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Milieunorm van de GLS-Groep  
Richtlijnen voor een optimale beperking van de 

ecologische impact door de GLS-Groep 
 
 
Kernpunt van de richtlijnen 
De GLS-Groep biedt betrouwbare en hoogkwalitatieve diensten voor de verzending van 
pakketten. Om deze doelstelling ook in de toekomst te kunnen blijven waarmaken, zijn het 
behoud van hulpbronnen en de beperking van onze emissies voor ons van zeer groot belang. 
Samen met onze werknemers, klanten en leveranciers willen we uitgroeien tot één van de 
marktleiders op het vlak van duurzame pakketdiensten. 
 
Naleving 
Deze Milieunorm is bindend voor alle nationale ondernemingen van GLS. De GLS-Groep is zich 
bewust van de ecologische impact van haar commerciële activiteiten. GLS streeft naar de 
hoogste kwaliteit bij onze logistieke diensten en zet tegelijk sterk in op de bescherming van ons 
klimaat door ons verbruik van hulpbronnen en de daarmee gepaard gaande emissies te 
beperken. Vanuit onze holistische visie willen we toegevoegde waarde voor onze stakeholders 
creëren. Daarbij verbinden we er ons toe onze negatieve ecologische impact constant tot een 
minimum te beperken en transparant over onze vooruitgang te communiceren. 
 
Onze emissies in onze kerntaken beperken 
Door de aard van onze kernactiviteit, nl. het transport van pakketten, ligt onze focus uiteraard 
op de beperking van de emissies van onze transportmiddelen. Als onderdeel van de wereldwijde 
milieustrategie van de GLS-Groep focussen we op de conversie van ons voertuigenpark naar 
milieuvriendelijke modellen en de invoering van alternatieve concepten voor de levering van 
pakketten. Uitdagingen die we holistisch aanpakken: we zoeken oplossingen binnen de GLS-
Groep én in samenwerking met onze commerciële partners. 
 
Een ander aspect van ons milieubeleid is het verantwoordelijke gebruik van hulpbronnen in de 
GLS-vestigingen. Denken we maar aan de beperking van het water- en papiergebruik, het 
rationaliseren van het energieverbruik en de beperking van afval en het correct verwerken van 
afval.  
 
Ecologische doelstellingen 
We bundelen onze hulpbronnen en expertise om op een efficiënte manier de volgende 
ecologische doelstellingen te realiseren: 
 
● Overschakeling naar alternatieve voertuigen en concepten voor stadslogistiek voor het 

transport van pakketten en het inpassen van onze transportpartners in deze activiteiten. 
● Voortdurend moderniseren van ons voertuigenpark voor het transport van pakketten en GLS-

bedrijfswagens met een focus op steeds milieuvriendelijkere keuzes. 
● Voortdurend beperken van het verbruik van hulpbronnen in onze vestigingen in verhouding 

tot het pakketvolume en investeren in milieuvriendelijke vestigingen, bv. door het gebruik van 
fotovoltaïsche systemen. 

● Optimaal vermijden van afval en correct verwijderen van afval dat niet kan worden vermeden. 
● Voortdurend ontwikkelen en verbeteren van ons milieumanagementsysteem (ISO 14001). 



 

  
 GLS Group Environmental Standard  

 

● Aanbod van klimaatneutrale verzendingsmogelijkheden aan onze klanten. 
● Streven naar een volledige bewustmaking van alle werknemers en transportpartners van onze 

verantwoordelijkheid door voortdurend richtlijnen en opleidingen te verschaffen. 
● Creëren van partnerships voor meer duurzame pakketlogistiek. 
● Voortdurend verbeteren van onze milieumaatregelen. 
 
Investeringen 
We zijn er ons van bewust dat de geleidelijke transformatie op lange termijn naar duurzamere 
bedrijfsprocessen heel wat inspanningen en kosten met zich meebrengt. GLS zet uiteraard volop 
in op aanzienlijke investeringen om deze transformatie succesvol door te voeren. Tegelijk 
beschouwen we de ecologische effecten als relevante beslissingscriteria in het kader van onze 
investeringsprocessen. 
 
Transparante rapportering 
De GLS-Groep verbindt er zich toe de negatieve ecologische impact van haar activiteiten tot een 
minimum te beperken en in het belang van al haar stakeholders ononderbroken de ecologische 
uitdagingen aan te pakken. Daarom communiceren en rapporteren we altijd transparant over 
ons milieubeleid naar onze externe en interne stakeholders, uiteraard in overeenstemming met 
internationaal erkende normen. Bij de publicatie van data hanteert GLS strenge 
kwaliteitsnormen en bekijkt ze bestaande processen kritisch om voortdurend vooruitgang te 
boeken. 
 
Communicatie 
Deze Milieunorm wordt omgezet naar concrete richtlijnen voor alle nationale GLS-
ondernemingen. Al onze stakeholders kunnen de Milieunorm op de websites van de GLS-Groep 
en dochterondernemingen raadplegen.  
 
Relevante documenten 
● Gedragscode van de GLS-Groep (Code of Business Standards) 
● Gedragscode voor leveranciers van de GLS-groep (Supplier Code of Conduct) 
 
Verantwoord milieubeleid 
Binnen onze milieustrategie en ons ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem voeren 
we continu evaluaties uit op de realisatie van onze doelstellingen en de aandachtspunten waarop 
we inzetten. De ESG-afdeling van de GLS-Groep is verantwoordelijk voor de voorbereiding en 
de regelmatige evaluatie van de Milieunorm. 
 
 
 
 
 
Martin Seidenberg 
CEO GLS B.V. 
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