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VIL

Met de vorming van een nieuwe Vlaamse regering in aantocht, is een voorwoord in de stijl van een memorandum
niet misplaatst. In het verleden hebben wij het al gehad
over de noodzaak om krachten te bundelen, maar niet
alleen onder de diverse actoren in het logistieke landschap, ook op beleidsvlak. Het is niet ongewoon dat u
als logistiek bedrijf een specifiek dossier behandelt dat
raakvlakken heeft met economie, ruimtelijke ordening,
innovatie, werkgelegenheid, milieu en douane. Dan had u
al minstens zes ministers en twee regeringen nodig om
uw dossier te beslechten. Als bedrijf is het een nachtmerrie om door deze wirwar van bevoegdheden de weg
te vinden.
Een sector die alom wordt voorgesteld als een speerpuntsector en die goed is voor 9% van het BNP en 210.000
VTE’s verdient volgens ons expliciet een ministerportefeuille om de belangen van de logistiek te behartigen en
we lanceren bij deze dan ook een oproep om hier rekening
mee te houden.
Geen innovatie zonder economische meerwaarde is een
tweede statement dat onze leden zeker zullen bijtreden.
En daarom ook onze suggestie om de bevoegdheden innovatie en economie in de toekomst opnieuw te bundelen.

vijf nieuwe projecten goedgekeurd voor lancering in 2014.
Deze cijfers tonen aan dat de corebusiness van het VIL
is èn blijft: operationele en strategische projecten met en
voor bedrijven, de brug slaan tussen theorie en praktijk
door middel van toegepast onderzoek.
Naast projecten besteedt het VIL ook aandacht aan de organisatie van strategische reflectiemomenten over evoluties die op ons afkomen. Hoogtepunt eind november 2013
was de tweede editie van de VIL Summit ‘Be ready for society 2.0’. Een interessante reflectie was hier bijvoorbeeld
het in vraag stellen van ons consumptiegedrag waarbij wij
resoluut kiezen voor duurzaamheid en minder verplaatsingen van goederen. Hoe? Door af te stappen van het
concept van eigendom. “Betalen voor licht, niet voor de
lamp”. Dit verandert niet alleen radicaal het gedrag en de
keuzes van de consument, maar ook van de toeleveranciers.
Aan werk en ideeën geen gebrek in 2013. En deze inzet
loont, zoals blijkt uit de groei van ons ledenbestand, het
behalen van al onze KPI’s en de afsluiting van het boekjaar
met een mooi financieel resultaat. Voor u, lezers, staan een
tevreden voorzitter en directeur.

Logistiek bepaalt mee de slagkracht van onze economie.
Al te vaak stellen wij echter vast dat deze term hoofdzakelijk geassocieerd wordt met transport en infrastructuur.
Ten onrechte! Hoewel transport en infrastructuur noodzakelijk en belangrijk zijn, is dit onvoldoende en veel te eng.
Bij logistiek draait het om de zo goed mogelijke beheersing
van de volledige supply chain. De grote uitdaging ligt niet
alleen op het vlak van goederenstromen maar ook in het
beheer van informatiestromen. Geen performante industrie zonder performante logistiek is geen holle slagzin maar
meer dan ook een realiteit. Logistiek is de smeerolie van
onze economie.
Het VIL kiest zijn projecten dan ook naar innovatie-impact
op goederen- en informatiestromen om de supply chain
van en met bedrijven te optimaliseren.

Danny Van Himste
Voorzitter

Liesbeth Geysels		
Algemeen Directeur

In 2013 werkte het VIL aan negen collectieve onderzoeksprojecten, waaraan 151 bedrijven deelnamen, en werden

VIL
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VIL
Het Vlaams Instituut voor de Logistiek - of kortweg VIL - is het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om
innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit
te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.
Het VIL brengt bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar
- zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-,
bouw- en real estate-wereld - en biedt zo unieke netwerkmogelijkheden.
De missie, doelstellingen en activiteiten van het VIL zijn vastgelegd in
een overeenkomst met de Vlaamse minister van innovatie.

Missie
Vlaanderen bekleedt vandaag een prominente plaats in
het Europese logistieke landschap maar dreigt haar toppositie te verliezen door steeds heviger wordende concurrentie vanuit de omringende regio’s. Ook de ‘blauwe
banaan’ verschuift onder invloed van de economische
groei in Oost-Europa en productieverschuivingen naar het
Midden-Oosten.
Indien Vlaanderen haar toppositie wil behouden, volstaat
het niet langer om te berusten in haar natuurlijke geografische troeven (ligging). Een voorsprong in kennis en innovatie kan bedrijven helpen succesvol te blijven opereren in
de internationale concurrentieslag.
Het VIL wil de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve
logistieke concepten en technologieën te implementeren.
Zo kan Vlaanderen haar positie als logistieke topregio in
Europa behouden en versterken. Wat telt is het aantrekken van goederenstromen die in Vlaanderen toegevoegde
waarde genereren en het aanbieden van eindproducten en
totaaloplossingen als ‘integrator’.
De missie van het VIL is:

Vlaanderen uitbouwen
tot een duurzame en
innovatieve logistieke
topregio in Europa.

Doelstellingen
Vier concrete doelstellingen:
1. Vlaanderen in de top 5 van de World Logistics Performance (WLP) Index brengen tegen 2020.
2. Verankering van de industrie in Vlaanderen (chemie,
pharma …) via performante logistiek.
8
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3. Toename van toegevoegde waarde activiteiten en duurzame tewerkstelling in de logistieke sector, wat leidt tot
een verhoogde bijdrage van de logistiek in het BNP van
Vlaanderen.
4. Duurzame logistiek door middel van innovatieve collectieve onderzoeksprojecten die bijdragen tot minstens
20% vermindering van hetzij CO2-uitstoot, hetzij fijnstof,
geluid of congestie.

Strategie
Know • Apply • Grow

De VIL baseline is kort maar krachtig en verwoordt perfect
waar het VIL voor staat: ‘Know • Apply • Grow’.
1.
Identificatie
behoeften in
de markt
5.
Opvolging

Grow

Know
2.
Onderzoek

4.
Kenbaar
maken van de
resultaten

3.
Resultaten
omzetten
in praktijk

Apply
Bottom-up en bedrijfsgericht

Het VIL wil de bedrijven concrete, innovatieve en praktische
antwoorden bieden op logistieke vraagstukken. Ieder onderzoek is dan ook gericht op het oplossen van de problemen
die bedrijven ervaren. Om te achterhalen wat de noden en behoeften in de markt zijn is continue interactie met de logistieke
sector van cruciaal belang. De betrokkenheid van de doelgroep speelt een belangrijke rol, zowel bij de totstandkoming
van projectideeën als in de verschillende fases van de projectwerkwijze en het bottom-up beslissingsproces van het VIL.

Domeinen
Op basis van een uitgebreide marktbevraging in 2012 heeft het VIL beslist om zijn activiteiten te focussen op vijf domeinen.

Netwerklogistiek

Bij netwerklogistiek gaat het er om dat alle
partijen in de keten (toeleveranciers, producenten, afnemers) een samenwerkingsvorm
weten te vinden die optimaal voldoet aan
hun eigen en gezamenlijke doelstellingen.
De problematiek dient benaderd te worden
vanuit een totale supply chain benadering
waarbij op strategisch niveau naar oplossingen wordt gezocht om de gehele toeleveringsketen op de meest efficiënte wijze te
modelleren.

Duurzame logistiek

Het bewust en zuinig omgaan met schaarse
grondstoffen komt overal op de agenda, ook
in de logistieke sector. Op het vlak van duurzame logistiek is er een trendbreuk nodig waarbij
bedrijven een compleet andere wijze van design van producten en productie- en distributieorganisatie gaan realiseren. Innovaties in de
richting van alternatieve brandstoffen, shared
warehousing, closed loop logistics of cradleto-cradle kunnen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.

Intelligente logistiek

E-commerce

Het succes van online kopen en de verwachte
groei brengen tal van uitdagingen met zich mee,
niet in het minst op logistiek vlak. De belangrijkste uitdaging is de combinatie van een moeilijk
te voorspellen vraag met een dwingende eis om
zo efficiënt mogelijk na de bestelling te leveren.
Bovendien betreft het veelal kleine zendingen,
kleine aantallen en zijn er veel retourzendingen.
Dit vereist innovatieve procesaanpassingen en
technologieën om de orderafwikkeling en de
last mile economisch en maatschappelijk verantwoord te laten gebeuren.

Interne logistiek

Een belangrijk deel van de logistieke activiteiten in Vlaanderen speelt zich af in de magazijnen en op de bedrijfsterreinen van de verladers
en de logistieke dienstverleners. Hier zijn twee
grote uitdagingen: enerzijds de processen, organisatie en logistieke werkingsmiddelen elk
op zich optimaliseren op vlak van efficiëntie,
effectiviteit, betrouwbaarheid en service en
anderzijds ook de organisatie, processen en
informatiestromen vlekkeloos en realtime met
elkaar in synergie brengen, met een minimum
aan extra inspanning.

De spelers in de supply chain ervaren vaak
moeilijkheden om te weten waar in de keten en in welke conditie de goederen zich
bevinden. Dit is het gevolg van een gebrek
aan visibiliteit door een tekort aan data en/of
informatie. De uitdaging bestaat erin nieuwe
innovatieve technologieën en technieken in te
schakelen om op een slimme manier data te
verzamelen en door middel van innovatieve
tools en open ICT-architectuur deze data om
te zetten in doeltreffende informatie en informatiedoorstroming voor de optimalisatie van
de logistieke keten.

VIL
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Projecten
Om de competitiviteit van de Vlaamse logistieke bedrijven te verhogen
voert het VIL in de eerste plaats collectieve onderzoeksprojecten uit.
De belangrijkste doelstelling van deze projecten, die tot 80%
gesubsidieerd worden, is om vanuit een concrete probleemstelling
of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven,
innovatieve oplossingen aan te bieden. De resultaten die voortvloeien
uit collectieve projecten moeten op korte of lange termijn leiden tot een
economische meerwaarde voor de ruime doelgroep. Dit kan gerealiseerd
worden door innovaties, nieuwe ontwikkelingen, optimalisatie van
producten/processen of diensten en implementatie van de resultaten
bij de doelgroep.
Daarnaast was het VIL in 2013 ook betrokken in twee Europese projecten.

E-WAREHOUSE

Een magazijn op maat van e-commerce

COLLECTIEF

E-commerce heeft een erg grote impact
op de logistieke organisatie en vraagt
om procesaanpassingen. Hamvraag in
dit project was: moet een traditioneel
magazijn worden aangepast aan e-commerce? En waar moet men rekening mee
houden?
Op basis van de vaststellingen uit het onderzoek ontwikkelde het VIL een checklist model dat met de deelnemers in de
praktijk werd uitgetest. Bedrijven kunnen
dit model gebruiken als draaiboek om
hun e-warehouse activiteiten optimaal
in te richten. Het onderzoek maakte duidelijk dat de eisen die de klant stelt bij
aankopen op het web een belangrijke
impact hebben op alle voorgaande schakels van de orderafhandeling.

