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De zomer komt eraan maar het zomerge-

voel nog niet. Op 23 juni dient de laatste 

horde genomen te worden voor het busi-

ness plan van de Speerpuntcluster Logis-

tiek: de verdediging van ons dossier voor 

een jury van internationale deskundigen. 

Een kleine stap voor de mensheid, een 

grote voor het VIL. Geen idee wie de mys-

tery guests zullen zijn, maar wij zullen alles 

in het werk stellen om hen te overtuigen 

van het belang van de logistiek voor Vlaan-

deren én het belang van de logistieke be-

drijvencluster.

Wordt sowieso vervolgd …

Om (eventuele) stress te bannen, is de 

beste remedie gewoon verder blijven 

doen. Met enkele slotevents, een thema-

café, een Lean & Green award- en star 

uitreiking uit handen van Wouter Van Be-

sien en een Algemene Vergadering achter 

de rug stond netwerking weer hoog op de 

agenda de voorbije weken.

Ook de projectportfolio blijft goed ge-

vuld. Twee nieuwe projecten starten deze 

maand op: Nacatrans met negen deelne-

mende bedrijven en Fresh Food Logistics 

met 11 deelnemende bedrijven. Daarnaast 

gaan in het najaar twee nieuwe projecten 

van start: ‘Realtime assets en goods mo-

nitoring’ met nieuwe draadloze (en goed-

kopere) netwerken en ‘Intello City’ waarbij 

wij samen met iMinds het gebruik van het 

Internet of Things bij stadslogistiek willen 

bekijken.

In de pijplijn bevinden zich nog meerdere 

projectideeën die reeds positief geëvalu-

eerd werden door onze Adviesraad: Zelf-

rijdende Lockers, Urban Waste Logistics, 

Leeggoed en Logistics 2Care@home. Aan 

de Raad van Bestuur om thans te bepalen 

welke ideeën geconcretiseerd zullen wor-

den.

Met deze zomernieuwsbrief, drie project-

rapporten en het digitale jaarverslag heeft 

u alvast lectuur om de vakantie in te gaan. 

Geniet ervan.

Liesbeth Geysels

Algemeen Directeur
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VIL projecten

In-store-improvement

26 mei stelde het VIL de resultaten 

voor van het project ‘In-store-im-

provement’. Doel van het project: de 

Vlaamse modesector aansporen om 

de stap te zetten naar het inzetten 

van RFID-tags voor een automatisch 

stockbeheer, op artikelniveau.

RFID-tags of ‘slimme labels’, uit de kledij 

van internationale ketens zijn ze al bijna 

niet meer weg te denken. Ze zijn een grote 

hulp om een correct zicht te hebben op 

de voorraden, een must om naar omni-

channel over te stappen. Vlaamse mode-

bedrijven volgen schoorvoetend, maar de 

grote doorbraak blijft nog uit. De overstap 

blijkt een complex proces.

Bij de grote internationale modeketens is 

het al eerder regel dan uitzondering dat de 

barcode in kleding tijdens het voorbije de-

cennium werd vervangen door RFID-labels 

om hun producten van de fabrikant tot aan 

de kassa te volgen. Het voordeel van RFID 

tegenover barcodes is dat de slimme tags 

volautomatisch gescand kunnen worden 

en dat de etiketten veel meer informatie 

kunnen bevatten. Vlaamse moderetailers 

bleven, op enkele uitzonderingen na (JBC, 

ZEB …), achter. De noodzaak van een ac-

curate stock wordt erkend maar de over-

stap is niet vanzelfsprekend. De techno-

logie is niet “off-the-shelf” beschikbaar en 

vraagt een volledige procesaanpassing.

Het VIL startte samen de Vlaamse mo-

desector eind 2014 het project ‘In-

store-improvement’ op om het leer- en 

overgangsproces te verkorten. Door de 

aanhoudende druk op de prijzen en nieu-

we trends binnen de modesector (omni-

channel, zelfde-dag-thuislevering …) is 

het een must om een accuraat zicht te 

hebben op welke artikelen in welke kleur 

en welke maat zich waar in de logistieke 

keten bevinden. Stockaccuraatheid bleek 

bij velen een zwak punt, slechts 70% van 

de artikelen in de winkel kennen, is geen 

uitzondering.

Het VIL heeft een inventarisatie gemaakt 

van de nieuwste technologieën en hun 

mogelijkheden, de kosten en baten tegen 

elkaar afgewogen én verschillende tech-

nologieën uitgetest bij de deelnemende 

bedrijven. Uit de business cases blijkt dat 

de investering in de technologie zich snel 

terugverdient: tussen de 1,2 en 2,9 jaar. 

In de berekening werd bovendien geen 

rekening gehouden met de eisen die om-

ni-channel aan de bedrijven stelt, dus de 

baten liggen allicht nog hoger.

Een van de deelnemende bedrijven, GIKS 

Mode, is ondertussen helemaal gewon-

nen voor de technologie. Stefaan Alle-

meersch, zaakvoerder GIKS Mode: “De 

kledij die tussen het distributiecentrum en 

de winkels of tussen de winkels onderling 

circuleert, moeten we niet meer individueel 

uitscannen en vervolgens weer inscannen. 

