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Pakket- en vrachtzendingen

GLS Belgium nu ook GDP-gecertificeerd




Bevestiging van kwaliteit, veiligheid en hygiëne bij pakket- en
vrachtzendingen
Certificering voor niet-temperatuur gecontroleerde en passief-gekoelde
transporten
Hercertificering ISO 9001 & 14001

Drogenbos, 26 maart 2019. GLS is in België en Luxemburg sinds kort
gecertificeerd conform de richtlijnen voor de Good Distribution Practice (GDP)
voor het vervoer van niet-temperatuurgecontroleerde geneesmiddelen.
Tegelijkertijd heeft de keuringsinstantie DQS de certificaten voor de kwaliteitsen milieubeheersystemen opnieuw bekrachtigd.
De certificeringen zijn in de tweede helft van 2018 in samenwerking met alle GLSafdelingen voorbereid door het Belgische GLS Field Operations team. Verschillende
processen werden aangepast zowel de personeelsleden als de transportpartners en
hun medewerkers werden bijgeschoold. Hierna volgden de verschillende audits die
werden uitgevoerd door de gerenommeerde certificeringsinstantie DQS.
Het resultaat: bij alle vestigingen van GLS in België en Luxemburg voldoen de
processen aan de hoge eisen van de Europese richtlijn voor het vervoer van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Tegelijkertijd verlengden de inspecteurs de
certificaten voor de kwaliteits- en milieubeheersystemen conform de huidige ISOnormen 14001:2015 en 9001:2015.
Meer servicemogelijkheden
“De succesvolle certificeringen bevestigen ons hoge niveau wat kwaliteit,
transparantie en duurzaamheid betreft”, aldus Luc De Schrijver, Managing Director
Belux. “Bovendien biedt het GDP-certificaat de mogelijkheid om ons aanbod uit te
breiden met diensten die specifiek zijn voor bepaalde branches.” Het
geneesmiddelenvervoer is een belangrijke groeisector die uitermate hoge eisen stelt
aan de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van het vervoer. Het GDP-certificaat
is in de hele EU verplicht voor de groothandel in geneesmiddelen.

De certificering omvat alle niet-geklimatiseerde transporten. Daarnaast bevestigt de
inspectie dat GLS de producten die bedrijven in een gecontroleerde
thermoverpakking aanbieden, binnen de 24 uur kan leveren. Indien er gebruik wordt
gemaakt van adequate verpakkingen kan GLS dus nu ook het vervoer van
temperatuurgevoelige, passief-gekoelde producten (“ambient transport”) conform de
GDP-normen verzorgen.
Internationaal erkend
GLS is ook in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Ierland GDP-gecertificeerd. De
bedoeling is dat dit certificaat ook in andere GLS-landen wordt aangevraagd. Bovendien
is het kwaliteits- en milieubeheersysteem van de GLS Group in heel Europa
gecertificeerd conform de ISO-normen 9001:2015 en ISO 14001:2015.

GLS Belgium en GLS Group
GLS Belgium en GLS Belgium Distribution zijn dochterondernemingen van General
Logistics Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS verzorgt betrouwbare, hoogwaardige
pakketdiensten voor meer dan 270.000 klanten in Europa en daarnaast express- en
logistiekdiensten. Bovendien vervoert GLS in het Benelux-gebied pallets en stukgoederen
via een geïntegreerd netwerk. “Nummer 1 in de Europese pakketlogistiek als het om
kwaliteit gaat”, dat is het motto van GLS. Bovendien hecht GLS belang aan duurzaamheid.
De groep is met eigen bedrijven en partners aanwezig in 41 Europese landen. GLS is
daarnaast actief in acht staten van de VS en in Canada en is via contractuele allianties
verbonden met de hele wereld. GLS beschikt circa 50 centrale overslagplaatsen en meer
dan 1.000 depots en agentschappen. Het GLS netwerk voor wegvervoer maakt de groep
tot een van de meest vooraanstaande pakketdienstverleners van Europa. Dagelijks worden
circa 18.000 medewerkers en circa 30.000 voertuigen ingezet. In 2017/18 vervoerde GLS
584 miljoen pakketten en behaalde de groep een omzet van 2,9 miljard euro.
Voor meer informatie: gls-group.eu
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