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VOORWOORD
Kijkt u al uit naar Sinterklaas? Kijkt u al uit naar Kerst?

Wij kijken uit naar de 4de editie van onze tweejaarlijkse VIL-
Summit op 30 november aanstaande in Kinepolis Antwerpen.

Het een jaar geleden gekozen onderwerp ‘The human factor’ 
blijkt vandaag meer dan ooit actueel te zijn. Kranten en 
tijdschriften laten niet na doemscenario’s neer te schrijven 
over de robotisering van onze maatschappij. Wereldvermaarde 
instituten zoals het MIT beweren zelf dat artifi ciële intelligentie 
mannen overbodig maakt. Dit zal misschien een vreugdekreet 
opleveren bij de echte die-hard feministen, maar zo een vaart zal 
het niet lopen.

Wil u weten of digitalisering gezien moet worden als een 
opportuniteit, dan wel als een bedreiging?

Bij deze een warme oproep – vooral aan de mannen – om in te 
schrijven voor de VIL-Summit.

De laatste 30 plaatsen roepen om een zitje.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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NACATRANS
STATUS AFGEROND

Transportbedrijven hebben weinig 

of geen zicht op kosten en kosten-

structuren. Op vraag van de sector 

legde VIL in het project Nacatrans 

(Nacalculatie Transport) een 

methodiek vast en ontwikkelde het 

een eenvoudige rekentool die de 

effectieve rendabiliteit weergeeft 

op het niveau van de transport-

opdracht. De resultaten van dit 

project werden op 12 september 

voorgesteld tijdens het succesvolle 

slotevent op het Circuit Zolder.

Het project Nacatrans komt tegemoet 
aan een dringende nood die leeft bij de 
kleine en middelgrote transportbedrij-
ven om zicht te krijgen op gemaakte 
kosten. In tegenstelling tot grotere 
transporteurs beschikken zij minder 
over de knowhow en middelen om ex 
post calculatiefunctionaliteiten in de 
bouwen in hun IT-systemen. 
VIL ontwikkelde daarom een laag-
drempelige rekentool, die eenvoudig te 
implementeren, gebruiksvriendelijk en 

makkelijk te interpreteren is. Een goed 
inzicht in opbrengsten, kosten en waar 
die ontstaan, helpt bedrijven om de 
juiste keuzes te maken met betrekking 
tot werk, na te streven klanten en 
prijszetting.

“Nacalculatie in transport bevestigt niet 
alleen het buikgevoel maar soms ook 
nog veel meer zaken die men in eerste 
instantie onderschat. Denken we hier 
maar aan de impact van time slots op 
laad- en losinstallaties en de congestie 
op de wegen”, vertelt projectdeelnemer 
Serge De Wolf van Trafuco.

Van ruwe data tot waardevolle 

kennis

Positief is de vaststelling dat de meeste 
transportbedrijven geïnvesteerd 
hebben in automatisering en over grote 
hoeveelheden data beschikken. De 
keerzijde is echter dat deze ruwe data 
vaak niet geschikt zijn om nacalculatie 
op te zetten. Bij meer dan de helft van 
de deelnemende bedrijven waren de 
activiteiten die de boordcomputer regis-
treert, niet te linken aan de transportop-
drachten die worden bijgehouden in het 
Transport Management Systeem (TMS). 
Een andere vaststelling is dat chauf-
feurs het vaak niet al te nauw nemen 
met het correct en tijdig registreren van 
activiteiten in hun boordcomputer.

Wake-up call

Dit project mag gelden als een wake-up 
call naar de sector om systemen 

zodanig in te richten en te gebruiken 
dat ze data opleveren die bruikbaar 
zijn voor business intelligence toe-
passingen, zoals nacalculatie. Bij 
bedrijven waar de data wel aan de 
vereisten voldoen, kon het nut en de 
toegevoegde waarde van de rekentool 
worden vastgesteld.

Informatie wordt pas echt waardevol 
wanneer ze omgezet kan worden in 
kennis, zodat deze kennis gebruikt kan 
worden voor bijsturing. Uit de analyse 
met de rekentool kan bijvoorbeeld 
blijken dat de diensten die een bedrijf 
uitvoert voor een bepaalde klant, 
helemaal niet zo rendabel zijn als 
gedacht, dat lossen of laden op één 
specifieke site van een klant steeds 
hogere kosten genereert dan op andere 
sites. Oranje of rode knipperlichten 
kunnen ook wijzen op te lage tarieven, 
bijvoorbeeld bij klanten die al van 
generatie op generatie klant zijn, en 
waar tarieven destijds vanuit de buik 
waren afgegeven, en sindsdien enkel 
maar geïndexeerd werden.