Het volstaat ze door een poortje te rijden 

en alles is geregistreerd. Ook in de winkels 

heeft het voordelen. Aangezien elk kleding-

stuk een unieke code heeft, weten we nu 

perfect welke stukken het verkooppunt 

hebben verlaten en welke niet. Dit betekent 

dat we onze klanten goed kunnen informe-

ren over het al dan niet beschikbaar zijn 

van een item en onze mensen niet vruch-

teloos moeten zoeken. Vroeger betaalden 

we 10.000 à 15.000 euro aan een externe 

firma om onze voorraad te inventariseren. 

Nu doen we het zelf. Het kost ons nog 1 à 

1,5 uur om een volledige voorraad van een 

winkel te hebben.”

Cijfers van bedrijven die er reeds mee 

aan de slag gingen tonen veel voordelen 

van RFID-technologie voor de moderetail. 

Stockaccuraatheid stijgt van gemiddeld 

63% naar 95%. Out-of-stocks in winkels 

dalen met tot 50%. Een betere beschik-

baarheid van kledingstukken in de winkel 

zorgt voor een betere verkoop (van 2 tot 

20%) en minder overschot dat aan dum-

pingprijzen moet worden verkocht. De 

winkel kan spoedleveringen vermijden en 

verhoogt de klantentevredenheid. Win-

kelpersoneel kan daarenboven efficiënter 

worden ingezet door minder zoekwerk en 

tellingen. Naast een beter inventarisma-

nagement maakt de technologie ook een 

betere controle op diefstal mogelijk. De 

winkel heeft realtime zicht op welke arti-

kels de winkel verlaten en kan zijn stock 

meteen aanpassen en de nodige acties 

ondernemen.

Tien bedrijven namen deel aan het 

project: Bleckmann, bpost, Caroline Biss, 

Fabrimode (Bel & Bo), GIKS Mode, GS1, 

PostNL, Scapa, Siemens en Van de Velde.

AFGEROND

Interesse in een in-company RFID 

workshop door het VIL?

Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@

vil.be)

mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:jan.merckx@vil.be
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VIL projecten
AFGEROND

Cobots in Logistics

9 juni vond het slotevent van het pro-

ject ‘Cobots in Logistics’ plaats in De 

Schorre in Boom. Naast een voor-

stelling van de resultaten, werden de 

deelnemers getrakteerd op pintjes 

getapt door een echte cobot.

Een pintje kan een cobot al tappen, maar 

uit de resultaten van het project blijkt dat 

cobots of ‘collaboratieve robots’ vandaag 

slechts in weinig logistieke processen kun-

nen ingezet worden. De huidige generatie 

cobots is nog te immatuur om een grote 

doorbraak in de logistiek te veroorzaken.

Toenemende e-commerce activiteiten, 

groter aanbod van productvariëteiten en 

de nood aan een snellere leverservice ver-

hogen de druk op de logistieke operaties 

en vragen meer handenarbeid. Het inzet-

ten van cobot-medewerkers zou de druk 

op de loonkost kunnen beperken en de 

competitiviteit van de Vlaamse onder-

nemers opkrikken. Cobots zijn flexibele, 

meestal mensgrote robots die anders dan 

standaard industriële robots feilloos met 

mensen kunnen samenwerken. Uit het 

project blijkt evenwel dat met de huidige 

generatie cobots de toepassingsmoge-

lijkheden nog beperkt zijn. Het VIL bracht 

de beschikbare cobots en de technische 

mogelijkheden in kaart en voerde verschil-

lende haalbaarheidstesten uit voor de 

deelnemende bedrijven.

De haalbaarheidstesten hebben aange-

toond dat de inzetbaarheid van cobots in 

de logistiek vandaag (nog) vrij beperkt is 

en vaak ook aanpassingen vergt in de be-

staande logistieke processen (de manier 

waarop goederen aangevoerd worden, 

standaardisatie van de verpakking …). De 

haalbaarheid hangt voor een groot deel af 

van het gewicht, het volume en de ‘pick-

baarheid’ van de producten, hoe vaak lij-

nen van product wisselen en de gewenste 

snelheid. Wanneer de inzet van een cobot 

wél mogelijk is, is het kostenplaatje roos-

kleurig, zo blijkt uit de berekende business 

cases.

Een van de testen binnen het project voor 

deelnemer Special Fruit betrof het picken 

en plaatsen van avocado’s in een schaal-

tje. De cobot nam binnen de test de re-

petitieve taak over van een operator. “In 

totaal werden 19 verschillende scenario’s 

uitgetest om de meest geschikte opstel-

ling, snelheid en grijper na te gaan. Doel 

was dezelfde snelheid te halen als de 

menselijke medewerkers. Dat bleek mo-

gelijk, maar wel mits aanpassing van het 

proces. Doordat de de cobot langer kan 

doorwerken kan hij finaal dezelfde capa-

citeit bereiken.

