
 

 

LETTER OF COMMITMENT 

Nooit eerder werd er zoveel aandacht besteed aan de bescherming van onze planeet en het 

milieu. De steeds snellere opwarming van de aarde – waarvan ieder van ons getuige is – laat 

geen enkele speler onverschillig. 

Al meer dan 100 jaar speelt STEF in op de veranderingen in de voedingsmiddelensector en 

brengt de onderneming de consument zowel een diversiteit aan producten als producten die 

veilig zijn voor de gezondheid. Sinds haar oprichting heeft de Groep haar ecologische en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid altijd beschouwd als een essentiële pijler voor haar 

ontwikkeling. In 2010 zijn wij een verbintenis aangegaan om de uitstoot van broeikasgassen 

terug te dringen en sinds de start zijn wij erin geslaagd meer dan 150.000 ton CO2 minder uit 

te stoten. Bovendien zijn onze inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling beloond 

met verschillende prijzen, zo hebben we voor het 4e jaar op rij de ECOVADIS Gold-rating 

ontvangen.  

Maar hoe belangrijk deze resultaten ook zijn, ze blijven onvoldoende in vergelijking met de 

uitdagingen waarmee de wereld op milieugebied te kampen heeft. Daarom hebben we besloten 

nog een stap verder te gaan en te kiezen voor een daadkrachtige en ambitieuze aanpak om de 

impact van onze activiteiten nog beter te beheersen en te verminderen. 

Onze ambities wilden we eenduidig tot uiting laten komen in ons klimaatprogramma Moving 

Green en de vier bijbehorende toezeggingen: 

1. Onze uitstoot gerelateerd aan transport terugbrengen. 

Omdat transport onze kernactiviteit is, hebben wij ons ten doel gesteld de uitstoot van 

broeikasgassen van onze voertuigen tegen 2030 met 30% te verminderen. Dit willen 

wij bereiken door onze transportplanning te optimaliseren, het brandstofverbruik van 

onze voertuigen te verminderen en voorkeur te geven aan alternatieve energiebronnen. 

2. Onze uitstoot gerelateerd aan koelactiviteiten terugbrengen. 

Omdat koeling onze expertise is, is ons doel tegen 2025 in onze gebouwen 100% 

koolstofarme energie te gebruiken. Dit willen wij met name bewerkstelligen door ons 

verbruik te verminderen met behulp van ons energiemanagementsysteem en het gebruik 

van zonnepanelen op onze vestigingen. 

3. Onze inspanningen doortrekken naar onze onderaannemers. 

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze verantwoordelijkheid zich niet tot onze 

activiteiten beperkt, maar zich over onze gehele waardeketen uitstrekt, willen wij onze 

partners begeleiden om hun inspanningen voor het milieu naar een hoger niveau 

te tillen. 

4. Samen en duurzaam in actie komen voor een koolstofarme wereld. 

Of het nu gaat om trainingen, het vergroten van de bewustwording of het opvoeren van 

onze inspanningen om de impact van onze dagelijkse activiteiten te verkleinen, wij willen 

van al onze 19.000 werknemers een stuwende kracht maken bij het verminderen 

van onze koolstofvoetafdruk. 



 

 

Met onze bijdrage, niet alleen aan de levensmiddelenmarkt, maar in ruimere zin aan het hele 

ecosysteem waarin wij actief zijn, willen wij onze groep positioneren als een voorbeeld in de strijd 

tegen de opwarming van de aarde. 
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