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Richtlijn voor het minimaliseren
van de milieu-impact door GLS Group
Focus van de richtlijn
GLS Group levert betrouwbare en hoogwaardige pakketdiensten. En dat willen we graag zo
houden. Daarom staan het behoud van grondstoffen en het minimaliseren van onze uitstoot
centraal. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers willen wij een van de
toonaangevende aanbieders worden van duurzame pakketdiensten.
Geldigheid
Deze Milieu Standaard is bindend voor alle nationale GLS-locaties. De GLS Group is zich bewust
van de gevolgen voor het milieu die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. En terwijl we
blijven streven naar de hoogste kwaliteit in logistiek, richten we ons op klimaatbescherming door
ons grondstoffenverbruik omlaag te brengen, net als de bijbehorende uitstoot. We willen een
holistische toegevoegde waarde creëren voor onze stakeholders. Daarom nemen we onze
verantwoordelijkheid om negatieve effecten voortdurend te minimaliseren en openlijk te
rapporteren over onze vooruitgang.
Emissiereductie in onze kernactiviteit
Vanwege onze kernactiviteit, pakketdistributie, moet de vermindering van onze CO2-uitstoot
centraal staan in ons dagelijks werk. In het kader van onze milieustrategie richten we ons op
het vervangen van ons wagenpark naar milieuvriendelijkere modellen en op het invoeren van
alternatieve afleverconcepten. We benaderen deze uitdagingen op holistische wijze en zoeken
zowel binnen onze bedrijfsgrenzen als samen met onze partners naar oplossingen.
Een ander aspect van het initiatief is verantwoord gebruik van grondstoffen op de GLS-locaties.
Zoals de vermindering van ons water-, papier- en energieverbruik, maar ook het produceren
van minder afval en het op de juiste manier verwijderen van afval.
Ecologische doelstellingen
Wij bundelen onze middelen en expertise om deze ecologische doelstellingen efficiënt te behalen:
● Steeds meer gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen en stadslogistieke concepten
en onze transportpartners hierbij betrekken.
● Het wagenpark voor pakketvervoer en GLS-bedrijfswagens voortdurend moderniseren en
steeds milieuvriendelijker maken.
● Het gebruik van grondstoffen op onze locaties verminderen in verhouding tot ons
pakketvolume en investeren in duurzame depots, bijv. door het gebruik van zonnepanelen.
● Afval vermijden waar mogelijk en onvermijdelijk afval op de juiste manier scheiden en
verwijderen.
● Doorontwikkelen en verbeteren van ons milieumanagementsysteem (ISO 14001).
● Klimaatneutrale verzending aanbieden.
● Door middel van instructies en trainingen zorgen dat alle medewerkers en transportpartners
zich volledig bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.
● Samenwerkingsverbanden aangaan voor een duurzamere pakketlogistiek.
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● Voortdurend onze aanpak toetsen en verbeteren.
Investeringen
We zijn ons ervan bewust dat de langetermijntransformatie naar duurzamere bedrijfsprocessen
gepaard gaat met hoge inspanningen en kosten. We zijn bereid aanzienlijke investeringen te
doen om dit te bereiken en beschouwen de milieueffecten als relevante besluitvormingscriteria
in onze investeringsprocessen.
Transparante rapportage
GLS Group streeft ernaar de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken
en in het belang van alle stakeholders continu vooruitgang te boeken op het gebied van milieuuitdagingen. Daarom rapporteren wij op transparante wijze over ons proces aan externe en
interne stakeholders, in overeenstemming met internationaal erkende normen. Het is onze
verantwoordelijkheid om een hoge kwaliteit van de gepubliceerde gegevens te garanderen en
bestaande processen te blijven toetsen om vooruitgang te boeken.
Kennisgeving
Deze Milieu Standaard wordt vertaald naar concrete instructies voor alle nationale GLS-locaties.
Voor geïnteresseerde stakeholders is de Milieu Standaard beschikbaar op alle websites van de
GLS Group en haar dochterondernemingen.
Verwante documenten
● GLS Group Gedragscode
● GLS Group Gedragscode voor leveranciers
Verantwoordingsplicht
In het kader van onze milieustrategie en ons ISO 14001-gecertificeerd milieubeheersysteem
wordt continu nagegaan in welke mate onze doelstellingen en aandachtsgebieden zijn bereikt.
De afdeling ESG van GLS Group is verantwoordelijk voor het opstellen en regelmatig herzien
van de Milieu Standaard.
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