Het voordeel van werken met een cobot, 

in tegenstelling tot de meeste robots, is 

dat die ook flexibel inzetbaar blijft voor 

andere taken op andere verpakkingslij-

nen en dat hij naast de andere operatoren 

kan werken die de aanvoer voorzien van 

de avocado’s en de verpakking in de om-

dozen. Het is ook geen noodzaak om de 

volledige lijn van A tot Z te automatiseren 

om de productiviteit en efficiëntie te verho-

gen én er komt extra menselijke capaciteit 

vrij voor andere, meer complexe taken die 

niet eenvoudig uit te voeren zijn door een 

cobot. De terugverdientijd van een cobot 

en extra infrastructuur is zeker ook posi-

tief, die ligt namelijk tussen de 1,6 en 1,7 

jaar.

Op papier zijn de voordelen van de inzet 

van cobots omvangrijk. Cobots kunnen 

gemakkelijk en snel ingeschakeld worden 

doordat ze eenvoudig taken aanleren en 

hun investeringskost beperkt is. Ze kun-

nen flexibel worden aangepast aan andere 

taken en, anders dan industriële robots, 

zijn ze ook in staat samen met mensen te 

werken zonder fysieke afscherming. Voor 

een aantal logistieke activiteiten – zoals 

verpakken of sorteren – zouden cobots 

het (duurdere) magazijnpersoneel in hun 

activiteiten kunnen ondersteunen waar-

door de productiviteit per werknemer 

toeneemt. Daarnaast kunnen ze ook voor 

ondersteuning zorgen bij lastige en zware 

activiteiten en maken ze minder fouten bij 

repetitieve taken. Als ze inzetbaar zijn bin-

nen bepaalde logistieke processen, zijn 

ze dus de ideale collega. Aangekondigde 

nieuwe ontwikkelingen zullen hun toepas-

singsmogelijkheden zeker nog vergroten.

Twaalf bedrijven namen deel aan 

het project: Assa Abloy, Atlas Copco, 

Becton-Dickinson Benelux, bpost, Colfri-

dis, Colruyt, GC Europe, Molenbergnatie, 

Savoye, Scania, Special Fruit en Vander-

lande Industries.

Interesse in een in-company work-

shop door het VIL? 

Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@

vil.be)

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:luc.pleysier@vil.be
www.vil.be
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Op vraag van de transportsector 

startte het VIL met het project ‘Nacal-

culatie Transport’ of ‘Nacatrans’. De 

kick-off vond plaats op 26 mei.

Transporteurs hebben vaak onvoldoende 

zicht op de winstgevendheid van individu-

ele transportopdrachten terwijl de juiste 

prijsstrategie bepalen vandaag meer dan 

ooit belangrijk is. Het VIL gaat samen met 

wegvervoerders een rekenmodel opstellen 

dat de effectieve rendabiliteit van elke ge-

realiseerde transportopdracht weergeeft.

Rekenmodellen voor precalculatie be-

staan al, maar modellen die het effectieve 

resultaat van een uitgevoerde transport-

opdracht weergeven, zijn niet op de markt 

beschikbaar. Bovendien is het een zeer 

complexe materie. Hoe bepaal je welk 

aandeel van de kilometerheffing, tol, tijd-

verlies door file, omrijdingen … aan welk 

transportorder wordt toegekend?

Het ‘Nacatrans rekenmodel’ zal de reële 

kost van een opdracht afwegen tegen 

de opbrengst ervan. Die informatie on-

dersteunt bedrijven die binnenlands goe-

derenvervoer over de weg in groepage 

aanbieden, om de juiste prijsstrategie en 

randvoorwaarden te bepalen en desgeval-

lend bijsturen.

Op periodieke basis zijn de resultaten van 

de onderneming uiteraard bekend maar 

vaak ontbreekt het aan detailgegevens 

die aantonen welke activiteiten rendabel 

en welke verlieslatend zijn. Transportbe-

drijven beschikken meestal over heel wat 

informatie die verspreid zit over meerdere 

systemen: orders worden verwerkt en ge-

pland in het Transport Management Sys-

tem (TMS), informatie over de rit zelf wordt 

geregistreerd in de boordcomputer van de 

vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit 

het financiële software pakket (al dan niet 

gekoppeld met TMS). Al deze informatie 

moet opgenomen worden in het model.

Negen bedrijven - zeven wegvervoerders 

en twee software bedrijven - nemen deel 

aan het project. Het project loopt tot mei 

volgend jaar.

VIL projecten
GESTART

Nacalculatie transport

Gestart: mei 2016

VIL projecten
IN VOORBEREIDING

In dit project zal het VIL de nieuwe draad-

loze, energiezuinige netwerken onderzoe-

ken en toetsen op hun praktische inzet-

baarheid binnen de logistiek voor tracking 

en monitoring van assets en hoogwaar-

dige goederen.

