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1. INLEIDING 

Duurzaamheid is veel meer dan CO2-reductie. Duurzame logistiek gaat op een verantwoorde manier om met 
energie, infrastructuur, grondstoffen alsook mensen en zet deze zodanig in dat de logistiek van vandaag geen 
hypotheek legt op de maatschappij van morgen. 

Aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemen een engagement van eenieder veronderstelt, dus ook van 
de logistieke sector, wil VIL de sector niet alleen sensibiliseren maar ook aanzetten tot een reëel en effectief 
duurzaamheidsbeleid. 

Voor de beoordeling van het duurzaamheidsgehalte van logistieke bedrijven worden een aantal relevante criteria 
gehanteerd, waarbij de opsomming zeker niet limitatief is, zijn onder andere: energieverbruik en -opwekking, 
luchtkwaliteit (zowel CO2 , NOx als fijn stof en andere), impact op de mobiliteit (congestie, verkeersveiligheid, …), 
geluidshinder, duurzaam materialen -en grondstoffengebruik, afval (inzameling, preventie, recycleerbaarheid, 
verpakking, …), betrokkenheid van het personeel en het management. 

2. CONTEXT EN SCOPE 

In februari 2018 startte VIL het collectieve onderzoeksproject “Logistics Sustainability Index” of kortweg LSI. 

Met dit project wil VIL een krachtig hulpmiddel aanreiken aan bedrijven om hen een inzicht te verschaffen in de 
algemene duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten. 

VIL wilt met dit project een model ontwikkelen dat vergelijkbaar is met de World Logistics Performance Index die 
naam en faam geniet, maar geen kwantitatieve duurzaamheidscriteria behelst. VIL wil met dit model een stap 
verder gaan door een score te berekenen op basis van afgebakende criteria die zowel kwalitatief als kwantitatief 
benaderd worden. Deze score weerspiegelt de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van 
een bedrijf in al haar facetten. 

De kracht van de tool ligt dan ook in de benchmark die bedrijven van binnenuit zal stimuleren om trajecten op 
te starten om duurzamer te ondernemen en zich aldus te onderscheiden of te positioneren als duurzame speler 
in de sector. Zo dragen zij bij tot de verdere profilering van Vlaanderen als duurzame logistieke topregio in 
Europa.  

13 bedrijven nemen deel aan het VIL-project, namelijk: Atlas Copco, Carglass, CHEP België, Colruyt Group, 
FrieslandCampina, Frigologix, Havi Logistics, Montea, Ninatrans, Odyssey Logistics, Snel Logistics Solutions, 
Transport Verbeken en Willy Naessens. 

Zie ook: https://vil.be/project/logistics-sustainability-index-lsi/ 

Dit document beschrijft de RFP voor het ontwikkelen, uittesten, valideren en uitdragen van een model dat 
diverse criteria met betrekking tot duurzame logistiek omzet naar een globale duurzaamheidsindex met 
onderliggend dashboard met sub-indices per individueel criterium. De aldus berekende index moet toelaten om 
de duurzaamheidsperformantie van de logistieke bedrijven op te volgen en te benchmarken.  

3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Modelontwikkeling 

Het te ontwikkelen model moet zo volledig mogelijk zijn en tevens ook laagdrempelig met een focus op alle 
logistieke activiteiten van een bedrijf. 
 
1. Identificeren van relevante data per criterium 
2. Toekennen van een wegingsfactor aan elk criterium 
3. Ontwikkelen van een model dat de geselecteerde criteria omzet in een kwantitatieve index  
4. Ontwikkelen van een dashboard met sub-indices per relevant criterium  

https://vil.be/project/logistics-sustainability-index-lsi/
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5. User requirements uitschrijven voor ontwikkeling van een ICT toepassing om het model & dashboard in 
onder te brengen  

6. Testen, bijsturen en valideren van het onder concrete doelen 4 en 5 ontwikkeld model en dashboard bij 
de 13 deelnemende bedrijven. 

 
Een algoritme zal leiden tot een score voor het deelnemende bedrijf. Een barometer met een gedetailleerde 
score of toelichtingsdocument dient te worden voorzien.  

 

3.2. Algemene bepalingen 

VIL wenst voor de realisatie van dit project samen te werken met een partij die zowel de kennis als de tool(s) in 
huis heeft.  

Onder kennis wordt een duidelijke kennis van duurzame logistiek en ervaring met het meten van 
duurzaamheidsperformantie en een aantoonbare ervaring met het opzetten van modellen alsook de 
implementatie ervan  

Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt 
worden na de gunning. 

4. PLANNING EN MILESTONES 

De volledige planning en doorlooptijd van het LSI-project ziet er als volgt uit: 
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Het LSI-project is onderverdeeld in werkpakketten. Het uitbouwen van de LSI-model zit vervat in werkpakket 4 
wat loopt van december 2018 t.e.m. maart 2019 en in werkpakket 5 van april 2019 tot september 2019.  

Tijdens werkpakket 4 moet het model ontwikkeld worden en getest op een eerste dataset van een deelnemend 
bedrijf. 

Na de ontwikkeling van het model volgt werkpakket 5 van april 2019 t.e.m. augustus 2019. Tijdens deze periode 
zal het model worden toegepast op alle deelnemende bedrijven. De aanbieder moet instaan voor aanpassingen 
van het model wanneer zich toch nog problemen zouden manifesteren tijdens het doorrekenen van de index op 
basis van de concrete datasets van alle deelnemende bedrijven.  

Het uitbouwen van het model zal in samenspraak met VIL gebeuren via een aantal brainstormsessies welke reeds 
zullen plaatsvinden in november en met een wekelijkse rapportage van de voortgang door middel van een 
meeting (in de kantoren van VIL), een conference call of een voortgangsverslag via e-mail.  