Doorlooptijd:
mei 2012 - juni 2013

Begeleidingscommissie
BeCommerce en Comeos

Met het project konden we onze eigen
infrastructuur in vraag stellen: wat zijn onze
sterktes ten aanzien van de vereisten van de
markt? Wat moeten we nog aanpassen? Waar
staan we ten opzichte van de andere aanbieders?
Bovendien kwamen we ook veel te weten
door informatie-uitwisseling met de andere
deelnemende bedrijven. Zo konden we starten
met de nieuwe e-activiteiten met extra, nuttige
bagage. Ondertussen lanceerden we ook een
nieuwe leverdienst voor de e-commerce sector.
Tom Baeten, LS-DL en Kariboo

AMP, Belspeed, bpost, Brantano, Federal-Mogul,
Fiege, Groep Heylen, Hubo, Kuehne + Nagel, Neovia
Logistics, Nova Natie Logistics, Procter & Gamble,
RA-Company, Spring Global Mail en Unigro.

15
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GPRS-MONITORING VAN LUCHTVRACHT

Realtime luchtvrachtprocessen opvolgen met infrastructuuronafhankelijke
GPRS-technologie

COLLECTIEF

Voor tijd- en temperatuurkritische goederen is het noodzakelijk dat de opslagcondities en locatie strikt worden opgevolgd. Het VIL testte de mogelijkheid om
realtime de verschillende luchtvrachtprocessen op te volgen met infrastructuuronafhankelijke GPRS-technologie en
voerde succesvolle testvluchten uit tussen Brussels Airport en Washington,
Dulles International Airport en Atlanta International Airport.
Het is de eerste keer dat de technologie met zoveel betrokken stakeholders
werd getest en de resultaten waren bijzonder positief. Een belangrijk aspect bij
het opzetten van de testen was het faciliteren van de operationele goedkeuring
voor het gebruik van deze toestellen aan
boord van een vliegtuig.

11

Doorlooptijd:
februari 2012 – juni 2013

Begeleidingscommissie

Brucargo Strategic Committee,
Douane, Essencia, IATA, Marsh Risk
Consulting en POM Vlaams-Brabant

Het project GPRS-monitoring sloot zeer goed aan
bij de strategie en initiatieven van Brussels Airport
voor temperatuurgecontroleerde goederen. Het
positieve aan dit project was dat verschillende
luchtvrachtpartijen op Brussels Airport tezamen de
koude keten onder de loep namen om vanuit hun
standpunt de algemene koudeketen service vanuit
Brussels Airport te verbeteren. De resultaten van
het project konden ook verder opgenomen worden
in lopende initiatieven van Brussels Airport.
Nathan De Valck, Brussels Airport Company

Aviapartner, Biobest, Brussels Airlines, Brussels
Airport Company, Ceva Logistics, DHL Global
Forwarding, Owens Corning, Scania, Sentipharm,
Swissport en WFS.

VIL
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SMART HANDLING

Slim goederen opslaan en verplaatsen

Doorlooptijd:

COLLECTIEF

Bij goederenopslag en –verplaatsingen
kunnen problemen rijzen door foutieve
manuele registratie. Een efficiënte, betrouwbare en foutloze registratie en opvolging van goederenbewegingen binnen het bedrijf zijn noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de eisen
van de klant.
Met dit project onderzocht en testte het
VIL de mogelijkheden van geavanceerde
technologieën (RFID, RTLS, GSM, GPS,
2D-barcoding, camerasystemen …) om
correct, efficiënt en automatisch alle
goederenbewegingen, zowel indoor als
outdoor, binnen de bedrijfssite op te volgen. De resultaten toonden aan dat het
mogelijk is om met een hoge precisie –
tot op minder dan 0,5 meter op palletniveau - goederen en assets te lokaliseren.

Jaarverslag 2013

Dankzij deelname aan dit project zijn
we tot inzichten gekomen in nieuwe
technologieën die we niet zelf hadden
kunnen verkrijgen. Naast de kennis uit het
project zelf, was het ook heel interessant
dat de projectmeetings bij verschillende
projectdeelnemers doorgaan, telkens
gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.
Zo konden we de systemen van
concullega’s zien en kijken hoe zij
bepaalde zaken aanpakten.
Jef Wouters, Special Fruit

Atlas Copco, BASF, Colruyt, DHL Supply Chain
Benelux, Eandis, Evonic, H.Essers, Monsanto,
Novaveg Logistics, Sentipharm, Spar Retail en
Special Fruit.

12
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januari 2012 – september 2013

VIL

TRANSPHARMA EXPRESS

Geconditioneerd spoorvervoer over lange afstand niet langer een utopie

COLLECTIEF

Vandaag worden geconditioneerde goederen niet per spoor vanuit Vlaanderen naar
het Euraziatisch continent vervoerd omdat
de temperatuur niet met zekerheid kan gegarandeerd worden. Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om de temperatuur van deze
goederen te garanderen en ook op te volgen is complex. Voor veel partijen zou spoor
nochtans een duurzaam alternatief kunnen
zijn voor de dure luchtvracht of de tragere
maritieme route.
Doel van het project is het transport van
temperatuurgecontroleerde producten over
lange afstand per spoor realiseren en voldoende volume genereren. De onderzoeksfase is achter de rug en bewijst wat lang
genegeerd werd: het is technisch haalbaar
om geconditioneerd transport via spoor over
lange afstand te verzekeren en dit met een
koelaggregaat dat 800 liter bevat en bijtanken onnodig maakt. Het VIL test de bevindingen met een democase naar Kazachstan.

Doorlooptijd:
juni 2012 – mei 2014

The Flanders Institute for
Logistics is establishing a
wonderful programme that will
change the face of logistics
and rail infrastructure on the
transcontinental routes. Of
particular benefit will be the work
undertaken around the potential
volumes on that route, which
will help all those involved in
supporting the development of a
free zone in Khorgos.
Anil Singh, DP World

10

BASF, FVP House, Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen, MSD, Pfizer, POM Antwerpen, POM WestVlaanderen, Solutia - a subsidiary of Eastman chemical
company Europe, UCB Pharma en UTi Belgium.

VIL
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LOGPACK

Kostenbesparingen door slimmer, en dus duurzamer te verpakken

COLLECTIEF

Met het project LogPack gaat het VIL op
zoek naar kostenbesparingen door slimmer, en dus duurzamer om te gaan met
verpakkingen en logistieke dragers. Het
project start met het in kaart brengen van
de relevante processen bij de deelnemende bedrijven, gevolgd door pilootprojecten en het opstellen van een draaiboek
dat Vlaamse bedrijven zal helpen de beste
keuzes te maken voor hun verpakkingen
en dragers.
Wat duidelijk blijkt uit het project is dat
keuzes die worden gemaakt inzake verpakking, zowel secundair als tertiair, een
significant effect hebben op de kosten.
Maar als rode draad geldt: men dient de
totale logistieke keten in beschouwing te
nemen. Een ingreep op verpakkingen kan
leiden tot een besparing in een beperkt
deel van de keten, maar tot extra kosten in
de volledige keten.

Jaarverslag 2013

Begeleidingscommissie

Belgisch Verpakkingsinstituut,
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
(Gent) en VAL-I-PAC.

Scania heeft al aan meerdere projecten van
het VIL deelgenomen, steeds met goede
resultaten. We hadden geen concrete aanleiding
om deel te nemen aan LogPack, maar door
het vooronderzoek kwam er wel een opportuniteit
blootliggen. Het pilootproject dat hieruit volgde
heeft ons veel bijgeleerd en potentiële besparing
aangetoond. Maar ook de andere pilootprojecten
en de inkijk in de processen van de andere
deelnemende bedrijven waren voor Scania
een grote meerwaarde.
Hanne Meyers, Scania Parts Logistics

Colruyt, conTeyor, Daikin Europe, DHL Supply Chain,
DuPont, Eurobrokers, Hubo België, Mopal, Renson
en Scania Parts Logistics.

10
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Doorlooptijd:
mei 2012 – maart 2014

VIL

LEAN AND GREEN

20% CO2-uitstoot besparen op vijf jaar in transport en logistiek

COLLECTIEF

Het VIL ondersteunt en begeleidt binnen het
project ‘Lean and Green’ zowel logistieke
dienstverleners als verladers die zich ertoe
verbinden om in hun transport- en logistieke
activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20%
te reduceren binnen een periode van 5 jaar.
Dit project startte als collectief onderzoeksproject met 45 bedrijven. Maar het succes
van het programma was zo groot dat het VIL
na afloop van het gesubsidieerde traject besliste om het programma verder uit te rollen
en valoriseren in Vlaanderen.
De reacties van de bedrijven zijn dan ook uitermate positief: 20% CO2-uitstoot besparen
(en dus verlagen van de kosten) is mogelijk!
Lean and Green richt zich tot alle Vlaamse
bedrijven en instanties met logistieke activiteiten die zich willen onderscheiden als duurzame en efficiënte onderneming.

Doorlooptijd:
april 2012 – december 2013

Begeleidingscommissie
Connekt, Essenscia, FEBETRA,
IPOL, OTM, TLV, UPTR en VITO

JAVA is op de achtergrond al langer gefocust
op efficiëntie (Lean) en ecologisch verantwoord
ondernemen (Green) maar via dit programma
wordt er een kader geschept om de acties
meetbaar te maken. Bovendien worden
verschillende afdelingen aangemoedigd om
buiten hun comfortzone te gaan denken. In een
transportafdeling die goed draait bijvoorbeeld, zit
er niemand te wachten om over te gaan naar een
alternatieve brandstof terwijl dit binnen het Lean
and Green project sneller bespreekbaar wordt.
Sammy Corten, JAVA

45

AB InBev, Alders Transport & Logistics, Ambrogio, Ardo, Bayer,
Bridgestone Logistics Europe, CHEP Benelux, Coca-Cola Enterprises
Belgium, Colfridis, Conway-The Convenience Company België,
Envisan, European Food Transport, Ewals Intermodal, Fabricom,
Fiege, FrieslandCampina Belgium, Frigologix, Gheeraert Transport,
Group Van Loon, Gyproc, HAVI Logistics, H.J. Heinz Belgium, Holcim,
Hospital Logistics, Knauf, Makro Cash & Carry Belgium, Ninatrans,
Norbert Dentressangle Logistics, Railroads, Rhenus Logistics, Scania,
Snel Logistic Solutions, SITA Waste Services, TDL Group, Transport
Gheys, Transport Joosen, Transport Lux, Transport Mervielde, United
Biscuits, Van de Poel, Van Dievel Transport, Vervoer Verbessem, Wauters
Tanktransport, Wim Bosman Belgium en Withofs Transport.
VIL

Jaarverslag 2013

17

ILSE

Sector verzamelt om afvallogistiek te vergroenen

COLLECTIEF

Recycleren en hergebruiken – en dus ook
de logistiek van afval en gerecupereerde
grondstoffen – zal de komende jaren nog
meer aan belang winnen. Binnen het project ILSE, wat staat voor Innovative Logistics in waste management for a Sustainable Environment, onderzoekt het VIL
samen met de Universiteit Antwerpen en
een indrukwekkende vertegenwoordiging
uit de sector innovatieve logistieke concepten die afvallogistiek efficiënter en ook
duurzamer kunnen maken.
Grotere transportefficiëntie, maar ook meer
hergebruik van grondstoffen door een betere recyclage en hierdoor reductie van afvalverbranding, hebben een positief effect op
de kosten, maar ook op het milieu. Op basis
van de resultaten zal het VIL voor de Vlaamse markt een roadmap uitwerken voor een
slimmere afvalrecuperatie en daaruit resulterende circulaire economie.