Low-power wide area network (LPWAN) 

zoals Sigfox, Lora, … zijn netwerken ont-

wikkeld om kleine hoeveelheden informatie 

draadloos over een grote afstand te trans-

porteren tussen objecten en systemen bij 

een ultra laag stroomverbruik. Het laat toe 

om producten of assets te voorzien van 

een tracker/sensor met een levensduur 

van 5 à 10 jaar tegen een lage kost.

Het project focust in de eerste plaats op 

de inzetbaarheid van deze LPWAN net-

werken en trackers/sensoren voor logis-

tieke uitdagingen zoals: verlies van logis-

tieke assets in complexe logistieke pools 

of op grote yards; tijdrovende zoektocht 

naar beschikbare assets; preventieve en 

curatieve aansturing van het onderhoud 

van assets; controle/monitoring assets of 

goederen op afstand; diefstal en conditie 

van gevoelige goederen en tenslotte, ef-

ficiëntie van de asset pool (analyse van 

aantal bewegingen, stilstand, beschik-

baarheid, locatie …).

Doelgroep

De doelgroep bestaat voornamelijk uit 

verladers en logistieke dienstverleners uit 

een breed gamma sectoren die te maken 

hebben met enerzijds grote pools van lo-

gistieke assets waarvan de status dient te 

worden gemonitord (locatie, conditie, …) 

en anderzijds bedrijven die actief zijn in het 

behandelen en transporteren van diefstal - 

of conditiegevoelige goederen (elektro-

nica, tabak, farma producten, …), waarbij 

vandaag de bestaande draadloze tracking 

& monitoring sensoren zonder extra infra-

structuurvereisten zoals GPRS-trackers 

tekortschieten qua autonomie en een te 

hoge investeringskost vergen.

Meer weten over dit project?

Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@

vil.be)

Realtime assets & goods monitoring

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:luc.pleysier@vil.be
http://www.andiprim.be/
http://www.avantida.com/
http://globis-software.com/
http://www.colfridis.be/
http://www.group-gts.com/
http://www.hertsens.eu/wp/nl/home/
http://magellan-logistics.eu/
http://www.tdlgroup.be/
http://www.trafuco.be/
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Lean & Green
Vijf nieuwe bedrijven mogen zich 

sinds 16 juni ‘Lean & Green’ noe-

men. Zij ontvingen bij Gyproc (Kallo) 

uit handen van Wouter Van Besien 

(Groen) de Lean & Green award voor 

hun plan van aanpak om hun CO
2
-uit-

stoot in hun transport- en logistieke 

activiteiten met minstens 20% te ver-

minderen. Het is al de zevende groep 

bedrijven die via het VIL Lean & Green 

wordt. Daarnaast ontvingen ook zes 

bedrijven de ‘Lean & Green Star’ 

voor het behalen of zelfs overschrij-

den van de 20% reductiedoelstelling.

Apton, Artsen Zonder Vakantie, Fost Plus, 

IMOG en Transport Verbeken zijn de vijf 

nieuwe Lean & Green award winnaars. 

Met hen erbij zijn er nu 74 Vlaamse bedrij-

ven Lean & Green. Carglass Distribution, 

Covestro, HAVI Logistics, Jost Group di-

vision beverages (Vervoer Verbessem), Ni-

natrans en TDL Group mogen zich vanaf 

nu tot het select groepje Lean & Green 

Stars rekenen. De Lean & Green Star is 

de formele erkenning dat een bedrijf de 

20% CO
2
-reductie doelstelling effectief 

heeft behaald of zelfs overschreden. Net 

als voor de Lean & Green award gebeurt 

de evaluatie van de Star dossiers door de 

VUB-MOBI.

De verschillende winnaars halen als grote 

troef van het VIL-programma aan dat ze 

door deelname eindelijk eens alle CO
2
-

emissie in kaart hebben gebracht. Een oe-

fening die anders niet snel of helemaal niet 

gebeurt. Door hier een gedetailleerd zicht  

op te hebben is het gemakkelijker po-

tentiële grote en kleine besparingen te 

benutten. De Star winnaars benadruk-

ken dat de sleutel tot succes erin bestaat 

om alle afdelingen te mobiliseren. Stefan 

Wijns, General Manager bij Star winnaar 

TDL Group: “Het algemene aankoopbe-

leid (zuinige trekkers), aanwervingsbeleid 

(chauffeurs met privéwagen die niet te ver 

wonen), salesbeleid (intensieve klanten-

search naar retourvrachten) en plannings-

beleid (maximale beladingsgraad) werden 

zo hard aangepast dat het een cultuur ge-

worden is binnen TDL Group. Het milieu 

is hierbij een grote ‘trigger’ maar de daar-

mee gepaard gaande kostenbesparing, 

in een tijd waar de tarieven zo hard onder 

druk staan, is zeker welkom!”

Nieuwe groep

Meerdere bedrijven toonden de voorbije 

maanden interesse om ook Lean & Green 

te worden. Het VIL voorziet dit najaar de 

volgende opstart van een nieuwe groep 

bedrijven. Ook VEA sleutelt aan het bij-

eenbrengen van een groep Lean & Green 

expediteurs.