5. OFFERTE AANVRAAG 

De opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is VIL vzw, gevestigd 
te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW BE 480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt ook gepubliceerd op de website van VIL: www.vil.be 

5.1. Inhoud offerte 

De externe partij bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het project LSI en 
bevat daarnaast minstens: 

• Korte beschrijving van het bedrijf (inclusief omzet, winst en aantal werknemers tijdens het laatste 
boekjaar); 

• Beschrijving van de voorgestelde oplossing; 

• Voorstel van de projectaanpak en de werkverdeling; 

• Budget met overzicht van de voorziene mandagen per projectstap; 

• Beknopte CV’s van de medewerkers van het projectteam; 

• Referenties die relevante logistieke expertise en/of vergelijkbare toepassingen bevatten. 

5.2. Begroting 

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 70.000 Euro all-in 
(exclusief BTW) niet mag overschrijden - (art. 42, §1, 1° a) Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016, art. 90, 1° 
juncto 11, eerste lid, 2° KB Plaatsing klassieke sectoren 18 april 2017). 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van tussentijdse 
acceptaties: 

• Bij opstart: 40% 

• Na afronden van werkpakket 4: 40% 

• Na afronden van werkpakket 5: 20% 

5.3. Timing 

De timing van deze RFP zal volgens onderstaande stappen verlopen. Kandidaat bedrijven dienen deze datums 
steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

Intentieverklaring 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 5 oktober2018 kenbaar te maken aan 
VIL via e-mail (eva.gezels@vil.be). 

Indienen offerte 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 15 oktober 2018 12u via e-mail ingediend zijn. 

http://www.vil.be/
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Offerte bespreking 

Op 19 en 22 oktober 2018 is er de mogelijkheid om de offerte telefonisch of op de kantoren van VIL toe te lichten. 
Aan de bedrijven die indienen wordt gevraagd om deze datums te reserveren als VIL een verduidelijking wenst 
of indien de indiener uit eigen initiatief de offerte wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste 31 oktober 2018 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt de opdracht onmiddellijk 
aangevat. 

5.4. Deliverables 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 bestaan de deliverables uit een aantal onderdelen. Deel 1 tot 6 is het model 
samen met algoritme ontwikkelen voor het bekomen van de score, welke het resultaat is van werkpakket 4 zoals 
hierboven beschreven. 

Deel 2 is het begeleiden van de opdrachtgever en de deelnemende bedrijven tijdens de implementatie en 
doorrekenen van de index tijdens de uitvoering van werkpakket 5 en bijsturen van het model indien nodig. 

5.5. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De externe partij verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt door 
middel van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of elektronisch 
kenbaar maakt aan de externe partij, gerelateerd aan deze RFP of het LSI-project in het algemeen. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 

• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid. 

• Informatie waarvan door de externe expert aangetoond kan worden dat ze reeds bekend was voor het 
doornemen van deze RFP. 

• Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij te geven. 

De externe partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• Strikt vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte en uitvoeren van de 
opdracht. 

• Niet te vermenigvuldigen. 

• Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het opstellen van de 
offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde geheimhoudingsplicht. 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de externe partij vertrouwelijk te 
behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter van 
deze informatie te waarborgen. 

5.6. Intellectuele eigendom 

De Dienstverlener behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, software… 
die in het bezit van de Dienstverlener was voordat de overeenkomst gesloten werd. 

De Opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, software… 
die in het bezit van de Opdrachtgever was voordat de overeenkomst gesloten werd. 

De Dienstverlener erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) software, documenten, 
rapporten, grafische weergaven…dewelke door de Dienstverlener ontwikkeld werden binnen deze 
overeenkomst, exclusief eigendom zijn van de Opdrachtgever, na betaling van de overeengekomen prijs. 
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De Dienstverlener kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het geven van 
presentaties, het voeren van marketingactiviteiten, e.d., tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de Opdrachtgever. 

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de Dienstverlener een 
schadevergoeding van 15.000 Euro per overtreding betalen aan de Opdrachtgever, onder voorbehoud van de 
Opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen als de werkelijk geleden schade voormeld bedrag 
overtreft. 

6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1. Indiening offerte 

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Eva Gezels, Project Leader bij VIL, op het volgende e-mailadres: 
eva.gezels@vil.be. 

Geïnteresseerden dienen hun offerte volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 5 van deze RFP. 

6.2. Evaluatie 

De weerhouden kandidatuurstellingen worden geëvalueerd door een commissie met vertegenwoordigers van 
VIL. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• Kwaliteit van het voorgestelde projectteam 
- Bewezen kennis/ervaring 
- Goed analytisch en synthetisch vermogen 

• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) 
• Budget 
• Manier waarop eventuele bijkomende vragen van de opdrachtgever worden beantwoord 
• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 
• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht 

6.3. Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht, beneden 135.000 Euro, excl. BTW, en rekening houdende met 
Art. 17 § 2, 1°, a WOO 1993, alsook 26 §2, 1°, a WOO 2006, wordt onderliggende RFP gegund op basis van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De opdracht wordt toegewezen ten laatste op 31 oktober 2018 om 12u. 

De publicatie van deze offerteaanvraag houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL behoudt zich het 
recht toe om binnen deze opdracht delen te gunnen. 

6.4. Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan 
ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de exclusieve bevoegdheid van 
de rechtbank van Antwerpen. 

6.5. Contact 

VIL vzw  
Koninklijkelaan 76  
2600 Berchem  
 
Eva Gezels     Karen Simons  
Eva.Gezels@vil.be    Karen.Simons@vil.be 
+32 3 229 05 29/ +32 475 71 22 33  +32 3 229 05 03  

mailto:Eva.Gezels@vil.be
mailto:Karen.Simons@vil.be


 

 

 