Deelnemers

Andiprim, Avantida, Colfridis, Globis, 
Group GTS, Hertsens, Magellan 
Logistics, TDL Group, Trafuco.

PROJECTEN



 3

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.VIL.BE

CROWD 
LOGISTICS
STATUS AFGEROND

Pakjes laten leveren door burgers 

via online platformen is op dit 

moment niet duurzaam. Chauffeurs 

rijden te veel kilometers specifiek 

voor één pakje. Dat blijkt uit de 

resultaten van het project ‘Crowd 

Logistics’, die VIL op 25 oktober 

2017 voorstelde in de New Zebra 

in Gent. Bovendien neigt de markt 

vrij snel naar een monopolie van 

het snelst groeiende platform en 

dienen misbruiken beteugeld te 

worden. Het is een uitdaging voor 

de overheid om de deeleconomie in 

de juiste richting te sturen.

De deeleconomie is ontegensprekelijk 
in opmars en zal een belangrijke 
plaats innemen in de economie van 
de toekomst. VIL heeft, samen met elf 
bedrijven, de logistieke toepassingen 
in de deeleconomie onderzocht. De 
business modellen van de eerste 
belangrijke logistieke spelers werden 
onder de loep genomen en, in samen-
werking met de VUB, werd nagegaan 

wat de maatschappelijke impact is 
van crowd logistiek in vergelijking met 
dienstverlening door een professioneel.

Deeleconomie niet duurzaam

Bij de impactanalyse werd rekening 
gehouden met CO2-uitstoot, lucht-
vervuilende emissies, geluidsoverlast, 
ongevallen en congestie. Verrassend 
genoeg scoort crowd logistiek uit 
ecologisch oogpunt ondermaats. 
32.50% van de leveringen die parti-
culieren maken, gebeuren met een 
omweg van meer dan 15 minuten. De 
gemiddelde rit van een crowd koerier 
moet per levering vijfmaal korter zijn om 
de maatschappelijke impact van een 
professionele logistieke dienstverlener 
te benaderen. Naast kortere ritten is 
ook een hoger aantal pakjes per rit een 
noodzakelijk verbeterpunt.

“Duurzaamheid is meer dan alleen maar 
ecologisch. Het gaat in de eerste plaats 
over de duurzaamheid van het business 
model, en dat voor én de chauffeurs, én 
de verzenders én de platform provider”, 
zegt Hans Robben, Network Innovation 
Manager Parcels bij bringr. “Voor bringr 
was het interessant om deel te nemen 
aan dit project ten eerste om mee te 
kunnen zijn met de laatste ontwikke-
lingen in de crowd sourcing markt in 
België, en ten tweede omdat we ook 
een objectivering kregen over het 
duurzame aspect van crowd logistiek.”

Nood aan regelgeving

Nieuwe economieën dienen omarmd 
en gestimuleerd te worden. Zo heeft de 
Belgische overheid de eerste stappen 
gezet om hiervoor een reglementair 

kader te creëren. In ons land kan 
men nu tot 5.000 euro bruto per jaar 
verdienen via sociale platformen, aan 
een verlaagd belastingtarief van 10% 
en zonder sociale bijdragen. Vanaf 
volgend jaar wordt dit 6.000 euro en 
belastingvrij. Waakzaamheid is echter 
geboden om misbruiken en oneerlijke 
concurrentie aan banden te leggen. 
Cruciaal bij de deeleconomie is een 
gecoördineerde aanpak van de digitale 
platformen.

Weg vooruit

Indien we de deeleconomie willen 
ondersteunen, zullen inspanningen 
van overheidswege noodzakelijk zijn, 
maar dienen ook de verschillende 
stakeholders hun verantwoordelijkheid 
op te nemen. “Mits de nodige intelli-
gentie wordt ingebouwd, kunnen de 
digitale platformen een belangrijke rol 
spelen om niet alleen efficiënt, maar 
ook duurzaam en sociaal verantwoord 
te werken. Er is in ieder geval een 
enorm potentieel aan particulieren 
bereid om de functie van koerier op 
te nemen. Voor werklozen kan het een 
vorm van integratie betekenen, voor 
gepensioneerden sociaal contact en 
voor studenten een financieel steuntje 
in de rug”, aldus VIL projectleider Jan 
Merckx.