Geïnteresseerd om deel te nemen? 

Neem contact op met Peter Lagey  

(peter.lagey@vil.be) of met Steve Sel 

(steve.sel@vil.be) voor meer informatie

VIL projecten
IN VOORBEREIDING

Door de continue stijging van e-commerce 

en de groeiende urbanisatie, is de vraag 

naar een efficiënte stadslogistiek meer dan 

ooit actueel (meer thuisleveringen, leverlo-

caties, retours, kortere levertijden …).

Hoe kan Internet of Things (IoT) helpen om 

ook de logistiek in de stad efficiënter te 

maken? Dit VIL-project wil, met iMinds als 

partner, de meerwaarde van het gebruik 

van het IoT aantonen aan de hand van 

specifieke toepassingen m.b.t. stadslogis-

tiek: optimalisering van het aflevermoment 

(focus op de interactie tussen verlader, 

logistieke dienstverlener en winkel/consu-

ment), de afleverlocatie (focus op data uit-

wisseling tussen logistieke dienstverlener, 

winkel/consument en de stadsinfrastruc-

tuur) en de optimalisering van retours.

Met als resultaat: efficiëntieverbetering 

voor logistieke dienstverlener en verlader, 

grotere klanttevredenheid én minder con-

gestie voor de stad.

Doelgroep

Het project richt zich tot verladers, logis-

tieke dienstverleners en koerierdiensten 

die belang hebben in het efficiënt organi-

seren van de last mile leveringen, én tech-

nologische bedrijven met oplossingen bin-

nen IoT voor logistiek.

Intello City

Meer weten over dit project?

Contacteer Jan Merckx (jan.merckx@

vil.be)

Artsen Zonder Vakantie lijkt een 

vreemde eend in de bijt, maar de ne-

gatieve impact op het milieu van het 

transport van (verbruiks)materiaal en 

medicatie naar partnerziekenhuizen in 

Afrika was een doorn in hun oog. Deel-

name aan het Lean & Green program-

ma hielp hen om dit structureel aan te 

pakken en te herzien. Directeur Inge 

Weber: “Medicatie en medisch mate-

riaal werd bijna volledig vanuit België 

naar de partnerziekenhuizen in Afrika 

getransporteerd. Door meer ter plekke 

aan te kopen sparen we heel wat trans-

port uit. Daarnaast gaan we ook voor 

een ‘modal shift’ voor het resterend 

materiaal dat wel nog van hieruit  wordt 

verstuurd: in plaats van luchtvracht 

kiezen we nu zoveel mogelijk voor ma-

ritiem transport. Dit duurt langer, maar 

de ecologische impact is veel lager.”

&

mailto:peter.lagey@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
mailto:jan.merckx@vil.be
mailto:jan.merckx@vil.be
www.vil.be
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Algemene Vergadering

Was u erbij?

Op 1 juni vond de Algemene Vergade-

ring van het VIL plaats.

Na de goedkeuring van de jaarrekening 

2015 en de begroting voor 2016 liet Al-

gemeen Directeur Liesbeth Geysels de 

voornaamste activiteiten van het voorbije 

jaar de revue passeren. Met 18 collectieve 

onderzoeksprojecten die in 2015 hetzij 

opgeleverd, hetzij verder gezet, hetzij ge-

start werden, was het een intensief jaar op 

het vlak van toegepast onderzoek. Meer 

dan voorheen heeft het VIL de technolo-

gische kaart getrokken met projecten als 

slimme brillen in de logistiek, drones voor 

inventarisvoorraad, 3D printing van wissel-

stukken, in-store-improvement in de mo-

desector, collaboratieve robots en AGV’s. 

De impact van nieuwe technologieën gaat 

immers ook de logistieke sector beroeren, 

de ene al meer dan de andere.

Naast projecten werd ook volop ingezet 

op events en netwerking. Met 20 eigen 

events op het conto die bijgewoond wer-

den door bijna 2000 personen, en als klap 

op de vuurpijl de derde editie van de sum-

mit rond disruptive innovation in logistics, 

kon het VIL op ruime belangstelling reke-

nen. Ook in de pers, met 196 persverschij-

ningen doorheen het jaar.

Alle key performance indicatoren voor 

2015 werden behaald, en zelfs meermaals 

overschreden. De mooiste KPI voor het 

VIL is én blijft het aantal leden, waarbij 

2015 afgeklopt werd op 484 leden.

VIL-voorzitter Danny Van Himste ging in 

op wat de toekomst in petto heeft. Veel, 

gezien de Vlaamse regering op 15 januari 

2016 resoluut de kaart trok van een be-

perkt aantal speerpuntsectoren waarop 

Vlaanderen met verenigde kracht zal inzet-

ten. Niet alleen werd logistiek weerhouden 

als een van de speerpuntsectoren, daar-

naast werd ook het VIL aangeduid om dit 

initiatief te trekken en uit te werken.

