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ONTEX-KLIMAATACTIEDOELSTELLINGEN GOEDGEKEURD 
DOOR SBTI 

• 80% reductie van scope 1-2 emissies tegen 2030, vergeleken met 2020 

• 100% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030 

• 25% emissiereductie in de waardeketen, upstream en downstream, ten opzichte van 2020 

• Streven naar koolstofneutrale activiteiten tegen 2030, bovenop de SBTI-goedgekeurde 
doelstellingen 
 

Aalst, 23 juni 2022 - Ontex [Euronext: Ontex], een toonaangevende leverancier van producten en diensten 
voor persoonlijke hygiëne in meer dan 110 landen, is verheugd dat het Science-Based Targets Initiative 
(SBTI) zijn klimaatdoelstellingen heeft goedgekeurd. Het SBTI bevestigt dat de klimaatdoelstellingen van 
Ontex in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap. De acties van Ontex helpen om 
de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken, namelijk  de opwarming van de aarde beperken 
tot ruim onder 2°C ten opzichte van  het pre-industriële niveau. Ontex zal ook inspanningen blijven leveren 
om de opwarming tot 1,5°C te beperken. SBTI is een samenwerking tussen het United Nations Global 
Compact, het Wereld Natuur Fonds, het World Resources Institute en het Carbon Disclosure Project. 
 
Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de waardeketen 
Ontex zal zijn eigen broeikasgasemissies (absolute Scope 1- en Scope 2-emissies*) tegen 2030 met 80% 
verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2020. Ontex verbindt zich er ook toe om de jaarlijkse 
bevoorrading met hernieuwbare elektriciteit te verhogen van 75% in 2020 tot 100% in 2030. Naast de SBTI-
goedgekeurde doelstelling streeft Ontex ernaar om tegen 2030 een nuluitstoot te bereiken, door de 
resterende emissies van zijn activiteiten te compenseren.  
 
Ontex verbindt zich er ook toe om tegen 2030 de broeikasgasemissies van aangekochte goederen en 
diensten, transport en -distributie en afval van gebruikte producten met 25% te verminderen ten opzichte 
van het referentiejaar 2020 (absolute Scope 3-emissies). Ontex streeft er bovendien naar om de 
koolstofemissies in zijn toeleveringsketen te verminderen, door samen te werken met zijn leveranciers en 
door de nadruk te leggen op duurzame productontwerpen en efficiënter transport.  
 
Essentieel voor succes van het bedrijf op lange termijn 
"Door te streven naar koolstofneutrale activiteiten binnen de 8 jaar, willen we als firma bijdragen om de 
opwarming van de aarde onder controle te houden. Onze klimaatdoelstellingen behalen is essentieel voor 
ons zakelijk succes op lange termijn en sluit aan bij onze maatschappelijke bedrijfsdoelstelling", aldus 
Esther Berrozpe, CEO van Ontex. "Ontex zal meer kansen krijgen om te innoveren en competitiever te 
worden in een bedrijfsomgeving die steeds sneller naar een koolstofvrije economie evolueert, vooral in 
onze kernmarkten", aldus Annick De Poorter, Executive Vice President Innovatie en Duurzaamheid bij 
Ontex. 
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Eerste succes op weg naar 2030: 91% van de elektriciteit waarop de fabrieken van Ontex draaien  
komt uit hernieuwbare bronnen 
Ontex engageert zich om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te helpen houden door 
energiebesparende maatregelen, eigenproductie van hernieuwbare energie, de aankoop van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de compensatie van koolstofemissies door herbebossingsprojecten. Dankzij 
energiebesparingen en andere maatregelen heeft Ontex zijn eigen koolstofemissies (Scope 1-2 emissies) in 
2021 al met 40% verminderd in vergelijking met 2020. 91% van de elektriciteit die gebruikt wordt in de 18 
fabrieken van Ontex op vijf continenten komt uit hernieuwbare bronnen. Dit omvat eigen 
stroomopwekking met zonne-installaties op het dak van de Ontex-fabrieken in Spanje, België en Mexico, 
net als een nieuwe installatie van zonnepanelen in Italië, de grootste installatie in het land waarbij groene 
stroom ter plaatse wordt opgewekt en verbruikt. Ontex engageert zich bovendien ook om de impact van de 
uitstoot als gevolg van de verbranding van gebruikte luiers te verminderen en implementeert 
composteerbaarheidsprojecten voor de inleggers voor luierbroekjes.  
 
*Het streefcijfer omvat biogene emissies en ontheffingen uit bio-energiegrondstoffen. 
 

*** 

Contact information 

 Media  Maarten Verbanck   +32 492 72 42 67  
 corporate.communications@ontexglobal.com      

 Investors Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30  
investor.relations@ontexglobal.com 

Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een 
grote expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van 
Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en 
eigen merken van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en 
Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op 
ontex.com of Ontex volgen op LinkedIN, Facebook, Instagram en YouTube. 
 

Over het Science-Based Target Initiative (SBTI) 

Het Science-Based Target Initiative (SBTi) is een samenwerkingsverband voor klimaatactie tussen het 
Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) 
en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Klimaatdoelstellingen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' 
beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap noodzakelijk acht 
om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen - de opwarming van de aarde 
beperken tot minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau en inspanningen blijven leveren om de 
opwarming tot 1,5°C te beperken. 

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action 

 

ONTEX GROUP NV Korte Keppestraat 21 9320 Erembodegem (Aalst) 0550.880.915 RPR Gent – Afdeling 
Dendermonde 

https://ontex.com/news/ontex-inaugurates-one-of-the-largest-solar-power-projects-for-on-site-electricity-consumption-in-spain/
https://ontex.com/news/ontex-breaks-ground-for-italys-largest-solar-power-project-with-on-site-power-consumption/
https://ontex.com/news/ontex-supports-woosh-to-make-diaper-recycling-a-reality-in-belgium/
https://ontex.com/news/brands/ontex-tests-industrial-scale-composting-of-diapers/
https://ontex.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex/
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup
https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
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