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Voorwoord
2006 is op zijn minst een bewogen jaar geweest voor de logistiek. Zonder al te veel te nuanceren, zou men kunnen
stellen dat in één en hetzelfde jaar de logistiek geëvolueerd is van een sector zonder veel erkenning naar een strategische sector voor Vlaanderen. Een aantal initiatieven ondersteunen deze stelling. Met het wegnemen van het residuair
karakter van het Paritair Comité en de daarmee samenhangende onzekerheid voor de logistieke dienstverlener erkent
de Federale Regering dat logistiek wel degelijk een volwaardige economische sector is. Deze erkenning wordt nog
kracht bijgezet door het initiatief van de Nationale Bank van België om de logistieke sector afzonderlijk te gaan analyseren en becijferen. Kers op de taart is natuurlijk het initiatief van de Vlaamse Regering die de logistiek als basispijler
van het Vlaanderen In Actie plan heeft opgenomen onder de merknaam Flanders Logistics. We durven vermoeden dat
de invloed van het VIL wellicht medebepalend was in de totstandkoming van dit uniek momentum voor de logistiek.
Bovendien is het belangrijk om nu verder te bouwen op dit socio-economisch draagvlak.
Een dergelijke omwenteling voor de logistieke sector is uiteraard goed nieuws voor een sector met een serieuze groeimarge. Het imago en de verdere professionalisering van de sector varen er wel bij. Anderzijds schuilen er wel gevaren
achter de aantrekkelijkheid van de logistiek: velen voelen zich geroepen om iets in de logistiek te doen. Hierdoor zou
het wel eens kunnen dat de vele goedbedoelde initiatieven van voornamelijk organisaties en overheden tot een versnippering van de krachten zouden kunnen leiden. Daarom is het belangrijk dat initiatieven zoals Flanders Logistics
alle energie voor de sector kunnen kanaliseren en dat de sector eenzelfde strategische visie hanteert. Wellicht één
van de grootste bijdragen van het VIL op gebied van visie-ontwikkeling voor deze en de volgende jaren is het concept
van de Extended Gateway®. Dit concept, gebaseerd op het bundelen van stromen en logistieke activiteiten, is erop
gericht om de groeisector logistiek te sturen en te structureren met een voldoende sterk draagvlak binnen een breder
maatschappelijk kader voor Vlaanderen. Extended Gateway® omvat richtlijnen voor alle actoren actief in de logistiek,
van de bedrijven over het maatschappelijk middenveld tot de overheden.
2006 is dan ook het jaar van de doorbraak van de Extended Gateway® geworden. De verderzetting van het onderzoek en de projectwerking rond dit thema is alvast verzekerd voor de volgende jaren. Zoals u zult kunnen zien in dit
jaarverslag is er dit jaar sowieso veel aandacht besteed aan het op gang trekken van de pilootprojectwerking. De
verdere versterking van de projectwerking met bedrijven en organisaties, maximaal ondersteund door eigen kennis en
instrumenten is alvast één van de hoofddoelstellingen voor 2007.
Aangaande promotie werd 2006 gekenmerkt door een vernieuwing van formaat: de eigen VIL-missie. De eerste
VIL-missie had als bestemming Japan en was zeer succesvol. Het VIL is vast van plan om de ingeslagen weg van
de eigen VIL-missies verder te bewandelen. Ook de banden met Flanders Investment & Trade werden nog sterker
aangehaald in 2006.
We zullen nooit weten hoeveel, maar we weten wel zeker dat de niet-aflatende inzet van eenieder betrokken bij
het VIL ergens zijn effect heeft gehad op de gunstige evolutie van de logistiek in Vlaanderen. Dank aan alle VILsympathisanten.

Danny Van Himste	Alex Van Breedam
Voorzitter	Algemeen Directeur
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Extended Gateway Vlaanderen:
het wervend project
voor logistiek Vlaanderen
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Gateway

Extended Gateway Vlaanderen: het wervend project voor logistiek Vlaanderen
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Logistiek is een volwaardige economische
sector voor Vlaanderen. Meer nog, het is
wellicht één van de belangrijkste sectoren

met, naar schatting, meer dan 300.000 tewerkgestelden, die instaat voor meer dan
9% van de totale “omzet” van Vlaanderen. Bovendien is het nog één van de weinige
sectoren waarin de werkgelegenheid gestaag blijft groeien. Een sector met zoveel
groeiambities moet zichzelf een duidelijke maatschappelijke missie en uitdaging stellen: 
economische groei en werkgelegenheid realiseren zonder een evenredige toename van de
maatschappelijke hinder. Extended Gateway® is een integraal concept dat deze  ambitie
moet helpen waarmaken en biedt tegelijk ook een sterke kapstok om de toekomst van
logistiek Vlaanderen vanuit verschillende maatschappelijke perspectieven aan op te hangen.

Inleiding
Vlaanderen kan niet meer om de logistiek heen. Meer
nog, logistiek is in een paar jaar uitgegroeid tot één van de
strategische sectoren van Vlaanderen. Waar het vroeger
beschouwd werd als een noodzakelijke kost voor transport
en opslag, begint Vlaanderen in te zien dat de logistiek een
volwaardige sector is, steeds meer gebaseerd op kennis
en unieke expertise.
Als strategische sector met grootse ambities voor
Vlaanderen, is de logistieke sector het aan zichzelf verplicht om een duidelijke maatschappelijke missie te hebben. Creatie van werkgelegenheid is hierbij uiteraard een
hoofddoelstelling, maar niet met onbeperkte vrijheidsgraden. Immers, logistiek moet met heel wat maatschappelijke randvoorwaarden rekening houden, waaronder
de schaarsheid aan bedrijventerreinen en de ruimtelijke
ordening, het milieu en de Kyoto-norm, de mobiliteit en de

werkgelegenheid. De uitdaging voor logistiek Vlaanderen
is om binnen deze krijtlijnen verder te groeien als logistieke
topregio zonder daarbij een evenredige toename van de
maatschappelijke hinder te veroorzaken. Om deze missie
te realiseren en de uitdaging aan te gaan, is een leidraad,
een integraal concept nodig. Dat concept heet Extended
Gateway®. Het biedt een overkoepelende en richtinggevende strategie voor alle actoren uit de sector, van
de Vlaamse tot de lokale overheid, van de infrastructuur
operatoren tot de individuele bedrijven.
In wat volgt wordt uitgelegd waarom nu net Vlaanderen een
logistieke topregio moet zijn, wat het Extended Gateway®
concept inhoudt, voor wie het belangrijk is en wat er in de
nabije toekomst zal moeten gebeuren om Vlaanderen op
de wereldkaart van de logistiek te verankeren.
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Waarom is Vlaanderen zo uniek
voor logistiek?
De ideale combinatie van ligging, ontsluiting en kennis

Het samenspel van heel wat factoren maakt dat
Vlaanderen een natuurlijke habitat is voor Europese
logistiek. Onmiskenbare en “aangeboren” factor is de
centrale ligging, in de nabijheid van alle grote industriële
en consumptiecentra in Europa. Hierbij wordt nabijheid
steeds meer in tijd dan in afstand uitgedrukt, niet in het
minst onder invloed van de toegenomen congestie. Hier
kan het belang van het multimodale transportnetwerk
in het Vlaamse achterland niet onderschat worden.
Goederen komen Vlaanderen binnen via onze internationale toegangspoorten, de gateways, met name de vier
zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende
en de luchthaven Brussels Airport. Deze goederen worden bewerkt en herverpakt alvorens naar de eindklant in
Europa verstuurd te worden. De snelheid waarmee en
de kost waaraan de goederen het Europese achterland
kunnen bereiken zijn doorslaggevende criteria voor het
configureren van globale logistieke ketens (global supply
chains).
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Om deze unieke hardware te doen werken is er software
nodig. De aanwezige logistieke kennis, niet in het minst
bij een aantal logistieke dienstverleners in Vlaanderen is
van wereldklasse. Veel globale logistieke dienstverleners
kiezen Vlaanderen voor het opstarten en uitproberen
van nieuwe services voor hun klanten. “En dit niet alleen
omdat Vlaanderen in het hart van Europa ligt, maar
des te meer omdat we onze logistieke operaties in
Vlaanderen als ons topexpertisecentrum beschouwen”,
aldus de CEO van een globale Japanse logistieke dienstverlener tijdens een investeringsseminarie in Tokio op 19
september 2006.
De combinatie van logistieke knowhow, talenkennis en
de lange traditie inzake productie en distributie geeft
Vlaanderen zijn status van logistieke hub voor Europa.
Een zeer concrete materialisatie van deze kennis is ongetwijfeld de overtuigende aanwezigheid van de meer dan
400 Europese distributiecentra in Vlaanderen.

Extended Gateway Vlaanderen: het wervend project voor logistiek Vlaanderen

1

Europese distributiecentra, knooppunten van goederen- en
informatiestromen, generatoren van toegevoegde waarde en
werkgelegenheid
In logistieke ketens van globaal opererende ondernemingen worden producten op verschillende plaatsen in
de wereld gefabriceerd, dikwijls in functie van de laagste
productiekost. Elke grote regio, zoals Europa, heeft een
centraal distributiecentrum waar alle modellen vanuit
de verschillende fabrieken toekomen en van waaruit
de hele regio bediend wordt. Een dergelijk Europees
Distributiecentrum (EDC) is de plaats in de keten waar de
toevloed aan afgewerkte producten vanuit de fabrieken,
de “push”, afgestemd wordt op de marktvraag van de
klanten, de “pull”. Het EDC is niet enkel een knooppunt
van goederenstromen, maar tevens het zenuwcentrum
van de informatiestromen. De klanten in Europa staan
rechtstreeks in verbinding, dikwijls via een contact centre,
met het EDC. De marktvoorspellingen voor de afzet in de
verschillende landen in Europa worden gemaakt op het
niveau van het EDC.
Steeds meer producten worden volgens het concept van
massa-customizatie of postponement ontwikkeld. Dit
wil zeggen dat een generiek of basisproduct in massa
wordt geproduceerd, dikwijls voor de wereldmarkt.
Dit basisproduct moet echter nog afgewerkt worden
(assemblage, kleuring, optietoevoeging,…) in functie van
de behoefte van de consument van de lokale markt. Om
zo snel mogelijk op de veranderende klantenbehoeften
te kunnen inspelen, moet deze laatste afwerking van het
product zo kort mogelijk bij de klant geschieden. Het
EDC is voor de meeste producten de laatste schakel
waar de nodige schaalvoordelen gehaald kunnen worden om producten klaar te maken voor de Europese
klant.

De vereisten opgelegd aan het uitbaten van een EDC
zijn zeer hoog, alleen nog maar inzake knowhow en
expertise. Meer dan de helft van de EDC’s in Vlaanderen
zijn uitbesteed aan een logistieke dienstverlener. De toenemende complexiteit van de goederen- en informatie
stromen van het EDC laat alleszins vermoeden dat de
trend naar uitbesteding nog zal toenemen.
Vlaanderen telt meer dan 400 EDC’s, zijnde 3 per 100 km².
In dichtheid is Vlaanderen wereldleider. Daarnaast huisvest Vlaanderen het grootste EDC in Europa, met name
dat van Nike in Laakdal. Evenwel belangrijker zijn de meer
dan 25.000 arbeidsplaatsen en 6,1 miljard euro omzet
die deze EDC’s in 2005 aanbrachten voor Vlaanderen.
De aanwezige EDC’s hebben een belangrijke signaalfunctie voor Vlaanderen: ze tonen aan dat deze regio een
uitzonderlijke expertise heeft voor Europese distributieactiviteiten en ze werken als een krachtig lokmiddel voor
nieuwe distributieoperaties.
De aantrekkelijkheid van Vlaanderen voor EDC’s hoeft
niet te verwonderen. Voor de meeste producten is het
EDC de plaats zo kort mogelijk bij de klant waar de
schaalvoordelen aanwezig zijn om de producten klaar
te maken voor de diversiteit van de Europese markt. De
snelle bereikbaarheid van deze Europese markt maakt
dat Vlaanderen de ideale plaats is waar deze customizatie van de goederen moet gebeuren. Het multimodale
netwerk van Vlaanderen garandeert de snelle toegang
tot het Europese achterland.

Het beheren van een EDC vergt bijgevolg heel wat
specifieke kennis en expertise. Deze kennis gaat veel
verder dan enkel deze van logistieke operaties. Ook
diepgaande ICT-kennis moet aanwezig zijn. Veel EDC’s
beginnen steeds meer weg te hebben van een semiproductieomgeving dan van een opslagmagazijn. Deze
evolutie vertaalt zich in ondermeer mezzaninevloeren
voor toegevoegdewaardeactiviteiten (verpakken, kitten,
assembleren,..,) over sorteer- en verpakkingsinstallaties
tot en met echte productie- en herstellingsinstallaties,
zoals in de logistiek voor de petrochemie of deze voor
kopieertoestellen. De knowhow vereist om dergelijke
operaties op te zetten, is vergelijkbaar met deze nodig
voor het opzetten van productieprocessen. Ook deze
kennis is traditioneel sterk aanwezig in onze regio en is
nog steeds verankerd in het Vlaams opleidingsaanbod.
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Logistiek zal nieuwe beroepen creëren voor Vlaanderen
De voormelde logistieke activiteiten geven aanleiding tot
nieuwe beroepen met specifieke jobkwalificaties. Naast
de bestaande beroepen, zoals vrachtwagenchauffeur en
magazijnarbeider uit de operationele logistiek, groeit de
behoefte naar specifieke profielen die in staat zijn om de
toegevoegdewaardeactiviteiten op te zetten binnen een
magazijnomgeving. Alles wijst erop dat deze activiteiten
in de toekomst wellicht nog sterker zullen evolueren naar
semi- of light productieactiviteiten. Sommige magazijnen
van logistieke dienstverleners beginnen er steeds meer
uit te zien als echte productieomgevingen.

Nieuwe jobkwalificaties zullen steeds meer logistieke
en productiekennis moeten combineren. De herinzet
baarheid van de traditionele sterke productiekennis
en -ervaring in Vlaanderen zowel op bedrijfs- als op
opleidingsniveau is een absoluut pluspunt, zeker in het
kader van een aanhoudende delokalisatie van de productieactiviteiten. De productiekennis in combinatie met
de reeds aanwezige uitzonderlijke logistieke knowhow
moet Vlaanderen alvast een voorsprong geven in de
ontwikkeling van nieuwe logistieke beroepen.

Het multimodaal netwerk Vlaanderen: de noodzakelijke
onderbouw voor de logistiek in Vlaanderen
De performance van het Vlaams multimodaal netwerk
is haast ongeëvenaard. Het wegen-, spoorwegen- en
binnenvaartnetwerk behoren stuk voor stuk tot de meest
dichte van Europa. De knopen van het netwerk zorgen
voor de integratie van dit netwerk, noodzakelijk om tot
multi- of co-modaliteit te komen. De basisknopen, de
internationale gateways zorgen voor de in-, door- en
uitvoer van de goederenstromen, voor de connectie met
de rest van de wereld en voor de overslag tussen de
beschikbare transportmodi. De andere knopen, de overslagterminals in het achterland, zijn noodzakelijk voor de
transfers van de goederenstromen tussen de verschillende transportmodi.
De snelheid waarmee goederen tussen de gateways en
het Europese achterland doorheen het Vlaams multimodaal netwerk stromen kan in belangrijke mate beïnvloed
worden door de samenwerking tussen de gateways
onderling, tussen de gateways en de overslagterminals
en tussen de overslagterminals onderling. Zo kan bijvoorbeeld een intensivering van de samenwerking tussen de
havens van Antwerpen en Genk zorgen voor dikkere
goederenstromen met hogere frequenties, voornamelijk
op de binnenvaart.
Ook een samenwerking tussen de havens van Antwerpen,
Zeebrugge en Gent is in het voordeel van een betere
doorstroming van de goederen. Zo opent de ScheldeSeine verbinding voor de haven van Gent in combinatie
met haar centrale rol tussen Antwerpen en Zeebrugge
heel wat mogelijkheden inzake binnenvaart en short sea
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shipping. Initiatieven zoals Flanders Port Area moeten
in de toekomst de samenwerking tussen de zeehavens
nog verder stimuleren.
De performance van het multimodale netwerk wordt
bepaald door de mate van integratie tussen de verschillende modaliteiten. De snelheid en de kost van andere
dan de wegtransporten zijn cruciaal om multimodaliteit
een eerlijke kans te geven. Een vlotte overslag van de
ene naar de andere modus is hierbij een veelbepalende
factor. Zo ook heeft de EU begrepen dat bedrijven niet
kunnen aangezet worden tot een modal shift zolang
dit zich niet vertaalt in een competitieve kost. Bedrijven
moeten wel gestimuleerd worden tot een mental shift to
the modal split. Dit betekent dat ze voor elke goederenstroom op zoek moeten gaan naar de beste combinatie
van transportmodi op basis van de totale logistieke kost.
De totale logistieke kost is een instrument dat bedrijven
toelaat om naast de zuivere transportkost heel wat
andere kosten in overweging te nemen, zoals voorraaden wachtkost evenals kosten voor betrouwbaarheid
en flexibiliteit. Op deze manier ontstaat de vraag naar
multimodaliteit vanuit een bedrijfsrealiteit, hetgeen de
duurzaamheid van de transportoplossing ongetwijfeld
ten goede komt.
Hoe dan ook, om voor een bedrijf tot een competitieve
totale logistieke kost voor multimodaliteit te komen, moet
één noodzakelijke voorwaarde vervuld zijn: de bundeling
tot dikke goederenstromen.