De speerpuntcluster logistiek zal inzet-

ten op de domeinen (1) Digitalisation, (2) 

Flanders gateways, (3) Sustainability en (4) 

Omni-channel en op volgende activiteiten: 

projecten, netwerking, internationalisering, 

beleidsadvies- en ondersteuning, en oplei-

ding en vorming. Een ambitieus plan dat 

samen met partners (ad hoc en strategi-

sche partners) zal uitgevoerd worden.

Een veelbelovende toekomst waarop ge-

klonken mag worden. En dat gebeurde 

nadien ook.

Themacafé Kafka in de logistiek
Absurde regeltjes en procedures. 

Onbegrijpelijke formulieren. Steeds 

weer dezelfde info invullen op andere 

documenten. Voor de zoveelste keer 

een attest of akte aanvragen… Radio 

1 wijdde er recent veel aandacht aan 

wat burgerzaken betreft. Maar het is 

ook oh zo herkenbaar voor  (logistie-

ke) bedrijven. Op 12 april organiseerde 

het VIL een themacafé over het thema.

Gastheer Pascal Vranken, COO bij 

H.Essers, leidde de thema-avond in met

een aantal sprekende verhalen uit zijn

dagelijkse praktijk. Nadien konden de aan-

wezigen hun hart luchten en mee discus-

siëren.

Samengevat: de verschillende kafkaiaan-

se toestanden in Vlaanderen die de revue 

passeerden, grenzen aan het ongelooflijke. 

Gaande van CMR documenten die enkel 

op totaal verouderde en trage dotprinters 

kunnen uitgeprint worden, over diverse ta-

rieven en facturen voor de kilometerheffing 

in Vlaanderen, Wallonië en Brussel al of 

niet met of zonder btw, tot acht verschil-

lende OBU’s en stickers die in de internati-

onale vrachtwagen het zicht van de chauf-

feur belemmeren, het trieste verhaal van 

de LZV’s in Vlaanderen en in Wallonië, de 

lange wachtlijsten voor de inschrijving van 

voertuigen wegens gebrek aan Vlaamse 

experten, de EPB-eisen die stelselmatig 

worden gewijzigd voor logistiek vastgoed 

zodat een gebouw binnen de acht jaar niet 

meer aan de EPB-voorschriften voldoet...

Vooral op dit vlak is het ondernemerskli-

maat in Wallonië en Nederland veel beter, 

sneller en efficiënter dan in Vlaanderen. 

Hier dient snel een oplossing te komen 

zodat logistiek Vlaanderen geen onover-

komelijke achterstand krijgt ten overstaan 

van onze buurregio’s.

Geen al te opbeurend maar toch boeiend 

themacafé met veel discussies en gesprek-

ken. Met bijzondere dank aan de gastheer.
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Nieuwe VIL leden

Abeka
Abeka staat garant voor een no-nonsense aanpak van fiscale en 

financiële vraagstukken. Abeka neemt daarbij de rol op van end-

to-end adviseur, van boekhouding en operationele ondersteuning 

tot strategische begeleiding, van opstart van een onderneming 

tot de regeling van de successie. Het ontzorgen van bedrijfslei-

ders of organisaties op fiscaal en financieel vlak is de speciali-

teit van Abeka. Daar is hun totaalaanbod het levend bewijs van. 

Abeka streeft naar een partnership, met een langetermijnvisie en 

een grote betrokkenheid.

www.abeka.be

Andiprim
Andiprim is een logistieke nichespeler met als specialisatie de 

dagelijkse leveringen van groenten, fruit en primeurs aan hotels, 

restaurants en andere bedrijven uit de horecasector. Andiprim is 

gevestigd bij de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver waar 

zij over een eigen aankoopdienst beschikken. Sinds de overna-

me van Adritrans beschikken zij over een vloot van vrachtwagens 

voor nationaal en internationaal transport onder geleide tempera-

tuur.

www.andiprim.be

BD myShopi
BD myShopi is een internationaal marketing en logistiek bedrijf 

met meer dan 50 jaar ervaring in de distributie van reclamefol-

ders. Naast een uitgebreide service voor print based promotio-

nele communicatie bieden ze eveneens een digitaal consumen-

tenplatform aan. Deze combinatie levert hun klanten een optimaal 

bereik en maximale activatie op van de traditionele shopper én 

de omni-channel consument die een customer journey op maat 

verwacht.

www.bdmyshopi.com

Bosch
De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologie-

bedrijf, dat al sedert 1907 aanwezig is in België met vestigingen 

in Tienen, Brussel, Herentals en Aartselaar. Bosch speelt een ac-

tieve rol in de belangrijkste technologieën van de toekomst. Zo 

staat hernieuwbare energie, elektromobiliteit en veiliger, zuiniger 

en zuiverder rijden hoog op de agenda. Ook wat the Internet of 

Things betreft heeft Bosch zichzelf tot doel gesteld om een van 

de grootste multinationals te worden op dit gebied.

www.bosch.be

Bringme
Bij welke webshop je ook bestelt, je kan écht alles laten leveren 

via Bringme. Niet alleen is élke koerier welkom in de Bringme Box, 

ook lokale handelaars en diensten maken er handig gebruik van. 