Deelnemers

BD myShopi, bpost, Bringme, Colruyt/
DreamLand, DHL Parcel, GLS, Kariboo, 
Mondial Relay, MTL/Vengo, P&G en 
Trimble.

www.vil.be
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EXOSKELETONS
STATUS IN OPSTART

De opkomst van 

bionische technologie 

zoals o.a. ‘wearables’ en 

‘exoskeletons’ verlegt de 

grenzen van de huidige 

fysieke barrières van de 

mens. Deze draagbare 

robotpakken geven het 

menselijk lichaam een 

boost m.b.t. kracht en 

uithoudingsvermogen. Tegenwoordig worden ze reeds 

ingezet bij revalidatieprocessen (in de gezondheidszorg) 

en ook in de industrie bij het hanteren van zware 

gereedschappen.

Met het project ‘Exoskeletons in Logistics’ gaat VIL onder-
zoeken hoe deze technologie in de logistiek gebruikt kan 
worden. Het project zal logistieke taken die in aanmerking 
kunnen komen in kaart brengen en een mapping maken van 
de verschillende inzetbare exoskeleton-oplossingen.

Doelgroep

Het project richt zich voornamelijk op verladers en logistieke 
dienstverleners met handling-activiteiten (picking, conso-
lideren, laden/lossen, verpakken, sorteren, …), EDC’s en 
fulfi lment centra, grondafhandelaars op de luchthaven 
(cargo en bagage), terminal- en havenoperatoren, actief in 
stukgoed.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)

CAMBION
STATUS IN OPSTART

Kunnen en willen bedrijven 

hun transportmiddelen 

delen op momenten dat 

ze deze niet gebruiken om 

kosten te reduceren en 

extra omzet te genereren? 

Deze vraag staat centraal 

in het nieuwe project 

Cambion. VIL wil onder-

zoeken of het principe van autodelen ook toe te passen 

is in de logistieke sector door middel van fl eet sharing.

Het project zal de huidige stand van zaken, eventuele 
belemmerende factoren (verzekering, aansprakelijkheid,…) en 

de praktische randvoorwaarden in kaart brengen en nagaan 
wat het ideale samenwerkingsmodel is, inclusief juridische 
vereisten. Het concept zal tot slot getest worden bij de 
projectdeelnemers.

Doelgroep

Dit project focust zowel op eigen vervoer als vervoer voor 
rekening van derden en richt zich tot logistieke dienstverle-
ners en transportbedrijven, verladers met een eigen vloot en 
technologie / platform providers.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

LSI INDEX
STATUS IN OPSTART

Duurzaamheid is veel meer 

dan CO
2
-reductie. Duurzame 

logistiek gaat op een verant-

woorde manier om met energie, 

infrastructuur en grondstoffen 

en zet deze zodanig in dat de 

logistiek van vandaag geen 

hypotheek legt op de maat-

schappij van morgen. Met het 

project ‘Logistics Sustainability 

Index’ (LSI) wil VIL een krachtig 

hulpmiddel aanreiken aan bedrijven om hen een inzicht 

te verschaffen in de algemene duurzaamheids-

performantie van hun logistieke activiteiten.

LSI kan gezien worden als een primeur aangezien er nog 
geen standaard bestaat voor duurzaamheid. De kracht van 

LSI ligt dan ook in de benchmark die bedrijven van binnenuit 
zal stimuleren om trajecten op te starten om hun duur-
zaamheid te verbeteren, zich aldus te onderscheiden of te 
positioneren en zo bij te dragen tot de verdere profi lering van 
Vlaanderen als een duurzame logistieke topregio in Europa.

Doelgroep

Dit project richt zich tot alle bedrijven en instanties die direct 
of indirect logistieke activiteiten uitoefenen en die zich willen 
onderscheiden of positioneren op het vlak van duurzaamheid: 
transportbedrijven en logistieke dienstverleners, verladers 
en retailers met en zonder eigen logistieke assets, bouw-
bedrijven, expeditiebedrijven, lokale en openbare besturen 
(steden, gemeenten, havens,…) en Lean and Green bedrijven, 
die al getoond hebben duurzaamheid hoog in het vaandel te 
dragen.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN 
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Eva Gezels (eva.gezels@vil.be)

mailto:luc.pleysier@vil.be
mailto:steve.sel@vil.be
mailto:eva.gezels@vil.be
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In aanwezigheid van de pers en 

bezoekers op de beurs Transport & 

Logistics 2017 lanceerde VIL op 

dinsdag 17 oktober het adviespunt 

Multimodaal.Vlaanderen. 