Jaarverslag 2013

Begeleidingscommissie
Coberec, FEBEM, OVAM

50% van wat de kringwinkels inzamelen is niet meer
terug verkoopbaar in de winkel en wordt dus ‘afval’.
Het is een grote uitdaging om, via innovatie en het
bundelen van krachten, het hergebruik van materialen te
doen toenemen. Daarom hebben wij vanuit KOMOSIE,
de koepel van de kringwinkels, beslist deel te nemen
aan ILSE. We hopen denkwijzen en handvaten te
vinden om te komen tot een duurzame oplossing. Het
concept collectief onderzoeksproject sprak ons ook
om volgende reden aan: het leggen van interessante
connecties binnen de logistieke wereld, niet alleen voor
samenwerking, maar misschien ook wel als nieuwe bron
voor aanlevering goederen?
Ivan Roelands, Kringwinkel ‘t rad en
vertegenwoordiger KOMOSIE

Brussels Airport Company, Coeck Betonfabriek,
Contraload, NV De Scheepvaart, Desso, ImperbelDerbigum, Infrabel, Komosie, POM Oost-Vlaanderen,
Procter & Gamble, Saint-Gobain (Gyproc), Shipit,
Siemens, Sita Waste Services, Unilever, Vanheede
Environmental Logistics, Van Moer Group en
Waterwegen en Zeekanaal.
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Doorlooptijd:
mei 2013 – maart 2016

VIL

VIL 4 E-BOOST

Vlaamse e-commerce kan logistieke boost gebruiken

COLLECTIEF

Een groot deel van de Vlaamse online aankopen wordt verwerkt in distributiecentra
die in de buurlanden gevestigd zijn, ook
door webshops die onder een .be domein
opereren. Hoog tijd om het tij te keren. Het
project ‘VIL 4 e-boost’ wil een antwoord
bieden op de vraag waarom Vlaanderen
momenteel veelal vanuit het buitenland
wordt bediend voor e-commerce.
Waarom zijn de buurlanden meer in trek
voor e-distributiecentra? Wat zijn de sterke
punten van Vlaanderen? Hoe kunnen we
die versterken? De logistieke (netwerk)concepten en modellen die uit het onderzoek
voortkomen zullen als roadmap dienen voor
zowel internationale spelers die geïnteresseerd zijn in Vlaanderen als e-locatie, als de
kleinere Vlaamse webshops die zich niet alleen tot de Vlaamse markt willen beperken.

Doorlooptijd:
juli 2013 – juni 2015

Begeleidingscommissie
Flanders Investment & Trade,
Comeos en BeCommerce

Vanuit Katoen Natie geloven wij sterk in
crossborder e-commerce vanuit Vlaanderen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deelname aan ‘VIL 4
e-boost’ ons informatie zal bezorgen die handig
zal zijn om de strategie naar de toekomst te
bepalen. Het groot draagvlak van bedrijven uit de
regio dat deelneemt is zeker interessant. Vergelijk
het met een café: die haalt ook meerwaarde
uit een ligging tussen andere succesvolle
etablissementen.
Dries De Love, Katoen Natie
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bpost, Colruyt, Federal Mogul, Goodman,
Groep Heylen, H.Essers, Katoen Natie, Norbert
Dentressangle, ODTH, Procter & Gamble, Plus
Logistics, POM Antwerpen, Post NL, Post NL
International, Stad Antwerpen, Unigro en
Yusen Logistics Benelux

VIL
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DYPLOR

Minder kosten door een productiever magazijn

COLLECTIEF

In drukke magazijnoperaties is het vaak
een uitdaging een goed inzicht te krijgen
in de logistieke activiteiten en de bezettingsgraad van personeel en materieel.
Net die kennis is nodig om de personeels- en materieelinzet te optimaliseren.
Het VIL werkt binnen dit project, op basis
van een uitvoerige business proces analyse, een methodologie uit die bedrijven
moet toelaten hun materieel en personeel
optimaal in te zetten en dit op basis van
operationele processen en (software)systemen (productiviteitstool).
Een optimalisatieslag in het magazijn
door beter inzicht in fysieke stromen zorgt
voor verbetering in service en directe kostenbesparing (bijvoorbeeld door betere
bezetting personeel en materieel – zoals
heftrucks – door aangepaste routes en
opdrachtenbundeling).

Jaarverslag 2013

Ons bedrijf is de laatste tijd sterk
gegroeid. Hierdoor werd het nodig
om de opvolging van de logistieke
resources meer gestructureerd te
laten verlopen. Voor ons kwam
het project Dyplor dan ook op een
ideaal moment. Het ‘verplicht’ ons
onze processen en resources in
kaart te brengen en te evalueren.
De inventarisatie van de innovatieve
technische mogelijkheden zijn voor
ons bijzonder leerrijk, net als de
sharing van kennis en openheid
tussen de projectdeelnemers.
Thomas Coeck, Betonfabriek Coeck

Borealis Polymers, Coeck Betonfabriek, DCM,
Deceuninck, Fiege, Frigologix, Group Gheys,
Haven Genk, Infrabel, Java, Magazijnen Hendrickx,
Ontex en Still
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Doorlooptijd:
september 2013 – maart 2015

VIL

GRENZELOZE LOGISTIEK
Binnen het Interreg IVB project ‘Grenzeloze logistiek’, bracht het VIL het
innovatiepotentieel van de logistieke
sector in de grensregio in beeld. Aan
de hand van een uitgebreide marktbevraging, gevolgd door diepte-interviews werd onderzocht welke innovaties Vlaamse bedrijven nastreven
op weg naar een hoger en duurzamer
rendement. Daarnaast legde het VIL
de belangrijkste belemmeringen en
uitdagingen bloot waarmee de logistieke sector wordt geconfronteerd.
De doelstelling is om toepassingsgericht onderzoek te faciliteren.
Doel van het project: de grensregio
Vlaanderen-Nederland laten uitgroeien tot dé logistieke draaischijf van
Europa.

Doorlooptijd:

EUROPEES

oktober 2011 – september 2014

Het project stimuleert
grensoverschrijdende samenwerking
en spoort de logistieke bedrijven
aan om duurzame en innoverende
maatregelen te nemen. Door meer
nieuwe technologie te gebruiken,
verhogen de bedrijven hun efficiëntie.
Het project optimaliseert ook het
ruimtegebruik. Op die manier kan
deze regio ook in de toekomst het
verschil maken.
Danny Vanrijkel,
POM Oost-Vlaanderen,
Projectleider Grenzeloze Logistiek

12 partners

VIL, de vijf Vlaamse Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel
Limburg, Rewin West Brabant, Dinalog, Zeeland
Seaports en Interleuven.

VIL
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SOCOOL@EU
Het VIL neemt deel aan het EU project ‘SoCool@EU’, wat staat voor
Sustainable Organization between
Clusters of Optimized Logistics @
Europe. Binnen dit Europees project
wordt samen met enkele partners
de logistieke competitiviteit van verschillende regionale clusters in kaart
gebracht en beoordeeld.
Het project wordt gefinancierd door
het Regions of Knowledge initiatief
(FP7-REGIONS-2011-1) van het 7th
Framework Programme van de Europese Commissie

Doorlooptijd:

EUROPEES

januari 2012 - december 2014

Hoe staan we ervoor, wat zijn
de trends en hoe kan de sector
groeien? Het antwoord op de
laatste vraag lijkt internationaal
inmiddels een vast gegeven:
door te innoveren, krachten te
bundelen en samen te werken,
nationaal én Europees. Going
Dutch in logistics is no option.
We need to share insights and
learn from each other.
Remco Overwater, Dinalog

7 partners
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Zaragoza Logistics Center, House of Logistics and
Mobility in Frankfurt, Lunds Universitet in Zweden,
Transport Innovation Network in Kopenhagen,
Danish Maritime Cluster, Mersin in Turkije en Dinalog
in Nederland in samenwerking met het VIL.

Goedgekeurd in 2013, kick-off in 2014
Ladingzekering bij multi-stops

Compliance Cluster Access Towers

Powering Logistics 2020

Apotheeklogistiek

Het VIL en KU Leuven / KaHo gaan samen onderzoeken hoe gemengde palletladingen op een
bedrijfsvoertuig ( > 3,5 ton MTM) zich gedragen
in diverse omstandigheden en op basis van die
kennis een module ontwikkelen om het optimale
laadpatroon in een voertuig te bepalen. Deze module zal rekening houden met de vorm, het gewicht
en het formaat van de pallets, de losvolgorde, de
maximale asbelasting alsook met de praktische
haalbaarheid. Uiteindelijk doel is om pallets zo te
laden, dat slechts minimaal moet gezekerd worden
terwijl toch aan de geldende regelgeving, inclusief
de asbelasting, is voldaan.

De transportsector is een belangrijke afnemer van
diesel en stoot bijgevolg veel CO2 en andere schadelijke emissies uit zoals fijnstof en stikstof. Welke
alternatieven bestaan er? Vanuit technologisch
oogpunt bekeken heel wat: elektrisch, hybride,
waterstof, gecomprimeerd aardgas (CNG) en vloeibaar aardgas (LNG), maar ook biogas op basis van
biomethaan. Hoe matuur zijn deze technologieën
en waar zijn ze in de transportsector toepasbaar?
Dit project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking
met VITO, onderzoekt niet alleen welke alternatieve
brandstoffen inzetbaar zijn voor welk type transport
en vrachtwagen, het brengt ook de randvoorwaarden in kaart die nodig zijn om bedrijfseconomisch
verantwoorde keuzes te maken.

3D printing voor de wisselstukkenlogistiek

Bedrijven - al dan niet actief in dezelfde sector - zijn
vaak dicht bij elkaar gelegen maar profiteren niet of
nauwelijks van de troeven van hun fysieke nabijheid, terwijl er verschillende aspecten zijn waar alle
bedrijven mee geconfronteerd worden en die niet
tot hun kernactiviteiten behoren. Denk hierbij in het
bijzonder aan fysieke toegangscontrole. Binnen dit
project gaat het VIL voor twee specifieke Vlaamse
clusters na welke fysieke controleprocessen die
bedrijven uitvoeren of ondergaan om aan de regelgeving of bedrijfsnormen te voldoen, op een meer
efficiënte en kostenbewuste manier gezamenlijk
binnen een cluster kunnen worden georganiseerd.

De apotheek vertolkt een centrale rol binnen het
ziekenhuis. Onder de bevoegdheid van de hoofdapotheker vallen meerdere stromen met verschillende kenmerken. De complexiteit van deze stromen zorgt er voor dat ziekenhuizen worstelen met
de logistieke organisatie ervan. Externe factoren
zoals bijvoorbeeld nieuwe regelgeving met het
oog op patiëntveiligheid, financiële besparingen
en allerhande zorgevoluties maken echter dat er
een acute noodzaak ontstaat aan innovatieve en
efficiënte logistieke processen. Binnen het project Apotheeklogistiek (APOLO) worden logistieke
concepten uitgewerkt die een oplossing bieden
voor de specifieke uitdagingen waarmee ziekenhuisapotheken geconfronteerd worden. De juiste
logistieke behandeling voor iedere stroom moet
uiteindelijk leiden tot meer kostenefficiëntie en nog
hogere kwaliteit van de zorgverlening.