Dankzij Bringme heb je toegang tot alle mogelijke producten en 

diensten. Je regelt alles via de Bringme App. Bringme is open 

source en kan dus voor veel meer gebruikt worden dan het leve-

ren van pakketjes. Ook voor elke B2B-levering is niets handiger 

dan de Bringme Box.

www.bringme.com

Chevin Fleet Solutions
Chevin Fleet Solutions is dé leverancier van fleet management of 

vloot beheer software voor het beheer van middelgrote en grote 

vloten, zowel nationaal als internationaal.  Met FleetWave behe-

ren de Chevin klanten hun vloot en assets van A tot Z, worden 

de meeste beheer processen geautomatiseerd met als uiteinde-

lijk resultaat meer efficiëntie en een daling van de vloot kosten. 

Het uitwisselen van data tussen FleetWave en zowel interne als 

externe systemen verloopt volledig volgens de laatste moderne 

technologieën.

www.chevinfleet.com

D’Ieteren
D’Ieteren zorgt naast de distributie in België van de voertuigen 

van de groep Volkswagen ook voor de distributie van wisselstuk-

ken en accessoires en zorgt eveneens voor de verkoop van twee-

dehandsvoertuigen (My Way). Via D’Ieteren Finance worden ook 

verhuurdiensten op lange termijn aangeboden samen met een 

volledige waaier van autofinancieringen, terwijl D’Ieteren Sport 

tweewielers verdeelt, voornamelijk van het merk Yamaha.

www.dieteren.com

DGI
Of het nu over een allround magazijn gaat, over een kantoor-

ruimte, over een winkelruimte, een nieuw pand om uw brasserie 

te huisvesten, een ruime parking of een multifunctioneel bouwter-

rein, DGI helpt u om uw vastgoedtransactie tot een goed einde te 

brengen. DGI beheert uw dossier, regelt de contracten en advi-

seert ook bij de waardebepaling van het vastgoed. Daarenboven 

zoeken zij ook huurders en prospecteren zij actief zelf op vraag 

van de klant.

www.dgi.immo

Partnership Vleva

Omdat internationalisering voor het VIL 

belangrijker wordt, is het VIL lid geworden 

van het Vlaams-Europees verbindings-

agentschap (Vleva). Vleva is een publiek-

private vzw die gaat voor meer Europa in 

Vlaanderen en meer Vlaanderen in Europa.

Europa is meer en meer ons binnenland 

en daarom moet Vlaanderen nauw betrok-

ken zijn bij het Europese beleid. Zowel 

de Vlaamse overheid als het middenveld 

spelen hier een belangrijke rol. Vleva werd 

daarom in 2006 opgericht als brug tussen 

Europa en Vlaamse lokale overheden, het 

middenveld en de Vlaamse overheid.

Door zijn lidmaatschap krijgt het VIL een 

betere toegang tot het Europese beleid 

via het informatieplatform en netwerk dat 

Vleva biedt.

http://www.abeka.be
http://www.andiprim.be
http://www.bdmyshopi.com
http://www.bosch.be
http://www.bringme.com
http://www.chevinfleet.com
http://www.dieteren.com
http://www.dgi.immo
www.vil.be
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Nieuwe VIL leden - vervolg

Elia
Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elek-

triciteit en is als dusdanig van cruciaal belang voor de economie 

en de consument. Door hun geografische ligging in het hart van 

Europa, is Elia ook een essentiële speler op de energiemarkt en 

binnen het geïnterconnecteerde elektriciteitsnet. Daarnaast is Elia 

ook actief in de terugkoop van groenestroomcertificaten en een 

rationeel energiegebruik, en biedt het zijn ervaring als transmis-

sienetbeheerder aan derden aan.

www.elia.be

Globis
Globis automatiseert sinds 1999 als software leverancier de be-

drijfsprocessen van logistieke dienstverleners. Het Globis aanbod 

omvat een state-of-the-art oplossing gebaseerd op de nieuwste 

technologieën die de onderliggende processen efficiënter maken. 

De Globis Enterprise Suite bestaat o.a. uit functionele modules 

voor Consignment Management, Billing, Warehouse Manage-

ment, Cross Docking, 3PL/4PL en technische modules voor EDI, 

Output Management, Workflow Management en Business Intel-

ligence.

www.globis.be

Leyton
Leyton, een belangrijke speler in bedrijfsadvies, begeleidt haar 

klanten in de verbetering van hun economische, financiële en so-

ciale performantie, om hen op die manier te helpen bijkomende fi-

nanciële middelen vrij te maken en dit op een duurzame en veilige 

manier. De dienstverlening omvat 4 kerndomeinen: financiering 

van innovatie, aankopen, sociale lasten en analyse van de payroll, 

alsook fiscaliteit en subsidies rond investeringen.

