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Opnieuw hoogste onderscheiding in EcoVadis duurzaamheidsrating

Voor de derde keer platina en daarmee bij de beste 1 procent van alle bedrijven

Geberit nv, Meise, december 2022

De Geberit Groep is door het EcoVadis-platform voor de derde keer op rij onderscheiden met 
de platina medaille voor zijn duurzaamheidsmanagement. Hiermee behoort Geberit tot de top 
1% van alle bedrijven die door EcoVadis zijn opgenomen in alle sectoren en alle landen.

Voor de derde keer op rij heeft de Geberit Groep een platina rating ontvangen van EcoVadis voor zijn 
duurzaamheidsbeleid. Dit is de hoogste onderscheiding die in het kader van de jaarlijkse EcoVadis 
beoordeling wordt toegekend. Geberit behoort hiermee tot de top 1 procent van alle bedrijven die door 
EcoVadis in alle sectoren en in alle landen zijn opgenomen. Deze erkenning geeft klanten en 
leveranciers zichtbaarheid aan het allesomvattend, systematisch en lange termijn beleid van Geberit 
inzake duurzaamheid.

Geberit zet zich al meer dan 30 jaar uit overtuiging in voor duurzaamheid en wil een leidende rol 
spelen in de verandering naar een duurzamere sanitaire sector. Al in 1990 stelde het bedrijf zijn eerste 
milieustrategie op en voerde het specifieke maatregelen door. In de loop der jaren werd deze strategie 
geleidelijk ontwikkeld tot een alomvattende duurzaamheidsstrategie.

Geberit ontvangt voor de derde keer op rij de hoogste platina onderscheiding van EcoVadis. 
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Platina onderscheiding van EcoVadis
Het platina certifi caat plaatst Geberit in de top 1% 
van alle door EcoVadis geregistreerde bedrijven. 
Het certifi caat is geldig tot eind 2023. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Geberit nv
Ossegemstraat 24
1860 Meise
Véronique Langlois, Media & PR manager
veronique.langlois@geberit.com
www.geberit.be

Over Geberit 
De wereldwijd opererende Geberit Groep is een Europese leider op het gebied van sanitaire producten. Geberit is sterk lokaal 
aanwezig in de meeste Europese landen en biedt een unieke toegevoegde waarde op het gebied van sanitaire techniek en 
badkamerkeramiek. Het productienetwerk omvat 26 productiefaciliteiten, waarvan 4 in het buitenland. Het hoofdkantoor van de 
Groep is gevestigd in Rapperswil-Jona, Zwitserland. Met ongeveer 12.000 werknemers in ongeveer 50 landen behaalde Geberit 
in 2021 een netto-omzet van CHF 3,5 miljard. De Geberit aandelen zijn genoteerd aan de SIX Swiss Exchange en zijn sinds 
2012 opgenomen in de SMI (Swiss Market Index).

Deze strategie is nu een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur en levert een belangrijke bijdrage 
aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Meer dan 100.000 beoordeelde bedrijven wereldwijd
Holistische en controleerbare duurzaamheidsstrategieën worden steeds relevanter voor bedrijven. 
Platformen zoals EcoVadis dragen aanzienlijk bij tot de transparantie van resultaten inzake 
duurzaamheid van bedrijven en vormen zo een vergelijkingsbasis voor klanten.

Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid tot de grootste en meest vertrouwde aanbieder 
van zakelijke duurzaamheidsratings, met een wereldwijd netwerk van meer dan 100.000 beoordeelde 
bedrijven. EcoVadis voert risico- en prestatiebeoordelingen uit in 200 sectoren en 175 landen. Het 
evaluatiesysteem omvat 21 criteria, onderverdeeld in vier thema’s: Milieu, Arbeid en Mensenrechten, 
Ethiek en Duurzaam Aankoopbeleid.