Extended Gateway Vlaanderen: het wervend project voor logistiek Vlaanderen

1

Extended Gateway®: bundeling
van goederenstromen door
clustering van elkaar versterkende
logistieke activiteiten
Tot voor kort werd logistiek nog door velen als een
noodzakelijk kwaad beschouwd om de producten tot
bij de klant te brengen. Ondertussen heeft Vlaanderen
ingezien dat logistiek een volwaardige sector, zelfs een
strategische sector moet zijn. De voorziene groei van de
goederenstromen wereldwijd, kan voor Vlaanderen als
logistieke draaischijf omgezet worden in een belangrijke
toename van de werkgelegenheid. Een concept om de

economische groei los te koppelen van de bijkomende
maatschappelijke hinder is dan ook noodzakelijk om de
mobiliteit en het milieu in Vlaanderen te bewaken. Het
Extended Gateway® concept omvat de visie en biedt
het kader waarbinnen de logistiek in Vlaanderen verder
kan groeien tot een strategische sector die substan
tiële werkgelegenheid zal genereren zonder bijkomende
maatschappelijke hinder.
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Gedeconcentreerde bundeling of het clusteren van logistieke
activiteiten langsheen het multimodaal netwerk Vlaanderen
Zeker vanuit multimodaal perspectief heeft het transportnetwerk nog capaciteit beschikbaar. Om deze capaciteit
oordeelkundig aan te spreken en dus tegelijk de multimodaliteit te stimuleren, moet de groei van de logistieke
activiteiten voornamelijk gebeuren binnen de bestaande
capaciteit, vooral door het verder aandikken van de
bestaande goederenstromen. Een verdere opdeling en
verspreiding van nieuwe goederenstromen garandeert
immers geen groei binnen de bestaande capaciteit
zonder bijkomende maatschappelijke hinder.
Het clusteren van logistieke activiteiten met synergie of
complementariteit moet aangemoedigd worden. Het
bundelen van goederenstromen moet bijgevolg zo veel
mogelijk van bij de bron gerealiseerd worden. Het is aan
te bevelen dat bedrijven waarvan de goederenstromen
een gelijkaardige logistieke behandeling ondergaan,
samengezet worden in een zelfde cluster. De fysieke
nabijheid werkt drempelverlagend in het samenvoegen
van goederenstromen. Goederenstromen die een zelfde
logistieke behandeling ondergaan, hoeven lang niet
dezelfde producten te omvatten. Computerprinters en
sportkledij zijn bijvoorbeeld perfect te combineren als het
gaat over de logistieke behandeling ervan.

In het geval van EDC-operaties is het bundelingspotentieel wellicht het grootst langs de inboundzijde, voor het
transport van de internationale gateway naar het EDC.
Aangezien deze stromen dikwijls volumineus en gecontainerizeerd zijn, is bundeling en dus ook multimodaal
transport meer voor de hand liggend. Bundeling van outboundstromen voor distributie naar het Europese achterland is minder evident, aangezien de volumes kleiner
zijn en het dikwijls gepalletizeerde goederen betreft met
zeer diverse bestemmingen. Toch zijn de mogelijkheden
van bloktreinen en binnenvaart dikwijls met voor- en
natransporten niet te onderschatten, zoals blijkt uit een
aantal initiatieven van het VIL met betrekking tot internationale goederentreinen langsheen de overslagterminal
van Meerhout. De aanwezigheid van logistieke dienstverleners en/of multimodale overslaginfrastructuur kan een
faciliterende tot zelfs een doorslaggevende factor zijn om
een bundeling van stromen te realiseren.
Vanuit het clusterperspectief zijn goederenstromen vanuit een productievestiging dikwijls complementair aan
logistieke stromen. Immers, deze goederenstromen gaan
meestal in tegengestelde richting aan de EDC-stromen
naar de gateway toe. Hiermee kan de bezettingsgraad
van zowel heen- als terugrit verbeterd worden, wat alvast
een gunstige invloed heeft op de logistieke kosten.
De clusterwerking kan nog verder versterkt worden door
het toevoegen van dienstverlening met toegevoegde
waarde. Zo kunnen clusters een douanevrije status krijgen, waardoor goederen binnen de cluster onbeperkt
kunnen bewegen en enkel moeten gedeclareerd worden
bij het verlaten van de cluster. Dit faciliteert alvast het
combineren en bundelen van stromen in een cluster.
Ook het vestigen van een douanefiliaal in de cluster kan
zorgen voor een vlottere afhandeling van de douaneformaliteiten en zo onnodig oponthoud later in het logistiek
traject vermijden.
Ook de interactie en synergie met andere type activiteiten, zoals een spin-off bedrijvigheid, kan een versterkend
effect op gang brengen binnen de cluster.
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De identificatie en classificatie van logistieke hotspots is de basis
voor de realisatie van het Extended Gateway® concept
Om de bundeling van de goederenstromen tot een werkbaar Extended Gateway® concept voor Vlaanderen te
maken, is een identificatie en classificatie van potentiële
clusters noodzakelijk. Deze clusters, de zogenaamde
logistieke hotspots, worden voor een hele regio opgebouwd volgens eenzelfde methodologie.
Het VIL ontwikkelde een methodologie voor de gedetailleerde identificatie en classificatie van logistieke hotspots.
Deze methodologie is een bottom-up benadering waarbij
uitgegaan wordt van gemeentelijke parameters zoals
multimodale ontsluiting, beschikbare arbeidskrachten,
aanwezige logistieke en productieactiviteiten, beschikbare bedrijventerreinen, gemeentelijke logistieke strategie,… Gemeenten worden samengevoegd tot clusters
met een bepaalde typologie. De karakteristieken van elke
cluster worden vervolgens afgezet tegen de specifieke
vereisten voor bepaalde logistieke activiteiten. Op die
manier kan bepaald worden welke types activiteiten naar
de cluster moeten aangetrokken worden om synergie
en/of complementariteit te verkrijgen. De beschreven
clusters vormen de logistieke hotspots van een regio.
Figuur 1 bevat de Extended Gateway® kaart van Vlaanderen
op het moment van het ter perse gaan van dit jaarverslag.

De resultaten van de studie ten gronde Logistieke Poort
Limburg zijn reeds verwerkt in deze kaart. De logistieke
hotspots van de provincie Limburg staan als enige in de
groene kleur afgedrukt. De hotspots in de andere provincies hebben nog de status van “potentiële” hotspot
en zullen pas na de diepgaande provinciale studies een
definitieve afbakening krijgen.
Op de kaart wordt een onderscheid gemaakt tussen
internationale en regionale gateways. De Haven Genk,
de centrale cluster en logistieke poort van de provincie
Limburg heeft de status van regionale gateway. De
andere regionale gateways van Vlaanderen zullen tijdens
de provinciale detail studies in kaart gebracht worden.
Binnen de logistieke hotspots wordt eveneens een
onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
hotspots. Voor de provincie Limburg werden vier primaire
clusters geIdentificeerd: Limburg Noord, Zuid, Oost en
West. Daarnaast werden twee secundaire clusters, als
mogelijke “runner-ups” geïdentificeerd.
De doelstelling is alvast om in het najaar 2008 de definitieve Extended Gateway® kaart op te leveren.

Extended Gateway® kaart

Figuur 1

Internationale Gateway
Regionale Gateway
Multimodaal Platform
Europees Distributiecentrum
Primaire Hotspot
Secundaire Hotspot
Potentiële Primaire Hotspot
Potentiële Secundaire Hotspot

Weg
Spoor
Water
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Het dynamisch karakter van de clusterwerking maakt dat
een regelmatige update van de typologie noodzakelijk
is. Immers, zowel de omgevingsfactoren, het verdwijnen
of het bijkomen van logistieke of productieactiviteiten
evenals de voorraad van de bedrijventerreinen is aan
verandering onderhevig.

De identificatie en classificatie van logistieke hotspots is
het fundament van de Extended Gateway®. De karakterisering van de logistieke hotspots is het werkinstrument
voor overheden, bedrijven en actoren in de logistiek om
het Extended Gateway® concept werkbaar te maken.

Totale logistieke kost als het basiscriterium voor het Extended
Gateway® concept, is het beslissingsciterium voor bedrijven
De toepasbaarheid van de Extended Gateway® voor
bedrijven is gebaseerd op het criterium van de totale
logistieke kost.
Het uitgangspunt van de Extended Gateway® is dat
logistieke operaties gevestigd op een juiste plaats, een
minimale logistieke kost voor het bedrijf genereren. Zo
zullen logistieke operaties voor grondstoffen en volumi
neuze producten, dikwijls met hoge overslagkosten,
sterk havengebonden zijn en bij voorkeur kortbij of in de
gateway liggen. Logistieke activiteiten voor tijdkritische
producten, waarbij de bereikbaarheid van het Europese
achterland cruciaal is, zullen zich eerder clusteren in het
achterland. Zo kan voor iedere logistieke operatie de
juiste logistieke hotspot in Vlaanderen geïdentificeerd
worden.
Het innovatieve aan het Extended Gateway® concept is
dat het totale logistieke kostconcept niet enkel gebruikt
wordt om de meest geschikte locatie te bepalen, maar
ook om het bundelen van stromen verder te stimuleren.
Hoe meer bundeling en dus ook hoe dikker de goederenstromen, hoe lager de totale logistieke kost zal zijn voor
de individuele bedrijven wiens goederen meereizen met
de dikke stromen.
Het gebruik van de totale logistieke kost als beslissingscriterium is spreken in de taal van de bedrijven. Voor de
vestiging van nieuwe logistieke operaties zal de zoektocht
naar de geschikte locatie binnen de juiste cluster op de
kaart van de Extended Gateway® Vlaanderen gestuurd
worden door de optimale totale logistieke kost. Het clus-
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terprincipe vormt daarom een laagdrempelige aanzet tot
samenwerking gebaseerd op een bedrijfseconomische
realiteit. Het aanzetten tot dikke stromen is tevens de
enige manier om logistiek maatschappelijk verantwoord
te doen groeien, in het kader van een duurzame multimodaliteit.
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Het bundelen van stromen moet aangemoedigd worden,
want het is waarschijnlijk de enige economische weg naar
een duurzame multimodaliteit
Het Extended Gateway® concept is erop gericht om vanuit de cluster dikke heen- en terugstromen op te zetten
van en naar de gateways en de overslag- en consolidatieplatforms van het multimodaal netwerk Vlaanderen. Dikke
goederenstromen zijn meer nog dan de transportafstand,
een essentiële voorwaarde om alternatieve transportmodi
te gaan gebruiken binnen het concept van de totale logistieke kost. De multimodale ontsluiting van de logistieke
clusters blijft bijgevolg een permanent streven in de hele
opzet van de Extended Gateway® gedachte.
Vele clusters in Vlaanderen liggen in of tussen de knooppunten (gateways en overslagplatforms) van het multi
modaal netwerk Vlaanderen. Bovendien zijn heel wat
actoren in de logistieke keten actief met het bundelen en

consolideren van goederenstromen. Zowel operatoren
van de spoor- en waterwegeninfrastructuur alsook deze
van de terminals en overslagplatformen zijn op zoek naar
consolidatie en bundeling van vrachten en volumes. Ook
logistieke dienstverleners spelen een gelijkaardige rol voor
hun verladers.
Nieuwe logistieke concepten zullen de clustering en bundeling verder ondersteunen. Het inzetten van het spoor voor
de distributie van snel-roterende consumptieproducten
naar verschillende Europese landen vanuit de inland terminal WCT in Meerhout is een mooi voorbeeld van hoe
het samenvoegen van goederenstromen van verschillende
verladers tot nieuwe vervoersconcepten kan leiden in het
kader van de Extended Gateway®.
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Het Extended Gateway® concept
heeft een belangrijke
maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact van logistiek is niet gering.
Als de sector ambities heeft om te groeien, dan zal het
de maatschappelijke impact van zijn groei nauwkeurig in
kaart moeten kunnen brengen. Het Extended Gateway®

concept formuleert een antwoord op de maatschappelijke verzuchtingen en biedt duidelijke richtlijnen voor heel
wat domeinen rakend aan de logistiek.

Logistiek als strategische sector met aanzienlijke groeimarges
binnen de maatschappelijke randvoorwaarden
De verwachte groei van de economie en dus ook de goederenstromen in de komende jaren duiden alvast op het
grote groeipotentieel voor de logistiek als sector.
Uit het VIL-onderzoek “Logistieke Poort Limburg” (20062007) is gebleken dat volgens het Extended Gateway®

concept de verwachte groei van de logistieke werkgelegenheid in Limburg een factor 7 groter kan zijn als de
juiste logistieke activiteiten op de juiste plaatsen gevestigd
worden, in combinatie met een aangepast uitgiftebeleid
voor bedrijfsgronden en dit binnen de huidige capaciteit
van het multimodaal netwerk.

Naar een betere spreiding van de werkgelegenheid en de
daarmee samenhangende mobiliteit
De spreiding van de activiteitenclusters in het Extended
Gateway® concept zorgt alvast voor een betere spreiding
van de werkgelegenheid. Vandaag wordt heel wat werkgelegenheid gegenereerd in de buurt van de internationale
gateways. Niet enkel de goederenstromen, maar zeker
ook de mensenstromen veroorzaken congestie in en om
de gateways.
Een sterkere spreiding van de logistieke activiteit in clusters verspreid over Vlaanderen kan de congestie in de
belangrijke knooppunten van het Vlaams netwerk verlichten. Deze gedeconcentreerde bundeling biedt het
Extended Gateway® concept heel wat mogelijkheden op
het vlak van duurzaam mobiliteitsbeleid. Het inleggen van
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openbaar vervoer tussen woonkernen en de nabijgelegen
clusters kan bijdragen tot de modal shift in het woon-werkverkeer via het creëren van dikke mensenstromen. De veelheid, verscheidenheid en complementariteit aan logistieke
activiteiten binnen een cluster kan dikwijls bijdragen tot
een meer gelijkmatige spreiding van het woon-werkverkeer
over de dag.
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De complementariteit en synergie van de activiteiten
binnen een cluster geeft wellicht ook aanleiding tot nieuwe
concepten in het werkgelegenheidsbeleid. Naar het voorbeeld van bepaalde logistieke parken in Frankrijk is het
inzetten van een pool van werknemers die naargelang de
piekbelasting bij meerdere bedrijven van de cluster ingezet
kunnen worden ook hier niet ondenkbeeldig.

Proactief eerder dan reactief ruimtelijke ordenings- en
promotiebeleid
Het uitgiftebeleid van bedrijventerreinen binnen de clusters van de Extended Gateway® bekleedt een sleutelrol.
De vooropgestelde bundelings- en werkgelegenheidseffecten kunnen slechts gehaald worden indien de
bedrijventerreinen voor de juiste logistieke activiteit worden gereserveerd. Impliciet betekent dit dat Vlaanderen
een vorm van concessiebeleid zal moeten voeren om te
waken over de juiste toewijzing van de gronden.
In plaats van dit reactief te doen en een investeerder te
beoordelen wanneer hij zich aanbiedt, is een proactieve
benadering wellicht veel efficiënter. Proactief betekent
hier dat uitgaande van het soort activiteiten de juiste
investeerders aangesproken worden wanneer men de
bedrijventerreinen in de clusters wenst te ontwikkelen.

Dit impliceert tevens een nauwere samenwerking tussen het ruimtelijk ordenings- en het promotiebeleid. Een
doelgerichter en duurzaam ruimtebeleid moet ook de
ruimte bieden voor innovatieve concepten ondermeer
wat betreft de snelle en efficiënte toewijzing van bouwvergunningen als de juiste partijen zich aanbieden.
De Vlaamse promotie-actoren zullen, bij wijze van
spreken, met het Extended Gateway® handboek in de
hand en aangevuld met de informatie over ruimtelijke
ordening een duidelijke promotiestrategie kunnen opzetten. De bedoeling moet zijn om veel gerichter potentiële
investeerders aan te spreken met een uniek waardevoorstel voor Europese distributie vanuit Vlaanderen.

Het bundelen van stromen en het clusteren van activiteiten ten
voordele van meer duurzame en milieubewuste logistiek
Het maatschappelijk belang van het milieu is niet te onderschatten. Voor de publieke opinie geldt de logistiek alvast
niet als voorbeeldsector inzake milieu-inspanningen.
Daarom is het belangrijk dat de logistieke sector met
afdoende antwoorden kan komen voor maatschappelijk
relevante vragen.

 oederenstromen. Een logistieke bedrijfsvoering biedt
g
daarnaast nog heel wat mogelijkheden om milieuvrien
delijke initiatieven te ontplooien. Zo beschikken distributiecentra over geschikte dakoppervlakken om zonne
panelen aan te brengen. Ook windmolens vinden steeds
meer hun plaats op logistieke sites en dit met relatief
beperkte landschapshinder.

Zoals reeds aangehaald ligt de nadruk van een duurzame logistiek voornamelijk op het bundelen van
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Een breed draagvlak is noodzakelijk
om van de Extended Gateway®
Vlaanderen een werkbaar concept
te maken
Extended Gateway® als strategisch speerpunt van Flanders
Logistics.
De Vlaamse Regering heeft in 2006 van de logistiek
een strategische sector voor Vlaanderen gemaakt. In
het kader van haar businessplan Vlaanderen In Actie
heeft ze dit willen aanduiden met de merknaam Flanders
Logistics.

Het Extended Gateway® concept kan als het strategisch
speerpunt van Flanders Logistics beschouwd worden.
Ook de andere luiken van Flanders Logistics, zoals
Flanders Port Area, Flanders Airport Region en een
zevental pilootprojecten versterken verder het concept
van de Extended Gateway®.