3D printing is één van de belangrijkste technologische hypes van het moment en is nog moeilijk
uit de media weg te denken. Uit vele bronnen blijkt
dat 3D printing een grote impact zal hebben op
het logistieke landschap: lokale productie zorgt
dat minder opslag vereist is, goederenstromen en
distributiekanalen zullen wijzigen, nieuwe diensten
zullen ontstaan… Dit VIL project legt de technische
mogelijkheden van 3D printing bloot en toetst die
aan logistieke operaties, met focus op de wisselstukkenmarkt. Via een kostenbaten analyse krijgen
bedrijven inzicht in welke mate 3D printing hun
strategische beslissingen voor de volgende jaren
zal beïnvloeden.

VIL
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Organisatie
De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek werd opgericht in 2003
met als belangrijkste organen de Algemene Vergadering, de Raad
van Bestuur en de Adviesraad.
Het ervaren VIL team zorgt voor het contact met de leden, het uitvoeren
van projecten en het aanbieden van diensten.
De leden van het VIL vormen het hart van de vereniging. Zonder
de steun van de leden, met als primaire doelgroep verladers en
logistieke dienstverleners in Vlaanderen, zou de vzw niet representatief
zijn voor de sector die ze vertegenwoordigt en niet kunnen symbool
staan voor dé Logistics Community in Vlaanderen.

VIL
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Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van het
VIL en is samengesteld uit alle effectieve leden, de overheidsbestuurders en de waarnemers.

Het VIL wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit twaalf bestuurders: negen vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld (vijf logistieke dienstverleners en
vier verladers) en drie overheidsbestuurders.

Ook de toegetreden leden en steunende leden van het VIL
hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Zij
hebben echter geen stemrecht.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de ondervoorzitter
bij afwezigheid van de eerste.

Daarnaast zijn er ook vijf waarnemers.
De Raad van Bestuur bepaalt de missie, visie en strategische
agenda van het VIL.
De Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks. Bij hoogdringendheid wordt een spoedmeeting of conference call
belegd.

Raad van Bestuur
Bestuurders namens de logistieke dienstverleners
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DANNY VAN HIMSTE

IVO MARECHAL

DIRK LANNOO

ERIC DEWAET

PIETER BALCAEN

Managing Director
Belux, DHL Express
(VIL voorzitter)

Bestuurder,
H.Essers

Vice President,
Katoen Natie

Algemeen Directeur
Hospital Logistics

CEO,
European Containers
Services
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Bestuurders namens de verladers

LUDO
VANDERVELDEN
CIO, Umicore
(VIL ondervoorzitter)

WOUTER DE GEEST

LUC HOOYBERGS

Afgevaardigd bestuurder,
Sr. Director European
BASF
Customer Operations, Nike

RENE ACHTEN
CEO,
Facil

Bestuurders namens de Vlaamse regering

THIERRY
VANELSLANDER

IEF JANSSENS

ERIC JANSSENS

(namens sp.a)

(namens N-VA)

(namens CD&V)

Waarnemers

BERNARD DE POTTER ANNIE RENDERS
Administrateur-Generaal,
AO

Adviseur, IWT

ILSE HOET
Afdelingshoofd Havenen waterbeleid, MOW

GUIDO HERMANS CLAIRE TILLEKAERTS
Bestuurder,
VIM

Gedelegeerd Bestuurder
FIT

VIL
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Adviesraad
De adviesraad komt driemaal per jaar samen om projectideeën te bespreken en concrete voorstellen te evalueren.
Zij zien erop toe dat de VIL projecten inspelen op de behoeften en noden die leven bij de logistieke bedrijven, voldoende innovatief zijn en daadwerkelijk de competitiviteit
van de bedrijven verhogen. De adviesraad toetst bijgevolg
op innovativiteit en valorisatiepotentieel.

CATHY MACHARIS

FRANK WITLOX

KEES RUIJGROK

TOM PAUWELS

HUGO VAN HERCK

VUB

UGent

TiasNimbas Business
School

UA

Yusen Logistics

FRANK ALLEMAN

FRANK
VAN STEIJVOORT

LUC BROOS

LIEVEN DEKETELE

JAN GODERIS

POM Antwerpen
en voorzitter IPOL

P&G

Shipit

Bekaert

Eurobrokers
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Wanneer de adviesraad groen licht geeft kan het collectief
onderzoeksproject bekrachtigd worden door de Raad van
Bestuur en nadien finaal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het IWT.
De adviesraad is samengesteld uit academici uit binnen- en
buitenland enerzijds en vertegenwoordigers uit de industrie
anderzijds.

Jaarverslag 2013
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Team
De uitvoering van de activiteiten van de vzw VIL gebeurt door het VIL team.

LIESBETH GEYSELS

FRANCIS ROME

DIRK DE VYLDER

Managing Director

Directeur Externe

Directeur Projecten

Relaties

STEPHANE
VAN DEN KEYBUS
Key Account Manager

ANKE
SONJA DE WOLF SABINE DE NEEF LUC PLEYSIER
Administratief
Boekhouding &
Program Manager
D’HALLEWEYN
Communicatieverantwoordelijke

Medewerker

LUDO SYS

TIM MAIS

Project Officer

Project Officer

PIET BELET
Key Account Manager

KRIS NEYENS

STEVE SEL

Program Manager

Project Officer

Management
Assistant

PETER LAGEY STEFAN CASSIMON JAN MERCKX MICHEL NIERINCK
Project Officer

Project Officer

Project Officer

Project Officer

VIL
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Leden
Het VIL is een ledenorganisatie met drie categorieën leden:
effectieve, toegetreden en steunende leden.
De effectieve leden zijn de logistieke dienstverleners, voor
wie logistiek de hoofdactiviteit is, en de verladers, voor wie logistiek een ‘enabler’ is. Zij vormen de primaire doelgroep van
het VIL. Een bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kmo’s .
De toegetreden leden zijn bedrijven die rechtstreeks of
onrechtstreeks met logistiek te maken hebben en die belangstelling tonen voor de activiteiten van het VIL (bv. infrastructuurbeheerders, IT-leveranciers, technologie providers,
consultants, real estate ondernemingen).

Het VIL sloot 2013 af met 410 leden. Het ledenaantal en dus
draagvlak bij de doelgroep is meer dan verdubbeld op 5 jaar
tijd. Verschillende geslaagde onderzoeken en innovatieve
projecten, uitgevoerd door VIL medewerkers met jarenlange
operationele ervaring en kennis van de ‘stiel’, zorgden voor
een groeiende naamsbekendheid. Daardoor slaagde het VIL
erin uit te groeien tot dé logistics community in Vlaanderen.
Opmerkelijk is dat onder de 410 leden niet minder dan 263
kmo’s zijn (64,15%) vertegenwoordigd, een groep waar het
VIL sinds 2009 extra aandacht aan besteedt.

De steunende leden zijn universiteiten en hogescholen.
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2010

