
 

  
        

 

EcoVadis Gold Certificate 
Persbericht 
 

GLS Group krijgt EcoVadis Gold Certificate voor succesvol 
duurzaamheidsbeleid  

Efficiënt milieubeheerssysteem plaatst GLS in de top 7% van ondernemingen in de sector 
van post-, koerier- en multimodaal vrachttransport 

 
 
Amsterdam, 7 maart 2022 – De GLS Group verbindt mensen over de hele wereld én draagt 
zorg voor het milieu voor de toekomstige generaties. EcoVadis beloont deze strategie met haar 
Gold Certificate. EcoVadis is een internationale organisatie voor duurzaamheidskeuringen voor 
meer dan 90.000 ondernemingen en biedt een uiterst efficiënte oplossing voor het monitoren 
en optimaliseren van duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens. Bij EcoVadis dienen 
ondernemingen aan zeer strenge normen te voldoen. Dankzij een score bij het 95ste percentiel 
behoort de GLS Group tot één van de meest duurzame pakketverzendingsspecialisten in 
Europa. EcoVadis beoordeelt een aantal prestatiecijfers in de volgende categorieën: milieu, 
duurzaam inkoopbeleid, ethiek en arbeid & mensenrechten. De hoge score van de GLS Group 
bij EcoVadis bewijst duidelijk het succes van het beleid van GLS op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
 
Naadloos verbonden netwerk voor ecologische duurzaamheid 
Met een score van 80/100 voor milieubeheer zet de GLS Group zich binnen de top 7 van 
ondernemingen in haar sector. Deze uitstekende milieuscore is het resultaat van de lange-
termijn-duurzaamheidsstrategie van de GLS Group. Al meer dan tien jaar identificeert en 
implementeert de GLS Group actief - samen met haar lokale transportpartners - oplossingen 
om haar milieu-impact te verkleinen. De GLS Group creëerde een naadloos verbonden netwerk 
om de milieu-impact maximaal te verkleinen en zorgde voor een efficiënte toepassing van haar 
knowhow en beleid over haar volledige internationale netwerk. Dankzij deze succesvolle 
strategie heeft EcoVadis de GLS Group van een zilveren score vorig jaar naar een Gold 
Certificate dit jaar opgewaardeerd.  
 
  



 

  
        

 

Toekomstgericht engagement 
De duurzaamheidsstrategie van de GLS Group steunt op het verlagen, vermijden en 
compenseren van emissies, in het bijzonder op het beperken en voorkomen van emissies. “We 
streven naar een duurzame organisatie die wereldwijd aan de verwachtingen van de 
maatschappij rondom ons voldoet”, aldus CEO Martin Seidenberg. “Ik ben er trots op dat we 
bij de GLS Group sterk inzetten op het creëren van een positieve impact en mee streven naar 
een toekomstige wereld waarin duurzaamheid overheerst. Het EcoVadis Gold Certificate is voor 
ons een erkenning dat we duidelijk het juiste pad hebben gekozen en vormt tegelijk een 
aanmoediging om onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid nog te versterken”. 
 
 
 
 
Voor meer informatie, raadpleeg onze website gls-group.com of contacteer: 
 
STROOMER PR 
E-mail: friederike.scholz@stroomer.de 
Tel.: +49 (0) 40 8531 33 20 
 
GLS Belgium 
E-mail: myriam.helsen@gls-belgium.com 
 
 
 
GLS Group  
De GLS Group is een internationale pakketdienstverlener met een sterke expertise in lokale 
markten. Elke dag levert GLS via haar naadloos verbonden internationaal netwerk miljoenen 
pakketten. De GLS Group biedt haar klanten in 41 landen een vlotte en kwaliteitsvolle service 
met een sterke focus op hun persoonlijke behoeften. Met een scherp oog voor wat echt telt: de 
klant! GLS is actief in nagenoeg alle Europese landen. Met eigen ondernemingen is GLS tevens 
aanwezig in Canada en aan de westkust van de VS. Samen vormen ze het GLS-netwerk. Het 
GLS-netwerk omvat 90 centrale en regionale hubs en ongeveer 1.600 depots van waaruit 
ongeveer 35.000 bestelvoertuigen en 4.600 langeafstandsvrachtwagens een snelle 
pakketlevering garanderen. Dankzij het dynamische beheer van haar netwerk en het efficiënt 
verbinden van haar markten kan GLS snel en flexibel op snel wijzigende omstandigheden van 
de industrie inspelen. GLS realiseerde in 2020/21 ondanks wereldwijde uitdagingen een 
recordomzet van 4,5 miljard Euro en leverde 840 miljoen pakketten.  
 
 
EcoVadis 
EcoVadis biedt bedrijven efficiënte oplossingen voor het monitoren van duurzaamheid in 
wereldwijde toeleveringsketens. Dankzij het gebruik van innovatieve technologie en haar 
expertise op het vlak van duurzaamheid streeft EcoVadis ernaar bedrijven met duurzame 
praktijken maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. 

https://gls-group.eu/BE/vl/home

