciteit die in de fabrieken wereldwijd wordt gebruikt – 100% in de Europese 
fabrieken - te halen uit hernieuwbare energie.  

Duurzaam bosbeheer is essentieel voor Ontex, aangezien bossen de papier -en houtpulp leveren 
die worden gebruikt in de persoonlijke hygiëne producten. Ontex haalt zijn pulp voor 100% uit 
gecontroleerde of gecertificeerde bronnen. Het bedrijf investeert in een monitoringsysteem om de 
bronnen van zijn landbouwgrondstoffen te identificeren. Het monitoren van bronnen stelt Ontex 
in staat om leveranciers te ondersteunen met duurzame praktijken. 

Annick De Poorter, Ontex Executive Vice President voor duurzaamheid, kwaliteit en innovatie: 
"We zijn duidelijk op de goede weg naar duurzaamheid en we hebben een duidelijke ambitie om 

 
1 CDP vraagt bedrijven om vragenlijsten in te vullen om hun vooruitgang op het gebied van milieubeheer te 
beoordelen. De deelnemende bedrijven worden beoordeeld op verschillende niveaus, die de stappen 
vertegenwoordigen die een bedrijf doorloopt op weg naar environmental stewardship. De niveaus zijn No 
disclosure (F), Disclosure (D), Awareness (C), Management (B) en Leadership (A). 



nog meer te doen. We willen onze productie tegen het einde van dit decennium CO2-neutraal 
maken. In 2021 plannen we de lancering van een nieuw beleid voor de inkoop van vezels en 
landbouwproducten. Dit kan een positieve invloed hebben op onze volgende CDP-score.” 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen van Ontex, ga naar 
https://ontex.com/sustainability 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een 
grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve 
producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, 
Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via toonaangevende retailermerken. Wereldwijd 
werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram and 
YouTube. 
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