Extended Gateway® handleiding als een dynamische leidraad
voor logistiek in Vlaanderen
De basis voor het Extended Gateway® concept is de
multimodale kaart van Vlaanderen met daarop de activiteitenclusters. Voor de afbakening en classificatie van
de clusters is in elke Vlaamse provincie een studie ten
gronde noodzakelijk. De kenmerken en de eigenheid van
elke cluster worden beschreven en in kaart gebracht,
samen met de beschikbare bedrijventerreinen en het
soort logistieke activiteiten dat idealiter moet aangetrokken worden. Daarnaast worden een aantal groeiscenario’s voorgesteld die het effect van het Extended
Gateway® concept vertalen in toename van het aantal
arbeidsplaatsen binnen de beschikbare capaciteit van
het multimodaal netwerk.
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Met het resultaat van deze studies kan het effect van
het Extended Gateway® concept op de logistiek in
Vlaanderen gemeten worden op het vlak van werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, milieu en maatschappij.
Daarnaast moet dit onderzoek resulteren in een handleiding waarin alle clusters van de Extended Gateway®
kaart worden beschreven met hun voornaamste parameters en eigenheden en met aanduiding van de types
slogistieke activiteiten die er bij voorkeur ontwikkeld
moeten worden. Deze handleiding is een leidraad voor
alle actoren in de logistiek, zowel privaat als publiek.
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De werking van de Extended Gateway® en de opbouw van een
logistiek geheugen voor Vlaanderen vereist een sterke
organisatiestructuur en een verankering in de administratie
De Extended Gateway® handleiding omvat voor alle
logistieke actoren de richtlijnen voor de implementatie
van het concept in Vlaanderen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) bekleden een sleutelrol
in de realisatie. Zij hebben de taak om het logistiek
geheugen voor hun provincie op te bouwen. Dit logistiek
geheugen omvat de meest actuele basisinformatie nodig
voor de verdere ontwikkeling van de logistieke hotspots
van de provincie. Hier zit ondermeer inbegrepen de
informatie over beschikbare en ijzeren voorraad aan
bedrijventerreinen, beschikbare magazijnruimte, multimodale ontsluiting, beschikbare werkkrachten,… De
POM’s zullen de nodige organisatiestructuren moeten
voorzien om deze informatie actueel te houden. Voor alle

logistieke informatie zal het VIL als back-office fungeren
voor de POM’s. Zij blijven hierbij de front-office naar de
bedrijven toe. Zo ook kunnen het Vlaams Agentschap
Ondernemen (VLAO) en Flanders Investment and Trade
(FIT) de front-office zijn voor het aantrekken van investeerders.
Voor de verankering van het Extended Gateway® concept
is de ondersteuning van de Vlaamse administraties voor
ruimtelijke ordening en economie essentieel. Zij moeten
immers het Extended Gateway® concept mee willen
opnemen in hun beleid en ruimtelijke structuurplannen.
Bovendien beschikken zij ook over de informatie over
gronden en bepalen mee het uitgiftebeleid.

Extended Gateway® is een integraal concept met richtlijnen voor
alle logistieke actoren
De sterkte van het Extended Gateway® concept is dat het
een integrale visie bevat voor logistiek als een strategische
sector met belangrijke maatschappelijke vertakkingen.
Het is een kapstok om de interactie tussen de logistiek
en heel wat andere maatschappelijke disciplines zoals
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu
en maatschappij eenduidig in kaart te brengen. Vanuit dit
perspectief is het Extended Gateway® concept een sterk
beleidsondersteunend instrument. Ook andere belangrijke
bezorgdheden voor de logistieke sector, zoals het onderhoud van het multimodaal netwerk en de prioritisering
van de missing links vinden binnen het concept afdoende
antwoorden.

Ook de bedrijven actief in de logistiek vinden ondersteuning
in het Extended Gateway® concept. Bedrijven op zoek
naar nieuwe locaties voor logistieke activiteiten of activiteiten met een belangrijke logistieke component, bedrijven
op zoek naar samenwerkingspotentieel, bedrijven op
zoek naar multimodale oplossingen, kortom bedrijven op
zoek naar een duurzame manier om hun totale logistieke
kost onder controle te krijgen, vinden in het Extended
Gateway® concept de noodzakelijke richtlijnen en aanbevelingen voor de realisatie van hun project.
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De concrete invulling van het Extended Gateway® concept kan
versneld worden door een ICT-platform
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een
wezenlijk onderdeel van de logistieke bedrijfsvoering vandaag. Het beheren van informatiestromen is essentieel
voor de betere verankering van de goederenstromen. Als
het op bundeling van goederenstromen en samenwerking
tussen bedrijven aankomt is de ICT-component dikwijls
een kritische succesfactor. Zogenaamde portals en community systemen zijn instrumenteel in het opzetten en in
stand houden van samenwerkingsverbanden. Daarom
zou een Extended Gateway® ICT-platform de concrete
realisatie van het concept danig kunnen versterken. Het
betreft een community system waarop de gebruiker het
multimodaal traject van zijn goederenstromen kan plannen
en opvolgen. Het is tevens een communicatiesysteem tus-

sen de actoren in de logistieke keten, waarbij bijvoorbeeld
aankomende goederenstromen vooraangemeld worden
aan terminals ter beperking van wachttijden. Daarnaast
kunnen ook nog toegevoegdewaardediensten voorzien
worden, zoals een multimodale rittenplanner of papierloze
douane.
Vlaanderen telt een aantal toonaangevende bedrijven en
kennisinstellingen met uitzonderlijke kennis en ervaring op
het vlak van dergelijke ICT-platforms. De ontwikkeling en
implementatie van een dergelijk platform kan een versterkende beweging op gang brengen ten voordele van het
Extended Gateway® concept.

Het Extended Gateway® concept kenbaar maken aan bedrijven
en investeerders
Om het noodzakelijk draagvlak voor het Extended
Gateway® concept in Vlaanderen op te bouwen is een
kennismakingscampagne aangewezen. Het wereldkundig maken van de resultaten van de studies ten gronde
van de vijf provincies in het kader van de Extended
Gateway® zal worden aangegrepen om Vlaanderen
kennis te laten maken met het concept. De uiteindelijke
Extended Gateway® handleiding en logistieke kaart zullen in grote oplage in Vlaanderen verspreid worden.
In haar buitenlandpromotie zal Vlaanderen het Extended
Gateway® concept ten volle kunnen opvoeren. Immers,
het is het instrument bij uitstek om buitenlandse inves-
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teerders te overtuigen om hun logistieke operaties in
Vlaanderen te vestigen. Het concept wordt nu al ingezet
bij het aantrekken van investeerders in het kader van de
VIL-FIT-samenwerking. Het gebruik van de Extended
Gateway® wordt vandaag reeds ten volle ondersteund
door het Vlaams Logistiek Platform (VLP), een voorlopig
nog informele vergadering van de zestien belangrijkste
Vlaamse buitenlandactoren. De bestaande presentatie
en de promotiefilm van het VLP (vrij te downloaden via
http://intranet.vil.be/library/a) wordt uitgebreid met
het Extended Gateway® concept. Bijkomend promotiemateriaal en publicaties worden voorzien in de loop van
2007.
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Conclusie
Het Extended Gateway® concept omvat een integrale
visie over hoe logistiek als strategische sector voor
Vlaanderen op een maatschappelijk verantwoorde manier
kan groeien in de volgende jaren. De basisgedachte van
het concept is de bundeling van goederenstromen. Het
Extended Gateway® concept beschrijft hoe die bundeling gerealiseerd kan worden en hoe hierdoor ruimte,
infrastructuur, maatschappij en milieu beïnvloed worden.

Voorwaarde is alvast dat de groei gestuurd en gestructureerd moet worden door een sterk en beproefd concept
waarin alle logistieke actoren duidelijke richtlijnen kunnen
vinden voor een verdere optimalisatie van hun werking.
Dit maakt van de Extended Gateway® hét wervend project voor logistiek Vlaanderen.

Op basis van de onderzoeken tot op vandaag kan
alvast gesteld worden dat logistiek in Vlaanderen als één
van de weinige sectoren nog een serieuze groeimarge
heeft binnen maatschappelijk verantwoorde krijtlijnen.
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De missie van het VIL is geïnspireerd op en ondersteunt de visie voor logistiek Vlaanderen,
zoals die in het voorgaande hoofdstuk beschreven wordt.

vil-missie	

abstract 1

Het blijvend versterken van het competitief voordeel van de logistieke sector in Vlaanderen door innovatie,
kenniscreatie, kennisvergaring en kennisverspreiding, piloot- en doorbraakprojecten, promotie, kennisoverdracht, netwerking en begeleiding.

Met deze missie beoogt het VIL drie doelstellingen te realiseren.
vil-doelstellingen

abstract 2

1. Het prestatievermogen en de competitiviteit van de bedrijven actief in de logistiek te helpen verbeteren
2. Het krachtig positioneren van Vlaanderen als toegangspoort voor Europa ("gateway for Europe")
3. Netwerken
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Opdrachten

Opdrachten

3

Het VIL zal haar doelstellingen realiseren door het uitvoeren van twee hoofdopdrachten
en een aantal nevenopdrachten.

Het VIL heeft een convenant afgesloten met de Vlaamse
Regering waarin twee hoofdopdrachten en drie nevenopdrachten worden vermeld. De focus ligt echter duidelijk op het invullen van de twee hoofdopdrachten: kennis

en promotie. Binnen de twee hoofdopdrachten gebeurt
de toewijzing van middelen aan kennis en promotie
ongeveer volgens een 70/30 verhouding.

VIL OPDRACHTEN	

Figuur 2

Hoofdopdrachten

Innovatie, kennisverzameling
en kennisdiffusie
•
•
•
•
•

Kenniscentrum voor de logistiek
Uitdragen van een visie voor de logistiek
Opbouw, verzameling en diffusie van kennis
Specifieke kenniscreatie voor bedrijven
Strategische Werkgroepen en
Stand-van-Zaken studies
• Internationale erkenning
• VIL-Series en rapporten
• Events en seminars

Promotie
• Aantrekken van nieuwe logistieke
operaties
• Promotie logistiek Vlaanderen
• Begeleiding van buitenlandse
investeerders
• Samenwerking met FIT
• Vlaams Logistiek Platform
• Opvolging en nazorg EDC’s
• Contact met de logistieke actoren

Nevenopdrachten

Kennisoverdracht
• VIL-Mail (nieuwsbrief)
• Inventarisatie logistieke
opleidingen
• VIL-Website en Portal
• Publicaties en
persartikelen
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Begeleiden
• Begeleiding buitenlandse
investeerders
• Advisering bedrijven in
specifieke kennisprojecten
• Benchmarking
• Begeleiden thesis- en
doctoraatswerken

Relatiebeheer en
netwerking
• Internationale reputatie
• Relatiebeheer met Vlaamse
logistieke actoren
• Dienstverlening
• Positionering binnen sociaaleconomsich weefsel
• Vlaams Logistiek
Kennisplatform
• Beleidsondersteuning
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Innovatie: kennisopbouw, kennis
diffusie en projectwerking
Het ontwikkelen en verspreiden van innovatie ter ondersteuning van de competitiviteit van de logistieke sector is
de belangrijkste opdracht van het VIL.
Aan de uitgestippelde strategie van kennisopbouw
– kennisdiffusie – pilootprojecten werd in 2006 concreet
verder vorm gegeven. Een aantal nieuwe onderzoeksen kenniscreatietrajecten werden opgestart in nauwe
samenwerking met verladers, logistieke dienstverleners
en andere spelers uit de logistieke sector. Naast de
publicaties en events waarbij de opgebouwde kennis
wordt verspreid, werd tevens van start gegaan met
pilootprojecten waarbij de innovatieve concepten in de
praktijk worden omgezet. Deze effectieve toepassing van
vernieuwing is uiteraard de ultieme doelstelling en een
noodzaak om de VIL-missie te realiseren.
Naast dit reguliere proces van kennisopbouw tot pilootproject, neemt het VIL het projectmanagement waar van

een beperkt aantal contractonderzoeken, die passen
binnen de VIL-missie en voldoen aan een aantal wel
bepaalde criteria. Bovendien wil het VIL zich engageren
in 1 à 2 doorbraakprojecten op jaarbasis, die moeten
toelaten Logistiek Vlaanderen meer internationale uit
straling te geven.
Deze verschillende onderzoekstrajecten worden in onderstaand schema weergegeven en in volgende paragrafen
in verder detail besproken.
In dit overzicht worden de componenten van de kennis
opdracht, zijnde de kennisopbouw, de kennisdiffusie,
de pilootpojecten en doorbraakprojecten in hun opzet
beschreven. Vervolgens wordt een overzicht van de
realisaties in 2006 gegeven, opgedeeld per kennispijler.
Dit overzicht word afgesloten met het uitgevoerd contractonderzoek.

RESEARCHSTRATEGIE

Figuur 3
VIL kennisopbouw
proces
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met sector
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Pilootprojecten

Helpen verbeteren van prestatievemogen en competitiviteit van de bedrijven actief in de logistiek
Krachtig positioneren van Vlaanderen als toegangspoort voor Europa (”Gateway for Europe”)

28

Opdrachten

3

Kennisopbouw
De opzet van het traject van kenniscreatie tot piloot
project wordt gestructureerd rond vier pijlers:

dingen en argumenten tot stopzetting eveneens in een
publicatie worden gebundeld en verspreid in de sector.

•	Troeven van Vlaanderen
•	Multimodaal Transport
•	Toegevoegde waarde activiteiten en Technologieën
• Partnerships.

Voor de weerhouden onderzoeksthema’s uit de Standvan-Zaken-studies wordt een Strategische Werkgroep
opgestart met een klankbord van academische deskundigen en vertegenwoordigers van alle betrokken
logistieke actoren. Zij volgen het projectverloop op,
bespreken de tussentijdse resultaten en evalueren de
mogelijke vervolgpistes. Op die manier wordt de link met
de logistieke praktijk bewaakt en worden technische
en economische overwegingen vroegtijdig in het traject
meegenomen.

Troeven van Vlaanderen vormt hierbij een ondersteunende pijler waarin de sterkten/zwakten van Logistiek
Vlaanderen in kaart worden gebracht en relevante thema’s worden geïdentificeerd voor verdere uitdieping in
één van de 3 andere kennispijlers.
Binnen deze kennispijlers worden de nieuwe ontwikkelingen en trends in het specifieke domein op de voet
gevolgd. Daarnaast worden vernieuwende thema’s zorgvuldig geselecteerd en in nauwe samenwerking met de
sector uitgediept. Een set van selectiecriteria bewaakt
een oordeelkundige keuze van de ontwikkelingsthema’s
voor de Vlaamse logistiek. Het innovatiegehalte en
de bijdrage aan het concurrentievermogen zijn hierbij
essentieel en direct afgeleid uit de VIL-Missie. Verder
wordt ook belang gehecht aan het aanwezige draagvlak dat staat voor de relevantie van het thema en een
generieke aanpak verantwoordt. Ook wordt de openheid
van de sector ten aanzien van het thema in de selectie
meegenomen. Naast belangstelling is immers ook een
daadwerkelijke bereidheid tot experimenteren en implementeren noodzakelijk om de praktische haalbaarheid
van de innovatie te kunnen aantonen.
Via deskresearch, overleg met internationale kennisinstellingen, enquêtes en informele gesprekken met logistieke spelers wordt vervolgens een Stand-van-Zaken
studie uitgewerkt. Hierin worden de knelpunten, opportuniteiten, verschillende invalshoeken en standpunten
geïnventariseerd. In open, interactieve feedbacksessies
met de sector, wordt de nodige informatie verzameld om
potentiële vervolgtrajecten te identificeren. Een mogelijk
besluit naar aanleiding van de resultaten van zo’n Standvan-Zaken studie kan ook zijn om het studietraject niet
verder te zetten. In dat geval zullen de voorlopige bevin-

De ontwikkelingsfase van een onderzoeksthema resulteert in een klare uiteenzetting van het concept in al zijn
facetten en randvoorwaarden. Daarnaast worden ‘best
practices’ in binnen- en buitenland geïnventariseerd en
gestructureerd beschreven. Zij vormen de eerste vertaling van het concept in een specifieke context. In vele
gevallen zal tevens een praktische handleiding of stappenplan de geïnteresseerde lezer ondersteunen bij het
concreet vormgeven van toepassingen binnen de eigen
onderneming. Gebrek aan informatie, onzekerheid over
mogelijke neveneffecten en onvoldoende kennis over
de kritische succesfactoren zijn immers vaak gehoorde
redenen om projecten niet van start te laten gaan. Het
geheel vormt een stevig onderbouwd en praktisch georiënteerd naslagwerk waar logistieke professionals mee
aan de slag kunnen.
Tenslotte behoort eveneens de ondersteuning van een
instrumentarium voor de praktische begeleiding van
groepen van bedrijven (clusters) bij de realisatie van
pilootprojecten tot de doelstellingen en activiteiten van
een Strategische Werkgroep. Voorbeelden hiervan zijn:
een kennisoverdragende of sensibiliserende workshop,
een quick scan, een technische en/of economische
haalbaarheidsstudie, enz. Het betreft telkens pragmatische instrumenten, waarin de verschillende facetten
van het innovatieproces zijn opgenomen, zodat bedrijfs
leiders efficiënt en onderbouwd kunnen beslissen.
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Kennisdiffusie
Het verspreiden van de opgebouwde kennis is een
andere belangrijke taak van het VIL. Aanzetten tot innoveren start immers met informeren en sensibiliseren. Dit
kan via een breed spectrum van bestaande kanalen,
waar het VIL maximaal wil gebruik van maken. Het VIL
is er immers van overtuigd dat samenwerking hier de
meeste garanties biedt om de spelers in het logistieke
netwerk maximaal te bereiken. Daarnaast heeft het VIL
ook eigen publicaties voor een meer gedetailleerde voorstelling van de concepten en ook eigen VIL-Events voor
interactie met de sector rond specifieke topics.
In 2006 zagen 12 VIL-publicaties het daglicht. Het
betreft VIL-Series die een beknopt overzicht geven van
afgeronde of lopende studies of die werden opgesteld
naar aanleiding van een thesis of andere studie met
sterke logistieke raakvlakken. Voor de VIL-Series wordt
bewust geopteerd voor een ‘hapbaar’ document dat in
een 25-tal pagina’s een duidelijke voorstelling brengt van
de topic en een vernieuwend licht werpt op de logistieke
mogelijkheden en voordelen. Daarnaast zijn er de VILRapporten of handleidingen die een uitgebreide weergave brengen van een behandelde topic in al zijn facetten
en randvoorwaarden, en die ook implementatierichtlijnen
en praktijkervaringen bevatten.