Multimodaal.Vlaanderen is een 

nieuwe unit onder VIL die bedrijven 

zal informeren, sensibiliseren en 

begeleiden bij het bepalen van de 

meest optimale vervoerskeuze(s).

Multimodaal.Vlaanderen moet bij 
bedrijven een ‘mental shift’ op gang 
brengen en de toekomstige groei 
van het goederenvervoer voor een 
stuk opvangen door een effi ciënte 
inzet van verschillende vervoersmodi. 
Door vervoer over de weg, het water, 
het spoor, de lucht en via pijpleiding 

geïntegreerd, fl exibel en duurzaam in 
te zetten, zal de bestaande en toe-
komstige infrastructuur en capaciteit 
effi ciënter benut worden.

“Wij geloven sterk in bedrijfsoverstij-
gende samenwerking als hefboom naar 
minder lege en beter gevulde voer- en 
vaartuigen. Het adviespunt zal daarom 
regionaal, per sector of op basis van 
supply chain karakteristieken communi-
ties organiseren om goederenstromen 
maximaal te bundelen”, aldus Unit 
Manager Multimodaal.Vlaanderen, 
Peter Lagey.

Met ‘Connecting Minds’ als lijfspreuk, 
zal Multimodaal.Vlaanderen verladers, 
logistieke dienstverleners, KMO’s, 

alsook grote en internationale bedrijven 
benaderen en samenbrengen met één 
duidelijke doelstelling: de openheid 
en bereidheid om samen te werken en 
alternatieven te zoeken die leiden tot 
concrete acties en verandering op het 
terrein.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)
www.multimodaal.vlaanderen

LANCERING MULTIMODAAL.VLAANDEREN

BLOCKCHAIN
STATUS IN OPSTART

In dit project gaat VIL 

op zoek naar de meer-

waarde van blockchain 

technologie in logistieke 

toepassingen. De focus 

wordt gelegd op drie 

sectoren waar een 

veilige supply chain 

hoge prioriteit is, 

namelijk voeding, chemie en life science. Er wordt ook 

nagegaan hoe blockchain zich verhoudt ten opzichte 

van state-of-the-art track & trace oplossingen voor die 

sectoren.

Dit project moet een basis geven voor enerzijds een 
verhoging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het 
dataverkeer in de supply chain en anderzijds op hetzelfde 
moment de mogelijkheid bieden om kostenbesparend te 
werken.

Doelgroep

Het project richt zich in de eerste plaats, maar niet uitslui-
tend, tot de verschillende actoren binnen de logistieke keten 
van de doelsectoren, en met name producenten/verladers, 
logistieke dienstverleners, distributeurs en transporteurs.

OOK INTERESSE OM DEEL TE NEMEN 
OF MEER WETEN?
CONTACTEER
Jan Merckx (jan.merckx@vil.be)

mailto:peter.lagey@vil.be
http://www.multimodaal.vlaanderen
mailto:jan.merckx@vil.be
www.multimodaal.vlaanderen
www.vil.be
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LOGILAUNCH
Dit najaar startte VIL met logiLAUNCH®, een nieuw 

initiatief voor startups in de logistieke sector. Op 

woensdag 20 september vond het eerste logiLAUNCH 

event plaats in samenwerking met Start it @KBC in 

Leuven. Negentien enthousiaste startups stelden 

zichzelf voor in een pitch van één minuut aan de 

aanwezige VIL leden, gevolgd door een geslaagde 

matchmaking ronde.

Met logiLAUNCH® wenst VIL logistieke startups in contact te 
brengen met logistieke dienstverleners, verladers en retailers 
en hen zo een marktplaats te bieden.

Dank aan onze gastsprekers: Dirk Lievens (KBC), Elke De 
Rijck (Innovatiecentrum) en Jean Verheyen (Nallian) voor hun 
interessante bijdragen.

WAS U ERBIJ?

VIL organiseerde op dinsdag 3 oktober voor zijn leden 

een bedrijfsbezoek bij Lineas in Antwerpen. De deel-

nemers kregen een rondleiding in de Main Hub en 

het rangeerstation Antwerpen Noord, het 2e grootste 

rangeerstation in Europa.