www.leyton.com

Nuscience Belgium
Nuscience Group is de belangrijkste partner voor diervoederpro-

ducenten over de hele wereld. Ze zijn een wereldwijde speler in 

premixen, concentraten, nutritionele concepten en voederaddi-

tieven in de diervoederindustrie. Nuscience Group heeft ongeveer 

1000 medewerkers in dienst en levert haar producten in meer 

dan 80 landen. Zij genereert een jaarlijkse omzet van meer dan  

€ 450 miljoen en heeft 12 productielocaties. Hun toewijding om 

de kennispartner bij uitstek te zijn in dierlijke voeding en gezond-

heid staat garant voor kwaliteit en topprestaties.

www.nusciencegroup.com

Peters Transport
Peters Transport behoort tot de La Lorraine Bakery Group, waar-

voor zij de logistieke activiteiten verzorgen. La Lorraine Bakery 

Group is marktleider op de Belgische markt met een gespeci-

aliseerde verkooporganisatie per kanaal: retail, foodservice en 

artisanale bakkerij. La Lorraine beschikt over een fijnmazig dis-

tributienet tot in de kleinste uithoeken van België en daarbuiten 

en biedt een breed assortiment in alle mogelijke technologieën 

van dagvers tot diepvries, van deeg, al dan niet voorgerezen, tot 

gedeeltelijk en volledig gebakken.

www.llbg.com

PTV België
De PTV Group optimaliseert en plant alles wat mensen en goe-

deren beweegt, van transportroutes en distributiestructuren tot 

autoverkeer en openbaar vervoer. Hun aanbod omvat software, 

gegevens, inhoud, advies en onderzoek. Hierbij staan verkeers-

veiligheid, klimaatbescherming en toekomstbestendige mobili-

teitsconcepten centraal en is er een belangrijke rol weggelegd 

voor de oplossingen van PTV op het vlak van transportlogistiek, 

verkeersplanning en verkeersmanagement, ook in realtime.

www.ptvgroup.com

Shanks
Shanks is een leidend afvalbedrijf, georiënteerd op service en 

duurzaamheid. In België is Shanks één van de vijf grootste indus-

triële spelers op het vlak van milieubeheer. De groep is opgesplitst 

in een aantal regio’s en telt meerdere filialen die al decennialang 

actief zijn op het vlak van afvalbeheer en industriële reiniging. 

Shanks biedt een totaalpakket op het gebied van milieudienst-

verlening en voert voor zijn installaties en activiteiten een actief 

beleid van duurzame ontwikkeling.

www.shanks.be

TGW Benelux
TGW Benelux behoort tot de Britse TGW Group, wereldwijd 

marktleider als systeem provider voor hoogdynamische, geau-

tomatiseerde totaaloplossingen in de logistiek. Sinds 1969 biedt 

TGW Logistics Group klantspecifieke oplossingen voor interne 

logistiek, gaande van kleinere material handling toepassingen tot 

complexe logistieke distributiecentra. Om haar positie in Europa 

en het sterke groeitraject in de Benelux te verstevigen werd re-

cent een kantoor in de Benelux opnieuw geopend.

www.tgw-group.com

TVM Belgium
TVM Belgium is een zelfstandig en internationaal opererend ver-

zekeraar, gespecialiseerd in verzekeringen voor de transportsec-

tor. TVM richt zich hierbij enkel tot ondernemingen en niet tot 

particulieren. TVM Belgium is reeds 25 jaar actief op de Belgische 

markt en behoort ondertussen bij de top 3 transportverzekeraars 

van België. Zij bieden verzekeringspakketten aan vanuit het alles-

aan-één-loket-principe waarbij verder gedacht wordt dan enkel 

de specifieke verzekeringen voor de transportondernemers en 

beroepschauffeurs. 

www.tvm.be

Topa Packaging
Topa Packaging is een toonaangevende organisatie met ruim 90 

jaar ervaring op het gebied van verpakkingsontwikkeling en ver-

pakkingsinnovatie. Met een vooruitstrevende blik op het gebied 

van transportverpakkingen leveren zij innovatieve en klantspeci-

fieke verpakkingsoplossingen. Naast innovatie hechten zij veel 

waarde aan kwaliteit, deskundigheid, flexibiliteit, commitment en 

klantgericht handelen.

www.topapackaging.be

WRH Global Belgium
Als dochter van de Zwitserse holding WRH, biedt WRH Global 

Belgium totaaloplossingen voor de automatisering van uw onder-

neming, vanaf het inpakproces tot in het magazijn. WRH Global 

Belgium staat garant voor een compromisloze productkwaliteit. 

Het succes van hun realisaties is het gevolg van hun permanente 

bekommernis om tegemoet te komen aan de strenge vereisten 

van de klanten op het vlak van technologie, kwaliteit en levens-

duurkost.

www.wrh-global-belgium.com

http://www.elia.be
http://www.globis.be
http://www.leyton.com
http://www.nusciencegroup.com
http://www.llbg.com
http://www.ptvgroup.com
http://www.shanks.be
http://www.tgw-group.com
http://www.tvm.be
http://www.topapackaging.be
http://www.wrh-global-belgium.com
www.vil.be