Vaktijdschriften publiceren met grote regelmaat beknopte resultaten van en reflecties op het VIL-onderzoek.
Naargelang de aard van het onderzoeksthema organiseert het VIL bij oplevering van de studie een pers
conferentie. Op die manier wordt een zeer breed
publiek geïnformeerd over de beschikbaarheid van de
onderzoeksresultaten.
Daarnaast is het VIL actief op seminaries en conferenties
om de status van het onderzoek toe te lichten en interactie met het publiek aan te gaan. De vraag naar VILbijdragen neemt toe in zowel nationale als internationale
conferenties. In de Vlaamse regio opteert het VIL doorgaans voor samenwerking met andere vormings- en
kennisinstellingen voor het opzetten van kennisverspreidende events. Daarnaast organiseert het VIL eveneens
de eigen VIL-Events. Tijdens deze sessies wordt een
grotere interactie en betrokkenheid van het publiek
beoogd en wordt gepeild naar reflecties en feedback op
de VIL-thema’s.
Een overzicht van de uitgebrachte publicaties en georganiseerde events is verderop in dit jaarverslag te vinden.

Pilootprojecten
Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe concepten is een
goede zaak. Illustraties van gerealiseerde cases geven
dit beslist een concretere dimensie. Maar het meest
overtuigend is een proof of concept bij een bedrijf dat
de uitgewerkte en beschikbare instrumenten implementeert met de nodige VIL-ondersteuning. Het VIL is ervan
overtuigd dat innovatie zich sneller een weg zal banen
door het logistieke landschap via het stimuleren van
pilootprojecten.
In dit opzicht was 2006 een scharnierjaar, waarbij de
focus werd verschoven van kennisopbouw naar een combinatie van kennisontwikkeling en praktische realisatie. In
elke pijler werden geïnteresseerde bedrijven gevonden die
de uitgewerkte concepten in de eigen omgeving wensten
te toetsen. In een eerste fase gaat het voornamelijk om
haalbaarheidsstudies die de voordelen van de innovatie in
een specifieke context dienen aan te tonen.
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De betrokkenheid van het VIL in pilootprojecten met
bedrijven veronderstelt evenwel een aantal randvoorwaarden. Zo blijft de innovatieve dimensie uiteraard
cruciaal. Aansluiting op het lopende of afgesloten VILonderzoek, bijdrage tot de concurrentiepositie van de
onderneming en relevantie van het project voor de
sector worden eveneens meegenomen in de selectie.
Verder dient het bedrijf of de cluster van bedrijven bereid
te zijn de opgedane kennis te delen met de sector. Het is
immers de bedoeling om andere bedrijven te laten leren
uit deze ervaring en aan te zetten om zelf aan de slag te
gaan met de nieuwe concepten. Het collectieve element
is eveneens belangrijk: meerdere bedrijven betrekken in
één project of de bevindingen van een project zijn van
toepassing op meerdere organisaties.
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Doorbraakprojecten
Naast deze hoofdactiviteit van kennisopbouw – kennisdiffusie – pilootprojecten, wil het VIL ook een beperkt
deel van zijn middelen inzetten voor ‘doorbraakpro
jecten’. Hiermee worden projecten bedoeld die niet
alleen in een Vlaamse context als innovatief worden
bestempeld, maar op een veel ruimer geografisch
gebied, in sommige gevallen zelfs op wereldniveau. Een
tweede kenmerk is dat dit projecten betreft waarvan het
initiatief niet door individuele bedrijven alleen kan worden

genomen. Het project vereist volumes die één enkele
onderneming niet kan aanleveren, biedt capaciteit die
door één bedrijf onvoldoende wordt ingevuld of vereist
overheidsbeslissingen die voor één enkele partij niet
worden genomen.
Door het opstarten van dergelijke ‘visionaire’ projecten
wil het VIL Vlaanderen sterker positioneren als logistieke
regio.

Troeven van Vlaanderen
Om te kunnen inspelen op de noden
van de bedrijven actief in de logistiek
is een goede kennis van de sector
noodzakelijk. Dit leidt overigens niet
alleen tot doelgericht onderzoek,
maar tevens tot een beter onderbouwd buitenlands promotiebeleid.
Het VIL houdt dan ook continu een
vinger aan de pols van Logistiek Vlaanderen.

Kennisopbouw
Vergelijking van toplocaties voor Europese
distributie en logistiek
Vastgoedexpert Cushman & Wakefield publiceerde
begin 2006 zijn European Distribution Report waarin
de aantrekkelijkheid van de Europese landen als vestigingsplaats voor Europese distributie wordt vergeleken.
Hierbij worden logistieke toplanden als ideale locatie
voor Europese distributiecentra kwantitatief vergeleken
op basis van een aantal economische factoren voor
distributie en logistiek: de kosten, het beschikbaar
transportsysteem, de bereikbaarheid van de markten,
het aanbod van gronden en panden, de arbeid en de
knowhow.
Net zoals in 2004 werd in opdracht van het VIL ook in
2006 een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd op
regionaal en provinciaal niveau, respectievelijk de niveaus

NUTS-1 en NUTS-2 van Eurostat. Specifiek voor België
zijn de regio’s op NUTS-1 niveau de gewesten. Het
regionale NUTS-2 niveau komt voor België overeen met
de provincies. De regio’s opgenomen in deze analyse
komen overeen met de belangrijkste logistieke hubs van
waaruit Europese distributie aan de beste combinatie
van transportkost en serviceniveau kan uitgevoerd worden. Ten gevolge van de uitbreidingen naar Oost-Europa
en belangrijke investeringen in Zuid-Europa werden de
geanalyseerde regio’s ten opzichte van 2004 uitgebreid
met 23 NUTS-2 regio’s, om zo al de andere belangrijke
logistieke topregio’s van de EU-25 in kaart te brengen.
Uit de studie blijkt dat Vlaanderen en een aantal van
zijn provincies zoals Limburg en Antwerpen absolute
toplocaties zijn voor logistiek en distributie in Europa.
De goede bereikbaarheid van de belangrijke markten,
de uitstekende infrastructuur en de gunstige vastgoed
prijzen zijn hierbij van doorslaggevend belang. De Waalse
provincies Luik en Henegouwen zitten de voornoemde
Vlaamse provincies kort op de hielen. Ook het Duitse
Düsseldorf en de Franse departementen Alsace en
Nord-Pas-de-Calais behoren tot de top-10 van de beste
logistieke regio’s van Europa.
Om een idee te krijgen hoe de rol van Vlaanderen als
logistieke vestigingsplaats in de toekomst zal evolueren, werd een prognose tot 2019 uitgewerkt. Indien de
Vlaamse regio’s aan een aantal randvoorwaarden - vooral inzake uitbouw van het transportsysteem en aanbod
aan bedrijventerreinen - kunnen voldoen, kunnen ze zich
alvast tot dan handhaven in de top-10 van beste locaties voor logistieke operaties in Europa. Een belangrijke
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vaststelling is dat de Benelux in aanzienlijke mate zijn
belangrijkste competitief voordeel, de bereikbaarheid, zal
moeten delen met grote delen van Duitsland, Frankrijk
en Noord-Italië. Voor de toppositie op gewestniveau zal
Vlaanderen in 2019 sterk rekening moeten houden met
Nord-Pas-de-Calais. Op provincieniveau blijft Limburg de
rangschikking aanvoeren, weliswaar op de voet gevolgd
door Luik en Henegouwen. Ook provincies onmiddellijk
ten Oosten én ten Zuiden scoren goed als logistieke toplocaties: Nord-Pas-de-Calais, Alsace en Picardie blijven
te duchten concurrenten in de toekomst. Alle Vlaamse
provincies blijven, zoals vandaag, deel uitmaken van de
top-11 van logistieke regio’s in Europa.

Pilootprojecten
Logistieke poort Limburg
Het VIL voert een haalbaarheidsstudie uit rond Limburg
als logistieke poort. Meer bepaald wordt de potentie
van Limburg onderzocht om te functioneren als strategische hinterlandregio van in het bijzonder de mainport
Antwerpen. Met dit project wordt het concept van de
Extended Gateway® Vlaanderen concreet ingevuld.
Om van de logistieke poort Limburg werk te maken zijn
middelen en instrumenten nodig. Om deze te identifi-
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ceren en een stappenplan voor de realisatie op te stellen, hebben LRM, De Scheepvaart, het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen en de POM-Limburg de opdracht
aan het VIL gegeven om hierover een studie uit te
voeren. Buck Consultants International werd na een
selectieprocedure op basis van een open oproep als
projectuitvoerder weerhouden.
In fase 1 wordt de logistieke kaart van Limburg opgesteld. Het logistieke aanbod (bvb. van beschikbare
bedrijventerreinen), het beschikbare multimodale netwerk en de goederenstromen worden in kaart gebracht.
Een vijftal logistieke clusters komen naar boven als kansrijk: de regio’s rond Genk, Lommel, Lummen, Lanaken
en Tongeren. In fase 2 wordt een vergelijkende studie
gemaakt met soortgelijke logistieke centra in het nabije
buitenland: Venlo, Dourges (Lille), Duisburg en Luik. Er
wordt ingezoomd op de factoren die deze centra tot
logistieke successen maakten. Op het eind van 2006
waren deze eerste fasen afgerond.
In 2007 zal op basis van de opgedane inzichten uit de
vorige fasen een strategie voor logistiek Limburg worden
uitgetekend. Vervolgens zal een stappenplan worden
opgesteld en aanbevelingen geformuleerd om daadwerkelijk Limburg als logistieke poort verder te ontwikkelen.
Finale oplevering van het project is voorzien voor maart
2007.
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Multimodaal transport
Vlaanderen beschikt vandaag over
een goed uitgebouwde transportinfrastructuur. Een beter geïntegreerd
multimodaal vervoersysteem is evenwel een essentiële component voor
het blijven aanvoeren van de lijst van
Europese logistieke topregio’s en
voor de uitbouw van de Extended
Gateway®. Daarom zal het VIL ook blijvend werk maken
van studies die tot een betere afstemming en optimale
benutting van de verschillende netwerken leiden.

Kennisopbouw
Modal split
Vanuit een modusneutrale positie wil het VIL bijdragen tot
een multimodale benadering van het goederenvervoer.
Dit houdt ondermeer in dat logistieke beslissingnemers
de verschillende vervoerwijzen of modi gezamenlijk in
overweging nemen om vervolgens de meest geschikte
uni- of intermodale (gecombineerde) vervoermethode
te selecteren. In veel bedrijfsomgevingen blijkt dit geen
evidentie. Logistieke beslissingnemers beschikken als
gebruikers van vervoer vaak over te weinig achtergrond
om met kennis van zaken een weloverwogen vervoerwijzekeuze te maken. Anderzijds hebben vervoerders
en logistieke aanbieders vaak te weinig voeling met de
noden van de verladende sector.
Het VIL stelde op basis van haar ruime ervaring met
diverse modal scan projecten, cases, best practices en
praktijkgetuigenissen een handleiding op die het proces
beschrijft dat door een bedrijfspeler doorlopen moet
worden om te komen tot een geschikte keuze van de
vervoerwijzen (modal split). Deze handleiding kan gezien
worden als een stappenplan om voor goederenstromen
in een bepaalde bedrijfscontext te komen tot de meest
aangewezen modal split. Via deze gestructureerde aanpak kan de beslissingnemer ter optimalisatie van zijn vervoer uitkomen op een modal shift naar een alternatieve
vervoerwijze. Echter, ook een verhoging van de efficiëntie
van de bestaande transportprocessen of een besparing
van transportkilometers kunnen als uitkomst naar boven
komen op basis van het gevolgde stappenplan uit de
handleiding.
Naast de handleiding werden ook een 30-tal praktijkgetuigenissen opgetekend. Het gaat hier telkens om

implementaties van logistieke verbeterprojecten in het
brede domein van het multimodaal vervoer. Er worden
niet alleen modal shift verhalen gebracht. In sommige
omstandigheden vormen alternatieve vervoerwijzen geen
optie en dient er gewerkt te worden aan een verhoging
van de efficiëntie van de huidige vervoermodaliteiten.
Ook deze verhalen komen aan bod. Elke case illustreert
de kritische succesfactoren of bouwstenen in een specifieke modal split context. Op die manier dragen zij bij
tot een beter inzicht in het veranderingsproces en wel
in verschillende bedrijfsomgevingen. De getuigenissen
werden overzichtelijk en gestructureerd gebundeld in
een eenvoudige webapplicatie. Op basis van verschillende invalshoeken (o.a. sector, modus) kunnen zij door
een breed publiek vrij worden geconsulteerd. Het op een
dergelijke gestructureerde manier uittekenen van praktijkgetuigenissen (best practices) is één van de pistes om
de kloof tussen vraag en aanbod in het goederenvervoer
te dichten.
Door het aanbieden van de handleiding en de praktijkgetuigenissen wil het VIL bijdragen tot het sensibiliseren
van diverse logistieke spelers rond de multimodale benadering van het goederenvervoer. Immers, beide instrumenten ondersteunen marktspelers in hun logistieke en
transportbeslissingen.

Overslagtechnieken
Vlaanderen is een logistieke topregio door de aanwezigheid van vier zeehavens, multimodaal ontsloten
logistieke platforms, Europese distributiecentra en uitstekende verbindingen van de havens met het Europese
achterland via spoor, binnenwateren en weg. In de aan-,
door- en afvoer van goederen hebben de logistieke
knooppunten een belangrijke overslagfunctie, waarbij
gestandaardiseerde laadeenheden van de ene op de
andere transportmodus worden overgebracht. De overslag in het (inter)continentaal vervoer is een essentiële
en tevens kritieke schakel voor het intermodaal vervoer.
Het is duidelijk dat deze noodzakelijke overslag impact
heeft op de doorlooptijd en –kosten. Voldoende marktkennis over de verschillende overslagtechnieken, hun
potentieel en beperkingen, is bijgevolg belangrijk om
de mogelijkheden van gecombineerd vervoer geheel in
kaart te brengen.
Daarom heeft het VIL een inventarisatie gemaakt van de
bestaande en veelbelovende overslagtechnieken tussen
het wegvervoer enerzijds en zowel de binnenvaart als het
spoor anderzijds. De belangrijkste kenmerken van een
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overslagtechniek zijn terug te brengen tot de benodigde
investering, de capaciteit, de snelheid en de flexibiliteit.
De overslagtechnieken kunnen hierbij ingedeeld worden
in drie categorieën:
• locatiegebonden overslagtechnieken
•	Roll-on Roll-off technieken (RoRo-technieken)
• voertuiggebonden overslagtechnieken.
Bij locatiegebonden overslagtechnieken is de apparatuur aan de terminal verbonden. Zij vereisen doorgaans
grote investeringen, maar zijn geschikt voor het afhandelen van grote volumes goederenstromen. Traditionele
technieken in deze categorie zijn de overslag met een
portaalkraan, een reachstacker of vorkheftruck. De
locatiegebonden overslagtechnieken kunnen nog verder
onderverdeeld worden in horizontale en verticale technieken. De conventionele verticale overslagtechnieken
hebben een relatief lage overslagsnelheid en beperkte
capaciteit, maar bieden toch een zekere flexibiliteit
tegen relatief geringe investeringen. Deze technieken zijn
ondermeer inzetbaar voor verschillende kadeoperaties
en komen door hun grote verscheidenheid in aanmerking
voor zowel beginnende als grootschalige terminals. De
horizontale overslagtechnieken daarentegen zijn gericht
op een hoge overslagsnelheid en -capaciteit, maar zijn
vanwege de relatief hoge investeringskosten en geringe
flexibiliteit nog nauwelijks geïntroduceerd in de Vlaamse
binnenvaart.
De RoRo-technieken zijn bijzonder geschikt voor de
overslag van rollend materieel. De opgetekende overslagsnelheid en overslagcapaciteit is hier erg hoog.
Deze technieken vereisen de nodige investeringen aan
de infrastructuur (ponton, platform, hellingbaan) of het
voertuig (laadkleppen).
Voertuiggebonden technieken hebben als grote voordeel
dat een superstructuur op de kade niet vereist is. Tevens
is het overslagproces relatief eenvoudig en vereisen deze
technieken weinig ruimte op de kade. Daartegenover
staat dat dergelijke technieken wel een continue ruimtebezetting betekenen op het voertuig en dat zij slechts
een relatief beperkte tijd effectief worden ingezet.

Structuur overslagkosten
Vooraleer intermodaal transport ook economisch kan
wedijveren met unimodaal transport dient de totale
logistieke kost van de intermodale vervoersoplossing
het voordeligst te zijn. Een belangrijke extra kost t.o.v.
het unimodaal (weg)transport, is de overslagkost op de
intermodale terminal. Ook al is een goed inzicht in de
kostenstructuur ervan onontbeerlijk, toch hebben terminaloperatoren vandaag de dag veelal geen duidelijk zicht
op de totale kost van de laad-, los- en opslagactiviteiten
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op de terminal. Om de kost per container te berekenen,
gebruiken de meeste terminaloperatoren het volume,
namelijk het aantal containers of TEU (twenty feet equivalent unit), als enige parameter om hun totale kost te
verdelen. Een volumegedreven kostencalculatie heeft
als belangrijkste nadeel dat via deze methode de kosten
van de diverse activiteiten op de terminal niet duidelijk
worden. Een kostenberekening op basis van activity
based costing (ABC) en meer in het bijzonder time-driven
activity based costing (time-driven ABC) verschaft inzicht
in de kostenstructuur van overslagactiviteiten op intermodale inland containerterminals.
Beide methoden, ABC en time-driven ABC, zijn geschikt
voor het in kaart brengen van de totale overslagkost.
Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. Een eerste
verschil is de mate van detail. Bij time-driven ABC kunnen meer gegevens meegegeven worden voor specifieke
goederenstromen door varianten in te bouwen in de tijdsvergelijkingen. Op die manier kan de overslagkost voor
een specifieke container berekend worden. Bovendien
verloopt het onderhouden en up-to-date  houden van
een time-driven ABC systeem gemakkelijker dan bij een
traditioneel ABC systeem. Echter omwille van het hoge
detailniveau en de nood aan operationele opvolging van
de kosten is de kritische succesfactor van een timedriven ABC systeem de real-time beschikbaarheid van
kosten- en procesdata en transactievolumes. Om die
reden wordt gesteld dat deze methode niet werkbaar is
zonder ERP-systeem (Enterprise Resource Planning).
Het resulterende kostenframework biedt ondersteuning
aan logistieke dienstverleners en bedrijven met eigen
overslagactiviteiten bij het evalueren van de deelprocessen op de terminal, bij het aanpakken van inefficiënties
in het overslagproces en bij het analyseren van het effect
van de introductie van nieuwe technologieën en processen op de overslagkost. Een beter inzicht in het overslaggebeuren betekent zo ongetwijfeld extra kansen voor het
intermodaal vervoer.

