
 

 

 

 

 

Moederbedrijf CHEP aan de top in de Dow Jones 

Sustainability Index 2017 

 

Mechelen, België– 27 september 2017: Brambles, het Australische moederbedrijf van 

palletpooling bedrijf CHEP en leverancier van plastic kratten IFCO, staat dit jaar op de eerste plaats in 

de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) in de categorie Commercial Services & Supplies. De groep 

mag zich vanaf nu top performer noemen dankzij grote inspanningen op het vlak van duurzaamheid.   

Brambles is marktleider in supply chain logistics en baseert haar businessmodel op het delen en 

hergebruiken van meer dan 590 miljoen houten en plastic pallets, kratten en containers doorheen de 

volledige supply chain in meer dan 60 landen. Brambles streeft daarmee naar een circulaire 

economie die houdbaar en leefbaar blijft voor mens en milieu.  

Brambles bovenaan Dow Jones Sustainability Index 

Dit jaar staat Brambles bovenaan in de Dow Jones Sustainability Index, de index van de meest 

duurzame, beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met het MVO-beleid heeft de Australische groep 

volgende resultaten kunnen boeken. 

 

Top performer dankzij volgende resultaten  

1) Minder uitstoot, minder afval 

Dankzij het ‘share and reuse’ model kon Brambles vorig jaar een besparing optekenen van meer dan 

2,5 miljoen ton CO2, 1,4 miljoen ton afval en 1,6 miljoen bomen. In 2016 was dat respectievelijk 2,3 

miljoen ton CO2, 1,3 miljoen ton afval en 1,4 miljoen bomen. Bovendien worden de pallets gemaakt 

uit hout dat voor 99,1 procent van gecertificeerde bronnen komt, een stijging met 1,7 procent ten 

opzichte van vorig jaar. Daardoor komt Brambles dichter bij haar doelstellingen om tegen 2020 enkel 

gecertificeerd hout te gebruiken, alle plastic en houtafval te recycleren en de CO2-uitstoot met 20 

procent per unit te verminderen, die dit jaar staat op 7,8 procent. 

2) Solide samenwerkingen 

Ook in partnerships probeert Brambles efficiënt en zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Brambles 

heeft daarom vorig jaar samenwerkingsverbanden met meer dan 200 klanten opgezet en versterkt, 

waardoor er 64.700.000 km aan ritten is bespaard, en 54.000 ton CO2. 

3) Maatschappelijk engagement 

Het menselijk kapitaal en de expertise in supply chain management van Brambles wordt benut om 

wereldwijd meer dan 100 voedselbanken te ondersteunen. Samen met hun partners zorgen ze voor 

bevoorrading. Zo hebben werknemers van Brambles zich in totaal 17.221 uur als vrijwilliger ingezet 

voor de Voedselbanken en heeft het bedrijf 326 miljoen maaltijden kunnen schenken. 

http://www.sustainability-indices.com/


 

Door deze resultaten kwam Brambles aan de top te staan van de Dow Jones Sustainability Index in de 

categorie Commercial Services & Supplies. De CEO van Brambles, Graham Chipchase reageert dan 

ook positief: “We zijn erg trots op deze erkenning. De duurzaamheidsaanpak van Brambles is de basis 

van de waarde op lange termijn die we creëren voor alle betrokkenen. Door de succesvolle 

combinatie van ons circulair ‘share and reuse’ businessmodel, ons wereldwijde netwerk en expertise 

in en over de supply chain, kunnen we operationele kosten beperken, alsook de vraag naar 

natuurlijke grondstoffen. Dat zowel in onze eigen onderneming als in de supply chains overal ter 

wereld.” 

 

Brambles in de Benelux 

Brambles is in de Benelux voornamelijk gekend door haar dochterbedrijf CHEP, marktleider in de 

pooling van plastic en houten pallets voor de hele supply chain. CHEP zet zich in de Benelux mee in 

om de gemeenschappelijke doelstellingen op het vlak van duurzaamheid te behalen.  

Dow Jones Sustainability Index 

De Dow Jones Sustainability Index is geïntroduceerd in 1999 en classificeert de 2.400 grootste 

internationale beursgenoteerde bedrijven die van maatschappelijk verantwoord ondernemen een 

centrale pijler hebben gemaakt in hun beleid. De topbedrijven in 24 industriegebieden worden 

uitgelicht en daarnaast worden in elk gebied aparte lijsten opgesteld. De Dow Jones Sustainability 

Index is uitgegroeid tot de belangrijkste referentie ter wereld voor duurzame investeerders. 

De rangschikking ervan wordt opgesteld aan de hand van analyses uitgevoerd door RobecoSAM, een 

Zwitserse investeringsmaatschappij die zich enkel toespitst op duurzame investeringen. Naar 

aanleiding van hun jaarlijkse Corporate Sustainability Assesment werden de 2.400 bedrijven 

geanalyseerd op financiële gegevens, milieu-, sociale- en bestuurlijke data (ESG factors) en op de 

robuuste indexeringsmethodologie van de S&P Dow Jones Indices. Via een consistente, gereguleerde 

methodologie worden de gemiddeld 600 datapunten per bedrijf omgezet naar een algemene score, 

die de plaats in de lijst bepaalt. 

 

Noot aan de redactie 

 Leer meer over de 2020 Doelstellingen van Brambles via deze video. 

 Leer meer over het 2017 Duurzaamheidsrapport van Brambles op de website.  
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Vanessa Bouffard  

Sr. Manager, Communications  
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Over S&P Dow Jones Indices – S&P Dow Jones Indices is de grootste bron ter wereld voor essentiële index-

gebaseerde concepten, data en onderzoek en is de thuisbasis van bepalende financiële marktindicators, zoals de 

S&P 500® en de Dow Jones Industrial Average®. Er wordt meer geïnvesteerd in producten op basis van de S&P 

Dow Jones Indices dan producten gebaseerd op een index van eender welke andere provider in de wereld. Sinds 

Charles Dow de eerste index in 1884 lanceerde, is S&P DJI uitgegroeid tot een verzameling van meer dan 1 

miljoen indices over het hele spectrum van beleggingscategorieën, die hebben bijgedragen tot de manier waarop 

investeerders markten meten en verhandelen. S&P DJI is een divisie van S&P global (NYSE:SPGI), dat essentiële 
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kennis biedt aan individuelen, bedrijven en overheden om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Voor 

meer informatie, kijk op de website www.spdji.com.  

 

 

 

http://www.spdji.com/

