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STEF intensifieert milieu-inspanningen
en presenteert klimaatambities voor 2030

STEF heeft jaren geleden reeds de energietransitie ingezet en kan ondertussen
overtuigende resultaten voorleggen.
De Groep is zich ervan bewust dat het zijn inspanningen voor het milieu moet
opvoeren en kondigt daarom vandaag het klimaatprogramma “Moving Green” aan,
waarmee het drie doelstellingen nastreeft:
•
•
•

in 2030 met zijn voertuigen 30% minder broeikasgassen uitstoten;
in 2025 in zijn gebouwen nog uitsluitend koolstofarme energie gebruiken;
zijn eigen inspanningen ook doortrekken naar zijn onderaannemers.

Stanislas Lemor, CEO: “De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen die de
mensheid ooit het hoofd heeft moeten bieden. Als Europees leider op het gebied van
transport en logistiek van levensmiddelen onder gecontroleerde temperatuur heeft STEF de
plicht om actief bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.
We staan voor een immense opdracht: hoe kan onze Groep net zoals de afgelopen 100 jaar
de Europese bevolking blijven bevoorraden en tegelijk steeds duurzamer werken en de
grenzen van de planeet in acht nemen? Vandaag zetten we met onze klimaatambities voor
2030 een eerste stap in die richting.
Wij verbinden ons ertoe met de vereende krachten van onze medewerkers, de medewerking
van alle stakeholders en de steun van onze raad van bestuur onze impact op de planeet te
verkleinen. Meer dan ooit wil STEF binnen zijn sector vooroplopen in de veranderingen die
nodig zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.”
Inspanningen leveren voor het milieu is voor STEF niets nieuws. Om bij te dragen aan een
betere luchtkwaliteit heeft het al veel ondernomen om zijn uitstoot van broeikasgassen en de
luchtvervuiling terug te dringen. De Groep heeft op dat vlak belangrijke stappen gezet:
de CO2-uitstoot per vervoerde ton is tussen 2010 en 2020 met 20% gedaald;
•
het gebruik van gefluoreerde vloeistoffen in de gebouwen is tussen 2013 en 2019
•
met 50% afgenomen.
Per saldo leverde dat het afgelopen decennium een reductie van bijna 150.000 ton CO2 op.

Gezien de omvang van de uitdaging heeft STEF in 2020 de tijd genomen om zijn oor te
luisteren te leggen bij zijn medewerkers en stakeholders en acties te identificeren waarmee
het zijn milieuprestaties verder kan verbeteren. Voor het programma “Moving Green” werden
uiteindelijk twee krachtlijnen geselecteerd: duurzame mobiliteit en verantwoorde koeling.
Om de uitstoot van zijn voertuigen terug te dringen heeft STEF besloten de voorkeur te
geven aan koolstofarme energie. De Groep heeft alternatieve energiebronnen geselecteerd
die diesel geleidelijk zullen vervangen: een B100-biobrandstof uit Frankrijk, biogas (bio-GNV)
en elektriciteit. De Groep wil zijn verbruik ook optimaliseren door gebruik te maken van
artificiële intelligentie bij het opstellen van de transportplanning en om de zuinige rijstijl die nu
al in heel het bedrijf wordt toegepast verder te verbeteren. Tot slot werkt STEF volop mee
aan de ontwikkeling van waterstof als brandstof van de toekomst en aan proefprojecten met
elektrische vrachtwagens.
Om de uitstoot van zijn gebouwen terug te dringen heeft STEF ingezet op eigen
energieproductie door zonnepanelen op de daken te plaatsen, maar ook op de afname van
koolstofarme energie en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen (waterkracht, zonne-energie,
windmolens …). Het blijft ook onverminderd werk maken van energiebesparing met behulp
van het EMS (energiemanagementsysteem) dat het sinds 2013 heeft ontwikkeld en door de
koelinstallaties te laten aansturen door artificiële intelligentie. Tot slot doet de Groep in zijn
EnergyLab in Madrid onderzoek naar, het nieuwe oplossingen om elektriciteit en koelenergie
te produceren, op te slaan en te delen.
Aanvullend op zijn eigen doelstellingen heeft STEF een programma uitgewerkt om
transportbedrijven die in onderaanneming werken bij deze transitie te begeleiden en
tevens al zijn medewerkers te informeren over en te sensibiliseren voor de milieuuitdagingen. De Groep heeft zich er daarnaast ook toe verbonden een CO2- registratie in te
voeren.

Over STEF
STEF is Europees leider op het gebied van temperatuurgecontroleerde transport- en
logistieke diensten (-25° C tot +15° C). Al meer dan 100 jaar bevoorraadt het de bevolking
met levensmiddelen. Samen met zijn klanten in de industrie, de distributie en de horeca
bouwt STEF aan een steeds flexibelere en sterker gedigitaliseerde toevoerketen om in te
spelen op veranderende consumptiepatronen en nieuwe distributiekanalen. Inspanningen
ten behoeve van de maatschappij en het milieu bekleden een centrale plaats in de strategie
van STEF omdat het als een verantwoordelijk en duurzaam bedrijf wil handelen. STEF telt
meer dan 19.000 medewerkers en bijna 250 vestigingen in 7 Europese landen. In 2020
boekte STEF een omzet van meer dan 3 miljard euro.
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