Totale logistieke kost
Verladers, maar ook vervoerders, geven aan onvoldoende inzicht te hebben in de totale logistieke kosten van
vervoeroplossingen. De keuze van de meest geschikte
vervoeroplossing wordt in veel gevallen uitsluitend gebaseerd op de directe transportkost. Bijgevolg staat men
meestal ver af van een totale logistieke optimalisatie. Een
dergelijke optimalisatie – waarbij transport geïntegreerd
wordt in het logistieke proces – leidt ongetwijfeld tot een
efficiëntieverhoging van dat volledige logistieke proces.
In die zin wordt vanuit de logistieke wereld sterk de nood
onderkend aan een kostenstructuur voor deze totale
logistieke kost.

Bij de vervoerwijzekeuze, of met andere woorden de
keuze van de meest geschikte modal split, moeten zes
kostencomponenten in overweging genomen worden.
Eén van de belangrijkste en meest voor de hand liggende
parameters in dit beslissingsproces is de transportkost.
Dit is de kost om goederen te vervoeren van oorsprong
naar bestemming of van leverancier tot klant. Daarnaast
dient ook rekening gehouden te worden met de kosten
om de lading fysiek te laden en te lossen, te verpakken
en te verplaatsen in en uit het magazijn. Deze kosten vormen de overslagkost. Het derde element is de
transporttijdkost, namelijk de kapitaalkost vervat in de
getransporteerde goederen. De voorraadkost voor het
fysiek opslaan van de goederen is de vierde component.
De jaarlijkse kost voor interne bedrijfsprocessen die
direct of indirect gerelateerd zijn aan de organisatie en
de opvolging van het transport dient ook meegenomen
te worden en vormt de vijfde component. Deze vijf componenten kunnen relatief eenvoudig in monetaire termen
worden uitgedrukt.
Naast bovenstaande ‘directe’ kosten zijn er nog een
heel aantal andere aspecten die minder gemakkelijk
te kwantificeren zijn, maar wel moeten meegenomen
worden in de berekening van de totale logistieke kost.
Dit zijn de zogenaamde kwaliteitsattributen zoals onder
meer de betrouwbaarheid, flexibiliteit en frequentie. Uit
verschillende onderzoeken is gebleken dat deze factoren
eveneens belangrijke parameters zijn die in het logistieke
beslissingsproces moeten worden opgenomen.
Op basis van de synthese van de opgebouwde kennis,
zowel vanuit studietrajecten als vanuit pilootprojecten,
ontwikkelde het VIL een gebruiksvriendelijk, beslissingondersteunend instrument voor de berekening van
de totale logistieke kost. De verschillende kostencomponenten worden hierbij systematisch doorlopen en aan
de hand van concrete hulpmiddelen gekwantificeerd.
Het waarderen van de niet-kwantificeerbare componenten gebeurt op basis van een waardeschaal (bvb. van
0 tot 10) zodat ook zij kunnen afgewogen worden ten
opzichte van de andere kosten. De totale logistieke kost
is bijgevolg samengesteld uit zowel kwantitatieve als
kwalitatieve elementen. Met dit instrument kunnen logistieke beslissingnemers aan de slag om de modal split
beslissingen of beslissingen omtrent distributievormen of
logistieke processen te onderbouwen of om een inzicht
te verwerven in de totale logistieke kost. Het instrument
kan ook worden ingezet om het logistieke kostenplaatje
bedrijfsoverstijgend te maken. Een dergelijk inzicht in de
totale supply chain kost ondersteunt zowel leverancier,
logistieke dienstverlener als klant om in nauwe samenwerking te streven naar een globale optimalisatie ongeacht de kostenallocatie. Het kan bijgevolg opgevat worden als een referentiekader dat verladers en vervoerders
ondersteunt bij het nemen van logistieke beslissingen.

Opdrachten
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Spoorvervoer
De liberalisering binnen het spoorvervoer leidt tot een
vernieuwde dynamiek in het spoorgebeuren. Andere
spelers verkennen de spoormarkt en bieden vaak innovatieve producten aan. Ook de traditionele spelers
komen met nieuwe initiatieven.
Het gros van de verladers en/of industriële bedrijven
die de goederenstromen genereren volgt echter vooralsnog niet in deze evolutie. Vaak laten deze potentiële
gebruikers van spoorvervoer zich leiden door slechte
ervaringen uit het verleden of vooroordelen om het spoor
niet ernstig in overweging te nemen in hun vervoerwijzekeuze. Veel logistieke spelers in Vlaanderen kennen
inderdaad de mogelijkheden van het spoorvervoer niet
of onvoldoende.
Daarom nam het VIL in 2006 het concreet initiatief om
een globaal en gestructureerd beeld van het goederenvervoer per spoor op te stellen voor een breed publiek
van verladers en logistieke dienstverleners.
Vooral het concept van de shuttletrein, die in een vaste
dienstregeling grote volumes over grote afstanden vervoert, biedt opportuniteiten. Railoperatoren slagen er
steeds meer in voldoende verladers gezamenlijk te laten
kiezen voor hun klokvaste treindiensten. Essentieel is
dat men trajecten opzet waar er een balans is in goede
rentrafiek tussen de beide richtingen. De overslag op
de spoorterminals is en blijft een belangrijke kritische
succesfactor voor het (intermodale) spoorvervoer. Van
de overheden wenst men een actieve bijdrage inzake
integratie en harmonisatie van de spoorweginfrastructuur
en van het ondersteunende ICT-systeem.
De spoormodus is één van de modi in het multimodale
vervoer. Het spoorproduct uitbouwen tot sterke schakel
in het logistieke proces van ondernemingen, vormt de
uitdaging. Het concept van de totale logistieke kost
vormt hierbij een belangrijk instrument om die logistieke
benadering daadwerkelijk vorm te geven.

Kwantificering multimodale goederenstromen
Het VIL heeft het concept van de Extended Gateway®
gelanceerd. De traditionele gateways (zee- en lucht
havens) worden uitgebreid met achterlandlocaties. Deze
locaties zijn pas kansrijk indien ze over vergelijkbare
logistieke karakteristieken beschikken als de ‘prime
locations’ in de havengebieden. Voor de uitbouw van
de Extended Gateway® Vlaanderen is een goed functionerend multimodaal netwerk dé kritische succesfactor.
Deze infrastructuur zorgt voor de koppeling tussen gateway en achterland. Dat Vlaanderen beschikt over een
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dicht multimodaal netwerk is genoegzaam bekend. Het
is evenwel belangrijk dat dit netwerk optimaal wordt aangewend. De beschikbare capaciteiten dienen goed benut
te worden. Waar nodig moet werk gemaakt worden van
het wegwerken van ‘missing links’. Misschien moeten
ook extra multimodale platforms gecreëerd worden. Om
met kennis van zaken het concept Extended Gateway®
te implementeren is er nood aan het in kaart brengen van
de goederenstromen op de belangrijkste verbindingen in
het Vlaamse, multimodale netwerk.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de goederen
stromen in Vlaanderen via de verschillende vervoerwijzen
werd in het najaar door het VIL een Stand-van-Zaken
studie opgestart. Het is de bedoeling om de generieke
goederenstromen te bepalen op de verschillende verbindingen in weg, spoor en binnenvaart, waarbij ondermeer
gedifferentieerd wordt naar goederenfamilies, oorsprong
en bestemming. Multimodale platforms worden in kaart
gebracht en een capaciteitsanalyse zal bepalen op welke
hoofdlijnen men tegen de maximumcapaciteit aanzit, en
waar nog ruimte is. Bottlenecks in het multimodale netwerk zullen geïdentificeerd worden.
In het kader van deze studie wordt samengewerkt met
infrastructuurbeheerders en het Vlaams Verkeerscentrum.

Pilootprojecten
Totale logistieke kost – Kerkstoel
Kerkstoel 2000+ NV is een producent van prefabelementen in gewapend beton. Per week wordt er voor 2500 ton
aan prefabelementen geleverd aan werven, hoofdzakelijk
in de grotere stadscentra. Omwille van mobiliteitsproblemen wordt het voor Kerkstoel 2000+ steeds moeilijker
om de werven ‘just in time’ te beleveren. Mede hierdoor
lopen de transportkosten hoog op. Bovendien heeft
Kerkstoel steeds meer te kampen met plaatsgebrek op
de productiesite. Vanuit deze problematiek groeide binnen Kerkstoel het besef dat er best uitgekeken wordt
naar alternatieve distributievormen.
De inzet van de VIL-tool op het vlak van de totale logistieke kost heeft Kerkstoel in staat gesteld om de juiste
distributievorm te kiezen voor de toekomst. Aan de hand
van een SWOT-analyse werden verschillende alternatieve distributievormen geëvalueerd, waaronder directe
belevering en levering via een buffer. Uiteindelijk kwam
men tot een shortlist van 3 haalbare distributievormen.
Deze 3 alternatieven werden vergeleken aan de hand
van het ontwikkeld instrument voor de berekening van de
totale logistieke kost. Hierbij worden naast transport- en
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transporttijdkosten ook de overslagkosten, voorraad- en
voorraadtekortkosten en organisatiekosten meegenomen in de berekening.
De analyse wijst uit dat een tussenopslag op trailer aan
de rand van de stad een valabel alternatief vormt en
verder praktisch onderzoek verdient. Hierdoor wordt
het voor Kerkstoel niet alleen mogelijk om de totale kost
te reduceren, maar tegelijkertijd om de voorraad op de
productiesite te verminderen en de service aan de klant
te verhogen via stipte JIT-leveringen.

Regionaal Overslagcentrum Beerse: Campine,
Leysen, Metallo Chimique en Wienerberger
Het project betreft een haalbaarheidsstudie voor de
bouw en uitbating van een container overslagcentrum
op het kanaal Dessel-Schoten met het doel vrachttrafiek over de weg naar en van de havens te vervangen
door vervoer per binnenschip. Het project omvat ook de
creatie van een samenwerkingsverband tussen de vier
deelnemende bedrijven die elk een deel van het noodzakelijke volume en investeringen aanbrengen.
De VIL-bijdrage omvatte de vormgeving van het voorgestelde samenwerkingsverband en het onderwerpen
ervan aan een compatibiliteitstest. Een behoorlijke ‘fit’
tussen de samenstellende organisaties is immers essentieel voor het welslagen van de samenwerking. Daarnaast
heeft het VIL ook een bedrijfseconomische evaluatie
gemaakt waarbij werd aangetoond dat het oprichten van
een gemeenschappelijk regionaal overslagcentrum voor
containers economisch verantwoord is. Bovendien werden de diverse mogelijke multimodale trajecten in kaart
gebracht met de daaraan gekoppelde mogelijkheden tot
optimalisaties of beperkingen. Het financiële plaatje werd
gemaakt op het niveau van het samenwerkingsverband
en vervolgens vertaald naar elke deelnemende partner.
De studie van het VIL wijst uit dat multimodaal vervoer
een reëel en verantwoord alternatief kan zijn voor wegtransport zelfs op korte afstanden. Met de uitvoering van
dit project wordt jaarlijks tot meer dan 20 miljoen tonkilometer op het water gezet, wat ten goede komt aan de
leefbaarheid in de aangrenzende woongebieden in de
gemeente Beerse.

Multimodaal spoorplatform Meerhout: Nike
Voor Nike, marktleider op gebied van sportkledij en
schoenen, heeft het VIL onderzocht hoe multimodaal
transport een toegevoegde waarde voor de Europese
distributie kan betekenen. Op de eerste plaats werd
vanuit het volumeaanbod van Nike en de opportuniteiten op gebied van Europese spoorverbindingen nage-

gaan op welke assen welke spooroplossingen efficiënt
gecombineerd kunnen worden met wegvervoer. Hierbij
zou het spoor de trunking of line-haul naar de diverse
landen voor zijn rekening nemen en het wegtransport
hierbij aansluitend de locale distributie van de goederen
tot bij de klant.
De studie heeft ondermeer de aanbeveling geopperd
om op zeer specifieke, stabiele stromen, bijvoorbeeld
op Italië, eigen treinen in te zetten. Om de servicegraad
naar de klanten op hetzelfde niveau te houden, zouden
wekelijks twee treinen moeten kunnen ingelegd worden.
Nike heeft al een groot basisvolume, maar dit is gezien
de branche zeer variabel op week- en maandbasis.
Daarom wordt door het VIL bestudeerd of met andere
verladers uit de regio een samenwerkingsproject kan
worden opgezet om voldoende basisvolume samen te
brengen voor een treintraject op Italië. Er wordt verder
ook nagegaan welke partij hierin als consolidator kan
optreden.

Opdrachten
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Doorbraakproject
Waterwegen & Zeekanaal: Containerkraanschip
Bedrijven worden minder bereikbaar als gevolg van
de toenemende congestie in het wegvervoer. Vervoer
via de binnenwateren vormt in een aantal gevallen een
waardevol alternatief. Voor sommige bedrijven echter
stelt zich dan het probleem dat zij niet over een kaai of
een kraan beschikken voor de nodige overslag naar de
binnenvaart. Bij een beperkte lading is investeren ook
geen optie. Een schip met een eigen containerkraan kan
hiervoor een oplossing bieden. Het schip of ponton kan
gezien worden als een varende structuur, die dienst doet
als overslagkade tussen wal en schip of zelfs tussen
twee schepen.
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het VIL hebben
eind 2006 een haalbaarheidsstudie opgestart voor het
gebruik van een 1350 ton containerkraanschip op de
Vlaamse waterwegen. Met een dergelijk schip kan meer
dan 50% van de Vlaamse waterwegen bediend worden.
De bedoeling is niet om met dit concept de concurrentie
aan te gaan met de overslag op inland terminals, maar
wel om nieuwe trafieken aan te trekken.

Value added concepten & technologie
Door hoogwaardige activiteiten met
toegevoegde waarde in de logistieke keten aan te bieden kan de
logistieke dienstverlener zich beter
verankeren in de goederenstroom
van de verlader. Hertekening van de
logistieke stromen en invoering van
nieuwe technologieën zijn belang
rijke instrumenten bij het realiseren van deze meerwaarde. Technologie is overigens een sterke enabler bij het
doorvoeren van innovatie. De beschikbaarheid en snelle
evolutie van technologische vernieuwing werpt voortdurend nieuw licht op de haalbaarheid van logistieke
concepten en verruimt de toepassingsmogelijkheden. Er
is voor het VIL dan ook een rol weggelegd in het continu
opvolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen en
het maken van de vertaalslag naar logistieke toepassingen.

Kenniscreatie
Reverse Logistics
Retourlogistiek bestaat reeds lange tijd. Toch kreeg het
nooit veel aandacht van de bedrijfsleiders, maar werd het
vooral beschouwd als noodzakelijk kwaad voor de kernactiviteiten. De laatste jaren zien echter steeds meer ondernemingen in dat deze retourstromen niet alleen kosten,
maar ook meerwaarden herbergen. Waarde kan worden
gerecupereerd door de producten direct of na herwerking
te herverkopen, al dan niet op de oorspronkelijke markt,
of door nuttige onderdelen of grondstoffen te recupereren.
Bovendien kan een goede terugnamepolitiek het doorslaggevend argument zijn om een klant te behouden of te
winnen. Het maximaliseren van de klantentevredenheid en
het minimaliseren van de kosten en waardeverliezen blijken
dan ook de twee belangrijkste doelen van retourlogistiek.
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Desondanks staan de meeste Vlaamse ondernemingen
nog niet ver bij de optimalisatie van hun retourlogistiek proces. Een onderzoek van het VIL wees uit dat
slechts de helft van de bevraagde ondernemingen ruime
aandacht besteedt aan retourstromen. Een even groot
aandeel kent een goede waarderecuperatie. Ook de
standaardisatie en de ICT-ondersteuning laten nog te
wensen over: de meeste ondernemingen hebben geen
of enkel een interne return policy, de processen zijn vaak
onvoldoende onder controle en ook de ICT-ondersteuning is bij veel bedrijven beperkt of onbestaande.
Ook blijkt dat de retourstromen van verpakkingen en
logistieke dragers doorgaans nog erg stiefmoederlijk
behandeld worden. Ook hier vinden we weinig ICTondersteuning.
Door dit gebrek aan standaardisatie en ICT-ondersteuning, hebben ook weinig ondernemingen een zicht op
de grootte en de financiële impact van de retourstromen.
Dit maakt het moeilijk om de processen op de agenda
van de bedrijfsleider te krijgen, ze goed te optimaliseren
en verbeteringen op te volgen. Toch verwachten de
meeste respondenten dat retourlogistiek voor hun bedrijf
in belang zal toenemen.
Om ondernemingen te helpen bij de verdere optimalisatie van hun retourlogistiek proces, creëerde het VIL een
maturiteitsmodel voor retourlogistiek met vijf niveaus.
Aan de hand van dit model kunnen ondernemingen
evalueren hoe ver zij staan in het kennisontwikkelingsproces en welke stappen zij dienen te nemen om hun
retourproces verder te optimaliseren. Het VIL is bereid
om bedrijven in dit positioneringsproces te begeleiden en
een stappenplan aan te bieden voor professionalisering
van het retourgebeuren.

niet meer tussen het rollend materieel moet begeven om
objecten te zoeken, als voor de getagde items die beter
beschermd zijn tegen diefstal.
De bestaande implementaties zijn veelal nog closed loop,
dit wil zeggen dat een systeem slechts binnen één bedrijf
gebruikt wordt. Gewoonlijk volgen bedrijven de logistieke
drager (pallets, containers of trailers) of de bewegingen van
het rollend materieel (reach stackers, straddle carriers, heftrucks of trekkers) op. Enkel voor zeer waardevolle producten loont het om individuele items van een tag te voorzien.
Er zijn ook open loop toepassingen mogelijk; dan werken
meerdere sequentiële schakels in de logistieke keten met
eenzelfde RTLS-systeem. Voorlopig worden deze toepassingen nog afgeremd doordat noodzakelijke afspraken
over de inhoud van de uitgewisselde data en de verdeling
van de kosten tussen de verschillende partners van de
logistieke keten moeizaam verlopen.
De uniformisering van standaarden en wetgevingen rond
RTLS staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment
ontwikkelen verschillende normeringsorganisaties eigen
standaarden. Het feit dat wetten en regelgevingen
momenteel van continent tot continent, en soms zelfs
van land tot land verschillen, vormt een grote barrière
voor de implementatie van open loop toepassingen.
Ook de communicatie met bestaande bedrijfssoftware
applicaties, zoals het ERP (Enterprise Resource Planning),
het YMS (Yard Management System) of het FMS (Fleet
Management System), is belangrijk voor een succesvolle RTLS-implementatie. Middleware, al dan niet in com
binatie met of ingebed in een EAI (Enterprise Application
Integration) maakt het vandaag mogelijk om de aandacht
en de energie bij de implementatie toe te spitsen op de
essentie, namelijk de processen, en veel minder op het
bouwen van alle mogelijke interfaces.