2011

2012

2013

A.A.D. Speed-Colli
N.V. • AB InBev nv/sa • AD Handling • Agfa
Gevaert Group • Ahlers Belgium nv • Air Liquide • Alders Internationaal
Transport NV • ALVA Verse Vruchten • Ambrogio NV • AMP nv • Andre Celis nv • Antwerp
Express Port • Antwerp Stevedoring International nv • Appe Belgium nv • ArcelorMittal Gent • Ardo NV •
ASX-IBECO • Atlas Copco Airpower nv • AVEVE • Aviapartner Holding • Avnet Logistics B.V.B.A. • AZ Herentals •
AZ Turnhout • BASF Antwerpen nv • Bayer Antwerpen NV • BEBAT • Bekaert nv • BelOrta • Belspeed NV • BE-Trans
bvba • Biobest Belgium NV • Borealis Polymers NV • bpost • Brantano nv • Bridgestone Logistics Europe • Brouwerijen
Alken-Maes nv • Bru Textiles • Brussels Airlines NV • Bubble Post • BW Noordheuvel vzw • Carglass Distribution • Carrefour
Belgium • CB Logistics • Cementnatie • CEVA Logistics Belgium nv • CFNR • CHEP Benelux nv • Chevron Belgium NV • CMA
CGM Belgium NV • Coca-Cola Enterprises Belgium • Coeck Betonfabriek nv • Colfridis • Colruyt • Combinant NV • Connect Group •
conTeyor Holding NV • Contralo NV • Contraload NV • Conway-The Convenience Company België N.V. • Cooltrans NV • Covidien Logistics
BVBA • Crossrail Benelux nv • D.E Master Blenders 1753 • Dachser Belgium Air & Sea Logistics NV/SA. • DAF Trucks België • Daikin Europe NV •
Damco Belgium • Decathlon Belgium nv • DeceuninckDeny Logistics bvba • Deslee Clama • Desso • DCM nv • DHL Freight Belgium nv • DHL Global
Forwarding (Belgium) nv • DHL International N.V. • DHL Supply Chain (Belgium) NV • DistriMedia • Dockx Logistics NV • Dole Europe Import • Domus Logistics NV • DP World
Belgium • DPD Belgium NV • DSV Road NV • DSV Solutions (Automotive) nv • DuPont Coordination Center CVA-SCA - Sourcing & Logistics Europe • Durme-Natie • DW Plastics •
EANDIS • Eco Modal Transport & Shipping bvba • ECS European Container Services nv • Ecu-Line NV • Eltra NV • Engels Logistics NV • Envisan • Euro Pool System Benelux • Euro
Shoe Group NV • Eurobrokers • Europal Logistics NV • European Food Transport • European Owens Corning Fiberglas • Euroports Belgium • Eutraco nv • Evonik Degussa Antwerpen nv
• Ewals Cargo Care nv • Ewals Intermodal nv • Fabricom N.V. • Facil Europe BVBA • Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba • Fiege NV • Forester • FrieslandCampina Belgium nv.
• FrieslandCampina Professional • Frigologix nv • G4S Secure Solutions nv • Gates Distribution Center • GC Europe nv • Geodis Nova Logistics N.V. • Geyskens Delikatessen nv • Gilbert
De Clercq nv • Gilis Opslag nv • Gosselin Forwarding Services • GTS • GZA • H.Essers • Haesaerts Intermodal • Hamann International Logistics nv • Haven Genk • HAVI Logistics bvba •
Hermos Transport BVBA • HJ Heinz Belgium NV • HN Autotransport nv • HN Transport & Distribution nv • Hoppecke Belgium NV • Hospital Logistics • Hubo nv • Ibecor • ICO nv • Incodis
Logistics • Indaver nv • Infrabel • Inter Ferry Boats • Internationaal Transport Gheeraert nv • Jan de Rijk Retail Belgium nv • Janssen Distribution Belgium NV • Janssen Pharmaceutica NV •
JAVA bvba • Jessa Ziekenhuis VZW • JLG Manufacturing Europe • Katoen Natie nv • Kiala • Komosie • Krëfel • Kreglinger Logistics • Kuehne & Nagel NV • Lantmännen Unibake Benelux •
Leghorn-Perfra bvba • Legio Logistics • Limburgs Logistiek Platform • Logistics Integrated Services (LIS) bvba • Magazijnen Hendrickx • Magellan Logistics • Makro Cash & Carry Belgium N.V.
• Metallo Chimique NV • Molenbergnatie NV • Mondial Relay Benelux • Monsanto Europe nv • Mopal Palletindustrie • Motrac Handling & Cleaning nv • MSC Belgium • Multimodal Transports &
Logistics (M.T.L. bvba) • Natra All-Crump • Nedcon nv • Neovia Logistics LLC • Nike ELC (EMEA Logistics Center) • NinaTrans NV • Norbert Dentressangle Logistics Belgium • Nova Natie Logistics
• Novaedes • Nova-Veg Logistics nv • Nutricia Belgium NV • Nynas NV • ODTH • Oesterbank vzw • Ontex • PepsiCo Belgium / Luxembourg • Pfizer European Service Center • Plus Logistics NV
• Polytra International Logistics nv • Portmade NV • PostNL Cargo België bvba • Procter & Gamble Eurocor • Race Productions NV - Ridley Bikes • RA-Company bvba • Rail & Sea NV • Railroads
België NV • Remant N.V. • Remitrans NV • Renson • Rhenus Holding Belgium • Rotom NV • Safmarine Containers Lines • Saint Brice NV - afdeling Unigro • Saint-Gobain Construction Products
Belgium NV/SA - Divisie Gypro • Scandinavian Tobacco Group • Scania Parts Logistics - Scania CV AB • SDV Belgium nv • Seabridge nv • Seco Tools • Seminck Gas GFS nv • Sentipharm AG •
SHIPIT • Sibelco Benelux • SITA Waste Services nv • Sitra • SJM Coordination Center BVBA • Snel Logistic Solutions • Solutia Europe BVBA • Spar Retail nv • Special Fruit nv • Spring Global
Mail • Stanley Black & Decker Logistics bvba • Sterima-Vanguard Logistic Services NV • Still NV • Stow International nv • Stukwerkers Havenbedrijf NV • Swissport Cargo Services • Tabaknatie • Tailormade Logistics & Transport NV • Taminco • Tanktransport Thys NV • TCT Belgium nv • Telenet • Tenneco Automotive Europe NV • The Brussels Airport Company • time:matters
Belgium BVBA • TNT Innight Belgium nv • Toro Europe nv • Toshiba TEC Europe • Toyota Material Handling Belgium • Toyota
Motor Europe • Trabelint nv/sa • Trafuco nv • Trans Europe Express • Trans-Continental Logistics nv • Transmeat
Accenture •
NV • Transport C. Van Loon & Zoon • Transport Joosen NV • Transport Lux • Transport M. Roosens nv •
Admiral Dynamics • Ambos NBGO
Transport Mervielde • Transport Van Praet bvba • Transport Vanschoonbeek-Matterne • Tropack bvba
• Aucxis cvba • Belgibo nv • Boek.be • Bolckmans NV
• UCB Pharma s.a. • Umicore NV • Unilever Belgie N.V./S.A. • United Biscuits nv • Universitair
• Buck Consultants International • Camco Technologies nv • CBRE
Ziekenhuis Brussel • Universitair Ziekenhuis Gent • UTi Belgium NV • Vadesco Logistics
Global Investors • Centric Belgium nv • Codit • Cofely Services GDF Suez
• Van de Poel Karel & Zonen nv • Van Dievel Transport NV • Van Hoecke nv • Van
• Commotie • Cordeel Temse • Cosimco NV • Crossroad Consulting nv • De CoMarcke Logistics • Van Moer Stevedoring • Vanheede Environmental Logisninck Management en Organisatie • De Europese Verzekeringsmaatschappij • De
tics • Vedrova NV • Veiling Haspengouw • Vervoer Verbessem nv • Vika
Scheepvaart NV • Deloitte Tax Advisors • Democo • Descartes Systems Group • DTZ
nv • Vleeswaren Depuydt • Volvo Group Volvo Logistics • VPK
• EasyFairs • Ecolight-Systems • Egemin Automation • European Datacomm NV • EY BelPackaging NV • Wase Werkplaats • Wauters Tanktransport
gium • Freebility NV • FURBO Training & Consulting • G4S Cash Solutions Belgium NV/SA •
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen • Generix Group Benelux • Go4Logistics NV • Goodman
• WFS Belgium • Wim Bosman Logistic Services N.V. •
Belgium NV • Gras Savoye Belgium • Groenewout • Group Hugo Ceusters - SCMS • HavenbeWithofs Transport NV • Your Mover Vandergoten
drijf Gent • Holcim België NV • Infor • Inframan • ING België • Inno.com cva • Intermec Techno• Yusen Logistics Benelux nv • Zeebrugge
logies Benelux B.V. • Intervest Offices & Warehouses NV • Intris nv • Jones Lang LaSalle • Knauf
Food Logistics • Zoetis
Gips S.C. • Kuylen, Pecqueur & Partners bvba • Levanto • Logflow BVBA • Logit One N.V. • Maatschappij Linkerscheldeoever • Manpower • ManpowerGroup Solutions • MBZ Havenbestuur Zeebrugge
• Meulenberg Transport bv • MG Real Estate (member of De Paepe Group) • Mieloo & Alexander • Montea
ACE• MOW Afdeling Haven- en Waterbeleid • N.Charlier Inter S.A. • Oracle • ORTEC Belgium • P4P - People for
Groep T vzw
Projects • PearlChain nv • PHI DATA NV/SA • PNO Consultants nv • POM Antwerpen • POM Oost-Vlaanderen
• Antwerp Manage• POM West-Vlaanderen • PriceWaterhouseCoopers Tax Consultants • Psion nv • Quares Property Management NV • Randstad Group Belgium nv • Ready for Solutions • RealDolmen • Rebelgroup Advisory Belgium
ment School • HUB •
nv • Recupel • ReDoSa • Ritmo Interim N.V. • Rurant vzw • SD WORX • Segro • Siemens
KAHO Sint-Lieven • Karel
nv • Sodexo Belgium nv • Stad Antwerpen - Regie voor werk en economie • Start
De Grote Hogeschool • KATHO
People nv • Stream Software • Synergie Belgium nv/sa • TheValueChain • Track4c
Vives Zuid vzw - Dep. HandelsweNV • Transics Belux nv • Trimble Transport & Logistics • Unata b.v.b.a. • Unique
tenschappen en Bedrijfskunde • KU Leuven • LoLights Group • Van Looy Group N.V. • Vanderlande Industries Nederland BV
gistics in Wallonia • Portilog v.z.w. • Provinciale
• VDAB • Vincent Logistics SA • Warehouses De Pauw (WDP) • WaterstofHogeschool Limburg - PHL • Thomas More Kempen
net vzw • Waterwegen en Zeekanaal nv • Willy Naessens Industriebouw •
toegetreden
vzw • Universiteit Antwerpen • Universiteit Gent
Wolters Kluwer Transport Services • Zebra Enterprise Solutions • Zelco
leden
• Universiteit Hasselt • Vlerick Leuven Gent
Logistics • Zetes Group
Management School • Vrije Universiteit Brussel - VUB

284

effectieve
leden

16

steunende
leden

110
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VIL events
Nieuwjaarsreceptie met eerste
Lean and Green award uitreiking
• 30 januari 2013 • 350 deelnemers
• Horta, Antwerpen
Op 30 januari sloot het VIL met de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 2012 in
schoonheid af. Met 350 aanwezigen
was het een topeditie. De goedgevulde
zaal en dito glazen zorgden voor een
interessante en gezellige avond.
VIL Voorzitter Danny Van Himste legde
tijdens zijn speech de aandacht op
verschillende trends en opportuniteiten en moedigde aan om daar vooral
innovatief op in te spelen: “We moeten
van een reactieve naar een meer proactieve logistiek gaan. Vlaanderen zal een
tandje moeten bijsteken en dat is waar
het VIL in bijdraagt.”
Hierna was het woord aan Vlaams minister-president Kris Peeters die in zijn
toespraak beklemtoonde dat het VIL
een sterke partner is voor Vlaanderen
en op zijn steun mag blijven rekenen.
Na zijn toespraak reikte hij de eerste
Vlaamse Lean and Green awards uit
aan 12 bedrijven.
			

Themacafé

De logistieke uitdagingen
van 3D Printing
• 5 maart 2013 • 20 deelnemers
• HOWEST, Kortrijk
Het eerste themacafé van het jaar ging
over het hot topic ‘3D printing’ en meer
bepaald over de logistieke uitdagingen
34
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die 3D printing met zich meebrengt.
Dankzij de uitleg en demonstratie door
Bart Grimonprez van HOWEST in Kortrijk, heeft 3D printing nog weinig geheimen voor de deelnemers aan dit themacafé. De discussie achteraf toonde dat
de meningen over de mogelijke impact
verdeeld zijn. Sommige deelnemers
zien 3D printing als een nieuwe industriële revolutie met belangrijke gevolgen
voor de logistiek en herlokalisatie van
bedrijven (dichter naar de consument
toe). Anderen waren van mening dat
het allemaal niet zo’n vaart zou lopen ...
			

Debatavond

Afvallogistiek
• 7 maart 2013 • 135 deelnemers
• UA, Antwerpen
Samen met de Universiteit Antwerpen
organiseerde het VIL een debatavond
rond de opportuniteiten en knelpunten
van afvallogistiek. Na enkele presentaties volgde een boeiend interactief paneldebat met vertegenwoordiging vanuit Coberec, Febem, Interafval, OVAM,
Sita en Trafuco.
De deelnemerslijst toonde dan ook
zeer verscheidene achtergronden met
zowel academici, advocaten als mensen uit de bedrijfswereld, de publieke
sector en ook de vakbond in de zaal.
Dat het maximum aantal deelnemers in
een mum van tijd bereikt was toont dat
het thema hoog op de agenda staat in
verschillende sectoren. De wisselwerking ‘University meets business’ bleek
bovendien een succesformule die wel
eens een staartje kan krijgen.

Inspiratiemiddag voor KMO’s
uit de logistieke sector
• 23 april 2013 • 65 deelnemers
• SD Worx, Antwerpen
Op 23 april organiseerde het VIL samen met SD Worx een inspiratienamiddag specifiek gericht op KMO’s
uit de logistieke sector. Tijdens deze
inspiratienamiddag kwamen vier thema’s aan bod die KMO’s kunnen helpen zich te wapenen.
SD Worx gaf tips om kostenverspilling te vermijden bij de aanwerving van
personeel en een zicht op de alternatieve verloningssystemen die bruikbaar
zijn voor logistieke KMO’s. Agentschap
Ondernemen informeerde over de vele
mogelijkheden van de subsidieformule de ‘KMO-portefeuille’. Het laatste
onderwerp was toegespitst op kostenbesparingen door duurzaam ondernemen. Het VIL bracht best practices en Hospital Logistics (Lean and
Green koploper) inspireerde met een
praktijkcase.
			

