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STERKE VERNIEUWDE BESTUURSRAAD VOOR VLAAMS INSTITUUT VOOR DE 

LOGISTIEK 

ANTWERPEN – De leden van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw 

hebben tijdens de Algemene Vergadering op 19 juni een nieuwe raad van 

bestuur gekozen. De nieuwe raad, met vier nieuwkomers op negen vacante 

mandaten, bestaat uit een sterke delegatie van grote en kleine bedrijven uit 

verschillende sectoren en provincies. 

 

Twee nieuwe verladers, twee nieuwe logistieke dienstverleners 

Aan de kant van de logistieke dienstverleners zijn de nieuwkomers Rudi Debras, 

Managing Director bij Wim Bosman België en Jef Huyben, Chief Commercial Officer bij 

ECS. Kurt Van Doninck, General Manager van Nike Logistics Europe en Danny Hendrikse 

VP EMEA Supply Operations & Customer Support bij Pfizer Service Company zijn de 

nieuwe bestuurders aan verladerszijde. Met dhr. Hendrikse is naast de automobiel-, de 

chemie- en kledingindustrie nu ook de farmaceutische industrie vertegenwoordigd. 

 

Brede, sterke bestuursraad 

Liesbeth Geysels, Algemeen Directeur VIL: “Een organisatie is maar zo sterk als de 

personen door wie ze vertegenwoordigd wordt. Ik ben fier dat negen sterke én begeerde 

bedrijfsleiders hun schouders willen zetten onder het VIL en vanuit hun jarenlange 

expertise de strategie voor logistiek Vlaanderen en het VIL mee zullen bepalen. De mooie 

mix van verladers en logistieke dienstverleners, actief in verschillende sectoren en zowel 

kmo’s als multinationals, maken van het VIL een representatief orgaan wiens stem 

gehoord wordt. Ik kijk alvast uit naar de samenwerking met de vernieuwde 

bestuursraad!” 

 

Nieuwe samenstelling raad van bestuur 

Namens de logistieke dienstverleners: 

- Rudi Debras - Managing Director, Wim Bosman België 

- Eric Dewaet - Algemeen Directeur, Hospital Logistics  

- Jef Huyben - Chief Commercial Officer, ECS  

- Dirk Lannoo - Vice President, Katoen Natie  

- Danny Van Himste - Managing Director, DHL Express Belux 

Namens de verladers: 

- René Achten - CEO, Facil 

- Wouter De Geest - Gedelegeerd Bestuurder, BASF  

- Danny Hendrikse - VP EMEA Supply Operations & Customer Support, Pfizer 

Service Company 

- Kurt Van Doninck - General Manager, Nike Logistics Europe 

Namens de overheid, in afwachting van de voordracht door de nieuwe Vlaamse Regering: 
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- Eric Janssens (N-VA) 

- Ief Janssens (sp.a) 

- Thierry Vanelslander (CD&V) 

 
FOTO: Bestuurders namens de bedrijven. Ontbreekt: Wouter De Geest (BASF) 

 

EINDE VAN HET PERSBERICHT 

Samenstelling raad van bestuur VIL 

De Raad van Bestuur van het VIL telt twaalf bestuurders: vijf logistieke dienstverleners, 

vier verladers en drie vertegenwoordigers die door de overheid worden aangeduid. 

Daarnaast zetelen ook vijf waarnemers in de Raad van Bestuur, namens het Agentschap 

Ondernemen, Flanders Investment and Trade, het IWT, het departement Mobiliteit en 

Openbare Werken en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit. De waarnemers hebben geen 

stemrecht. 

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek 

De vzw 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.  

Als ledenorganisatie brengt het VIL 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.  

Meer informatie over het VIL: www.vil.be 
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