RTLS
Met Real Time Location Systems kan de positie van objecten en personen in real time (reële tijd) en vanop afstand
gevolgd worden binnen een afgebakend geografisch
domein. De eerste RTLS-systemen kwamen in 1997 op
de markt. Na een trage introductie kennen de verschillende
technologieën nu een stijgend succes, ook in het Vlaams
en Nederlands bedrijfsleven. Een aantal bedrijven hebben
deze technologie al met succes geïmplementeerd, anderen bevinden zich nog in een experimenteel stadium.
RTLS biedt op drie domeinen grote voordelen. De verhoogde efficiëntie en een beter assetbeheer leiden tot
beduidende kostenbesparingen. Door een verbeterde
klantenservice worden nieuwe opportuniteiten gecreëerd
met een positieve weerslag op de opbrengsten. Bovendien
verbetert de veiligheid, zowel voor het personeel dat zich
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Het VIL werkt aan een handleiding om geïnteresseerde
bedrijven wegwijs te maken in het grote aanbod van de
verschillende beschikbare technologieën en een uitdieping
van de diverse logistieke toepassingsdomeinen.

Intelligente verpakkingen
Intelligente verpakkingen zullen in de komende jaren wellicht aanleiding geven tot nieuwe logistieke concepten.
Deze verpakkingen zijn in staat om de toestand van de verpakte goederen op te volgen en informatie te verstrekken
over ondermeer de kwaliteit, de veiligheid en de locatie van
de goederen gedurende transport en opslag. Vandaag is
er reeds een breed aanbod aan technologieën die toelaten
verpakkingen “intelligent” te maken, gaande van eenvoudige indicatoren tot en met intelligente RF-tags. De minia-

turisering en de dalende prijzen van de technologie openen
nieuwe perspectieven om deze technologie op een bredere
schaal in de verpakkingsmaterialen te integreren.

producten, zoals onderdelen voor de automobiel- en
elektronica-industrie, elektronische toestellen en foto- en
kopieermateriaal.

De verwachte doorbraak van intelligente verpakkingen
hangt bijgevolg sterk samen met die van RFID (Radio
Frequency Identification). De integratie van RFID-tech
nologie met sensoren laat toe om voor verpakte goederen
variabele informatie zoals temperatuur, vocht, druk, trillingen, enz. te meten en ze op een efficiënte manier te communiceren met de omgeving. De intelligente verpakking zal
op deze manier “intelligentie” kunnen toevoegen aan de
producten doorheen de logistieke keten ter ondersteuning
van een beter supply chain management.

Om de toenemende eisen inzake klantenservice en flexibiliteit het hoofd te bieden en tevens de kosten te bewaken overweegt NYK Logistics de invoering van RFID ter
ondersteuning van de logistieke processen. Het bedrijf
zette in 2006 een proefproject op om de mogelijkheden
en beperkingen van de UHF gen2 technologie binnen de
eigen logistieke operaties te testen. De focus lag hierbij
op de palletstromen in het outbound proces.

Zowel het begrip als de mogelijkheden van de intelligente
verpakkingen worden in het bedrijfsleven zeer verschillend
geïnterpreteerd. Algemeen kan gesteld worden dat intelligente verpakkingen vandaag door heel wat bedrijven
gepercipieerd worden als futuristisch en nog niet aan de
orde voor hun producten of bedrijfsomgeving.
In verschillende sectoren waaronder de voeding, farmacie, chemie en transport/3PL is de vraag naar intelligente verpakking gedreven door het bewaken van de
productkwaliteit tijdens transport- en opslagactiviteiten.
Kwaliteitsproblemen zijn dikwijls het gevolg van een
variabele omgevingsparameter, meestal de temperatuur,
die tijdens de opslag of transport de tolerantiegrens heeft
overschreden. Voedingsmiddelen, fijnchemicaliën of farmaceutische producten zijn typische goederen waarbij
de kwaliteit afhankelijk is van de temperatuur. Naast het
bewaken van de kwaliteit is ook de waardedensiteit een
belangrijke drijfveer voor het al dan niet gebruiken van
intelligente verpakkingen.
De belangrijkste conclusie van deze studie is echter dat
er in de bedrijfswereld een grote nood is aan kennisverspreiding over dit onderwerp. Hoewel de belangstelling
groot is, zijn de verschillende vormen en mogelijkheden
van intelligente verpakkingen nog onvoldoende gekend.
Ook de potentiële meerwaarde ervan in de logistieke keten
kan moeilijk worden ingeschat door zowel verladers als
logistieke dienstverleners.

Pilootprojecten
Technische haalbaarheid RFID Asset tracking:
NYK
De Japanse NYK-groep, één van de grootste maritieme
en logistieke dienstverleners ter wereld, is gespecialiseerd in stockbeheer en distributie van hoogwaardige

Opdrachten
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De inbreng van de VIL-expertise op het vlak van
RFID-kennis en projectaanpak heeft NYK Logistics in
staat gesteld de toepasbaarheid van de technologie
te  evalueren in de eigen logistieke omgeving. Het VIL
zorgde voor een goed omlijnde scope van het pilootproject en werkte de conceptuele testopstellingen en
–scenario’s uit. Parameters als leesafstand, -snelheid en
-betrouwbaarheid, impact van de infrastructuur en het
type goederen alsook het niveau van de metingen werden hierin opgenomen. Verder gaf het VIL ondersteuning
bij de technologiekeuze en de selectie van de systeemintegrator. Voor eenzelfde infrastructuur en goederenstroom vielen belangrijke verschillen in leesbaarheid vast
te stellen naargelang de configuratie. Er dient bijgevolg
voldoende tijd en aandacht te worden besteed aan de
keuze van een juiste RF-tag/reader/antenne-combinatie.
Op palletniveau kan mits invoering van softwarecontroles
een leesbetrouwbaarheid van 100% bekomen worden
bij de maximaal toegelaten snelheid in een magazijnomgeving. Voor identificatie op doosniveau varieerde de
betrouwbaarheid van de verschillende lezers tussen 76%
en 98% voor een pallet met 20 dozen. Verder bleek een
goede opleiding en ondersteuning van de operatoren op
de werkvloer essentieel.
Een finaal beoordelingsrapport werd opgesteld om de
bespreekbaarheid van RFID-toepassingen op groeps
niveau te ondersteunen.

Supply Chain Plaza
De Supply Chain Plaza heeft tot doel om in een levensechte proefopstelling het volledige proces van e-order tot
e-delivery te visualiseren op een oppervlakte van 100m².
Het geheel wordt ondersteund door een breed spectrum
van technologieën en staat op die manier model voor
de huidige technische en ICT- mogelijkheden in het outbound logistieke proces. De ordergegevens worden o.m.
via een elektronische marktplaats, een ERP-systeem
en een WMS-applicatie vertaald in een pick opdracht.
Pick-to-light en pick-to-voice technologie ondersteunen
de picking activiteiten, waarna de goederen op een
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automatische verpakkingslijn geregistreerd worden door
een RFID portal. Een Automated Guided Vehicle (AGV)
brengt de goederen naar de vrachtwagen. Nadat een
elektronische handtekening op een hand-held terminal
de ontvangst heeft bevestigd, krijgt de klant via e-billing
de factuur.
De live demonstratie illustreert duidelijk dat de inzet van
identificatietechnologieën in combinatie met geïntegreerde web- en ICT toepassingen perfect mogelijk is en leidt
tot een betrouwbare en transparante goederenstroom.
Automatisering van het magazijn- en transportmanagement verhoogt verder de efficiëntie en flexibiliteit van
het outbound proces. Met de huidige EAN en EPCstandaarden, alsook het aanbod van hard- en software
van diverse leveranciers kan een naadloze automatische
orderafhandeling worden uitgebouwd.
Het VIL is als onafhankelijke partij de coördinator van de
Supply Chain Plaza en staat in voor de vormgeving van
het scenario, de afstemming tussen de verschillende
deelnemende bedrijven en de uitwerking van een gedetailleerd draaiboek. De Supply Chain Plaza werd tijdens
de Prologistics beurs (Brussels Expo, 26-28/09/2006)
12 maal uitgevoerd en door het VIL toegelicht. Meer dan
600 professionals waren getuigen van deze Vlaamse
primeur.

Toepassing RFID in een distributieketen
Voor een vooraanstaande distributieketen actief in een
specifiek marktsegment, is een juiste, volledige en
tijdige aflevering van de goederen bij de klanten een
belangrijke component in het bedrijfssucces. Door de
toenemende expansie van zowel het aantal orders als
van de productvariëteit, heeft de distributeur recentelijk
een nieuw hoogbouw magazijn in gebruik genomen.
Vanuit dit centrale DC worden dagelijks meer dan 100
eigen vaste afzetpunten beleverd. Voor het transport
wordt gebruik gemaakt van herbruikbare verpakking
(Returnable Transport Item, RTI), zoals dollies met een
plastic krat. Hierbij rees de vraag of de invoering van
RFID de distributeur de mogelijkheid kon bieden om
deze nieuwe logistieke dragers beter te managen en de
correctheid van de afleveringen te garanderen.
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Het VIL heeft op basis van deze vraag de logistieke stromen en processen doorgelicht en de huidige pijnpunten
en mogelijke verbeteringsmogelijkheden met RFID in
kaart gebracht. Een eerste voordeel werd opgetekend
door een snellere rotatie en het beperken van de verliezen van de RTI’s. Daarnaast kan men op basis van
de RFID-technologie de logistieke dragers automatisch
registreren bij aflevering. Hierbij wordt een sluitende
controle op de correctheid van levering mogelijk. Tijdens
de doorlichting werd ook duidelijk de nood aangetoond
om de inkomende vrachtwagens, trailers en containers
beter te beheren op het terrein. De invoering van een
RTLS met een goed yard planningssysteem kan deze
inbound goederenstroom efficiënter doen verlopen, met
een gevoelige reductie van de zoektijd naar de juiste
trailer op het terrein en controles van de juiste loszone
voor inkomende vrachtwagens. Het VIL gaf hierbij aan
waar in het logistieke proces de RTLS/RFID technieken
maximale ondersteuning bieden en voor welke technologieën best kan worden geopteerd.

RTLS in het nieuwe staaldistributiecentrum van
Antwerp Stevedoring International
In 2006 werden werken gestart voor de bouw van een
‘All weather terminal’ voor shortsea schepen en lichters
en de renovatie van 1.5 km kaaimuur en opslagterreinen
voor ijzer- en staalproducten in de Antwerpse haven. De
uitbreiding zal resulteren in een verdubbeling van de huidige oppervlakte (totaal 220.000 m²). De goederen worden
gestockeerd zowel binnen in loodsen als op open terrein
en worden volgens de instructies van de klant afgeleverd op vrachtwagen, wagon of in lichter. De betrokken
goederenbehandelaar Antwerp Stevedoring International,
een dochterbedrijf van Wijngaardnatie NV, wil de goederen op het uitgestrekte opslagterrein identificeren en met
hoge nauwkeurigheid lokaliseren door gebruik te maken
van RFID en RTLS. Het VIL heeft het bedrijf begeleid bij
de vertaalslag van een zeer traditionele havenafhandeling met vrijwel volledig manueel gevoerde logistiek naar
een efficiënte en performante logistiek ondersteund met
moderne RTLS-technologie. Gezien het arbeidsintensief
karakter van de operaties werd tevens de nodige aandacht besteed aan de betrokkenheid met de ploegbazen
bij de ontwikkeling van het nieuw procesmodel.

Opdrachten
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Partnerships
In het sterk versnipperde logistieke landschap kunnen samenwerkingsverbanden een doorslaggevende rol spelen voor een
toenemende competitiviteit van
de deelnemende ondernemingen.
Naast de reeds goed geïntegreerde partnerships met klanten en
leveranciers, wil het VIL ook mee het pad effenen voor
de zogenaamde horizontale samenwerkingsverbanden,
waarin bedrijven op eenzelfde hoogte in de supply chain
de krachten bundelen. In 2005 werden reeds mogelijke
samenwerkingsverbanden bestudeerd tussen logistieke
dienstverleners (collaboratieve netwerken) alsook tussen
verladende partijen met gemeenschappelijkheid in de
inboundstromen (ketenconsolidatie). In 2006 heeft het
VIL een stappenplan uitgewerkt voor verladende partijen
met synergiemogelijkheden in de outbound logistieke
activiteiten: ditributieconsolidatie.

Kennisopbouw
Distributieconsolidatie
Distributiecentra in Vlaanderen voelen vanuit de internationale bedrijfsomgeving een permanent stijgende druk
tot voorraadverlaging en het opdrijven van de doorvoersnelheid. Tegelijk vragen klanten in de meeste sectoren
steeds vaker om een maximale logistieke service met
hogere leverfrequenties en kleinere ordervolumes. Dit
verhoogt echter de fysieke distributiekosten wat in tijden
van stijgende brandstofprijzen en milieubelastingen niet
evident is. Bovendien worden in Europa jaarlijks al 75
miljard kilometer met lege vrachtwagens afgelegd.
Deze situatie is een voedingsbodem voor horizontale
samenwerking in de distributie. Door het aangaan van
partnerships willen bedrijven vooral lege transporten
vermijden en de dure uitlevering van ‘Less Than Full
Truckload’ (LTL) ladingen efficiënter laten verlopen. Het
gezamenlijk beschouwen van de outbound logistieke
activiteiten leidt tot hoogfrequente leveringen van gemixte origine, gerealiseerd met een goede beladingsgraad.
Bovendien kunnen voor de realisatie van maximale
voordelen niet alleen transport-, maar ook magazijnactiviteiten gebundeld worden. Door de uitbreiding van het
behandelde volume wordt hier ruimte gecreëerd voor
verdere informatisering en professionalisering.

Pilootprojecten
Container Terminal Network: Beringen, Genk,
Luik en Stein
Het VIL bestudeerde een mogelijke samenwerking tussen 4 watergebonden inland terminals, Beringen – Genk
– Luik en Stein, voor aan- en afvoer van containers van en
naar de Antwerpse haven. In het kader van deze studie
onderzocht het VIL welke mogelijkheden er bestaan tot
gemeenschappelijk gebruik van schepen gekoppeld
aan een centrale planning met een gemeenschappelijk
IT-systeem. Op basis van de huidige individuele containerstromen werden een aantal scenario’s ontworpen en
geëvalueerd voor het traject naar Antwerpen.
Uit de studie bleek duidelijk, dat al naargelang de scenario’s, een duidelijke kostenbesparing en serviceverhoging
kan gerealiseerd worden voor de grootste drie havens.
Naast deze directe voordelen, is het overduidelijk dat ook
een aantal secundaire maar daarom niet minder belangrijke voordelen kunnen gerealiseerd worden zoals:
• afspraken rond ‘time windows’ en beperking van
wachttijden aan de zeeterminals,
• vermindering van leegvaart en uitwisseling van lege
containers,
• bereidheid van rederijen tot de uitbouw van een
stock-depot voor lege containers,
• negotiatie van betere contracten door schaalver
groting.

Kimberly Clark
De druk van de distributieketens naar meer frequente
aanleveringen heeft tot gevolg dat de logistieke kosten
van de leveranciers de hoogte ingaan door de verkleining van de ordergrootte. Dit project had tot doel het
potentiëel van distributieconsolidatie te kwantificeren en
te evalueren. Een andere FMCG producent met complementaire producten en grote overlap van de afzetmarkt
werd geïdentificeerd. De bestaande distributiestromen
van beide bedrijven werden geanalyseerd en de mogelijkheden tot (drop)consolidatie werden bestudeerd.
Hieruit bleken al snel belangrijke kostenbesparingen
(synergievoordeel) en de mogelijkheid tot het verhogen
van de leverfrequentie (service verhoging).
Het VIL heeft dit project begeleid naar analogie met zijn
algemene methodiek rond het opzetten van samenwerkingsverbanden. Een haalbaarheidsstudie heeft duidelijk
het synergiepotentieel aangetoond. Tegelijkertijd werd
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de “fit” of samenhorigheid tussen de bedrijven getest
en positief bevonden zodat met de volgende fase, met
name de “vormgeving” van het samenwerkingsverband,
kon gestart worden.

Zeebrugse Visveiling was op zoek naar een optimale
benutting van de huidige beschikbare ruimte evenals
naar mogelijke diversificatiepistes die een structurele
groei en het creëren van toegevoegde waarde zouden
kunnen ondersteunen.