Themacafé

Nearshoring, de herlokalisatie van industrieën naar
de consument toe
• 25 april 2013 • 10 deelnemers
• Brussel Airport Company, Brucargo
Op 25 april vond het tweede themacafé van het jaar plaats. Thema van
de avond was ‘Nearshoring’, gastheer
was Brussels Airport die de genodigden op Brucargo ontving.
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Het onderwerp werd ingeleid door
Francis Rome, directeur externe relaties van het VIL en voorzitter van de
Vlaamse Havencommissie. Hij gaf zijn
visie op wat ons in de nabije toekomst
te wachten staat en welke bedreigingen en opportuniteiten dit vanuit logistiek oogpunt zal meebrengen.
			

Lean and Green award uitreiking
• 23 mei 2013 • 75 deelnemers
• Havenbedrijf Gent, Gent
Op 23 mei reikte gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen Jan Briers
aan 20 nieuwe bedrijven de Lean and
Green award uit. Zij startten in oktober
2012 onder aansporing en begeleiding
van het VIL met het opstellen van een
plan van aanpak om de CO2-uitstoot
in hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen. Gastheer van de award uitreiking was de
Haven van Gent die de aanwezigen
inspireerde met haar eigen duurzaamheidsplannen.
			

Algemene Vergadering
• 29 mei 2013 • 84 deelnemers
• De Ark, Antwerpen
29 juni vonden de leden van het VIL
opnieuw hun weg naar De Ark in Antwerpen voor de jaarlijkse Algemene
Vergadering. VIL voorzitter Danny Van
Himste heette het publiek welkom en
overliep de jaarrekening 2012 en begroting 2013. Eric Dewaet, algemeen
directeur van Hospital Logistics, werd
verkozen als nieuwe bestuurder in

de categorie logistieke dienstverlener
KMO. Hij vervangt hier Erik Vande Paer
(LLP).
Algemeen Directeur van het VIL, Liesbeth Geysels, bracht verslag uit over
de activiteiten en highlights van het
werkjaar 2012. Key note speaker van
de avond was Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders
Investment & Trade (FIT) en Peter Jaspers rond het topic ‘Hoe aantrekkelijk
is Vlaanderen als logistieke regio voor
buitenlandse investeerders?’
			

Slotevent

E-warehouse
• 20 juni 2013 • 140 deelnemers
• The Crescent, Anderlecht
Op 20 juni stelde het VIL op het slotevent in The Crescent in primeur de resultaten van het project ‘E-warehouse’
aan het publiek voor. Inleiding werd
verzorgd door Vlaams Parlementslid
Patricia Ceysens, tevens voorzitster
van BeCommerce. Conclusie: een
magazijn voor e-commerce vereist
specifieke oplossingen die inspelen op
de hoge verwachtingen van de online
klant. Het ‘e-warehouse checklist model’ dat het VIL ontwikkelde helpt bedrijven op weg.
Naar goede gewoonte kwamen ook
verschillende gastsprekers aan het
woord.

1.747
deelnemers

Slotevent

GPRS-monitoring van
luchtvracht
• 25 juni 2013 • 120 deelnemers
• Belgocontrol, Steenokkerzeel
Op 25 juni stelde het VIL de resultaten van het project ‘GPRS-monitoring
van luchtvracht’ voor. Het slotevent
ging zeer toepasselijk door beneden
in de controletoren van Belgocontrol.
De aanwezigen kregen antwoord op
de volgende vragen: Is het haalbaar
realtime luchtvracht op te volgen met
infrastructuuronafhankelijke
GPRStechnologie? Biedt deze technologie
een toegevoegde waarde voor de farmaceutische industrie en de high value
industrie in Vlaanderen? Kan de luchthaven Brussels Airport hierdoor een
betere service aanbieden?
			

Themacafé

Lean-cultuur in de sociale
economie-omgeving
• 27 juni 2013 • 15 deelnemers
• De Kringwinkel, Merksem
Het centrale kringwinkelmagazijn in
Merksem zorgt voor de ontvangst,
het opknappen en herstellen en de
verdeling van tweedehands materiaal
over een zevental kringwinkels in het
Antwerpse. Er is geen enkele controle
over het tijdstip van levering van hun
VIL
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inkomende stromen en de geleverde
producten bestaan in veel gevallen uit
rommel en waardeloze spullen.
De deelnemers aan dit themacafé
hebben met grote ogen staan kijken
op welke manier het management erin
slaagt om de principes van Lean manufacturing & logistics toe te passen
op hun werking.
			

Slotevent

Smart Handling
• 26 september 2013 • 70 deelnemers
• Havencentrum Lillo, Antwerpen
26 september stelde het VIL de resultaten voor van het project ‘Smart
Handling’, aangevuld met enkele interessante praktijkgetuigenissen. Samen
met 12 bedrijven uit de private sector
onderzocht en testte het VIL verschillende technologieën om met een hoge
precisie goederen en assets te lokaliseren binnen de bedrijfsterreinen.
			

Themacafe

‘Ladingzekering bij multistops’
• 3 oktober 2013 • 39 deelnemers
• Brouwerij Duvel Moortgat, Puurs
Brouwerij Duvel-Moortgat trad op als
gastheer voor het vierde themacafé
van het jaar. Prof. Marc Juwet, docent
KAHO Sint-Lieven en expert cargo securing leidde het thema in en gaf een
blik op de huidige stand van zaken en
36
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de toekomstige uitdagingen in België
en de omliggende landen.
Als iets al duidelijk is geworden op
dit themacafé is dat er op zijn zachtst
gezegd grote onduidelijkheid bestaat
rond de ladingzekering voor niet-homogene, gemengde ladingen en de
boetes en verantwoordelijkheden die
hiermee gepaard gaan. En dan spreken we nog niet over ladingzekering
bij multistops. Als daarnaast nog iets
duidelijk geworden is, is dat de organisatie van een event bij een brouwerij
letterlijk en figuurlijk gesmaakt wordt.
			

Workshops

Transport & Logistics
• 16 oktober 2013 • 145 deelnemers
• Antwerp Expo, Antwerpen
Van 15 tot 17 oktober stond Antwerp
Expo weer volledig in het teken van
transport en logistiek. Het VIL mocht
veel volk verwelkomen op zijn stand
en was gastheer van de Transport &
Logistics workshops op dag twee.
De vier workshops - E-warehouse,
Cold Chain projecten, Powering Logistics en Lean and Green - lokten telkens een goed gevulde zaal.
			

Presummit dinner
• 27 november 2013 • 104 deelnemers
• 9 Beaufort (MAS), Antwerpen
De avond voor de VIL Summit konden
sponsors, sprekers en gasten mee
aanschuiven bij een exclusief diner
in 9 Beaufort op de negende verdie-

ping van het Museum aan de Stroom.
Gastvrouw van de avond was Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Hilde Crevits die ook een gelegenheidstoespraak gaf.
			

VIL Summit Supply Chains of
the Future
• 28 november 2013 • 283 deelnemers
• Kinepolis Event Center, Antwerpen
Bijna driehonderd gasten uit de industrie en logistiek, de academische
wereld en de politiek zakten op 28 november af naar Kinepolis Antwerpen
voor de tweede editie van de VIL Summit ‘Supply Chains of the Future’.
De succesvolle eerste editie in 2011
maakte de uitdaging voor zijn opvolger
bijzonder groot. Zowel inhoudelijk als
organisatorisch werd de lat hoger gelegd om de deelnemers iets te bieden
dat zich onderscheidt van andere fora.
Reflecteren, inspireren, ageren, provoceren en animeren … dit waren de
sleutelwoorden van de editie 2013 die
in het kader stond van het thema: Be
ready for society 2.0.
Negen sprekers met een eigen verhaal
gaven hun inspirerende kijk op de toekomst. Uit de gesprekken tijdens de
netwerkmomenten te horen, lijkt het
doel te zijn behaald: doen stilstaan bij
huidige processen, nieuwe prikkelende ideeën brengen, inspireren. Kortom: zich voorbereiden op ‘society 2.0’.

Lean and Green
community event
• 10 december 2013 • 92 deelnemers
• VUB, Brussel
Op 10 december verzamelde het VIL
alle Vlaamse Lean and Green koplopers, laureaten en sympathisanten voor
het eerste Lean and Green community
event. Het VIL stelde zijn nieuwe project Powering Logistics 2020 voor, de
auteurs van het boek ‘In het oog van
de storm’ kregen het podium, gevolgd
door professor Cathy Macharis van de
VUB-MOBI. De derde Lean and Green
award uitreiking van het jaar gebeurde
door Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.
Uiteraard kreeg de Lean and Green
community nadien nog ruim de tijd om
te netwerken.
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Events met
VIL bijdrage

1.701
deelnemers

De VIL medewerkers worden regelmatig gevraagd als spreker op
seminaries en congressen van andere organisaties, of om een
opleidingsprogramma te voorzien. Dit toont aan dat de VIL expertise
wijd gekend is en gewaardeerd wordt.
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22.01.2013

05.06.2013

18.10.2013

Trends in globalisatie en logistiek

Asendia business event
presentatie “Logistiek op maat van
de online klant”

Ortec Plandag - Workshop
Dal- en Nachtdistributie

Causerie • 30 deelnemers
07.02.2013

E-commerce seminarie over logistiek
Seminarie • 70 deelnemers
07.02.2013

Flanders as hotspot for European
Distribution Centers
Congres • 220 deelnemers
26.02.2013

Seminarie • 60 deelnemers

Workshop • 20 deelnemers
22.10.2013

11.06.2013

Bedrijventerreinen & Logistiek Vastgoed

Info-avond Lean and Green

Seminarie • 130 deelnemers

Info-avond • 34 deelnemers

30.10.2013

Flanders: Smart logistics in Europe

‘E-warehouse do’s and don’ts’ Presentatie op E-fulfilment Expo Utrecht

Persmissie • 5 deelnemers

Seminarie • 90 deelnemers

12.06.2013

Studiedag stedelijke distributie

12.06.2013

07.11.2013

Seminarie • 158 deelnemers

Flanders: Unique selling proposition

Gastcollege Healthcare logistics
bij Thomas Moore

19.03.2013

Delegatie • 25 deelnemers

Opleidingsprogramma • 20 deelnemers

EDC’s in de haven

13.06.2013

Paneldebat • 8 deelnemers

Overzicht VIL projecten

07.11.2013

Causerie • 25 deelnemers

APCS Seminarie – Supply Chain Visibility

15.04.2013

Invest dossier / Polen

17.06.2013

Missie • 4 deelnemers

Flanders: hotspot for
European Distribution Centers

19.04.2013

Globalisatie en Logistiek

Opleidingsprogramma • 25 deelnemers

Seminarie • 53 deelnemers
15.11.2013

Gastcollege bij Thomas More
Mechelen over duurzame logistiek
Lezing • 10 deelnemers

Lezing • 15 deelnemers

24.06.2013

23.04.2013

India & Logistics

21.11.2013

Seminarie • 60 deelnemers

Een post crisis logistiek:
de sleutel tot toekomstig succes

Regiobijeenkomst
Lean and Green Barge (Connekt)
Workshop • 30 deelnemers

25.06.2013

Haven, Transport en Logistiek

Seminarie • 67 deelnemers

Paneldebat • 20 deelnemers

05.12.2013

Logistieke troeven van Vlaanderen

16.09.2013

Persmissie • 6 deelnemers

Flanders: a logistics hotspot for Europe

‘E-commerce logistiek’
Opleiding voor Portilog

23.04.2013

25.04.2013

Opleidingsprogramma • 70 deelnemers

2-jaarlijks Afvalcongres
in Vlaanderen

Supply Chain Management

Seminarie • 150 deelnemers

Lezing • 45 deelnemers

25.04.2013

24.09.2013

E-commerce in België en
de logistieke uitdagingen

‘Duurzame Logistiek’
Presentatie op JAVA food beurs

Workshop • 25 deelnemers

Seminarie • 65 deelnemers

16.09.2013

15.05.2013

25.09.2013

In Health Science Logistics, is the
Airport the Weakest Link?