De doelstelling van Lineas is om hard in te zetten op de 
“Modal Shift”, zowel in Vlaanderen als ver daarbuiten. Met de 
slogan “Let’s Modal Shift” wil Lineas het marktaandeel van 
het spoor tegen 2020 vergroten van 8% naar liefst 15%.

Het zal de komende jaren zeker aandacht besteden aan de 
‘last-mile-delivery’ en het fl exibeler maken van de rijpaden.

Onder een stralende zon brachten de deelnemers een bezoek 
aan het rangeerstation, waarbij de ingewikkelde rangering 
van de goederentreinen (splitsen en samenstellen) voor velen 
een indrukwekkende en vooral nieuwe ervaring was.

Wij danken het Lineas team voor hun gastvrije ontvangst en 
hun zeer boeiende rondleiding.

BEDRIJFSBEZOEK LINEAS
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VIL SUMMIT 2017
De VIL Summit staat deze editie stil bij de rol van de mens in 
industrie 4.0. Welke effecten zullen automatisering en digita-
lisering hebben op de mens in de logistieke sector? Moeten 
we bang zijn voor het verdwijnen van jobs?

VIL brengt op 30 november topsprekers samen om hun visie 
te geven over ‘the human factor’ in de supply chains van de 
toekomst.

Mis dit event niet en boek uw plaats via www.vil-summit.be.

VIL was in oktober naar goede gewoonte opnieuw 

aanwezig op de beurs Transport & Logistics 2017 in 

Antwerp Expo. Als speerpuntcluster logistiek kon VIL 

hier uiteraard niet ontbreken.

Dit jaar kozen we voor een grotere stand op een zeer centrale 
ligging. Maar liefst 74 VIL leden waren ook present en kregen 

van ons een ‘Lid van VIL’-display aangeboden om op hun 
stand te plaatsen.

De lancering van Multimodaal.Vlaanderen en de voorstelling 
van de nieuwste projecten, konden op veel interesse van de 
aanwezige beursgangers rekenen. De beurs was voor VIL 
zonder twijfel een topeditie!

TRANSPORT & LOGISTICS 2017

CHARTER DUURZAME 
LOGISTIEK
In amper drie maanden tijd ondertekenden 144 bedrijven het 
VIL Charter Duurzame Logistiek. Hiermee verklaren onderne-
mers in Vlaanderen dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel 
dragen en engageren ze zich om duurzame logistiek op een 
proactieve manier te integreren in de bedrijfsvoering.

VIL wil als logistieke Speerpuntluster de competitiviteit van 
bedrijven in de sector in Vlaanderen verhogen door duurzame 
en innovatieve concepten en technologieën te implemente-
ren.

Benieuwd welke bedrijven het charter al ondertekenden? 
Neem dan snel een kijkje op:
www.vil.be/charter-duurzame-logistiek.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Steve Sel (steve.sel@vil.be) 
Eva Gezels (eva.gezels@vil.be)

CHARTER
DUURZAME
LOGISTIEK

http://www.vil-summit.be
http://www.vil.be/charter-duurzame-logistiek
mailto:steve.sel@vil.be
mailto:eva.gezels@vil.be
www.vil.be
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NIEUWE LEDENDATUMPRIKKERS

DENTAL PROMOTION & INNOVATION
www.dentalpromotion.be
Dental Promotion & Innovation is een familiebedrijf gespe-
cialiseerd in de verkoop en onderhoud van het equipment 
voor tandartsen, ziekenhuizen en universiteiten. Met een 
klantenbestand van 18.000 tandartskabinetten is het 
bedrijf de nummer 1 op de Belgische markt. Verder is DPI 
actief in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland.

KVG-TRANS
www.kvgtrans.be
KVG-Trans is een jong transportbedrijf. Het bedrijf biedt een 
zo optimaal mogelijke service door gebruik te maken van 
een Track & Trace systeem dat ten allen tijde de locatie en 
wachttijden van de chauffeurs opvolgt. Bovendien zijn alle 
wagens uitgerust met een CMR-scanner om de klant sneller 
van transportdocumenten te voorzien.

NAVITRANS
www.navitrans.eu
NaviTrans is een ontwikkelaar van software voor logis-
tieke dienstverleners. NaviTrans, gebaseerd op Microsoft 
Dynamics NAV, is een zeer complete software, gemaakt voor 
de industrie, ontworpen voor efficiëntie. De software vertaalt 
de complexe realiteit van transporteurs, forwarders en 
andere logistieke dienstverleners in makkelijk controleerbare 
processen.