Zeebrugse Visveiling

De studie uitgevoerd door het VIL houdt rekening met
ondermeer de transitvolumes via de Zeebrugse haven,
het profiel van de aanverwante activiteiten van een aantal
bedrijven in de Zeebrugse haven, het potentieel voor
samenwerking en de mogelijke synergieën die met de
Zeebrugse Visveiling zouden kunnen gerealiseerd worden.
De resultaten zullen in het voorjaar 2007 gekend zijn.

Het doel van dit project was na te gaan of er opportuniteiten zijn om een consolidatieplatform voor verse
producten in de Zeebrugse achterhaven op te zetten
met een aantal bedrijven, dit met het oog op de teruglopende quota in het Europees visserijwezen. De NV

Contractonderzoek
Het VIL is eveneens uitvoerder van
contractonderzoek onder zeer welbepaalde voorwaarden. Met contractonderzoek wordt verwezen naar
studies en opdrachten integraal voor
rekening van een opdrachtgever.
Deze opdrachtgever kan een organisatie of samenwerkingsverband
zijn, maar het contractonderzoek mag nooit uitgevoerd
worden ten gunste van één bedrijf. Voorafgaand aan
de uiteindelijke aanvaarding van een project is een
oordeelkundig selectieproces, waarbij de volgende evaluatiecriteria in volgorde van afnemend belang worden
gehanteerd:
•

•

•
•
•
•
•

relevantie van de resultaten/bevindingen voor de
logistieke sector, uitgedrukt in draagwijdte (uitslui
tingscriterium)
onderzoek moet voor een groep van bedrijven
bestemd zijn. Geen individuele consultancy (uitsluitingscriterium)
bijdrage aan de generieke kennisontwikkeling van
het VIL
bijdrage tot de versterking van de competitiviteit van
logistiek Vlaanderen
bijdrage tot de verhoging van de zichtbaarheid en de
logistieke concurrentiepositie van Vlaanderen
bijdrage aan het versterken van het maatschappelijk
belang van de logistiek in Vlaanderen
bijdrage aan de internationale uitstraling van het VIL

In 2006 werden de hierna volgende projecten afgerond
in het kader van contractonderzoek.
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Onderzoek naar de potentiële ontwikkelings
mogelijkheden van de luchthaven Oostende op
het gebied van het vrachtvervoer in opdracht
van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Personenvervoer en Luchthavens
Deze studie spitste zich toe op het vrachtvervoer van de
Oostendse luchthaven, en dit vanuit een geïntegreerde
logistieke benadering en met aandacht voor eventuele
synergieën met de zeehavens Oostende en Zeebrugge
enerzijds en de luchthaven van Zaventem anderzijds.
De hoge concurrentiegevoeligheid van de relevante
marktomgeving van Oostende als vrachtluchthaven
noodzaakt een wijziging in de organisatiestructuur (desgevallend onder de vorm van een daadwerkelijke ver
zelfstandiging dan wel privatisering). Hierbij zijn het
statuut van landlord (de luchthaven als eigenaar van de
omliggende gronden), voldoende beschikbaarheid van
middelen voor commerciële doeleinden en het garanderen van voldoende marktwerking in luchthavendiensten,
(zoals brandstofbevoorrading), minimale voorwaarden
om het wel degelijk bestaande vrachtpotentieel te
valoriseren. Een aantal scenario’s worden voorgesteld.
In het uitbouwscenario heeft de ontwikkeling van de
luchthaven minimaal het potentieel om te evolueren
naar een succesvolle luchthaven, georganiseerd als een
onafhankelijk opererende instantie en gekenmerkt door
de nodige flexibiliteit, knowhow, bedrijfseconomische
ingesteldheid en innovatiedrang. Deze treedt op als
ketenmanager om vrachten aan lucht- en landzijde aan
te trekken en te verankeren, in nauwe interactie met de
ruimere (lokale) bedrijfsactiviteiten van luchtvaartlijnen,

vrachtexpediteurs en verladers. Essentieel daartoe is het
engagement dat de beleidsverantwoordelijken terzake
concreet moeten nemen om duurzame randvoorwaarden te creëren die het groeimodel voor de luchthaven
voldoende ondersteunen.

om op basis van een combinatie van marktgerichte
strategieën en bijbehorende marketinginstrumenten, de
concurrentiepositie van Oostende en de luchthavengebonden bedrijventerreinen te verbeteren.

De strategische optie ‘luchthaven als ketenmanager
voor cargo’ kan verder geschraagd worden door, al dan
niet simultaan dan wel sequentieel, nog een stap verder
te gaan: het doorvoeren van een differentiatiestrategie
waarbij naast de ontwikkeling van de relevante cargo
activiteiten in Oostende in toenemende mate flankerende,
innovatieve activiteiten (bijvoorbeeld vliegtuigonderhoud,
aansluiting met ontwikkelingen inzake waterstoftechnologie in Green Bridge, …) worden aangetrokken die
niet per definitie een evenredige stijging van het aantal
vliegbewegingen (overdag én ’s nachts) impliceren of
mogelijk zelfs nauwelijks. Met deze optie vindt de luchthavenontwikkeling plaats binnen een  breder ruimtelijk
en regionaal-economisch kader en geeft blijk van een
ambitieus en visionair project voor (de luchthaven)
Oostende-Brugge.

Businessplan Luchthaven Oostende in opdracht
van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Personenvervoer en Luchthavens

De potentiële Ontwikkelingsmogelijkheden
van de bedrijventerreinen van de Luchthaven
Oostende in opdracht van de West-Vlaamse
Intercommunale (WVI)
Het WVI, de eigenaar en beheerder van het Ostend
Airport Businesspark gaf het VIL de opdracht om de
potenties van de luchthaven Oostende in het algemeen
en het Ostend Airport Businesspark in het bijzonder voor
wat betreft het aantrekken van nieuwe bedrijfsactiviteiten
te evalueren. Kernvraag waarop een antwoord diende
geformuleerd te worden: welke zijn de te hanteren strategieën voor het aantrekken van bedrijvigheid in de nabije
omgeving van de luchthaven?
Gelet op de sterke koppeling tussen ‘land- en luchtzijde’
zijn deze strategieën direct verbonden aan de resultaten
van de bovenvermelde strategische studie, “Onderzoek
naar de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van de
luchthaven Oostende op het gebied van het vrachtvervoer”. De voornaamste aanbeveling is dat het WVI op
basis van haar eigen doelstellingen, zich in hoofdzaak
moet toespitsen op een weldoordachte mix van enkele
onderling afhankelijke strategische topics, zoals masterplanning, infrastructuur, financiering, concessiebeleid
en active cluster management. Wat de marktstrategieën
betreft, kan worden geconcludeerd dat het WVI hierin
eerder een aanvullende rol vervult. Het WVI zal het luchthavenbestuur hierbij in hoofdzaak (in)direct moeten steunen bij het ontwikkelen van een duurzame, proactieve en
marktgerichte aanpak. Meer concreet zal de luchthaven
van Oostende in samenwerking met het WVI trachten

Opdrachten
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Het sociaal-economische belang van de Vlaamse regionale luchthavens wordt door de Vlaamse Regering ten
volle onderkend, zo blijkt onder meer uit een recent
opgestelde nota over de strategische visie i.v.m. regionale luchthavens. Luchthavens vormen namelijk, analoog
met de zeehavens, voor Vlaanderen economische poorten met een welvaartscreërend karakter. Het onderzoek,
uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL),
moest onder meer de eventuele levensvatbaarheid van
de luchthaven van Oostende aantonen, na inbreng van
middelen en knowhow van private investeerders.
De bedrijfseconomische en maatschappelijke startbasis
voor een verdere, duurzame en rendabele ontwikkeling van de luchthaven van Oostende is alleszins niet
ongunstig te noemen, zij het dat deze basis aan de vrij
smalle kant is en onder druk staat door de omvangrijke
investeringen in basisinfrastructuur die vereist zijn om te
blijven voldoen aan de ICAO standaarden. De uitdaging,
neer te leggen bij de aan te trekken (private) partner(s) die
zal/zullen instaan voor het op een professionele manier
vermarkten van de luchthaven, ligt in de combinatie van
het opnemen van de rol als ‘logistieke ketenmanager’
voor het vrachtsegment en als creatieve (niche)speler in
het chartersegment. In het eerste geval is niet alleen de
luchtzijdige ontwikkeling van belang, maar zo mogelijk
belangrijker is de landzijdige ontwikkeling richting een
‘logistics & industrial park’ op de bedrijventerreinen van
WVI op de luchthaven.
Een duurzame en rendabele exploitatie van de lucht
haven in de toekomst vereist wel de oprichting door het
Vlaams Gewest van een LuchthavenOntwikkelingsMaat
schappij (LOM; nv van publiek recht), die instaat voor
investering, beheer en structureel onderhoud van de
basisinfrastructuur en van een LuchthavenExploitatie
Maatschappij (LEM; nv van privaat recht), die instaat
voor de commerciële exploitatie en het vermarkten van
de luchthaven. Deze splitsing kadert binnen en houdt
rekening met de principes naar voren geschoven in de
Visienota van de Vlaamse Regering, namelijk: (1) behoud
van huidige ICAO statuut, (2) een ‘balanced growth’
binnen de contouren van de thans vigerende milieuvergunning en (3) het bereiken van een ‘level playing field’
voor de Vlaamse regionale luchthavens.
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Businessplan Luchthaven Kortrijk in
opdracht van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap Afdeling Personenvervoer en
Luchthavens
Deze studie past, net zoals voor het businessplan
Luchthaven Oostende, in de visienota van de Vlaamse
Regering voor de Regionale luchthavens.
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is sinds het begin
van de jaren ’70 van de vorige eeuw een regionale luchthaven die zich in hoofdzaak toespitst op de ontwikkeling
van general aviation en meer in het bijzonder het segment van business aviation. Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat de luchthaven meerdere niches bespeelt,
zoals medische en expressvluchten, maar door beperkte
financiële middelen en een weinig proactieve benadering
marktpotentieel laat verloren gaan. Hierdoor worstelt de
luchthaven al jaren met haar feitelijke bestaansgrond,
hoewel het maatschappelijke draagvlak wel degelijk
aanwezig blijkt te zijn (mede door toedoen van het stop
zetten van hinderlijke zweefvluchten).
De bedrijfseconomische en maatschappelijke startbasis
voor een verdere, duurzame en rendabele ontwikkeling
van de luchthaven is dus alleszins niet ongunstig te noemen, zij het dat deze basis aan de vrij smalle kant is en
onder druk staat door de omvangrijke investeringen in
basisinfrastructuur die vereist zijn om te blijven voldoen
aan de ICAO 2B standaarden. Echter, de luchthaven
is actief in een set van aantrekkelijke marktsegmenten,
zoals business aviation, medische en expressvluchten,
waarvoor internationale studies, ruime, doch realistische
groeiverwachtingen vooropstellen voor de komende 10
jaar én die binnen de huidige milieuvergunning kunnen
geaccomodeerd blijven. Daarmee alleen al heeft de luchthaven wel degelijk een reden van (voort)bestaan, mede
door het feit dat deze relatief prijsinelastische marktsegmenten opportuniteiten bieden voor de thans nog onvoldoende uitgebouwde non-aëronautische activiteiten.
Net zoals voor de Luchthaven Oostende vereist een
duurzame en rendabele exploitatie in de toekomst van de
luchthaven wel de oprichting door het Vlaams Gewest,
samen met de Provincie (en eventueel de gemeenten
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Kortrijk en Wevelgem en de intercommunale Leiedal),
van een LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (LOM;
nv van publiek recht), die instaat voor investering, beheer
en structureel onderhoud van de basisinfrastructuur
en van een LuchthavenExploitatieMaatschappij (LEM;
nv van privaat recht), die instaat voor de commerciële
exploitatie en het vermarkten van de luchthaven.

Haalbaarheidsstudie voor de concrete
implementatie van de binnenvaart voor vervoer
van pallets en de daarmee verbonden stadsbevoorrading, in opdracht van Waterwegen en
Zeekanaal nv.
In dit project wordt nagegaan of de binnenvaart, naast
het traditionele bulk- en containervervoer, ook kan
ingezet worden voor palletvervoer. Uit het onderzoek is
gebleken dat er in Vlaanderen een groot potentieel aan
palletstromen aanwezig is met mogelijkheid tot overheveling naar de binnenvaart. Tot de meest kansrijke
sectoren behoort ondermeer de bouwsector. Bovendien
toont deze markt een afwachtende maar open houding
ten opzichte van nieuwe innovatieve concepten.
Vervolgens werd een concept uitgewerkt met een aantal
Regionale Watergebonden Distributie Centra (RWDC’s)
verspreid over Vlaanderen die via de binnenvaart 
beleverd worden en van waaruit hoofdzakelijk via wegtransport de fijndistributie gevoerd wordt. Er wordt
getracht de RWDC’s te vestigen in de buurt van de grote
steden teneinde ook de stadsbevoorrading vanuit deze
distributiecentra te organiseren. Een bedrijfseconomische kosten-baten analyse, uitgaande van 3 RWDC’s
voor de bouwsector, toont de haalbaarheid hiervan aan
met win-win opportuniteiten voor zowel bouwproducenten als werven en bouwhandelaren. Tevens kan op
middenlange termijn het RWDC landschap in Vlaanderen
verder uitgebreid worden. De functie van een RWDC kan
op dat ogenblik eveneens vervolledigd worden van een
bouwmaterialencentrum voor werfbevoorrading naar een
distributiepunt voor stadsbevoorrading van ook andere
goederencategorieën. Dit project resulteert aldus in een
geïntegreerd logistiek distributieconcept.

Opdrachten
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Promotie
Meer dan ooit is het belang en de gevolgen van de logistiek voor onze samenleving een veelvuldig terugkerend
thema in het publiek debat in Vlaanderen en de ons
omringende landen. Trends als globalisering, logistieke
netwerk- en clustervorming en massa-individualisering
hebben meer en meer hun weerslag op de organisatie
van complexe logistieke operaties binnen en buiten de
ondernemingen. De opkomst van productielocaties in de
BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) bijvoorbeeld die hun goederen in Europa wensen te verdelen,
illustreert dit ten volle. Echter ondanks de verschuiving
van productie naar andere oorden met lagere kosten
blijft de koopkrachtige Europese consumptiemarkt zich
verder ontwikkelen. Deze macro-economische ontwikkelingen met nieuwe productiecentra en vernieuwde
distributiebehoeften hebben uiteraard een grote invloed
op de logistieke concurrentiepositie van Vlaanderen.

Het internationale bedrijfsleven heeft steeds meer
behoefte aan Europese logistieke netwerken waar een
steeds ruimere dienstverlening aan de klant wordt
aangeboden. Vlaanderen heeft nog steeds een unieke
positie als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven
door zijn ideale locatie, uitstekende infrastructuur, goed
opgeleide arbeidskrachten en professionele servicegerichte logistieke sector. De meest recente studie van
Cushman & Wakefield (2006) omtrent de ideale locatie
van Europese distributiecentra heeft Vlaanderen eens
te meer als nummer één geplaatst. Succes in het verleden is echter geen garantie voor blijvend succes in de
toekomst. Heel wat landen voelen zich tegenwoordig
trouwens geroepen om een ‘gateway’ functie te claimen.
Door de meer intense concurrentie met andere landen
en regio’s lijkt de noodzaak van promotionele samenwerking in Vlaanderen meer en meer evident om zich
te profileren als logistieke partner en platform voor de
internationale bedrijfswereld.

VIL-Missies
In 2006 werd voor de eerste maal een eigen logistieke
VIL-Missie georganiseerd. Deze missie kwam tot stand
in nauwe samenwerking met het FIT en had als bestemming Japan.
Op zondag 26 november vertrok een 19-koppige delegatie van Zaventem naar Japan voor een goedgevuld
programma. Bij aankomst in Tokio op maandag stond al
dadelijk een bezoek aan de Japanse logistieke dienstverlener Sumitomo ingepland. Met de nodige égards werd
de delegatie ‘s avonds door de Belgische ambassadeur
uitgenodigd, wellicht als één van de laatste gasten in
het ondertussen verkochte ambassadegebouw in Tokio.
Het eerste echte optreden van de delegatie volgde op
dinsdagochtend, tijdens een ontbijtseminarie met bijna
50 Japanse deelnemers in Tokio. Het basisprogramma
opende met een presentatie van Alex Van Breedam over
“Flanders: a unique value proposition”. Elke delegatiedeelnemer kreeg in deze presentatie 1 slide en 1 minuut
om zijn bedrijf voor te stellen. Het tweede luik van het
seminarie was gewijd aan een presentatie over “Tax
issues in Belgium”, waarna Dirk De Ruyver, FIT-vertegen-

woordiger in Japan, het formele stuk van het seminarie
besloot. Na het ontbijtseminarie vertrok de delegatie aan
zeer hoge snelheid richting Nagoya met de fameuze
Shinkanzen trein, waar de productievestiging van Honda
werd bezocht. Op dag 3 wachtte de delegatie een bijzonder warm onthaal in de haven van Nagoya, waar de
havenvoorzitter nogmaals de goede relaties met onze
havens van Antwerpen en Zeebrugge onderstreepte.
’s Namiddags volgde een Flanders Logistics seminarie
bijgewoond door bijna 60 deelnemers. Het programma
van Tokio werd aangevuld met een getuigenis van de
Japanse logistieke dienstverlener Meiko over zijn vestiging in Vlaanderen. Donderdag werd gestart met een
bezoek aan een spectaculair demonstratiecentrum van
material handling en magazijnsystemen van Daifuku
in Osaka. In de namiddag volgde het derde en laatste
Flanders Logistics seminarie ten huize van de Kamer
van Koophandel en Industrie in Osaka. Ditmaal kwam
de Japanse getuigenis over Vlaanderen van Daikin, waar
de delegatie de volgende ochtend uitgenodigd was
voor een bezoek aan de productiesite. In de namiddag
wachtte een hartelijke verwelkoming door de haven-
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autoriteiten van Kobe met een boottrip en een bezoek
aan een containerterminal en een logistiek centrum.
Vrijdagavond werd de missie plechtig afgesloten met een
diner op een schip.
Vanuit logistiek perspectief is vooral bijgebleven dat
Japanse logistiek ingevolge de bijzonder hoge vastgoedprijzen geoptimaliseerd is naar ruimtegebruik en
veel minder naar een efficiënt inzetten van mensen.