Een toekomstvisie voor de Antwerpse
haven: op weg naar 2030

Seminarie • 30 deelnemers

Workshop • 45 deelnemers

30.05.2013

04.10.2013

Innovatie in de logistiek:
mythe of realiteit

Ondernemingsplan 2014-2018
Haven van Antwerpen

Causerie • 25 deelnemers

Opleidingsprogramma • 9 deelnemers
10.12.2013

Volatility and uncertainty in seaports
Ronde tafel • 15 deelnemers
16.12.2013

Workshop alternatieve brandstoffen
Workshop • 27 deelnemers

Workshop • 10 deelnemers
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Fulfilment: oorlog
achter de schermen
05/01/13 • Emerce

Brucargo wil tegen 2020
drieduizend jobs creëren

Transportbedrijf Wim
Bosman wint award
01/02/13 • Nieuwsblad

Bayer ontvangt prestigieuze milieu-award
09/02/13 • Nieuwsblad

Ook België kent nu

Ewals Intermodal (Genk)

‘Lean and Green’-bedrijven

bij Peeters voor prijs

01/02/13 • Nieuwsblad Transport

13/02/13 • Made in Limburg

Interview Lean and

Wim Bosman décroche un

30/01/13 • Radio 2

01/02/13 • Transport Media

VIL houdt debatavond rond afval

07/01/13 • Transport Echo

Green awarduitreiking

‘Lean and Green Award’

19/02/13 • De Lloyd

Pers

Geconditioneerd spoor-

20 nieuwe logistieke bedrijven gaan
CO2-uitstoot met 20% reduceren

19/04/13 • Transport Online

Nieuwe lichting bedrijven

transport over lange afstand niet langer een utopie

VIL start testen met

gaat ‘Lean and Green’

vervoer naar Azië

Gouverneur Jan Briers
reikt 20 logistieke ‘Lean
and Green’-awards uit

geconditioneerd spoor21/04/13 • Truck & Business

VIL start praktijktests

Pharma Express
22/04/13 • De Lloyd

“Geconditioneerd

spoorvervoer over

lange afstand techHet VIL en zijn projecten verschenen in 2013 maar liefst 154 keer in de
pers. Het overzicht van de persartikels geeft een mooi beeld van de
activiteiten van het VIL in 2013. De meeste artikels gaan over een specifiek VIL project, maar ook medewerkers van het VIL worden regelmatig
gevraagd hun expertise over algemene logistieke onderwerpen te delen
in bijvoorbeeld rondetafelgesprekken.

Eerste Lean & Green

Awards uitgereikt

‘Lean and Green’award voor CHEP

31/01/13 • De Lloyd

01/02/13 • Transport Media

VIL-voorzitter pleit voor

Wim Bosman ook in

alertheid inzake nieuwe trends
31/01/13 • De Lloyd

België Lean and Green
01/02/13 • TTM

Kris Peeters reikt eerste logistieke

‘Lean & Green Awards’ uit
31/01/13 • Engineeringnet
Allereerste Vlaamse Lean
and Green awards uitgereikt
31/01/13 • logistiek.be

Eerste Lean and Green

Vlaanderen mag

niet enkel teren

op zijn ligging

VIL reikt eerste “Lean
and Green Awards” uit
01/03/13 • dVO

Eerste Lean and Green

Awards uitgereikt
05/03/13 • Transpo

12 Bedrijven gelauwerd

voor de aanpak van

hun CO2-uitstoot
11/03/13 • dVO

Le ministre-président distri-

bue les premiers Lean
and Green Awards au

secteur logistique
19/03/13 • Les Cahiers
de La Semaine

nisch haalbaar” (VIL)
22/04/13 • ITM - knack.be

VIL brengt Pharma Expressproject naar de praktijkfase
23/04/13 • De Lloyd

Eerste testen met geconditioneerd spoorvervoer over lange afstand
25/04/13 • Business Logistics

Citaat van de week

30/04/13 • De Lloyd

Afval als begin van

12 ‘Lean & Green’ bedrijven in de bloemetjes bij VIL
31/01/13 • Truck & Business

Wim Bosman België behaalt Lean and Green Award
31/01/13 • Typisch Transport

12 ‘Lean & Green’ bedrijven in de bloemetjes bij VIL
31/01/13 • Warehouse & Logistics

VIL reikt eerste Lean and Green
awards uit aan 12 bedrijven
01/02/13 • ITM - knack.be
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met Lean and Green award
27/05/13 • Business Logistics

rope uit Zeebrugge wint
Lean and Green Award
Afvalspecialist SITA ontvangt

‘Lean and Green Award’
27/05/13 • KMO Insider

rope uit Zeebrugge wint
Lean and Green Award

17/05/13 • Truck & Business

28/05/13 • Nieuwsblad

‘Lean & Green’ in Wallonie
17/05/13 • Warehouse & Logistics

Bridgestone Logistics Europe
strijkt een Lean & Green award op
30/05/13 • Transport Media

Réduire les émissions

Een ‘Lean & Green’

voor Sita
de CO² de 20% award
30/05/13 • Transport Media
21/05/13 • CCI Mag

05/02/13 • De Lloyd

26/03/13 • De Lloyd

Waalse ondernemingen krijgen

VIL gaat nog meer

Weer tien nieuwe

22/05/13 • Transport Media

Ziekenhuizen zijn
geen magazijnen

05/02/13 • De Lloyd

09/04/13 • De Lloyd

VIL heeft resultaten

10 nieuwe leden voor het VIL

voor duurzaamheid

leden voor het VIL

Zeven logistieke

VIL bevestigt: “spoor-

trends waarmee u

vervoer met koeling over
lange afstand is haalbaar”

Lean and Green-programma

‘e-Warehouse’-projectklaar
23/05/13 • De Lloyd

met 20% reduceren

neerd spoorvervoer

19/04/13 • Engineeringnet

06/02/13 • Engeneeringnet

Transpharma Express

23/05/13 • Gazet van Antwerpen

Lean and Green-

award voor AB InBev

04/06/13 • De Lloyd

VIL start testen

best rekening houdt

Project bewijst dat geconditioneerd lange afstands transport
over spoor perfect haalbaar is
19/04/13 • logistiek.be

01/06/13 • Trends

20 nieuwe logistieke
bedrijven gaan CO2-uitstoot

09/02/13 • Het Laatste Nieuws

VIL

24/05/13 • Truck & Business

20 nieuwe bedrijven beloond

Zeebrugs bedrijf krijgt
Lean and Green award

Rondetafelgesprek -

Havens & Logistiek

Lean & Green Award

Logistics in Wallonia lanceert

Eerste Lean & Green

31/01/13 • Transport Online

20 bedrijven ontvangen

Nieuwe lichting ‘Lean and green’
28/05/13 • De Lloyd

17/05/13 • De Lloyd

05/02/13 • De Lloyd

Awards uitgereikt

24/05/13 • MVO Vlaanderen

voor ‘lean and green’

Cocktail

Green Awards uit

voor duurzame logistiek

27/05/13 • Krant van
West-Vlaanderen

en VIL gaan samen

VIL heeft 20

21/03/13 • Trends

‘Lean and Green Award’

Logistics in Wallonia

30/04/13 • Transport Echo

Wim Bosman Belgie behaalt

reikt eerste Lean and

24/05/13 • Made in Limburg

Afvalspecialist SITA ontvangt

een nieuwe kringloop

Logistics in Wallonia lanceert

Minister-president Peeters

prijs voor duurzaamheid

Bridgestone Logistics Eu-

20/03/13 • Warehouse
& Logistics

nieuwe leden

24/05/13 • ITM - knack.be

Frigologix (Lommel) wint

27/05/13 • Focus - WTV

nieuwe kringloop

‘Lean & Green’ in Wallonie

31/01/13 • nieuwsbank.nl

twintig logistieke bedrijven

Afval is begin

Premiers Lean and Green

Lean and Green Award

24/05/13 • Engineeringnet

‘Lean and Green Awards’ voor

30/04/13 • De Lloyd

04/02/13 • Transport Echo

Awards en Belgique

24/05/13 • De Lloyd

Bridgestone Logistics Eu-

awards België uitgereikt
31/01/13 • logistiek.nl

23/05/13 • MSN Nieuws

Lean and Green award
voor Frigologix Lommel
23/05/13 • Limburg Actueel

voor geconditio06/06/13 • Business Logistics

20 nieuwe bedrijven ontvangen Lean and Green award
10/06/13 • Manager Magazines

Gouverneur Oost-

Vlaanderen reikt “Lean
and Green Awards” uit
18/06/13 • dVO

VIL ontwikkelt checklistmodel voor E-warehouse
20/06/13 • ITM - knack.be

Lean and Green Award
voor afvalverwerker SITA
16/08/13 • Mobimix

VIL geeft kick-off
“ILSE”-project
20/08/13 • dVO

VIL: e-commerce stelt
andere eisen aan magazijnen
21/06/13 • Warehouse & Logistics

VIL: ‘E-commerce van
grote invloed op magazijn’
21/06/13 • TLN

E-Commerce heeft

grote invloed op magazijn (en omgekeerd)
23/06/13 • BeCommerce

Eerste testvluchten

met GPRS-monitoring
vanuit Vlaanderen naar

Amerika succesvol
26/06/13 • ITM - knack.be

Primeur: GPRS
opvolging luchtvracht
27/06/13 • Engineeringnet

VIL positief over GPRS-

opvolging luchtvracht
28/06/13 • TLN

VIL: succesvolle tests
GPRS-toestellen voor
opvolging luchtvracht
28/06/13 • Warehouse & Logistics

VIL lanceert nieuw project rond afvallogistiek
01/07/13 • Engineeringnet
Luchtvrachtopvolging met GPRS

02/07/13 • DataNews - Knack.be
Le suivi du fret aérien par GPRS
02/07/13 • DataNews - Levif.be

VIL zoekt efficiëntere afvallogistiek
02/07/13 • ITM - knack.be

Luchtvracht

volgen met gprs

stap dichterbij

VIL stelt resultaten project
luchtvrachtopvolging voor
01/09/13 • dVO

Verpakkingen: pratende pizzadozen en

knipogende logo’s
02/09/13 • CXO

Geconditioneerd transport per trein haalbaar
04/09/13 • Mobimix
Magazijnen worden e-warehouses