STINT
www.stintum.com
Stint Urban Mobility ontwerpt en produceert elektrische 
vrachtvoertuigen (actieradius tot 100 km, 500kg laadvermo-
gen) voor het stedelijk gebied. De Stint werd in 2011 ontwik-
keld als voertuig voor buitenschoolse opvangorganisaties. 
Inmiddels worden ze gebruikt voor verschillende toepassing- 
en: stadslogistiek, gemeentelijk stadsonderhoud en perso-
nenvervoer.

VANDERSANDEN GROUP
www.vandersanden.be
Vandersanden Group is het grootste baksteen producerende 
familiebedrijf in Europa en één van de belangrijkste interna- 
tionale spelers in de bouwmarkt. Het bedrijf is gespeciali-
seerd in de productie van gevelstenen, geveloplossingen en 
kleiklinkers, zoals o.a. de E-Board®, een geveloplossing met 
hoogwaardige isolerende aspecten en Zero®, een gepaten-
teerde baksteen voor voegloos metselwerk.

VAN PELT
www.vanpelt.be
Van Pelt is al meer dan 60 jaar handelaar in bouwmaterialen 
en tegels. Van Pelt maakt deel uit van de Adimat – Bouw-
puntgroep. De Bouwpunt groep bundelt de krachten van ver-
schillende bouwmaterialenwinkels. Door deze samenwerking 
kan Van Pelt aan klanten niet alleen een ruimer assortiment 
en betere voorwaarden aanbieden, maar ook steeds een 
snelle levering verzekeren.

SUMMIT 2017
30 NOVEMBER 2017

KINEPOLIS ANTWERPEN

De VIL Summit 2017 belooft een inspirerende dag te worden 
met topsprekers Steven Van Belleghem, Rik Torfs, Ignace Van 
Doorselaere, Marleen Deleu, Jo De Wolf, Luc de Baets en 
Peter De Keyzer. Met ‘The Human Factor’ als centraal thema 
gaan we op zoek naar welke rol de mens te spelen heeft in de 
logistiek van morgen.

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER
14 DECEMBER 2017

CLUBHUIS RYCB, LINKEROEVER

VIL nodigt alle leden die lid werden in 2017 uit voor een 
informele get-together. Maak kennis met elkaar en met enkele 
VIL collega’s bij een hapje en een drankje. Deelnemers krijgen 
bovendien de kans om hun bedrijf voor te stellen tijdens een 
elevator pitch van 60 seconden.

SLOTEVENT FLANDERS RECYCLING HUB
23 JANUARI 2018

TECHNOPOLIS, MECHELEN

VIL startte in 2015 met het ambitieuze project ‘Flanders 
Recycling Hub’. Doel van dit project is een ‘roadmap’ uit te 
stippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale 
recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd 
en weer geëxporteerd worden en hiermee de Vlaamse 
havens op de wereldkaart zetten als aantrekkingspool voor 
materialenstromen en recyclage-activiteiten. Op 23 januari 
2018 worden de projectresultaten voorgesteld.

NIEUWJAARSRECEPTIE
25 JANUARI 2018

HORTA, ANTWERPEN

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt VIL aan het begin van het 
jaar al zijn leden uit voor een gezellige nieuwjaarsreceptie.

LEAN & GREEN AWARD EN STAR UITREIKING 
BENELUX
6 FEBRUARI 2018

TOUR & TAXIS, BRUSSEL

Op dinsdag 6 februari 2018 vindt de eerste gezamenlijke 
Benelux Lean & Green Award en Star uitreiking plaats in Tour 
& Taxis, Brussel. Naast de uitreiking aan Belgische, Neder-
landse en Luxemburgse bedrijven, staan er ook interessante 
lezingen op het programma over duurzaam transport.

SLOTEVENT WIN4TRACK
8 FEBRUARI 2018

TER ELST, EDEGEM

VIL heeft met het project WiN4track onderzocht of de nieuwe 
draadloze en energiezuinige ‘low power wide area networks 
(LPWAN) ook logistieke toepassingen en kansen bieden. De 
projectresultaten worden op 8 februari 2018 voorgesteld.

http://www.dentalpromotion.be
http://www.kvgtrans.be
http://www.navitrans.eu
http://www.stintum.com
http://www.vandersanden.be
http://www.vanpelt.be
www.vil.be