09/09/13 • ITM - knack.be

Une liaison ferroviaire
Anvers-Chine sur les rails
10/09/13 • 7 sur 7

Binnenkort sporen van
Antwerpen naar China?
10/09/13 • De Redactie

Laatste obstakels

E-commerce doet magazijnen compleet veranderen
16/07/13 • Smartbiz

VIL start project om Vlaanderen

kwaliteit voor de verlader?
12/09/13 • De Krant
van de Verlader

E-commerce heeft invloed
op magazijn (en omgekeerd)

07/10/13 • Transport Media

VIL start project om loon-

handicap te verminderen

18/11/13 • Transport Management

op e-commerce logis-

VIL wil logistieke loonhan-

15/10/13 • Flows

dicap terugdringen via
’best practices’-project

tieke kaart te zetten
GPRS-monitoring

19/11/13 • Engineeringnet

van luchtvracht

10 nieuwe bedrijven

ideale e-warehouse

Kilometerkosten in

VIL-project moet kosten

De Extended Gate-

15/10/13 • Warehouse & Logistics

15/09/13 • dVO

18/09/13 • Business Logistics

way douanetech-

nisch ondersteund
23/09/13 • Business Logistics

Farming on pharma
24/09/13 • Cargo Forwarder

Transportsector heeft geen
nieuwe wetten nodig maar wil de

bestaande wetten laten toepassen

24/09/13 • KMO Insider

VIL stelt resultaten “Ewarehouse”-project voor
25/09/13 • dVO

E-boost: VIL wil ecommerce versterken in Vlaanderen
04/10/13 • Warehouse & Logistics

15/10/13 • Warehouse & Logistics

het e-warehouse

Getuigenis Liesbeth Geysels
16/10/13 • Flows

gestart met Lean and Green
25/11/13 • Flows

in magazijn drukken
27/11/13 • Flows

Lean & Green: pioniers van

de duurzame economie

Vlaanderen wil distributie e-

02/12/13 • Truck & Business

Tien nieuwe bedrijven gestart met Lean and Green

Logistiek Vlaanderen
maakt zich klaar voor
nieuwe samenleving

shops weer naar zich toetrekken
22/10/13 • Emerce

04/12/13 • Flows

22/10/13 • Flows

Eén grote groene
actie volstaat niet
24/10/13 • Grafisch Nieuws

10 nieuwe bedrijven
gestart met Lean and green

‘Lean and Green’
award voor twaalf
nieuwe bedrijven
10/12/13 • ITM - knack.be

VIL start “Dyplor”-project op
11/12/13 • dVO

30/10/13 • Flows

“VIL 4 e-boost” peilt naar
potentieel e-distributie-

centra in Vlaanderen
01/11/13 • dVO

Inzetten op meer flexibiliteit
06/11/13 • De Morgen

VIL Summit

12 bedrijven nemen Lean and

Green award in ontvangst
11/12/13 • Flows

Maak data bruikbaar en

distributiecentra flexibel
11/12/13 • Flows

12 Vlaamse bedrijven ontvangen

Lean and Green award
11/12/13 • Nieuwsblad Transport

VIL wil levering via e-commerce bestelde producten
terug naar Vlaanderen halen

12 nieuwe bedrijven

10/09/13 • Express

07/10/13 • Engineeringnet

denkt na over
toekomstige
supply chains

Treinverbinding tussen Antwerpen en China komt er

‘Vlaanderen moet ook

06/11/13 • Flows

12 bedrijven krijgen

e-commerce logistiek’

Reportage Transpharma Express
07/11/13 • CTV (Chinese TV)

Lean and Green award

VIL rondt kaap van 400 leden

Ook Gemeentelijk

spoorverbinding Antwerpen-Chongqing

worden aangepakt

10/09/13 • Gazet van Antwerpen

Treinverbinding tussen Antwerpen en China in de maak
10/09/13 • Het Laatste Nieuws

Une liaison ferroviaire régulière entre Anvers et la
Chine verra le jour à terme

Une liaison ferroviaire

08/07/13 • Business Logistics

Is prijs belangrijker dan

10/09/13 • De Morgen

VIL lanceert ‘ILSE’
nitoring voor luchtvracht

boost’ geven

Treinverbinding tussen Antwerpen en China in de maak

10/09/13 • La Meuse

04/07/13 • Value Chain

11/09/13 • Radio 1

dat kan binnenkort per trein

Op zoek naar het

02/07/13 • logistiek.nl

VIL onderzoekt GPRS-mo-

Van Antwerpen VIL wil Vlaamse Fileproblematiek
op e-distributie
naar China, logistiek een ‘e- weegt
18/11/13 • Made in Metropool

régulière de fret AnversChine est sur les rails
10/09/13 • L’Avenir

Le secteur logistique reçoit
des prix “Lean and Green”
11/09/13 • Les Cahiers
de La Semaine

buurlanden bedienen met
07/10/13 • ITM - knack.be

VIL wil Vlaanderen
op de kaart zetten voor e-fulfillment door VIL4e

boost project
07/10/13 • logistiek.be

Vlaamse e-commerce kan
logistieke boost gebruiken
07/10/13 • logistiek.nl

Vlaamse e-commerce kan
logistieke boost gebruiken
07/10/13 • Ondernemen in Antwerpen

08/11/13 • Flows

VIL lanceert project voor
vermindering loonhandicap

ontvingen de Lean

and Green Award
11/12/13 • Truck & Business

11/12/13 • Vraag en Aanbod

Havenbedrijf
Antwerpen bekroond

14/11/13 • KMO Insider

13/12/13 • Made in Metropool

Nieuw VIL-project

RTLS voor magazijnen: getest

sleutelt aan productiviteitstool voor magazijnen
15/11/13 • ITM - knack.be

en goedgekeurd

VIL start met project Dyplor:

18/12/13 • Business Logistics

Dynamische planning

12 nieuwe Lean and

van logistieke resources
18/11/13 • logistiek.be

Green awards uitgereikt.
18/12/13 • Flows

VIL
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Prestatie-indicatoren
en cijfers 2013

Prestatie-indicatoren
Algemene prestatie-indicatoren
300

450
400
350
300

380

410

410

40

200

250

150

200

(64,15 %)

190

30

205

25

30%

25%

20
15

100

150

38%

35

263

250

10

100

50

50

5

0

0

0

KMO bereik
Minstens 50% KMO’s
onder de leden

Uitbouw ledenbestand
Aantal leden op het einde
van het kalenderjaar

Zelffinanciering
Totale zelffinanciering
basiswerking VIL
Plan 2013

Realisatie 2013

KPI 2014

Prestatie-indicatoren innovatiestimulering/kennisverspreiding
600

400

35

4.000

500

480

562

520

3.500
3.000
2.500

300

2.000

2.500

3.000

1.500

200

1.000
100
0

Innovatiestimulering
Aantal afgelegde bezoeken
om meer bedrijven aan te
zetten tot innovatie

9

30

30

3.601

25
20

26

0

0

Jaarverslag 2013

VIL

5

7

8

9

2
1
0

Samenwerking met andere
spelers die focussen op logistiek
Aantal samenwerkingsovereenkomsten/charters met andere logistieke
spelers en zusterorganisaties in binnenen buitenland om kennis uit te wisselen
en de krachten te bundelen

Plan 2013
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6

3

10
5

7

4

15

500

Kennisbereik
Aantal bereikte personen op eigen
en externe events (seminaries,
themacafés, congressen,
workshops, beurzen ...)

25

8

Internationalisering
Aantal internationale projecten
waarin VIL betrokken is omwille van
zijn expertise (trekker, partner,
expert, klankbordgroep, jury …)

Realisatie 2013

KPI 2014

Prestatie-indicatoren projecten
160
140

151

120
100

100

25

80

20

60

15

40

10

25
18

18

80
60

55

40

55

10% 10,9% 10%

20

20

5

0

0

Draagvlak

Aantal bedrijven uit de primaire doelgroep (logistieke dienstverleners en
verladers) die tijd én geld investeren in een
specifiek project en bijgevolg het economisch belang van de potentiële
innovatie ondersteunen

Gemiddelde procentuele vermindering
van de externe kosten bij de bedrijven
die deelnemen aan de pilot cases en bereid
zijn extra tijd te investeren in de registratie
van deze gegevens

350
300
250
200
150
100

160

198

50
0

Valorisatiepotentieel

0

Milieu- en congestie
effecten voor bedrijven

Aantal bereikte bedrijven (cumulatief) die dankzij
het VIL iets innovatief gedaan hebben: een vernieuwd
proces, een procesoptimalisatie, een invoering
van een nieuwe methodologie, …

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Netwerking en samenwerking

Aantal verenigingen, kennisinstellingen,
leveranciers … die het CO-project mee
steunen en uitdragen waardoor enerzijds
de deelnemers hun netwerk kunnen
uitbreiden en anderzijds de projectresultaten
een grotere disseminatie kennen

25

7

7,83

20

7

17

15
10
5

10

10

0

Monitoring (op 10)

Tevredenheidsbevraging van
de bedrijven m.b.t. procesoptimalisaties, verbeterde processen
en hun praktische toepasbaarheid

Aantrekken nieuwe
projectgerelateerde leden

De projecten hebben geresulteerd in het aantrekken
van nieuwe betalende leden en dus in een groter
aantal bedrijven dat openstaat voor innovatie

Plan 2013

Realisatie 2013

VIL

KPI 2014
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Cijfers 2013
Verkorte balans
Activa
Vaste activa

€ 32.932

Bestemde fondsen

Immateriële en materiële
vaste activa

€ 7.646

Voorzieningen

Meubilair en rollend materieel

€ 8.871

Schulden op ten
hoogste één jaar

Overige materiële vaste activa
Borgtochten betaald in contanten

Vlottende activa

€0
€ 16.415

€ 3.011.380

Handelsvorderingen

€ 460.034

Overige vorderingen

€0

Geldbeleggingen

€ 2.475.728

Liquide middelen

€ 70.802

Overlopende rekeningen

Totaal activa

46

Passiva

Jaarverslag 2013

€ 21.645
€ 319.050

Leveranciers

€ 237.559

Belastingen

€ 23.161

Bezoldigingen en
sociale lasten

€ 58.330

Overige schulden

€0

Overlopende
rekeningen
Overgedragen
werkkapitaal
Winst huidig boekjaar

€ 715.302
€ 1.262.298
€ 162.675

€ 4.816

€ 3.044.312

VIL

€ 563.342

Totaal passiva

€ 3.044.312

JAARVERSLAG

2013
CIJFERS

Resultatenrekening
Ontvangsten en uitgaven
Bedrijfsopbrengsten

€ 1.097.872

Subsidies

€ 1.319.897

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

- € 518.645

Bedrijfskosten

- € 1.447.526

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

- € 12.424

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering
en op handelsvorderingen

- € 8.421

Voorzieningen voor risico’s en kosten

€ 2.476

Andere bedrijfskosten

- € 2.744

Financiële opbrengsten uit vlottende activa

€ 42.323

Financiële kosten

- € 11.494

Te bestemmen positief resultaat van het boekjaar

€ 461.315

Toevoeging aan bestemde fondsen

- € 298.640

Winst

€ 162.675

VIL
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