Magazijnen tot 6 verdiepingen hoog met een hoge mate
van automatisering, productiesites met meerdere verdiepingen en het gebruik van rolbruggen op containerterminals die over 6 aaneengesloten rijen containers rijden,
zijn maar een greep uit de voorbeelden van optimaal
ruimtegebruik.
De tevredenheidsenquête bij de deelnemers van deze
missie leverde een score van 7.63 op 10.

Convenant met FIT
De samenwerking met het FIT is in volle ontwikkeling. Zowel het begeleiden van individuele investerings
dossiers van logistieke actoren die op zoek zijn naar de
juiste locatie om hun producten in Europa te verdelen
als het ondersteunen van economische missies naar
het buitenland stonden op de agenda. Zo participeerde
het VIL in de prinselijke missie naar Zuid-Afrika waar
logistieke promotie een belangrijk onderdeel van de
objectieven was. Eveneens was het VIL actief aanwezig
op investeringsseminaries in Guangzhou, Hongkong en
Taiwan om het sterke en consistente logistieke verhaal
van Vlaanderen te brengen. Zoals voordien aangehaald, heeft het VIL beroep kunnen doen op de lokale
steun van het FIT voor de eerste eigen VIL-missie naar
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Japan. Bedoeling is om in 2007 een drietal gelijkaardige
gemeenschappelijke roadshows af te werken.
In het kader van de samenwerking met FIT wordt eveneens de nadruk gelegd op de opleiding van de Vlaamse
economische vertegenwoordigers in het  buitenland
inclusief terreinkennismaking in logistieke bedrijven.
Bovendien werkt het FIT momenteel aan een benchmark studie ten opzichte van andere landen en regio’s
teneinde het “lead” proces professioneler te  definiëren
en aan te pakken. De concrete opvolging van de
investeringsdossiers tenslotte wordt sterk online ondersteund via de performante VIL-Portal.

Opdrachten

3

Vlaams Logistiek Platform
Het Vlaams Logistiek Platform heeft zijn initiële opdrachten gerealiseerd met name de gemeenschappelijke
powerpoint presentatie rond de unieke troeven van
Vlaanderen en de promotiefilm die met eigen middelen
werd gefinancierd. Nieuwe leden hebben zich aange
sloten en het recente belangrijke initiatief van de Vlaamse
regering betreffende Flanders Logistics zal het momentum van het VLP zeker ondersteunen. Op korte termijn
wordt wellicht een project opgestart om een state of the
art promotiefilm te realiseren met als thema het Extended
Gateway® verhaal.

Daarnaast blijven de regelmatige contacten met de diverse
logistieke actoren parallel lopen teneinde een verdere
afstemming van gemeenschappelijke promotieplannen in
de komende jaren te realiseren. Dit actieprogramma zal in
nauwe samenwerking met FIT opgezet worden. Het zou
inderdaad schitterend zijn mochten alle betrokken partijen
en vooral de vier zeehavens duidelijke afspraken maken
om de promotionele samenwerking verder uit te bouwen.
Uiteraard heeft elke haven een specifieke focus voor het
aantrekken van nieuwe activiteiten, maar een gemeenschappelijke visie naar het buitenland toe blijft primordiaal.

Nazorg en beleidsondersteuning
De contacten met logistieke bedrijven in Vlaanderen op
het terrein blijven actueel. Hier wordt belangrijke informatie ingewonnen en meegedeeld. De versnippering van de
sector blijft een gegeven en een uitdaging om tot betere
uitwisseling van “best practices” te komen. De vraag van
onze leden om de netwerking verder te stimuleren, zal in
de toekomst zeker onze aandacht krijgen.
Het afgelopen jaar werd het VIL ook vaker betrokken
bij beleidsondersteunende initiatieven. Door het sociaaleconomisch belang van de logistiek op de agenda te

plaatsen, voelen ook vele locale en provinciale overheden
zich geroepen om de sector beter te omvatten en te
promoten. Alhoewel we de positieve signalen van deze
verruimde interesse niet willen onderschatten en zeker
wensen aan te moedigen, moeten we toch blijven waken
dat de boodschap van logistiek Vlaanderen eenduidig
blijft en dat interne concurrentie niet ten koste gaat van
gemeenschappelijke promotieactiviteiten. Gelukkig is het
VIL meestal betrokken partij in werkgroepen of stuurgroepen in Vlaanderen die de logistieke sector verder
wensen te ontwikkelen en te ondersteunen.
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Nevenopdrachten
Naast de twee hoofdopdrachten kan het VIL nog een aantal realisaties binnen haar nevenopdrachten voorleggen voor 2006.

VIL-Mail
De VIL-Mail is de nieuwsbrief van het VIL. In 2006 waren
er vijf uitgaven van de VIL-Mail, elke twee maanden met
uitzondering van de vakantiemaanden. De VIL-leden
ontvangen een papieren versie van de nieuwsbrief;
iedereen kan via de website intekenen op de elektronische versie.
De VIL-Mail telt 4 bladzijden met rubrieken over het
lopend onderzoek, de promotieactiviteiten, nieuws en
weetjes en een column van de algemeen directeur.

VIL-Website en VIL-Portal
Het VIL heeft er voor gekozen
om van meet af aan haar website
uit te bouwen tot een belangrijk
communicatiekanaal. Een onderscheid werd gemaakt tussen de
publieke website en de portal. De
publieke website (www.vil.be) is
voor iedereen toegankelijk en
bevat algemene informatie over
het VIL, de research, de promotie, informatie over het lidmaatschap, een webshop, contactinformatie en eventuele vacatures
binnen het VIL. Geïnteresseerden
kunnen eveneens voorgestelde
onderzoeksthema’s evalueren en
nieuwe aanbrengen.
Ook kunnen enquêtes van lopende onderzoeken interactief ingevuld worden. In de meeste gevallen ontvangt een bedrijf
dat deelneemt aan een vragenlijst een geïndividualiseerd
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rapport met de bedrijfsresultaten vergeleken met de volledige of een deel van de steekproef.

bezochte pagina’s per maand

Opdrachten

3

grafiek 1

Het aantal bezochte pagina’s per maand in 2006
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Uit de statistieken van 2006 blijkt dat de ledenpagina,
die een overzicht van alle VIL-leden biedt, het meest
geraadpleegd wordt door de websitebezoekers. In 2006
registreerde de VIL-website 43.905 bezoeken, waarvan
28.984 unieke, verschillende bezoekers. In het totaal
werden 178.042 pagina’s van de website geconsulteerd
wat resulteerde in 1.201.996 hits op www.vil.be. Ten
opzichte van 2005 houdt dit een stijging met 8 % van het
websiteverkeer in.
De VIL-Portal is een beveiligde website toegankelijk vanop de publieke website, weliswaar enkel met
paswoord en gebruikersnaam. De gebruikte portaaltechnologie behoort wellicht tot één van de meest
geavanceerde in zijn soort op dit ogenblik. De VIL-Portal
dekt verschillende functionaliteiten af. Vooreerst heeft
elk VIL-lid toegang tot de kennisbibliotheek met studies,

juli
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sept

okt

nov
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maand

rapporten en alle VIL-publicaties. Daarnaast beschikt
de portaalbezoeker over een zeer gedetailleerd en
uitgebreid overzicht van alle logistieke opleidingen in
Vlaanderen, voor alle niveaus in het bedrijf. Het VIL heeft
ook in 2006 een aantal interessante rapporten en studies
aangekocht en via de VIL-Portal gratis ter beschikking
gesteld van de leden.
De VIL-Portal is sterk gericht op interactie met de
bezoeker. Alle projecten hebben een projectkamer op
de VIL-Portal waar alle betrokkenen hun documenten
en informatie met elkaar kunnen uitwisselen in een afgeschermde en beveiligde omgeving.
Ook het Vlaams Logistiek Kennisplatform (VLOK) beschikt
voor haar interne communicatie over een gereserveerde
ruimte op de VIL-Portal.
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Relatiebeheer en netwerking
Beheer van de contacten
Uit het overzicht van de meetings en events (zie verder)
is duidelijk af te leiden dat de permanente contacten
met de sector hoog op de agenda staan. De focus ligt
hierbij nog steeds op bedrijven en organisaties actief in
Vlaanderen, de primaire doelgroep van het VIL. In het
overgrote deel van de gevallen zijn het contacten in de
vorm van bilaterale gesprekken met de actoren en presentaties door VIL-medewerkers. Door de indienstname
van een Account Manager Research halverwege 2005
zijn deze contacten nog geïntensifieerd.
Voor relatiebeheer wordt een volwaardig CRM-systeem
dagdagelijks gebruikt. Dit maakt het mogelijk om een
nauwkeurige opvolging te doen van alle activiteiten,
events, bezoeken, projecten, accounts en contactper
sonen. Dit CRM-systeem is vandaag de informatie
ruggengraat voor het VIL en wordt voortdurend uitgebreid.
In 2006 werd het initiatief genomen om het lidmaatschap
te herevalueren. De bedoeling is alvast om in 2007 het
lidmaatschap uit te breiden met een aantal bijkomende
voordelen.

Internationale netwerk
Ook het internationale netwerk werd onderhouden.
De nodige aandacht werd besteed aan de bestaande
partners, waaronder Le Cluster Transport & Logistique
Wallon, Nederland Distriebutieland (NDL) en het CII-IL
(Confederation of Indian Industries Institute for Logistics).

Vlaams Logistiek Kennisplatvorm
In 2005 heeft het VIL met de steun van het IWT het VLOK
(Vlaams Logistiek Kennisplatvorm) opgestart als een
virtueel kenniscentrum voor de Logistiek met als partners
alle publieke onderzoeksinstellingen die een werkelijke bijdrage leveren tot de creatie van basiskennis op
logistiek vlak in Vlaanderen, in het bijzonder universitaire
vakgroepen of afdelingen, departementen van hogescholen, de steunpunten en de onderzoeksinstellingen
zoals IMEC, IBBT, VIM, ... De logistieke ondersteuning
van dit platform gebeurt vanuit het VIL. De inhoudelijke
aansturing van dit platform gebeurt in samenspraak tussen het VIL en IWT, onder voorzitterschap van het VIL.
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De doelstellingen van het VLOK zijn:
•	De opbouw van up-to-date beschikbare interfaces
tot de beschikbare publieke logistieke kennis en
expertise;
•	De inventarisatie van de kennis en expertise van de
betrokken partijen, met oog op het nastreven van
synergie en complementariteit;
•	De beschikbare expertise beter ontsluiten voor de
Vlaamse economische actoren, waarbij het VIL zijn
brugfunctie tussen onderzoek, innovatie en bedrijven
optimaal kan vervullen.
Het VLOK heeft de volgende opdrachten:
•	Onderlinge afstemming in de definiëring van de eigen
onderzoekstopics- en domeinen, in het bijzonder
met betrekking tot thesiswerk en doctoraatsonderzoek;
•	Opzetten van gemeenschappelijke projectwerking
tussen kennisinstellingen, al dan niet in samenwerking met bedrijven, in het bijzonder met introductie
binnen het SBO-programma, resp. TETRA-fonds,
resp. VIS-collectief onderzoek;
•	Metalearning, in het bijzonder door het verwerken
van de huidige trends in logistiek basisonderzoek, tot
trendwatching en visionaire projecten;
•	Opzetten van samenwerkingsprojecten waarbij de
ontsluiting van de opgebouwde kennis naar de doelgroep van gebruikers wordt gefaciliteerd.
In 2006 werden twee vergaderingen van het VLOK georganiseerd, één op 7 juni, de andere op 6 september.
De thema’s die daarbij aan bod kwamen hadden vooral
betrekking op de positionering en de rol van het VLOK
samen met en ten opzichte van andere kennisinstellingen.

Opdrachten
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Operationele structuur
Het VIL wordt operationeel geleid door een directiecomité onder leiding van de Algemeen Directeur en bijgestaan
door de Directeur Research en de Directeur Business
Development.

In 2006 werden geen ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de organisatiestructuur van het VIL.

Raad van Bestuur
De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur
bestaande uit twaalf bestuurders en overheidswaarnemers. Vier bestuurders worden voorgedragen door de
leden/bedrijven, vier door de leden/kennisinstellingen en
vier worden aangeduid door de Vlaamse Regering. Van
de vier overheidsbestuurders wordt er één voorgedragen
door Flanders Investment and Trade (FIT) en één voorgedragen door de minister bevoegd voor mobiliteit en
openbare werken.
Voor de kennisinstellingen:
• Prof. Dr. Dirk Cattrysse (Katholieke Universiteit
Leuven)
• Prof. Dr. Gerrit Janssens (Universiteit Hasselt)
• Prof. Dr. Ann Vereecke (Vlerick Leuven Gent
Management School), ondervoorzitter
• Prof. Dr. Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen,
ITMMA)
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Voor de bedrijven:
•	Dhr. Koen Gouweloose (DHL)
•	Dhr. Dirk Lannoo (Katoen Natie),
•	Dhr. Ivo Marechal (Groep H.Essers)
•	Dhr. Danny Van Himste (DHL), voorzitter
Voor de Vlaamse Regering:
•	Dhr. Peter Heller (Afgevaardigde Kabinet Innovatie),
ontslagnemend in 2006
•	Mevr. Veerle Huygens (FIT)
•	Dhr. Antoon Soete (Afgevaardigde Kabinet
Economie)
•	Mevr. Angeline Van Den Rijsse (Afgevaardigde
Kabinet Mobiliteit)
Waarnemer voor de overheid:
•	Dhr. Bernard De Potter (IWT)

Organisatiestructuur
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Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle
statutaire leden en de overheidswaarnemer uit de Raad
van Bestuur. Naast de statutaire leden hebben ook de
bestuurders en de Algemene Directeur het recht de
Algemene Vergaderingen bij te wonen, uiteraard slechts
met raadgevende stem.

Op de Algemene Vergadering van 8 mei 2006 waren
18 stemgerechtigde statutaire leden aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd.

Adviesraad
De Adviesraad wordt samengesteld uit invloedrijke en
vooraanstaande figuren uit de socio-economische omgeving en/of personen met een stevige (internationale)
reputatie in de logistiek of aanverwante domeinen. Het
aantal leden is niet beperkt, maar is eerder gebaseerd op
de bereidwilligheid van de aangezochte leden. Deze raad
heeft een adviserende stem inzake algemene werking en
strategie van het VIL naar de Raad van Bestuur toe.

De adviesraad werd vooralsnog niet samengesteld en
samengeroepen.

Beleidsraad
Iedere minister van de Vlaamse regering heeft de mogelijkheid om iemand van zijn administratie, met kennis
van het logistieke gebeuren, te kunnen afvaardigen in
de Beleidsraad. Deze raad heeft een adviserende stem
inzake onderzoek van het VIL naar de Raad van Bestuur
toe. De Raad van Bestuur blijft echter autonoom in het
nemen van zijn beslissingen, weliswaar rekening houdend met de adviezen van de Beleidsraad, zonder er
evenwel door gebonden te zijn.

De Beleidsraad werd niet samengeroepen in 2006.
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Verkorte balans en resultatenrekening
VERKORTE BALANS 2006	TABEL 1

	ACTIVA	

PASSIVA

VASTE ACTIVA		

256.437,91 €	Schulden op ten hoogste één jaar		 1.405.308,20 €
Installaties; machines en uitrusting	496,41 €		Leveranciers
308.050,06 €
Meubilair en rollend materieel
106.688,32 €		
Belastingen
12.885,84 €
Overige materiële vaste activa
87.942,63 €		
Bezoldigingen en sociale lasten	49.386,81 €
Borgtochten betaald in contanten
16.366,53 €		Overige schulden
1.034.985,49 €

Software en licenties	44.944,02 €			
VLOTTENDE ACTIVA		 1.226.911,95 €	Overlopende rekeningen		
Voorraden en bestellingen in uitvoering
9.032,32 €				
Handelsvorderingen
391.669,43 €				

78.041,66 €

Overige vorderingen
85.111,15 €
			
Geldbeleggingen
339.428,77 €				
Liquide middelen
388.239,35 €				
Overlopende rekeningen
13.430,93 €				
TOTAAL ACTIVA		 1.483.349,86 €	TOTAAL PASSIVA		 1.483.349,86 €

Ontvangsten
De ontvangsten van dit boekjaar bestaan hoofdzakelijk
(in volgorde van grootte) uit de realisatie van projecten
voor derden (contractonderzoek), de realisatie van piloot
projecten en ontvangen ledenbijdragen. In 2006 werden
3 nieuwe studies in het kader van het contractonderzoek
gestart en opgeleverd met name “Ontwikkeling van een
Businessplan voor een duurzame en rendabele exploitatie
van de Luchthaven van Oostende”, “Ontwikkeling van een

Businessplan voor een duurzame en rendabele exploitatie
van de Luchthaven van Kortrijk-Wevelgem” en “De potenties
van de Luchthaven Oostende en de luchthavengebonden
bedrijventerreinen voor nieuwe economische activiteiten”. Er
werden eveneens 13 pilootprojecten opgestart.
Het totale ledenaantal op 31/12/2006 bedroeg 159. Er
kwamen 21 leden bij ten opzichte van 2005.

VERKORTE RESULTATENREKENING	TABEL 2

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Ontvangsten
Subsidies
Andere opbrengsten
Aankoop publicaties
Algemene uitgaven
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten
Opbrengsten uit vlottende activa
Financiële kosten
Uitzonderlijke lasten
Roerende Voorheffing

603.346,66 €
1.522.057,49 €
70.638,74 €
(9.608,18) €
(1.634.728,13) €
(484.549,48) €
(85.859,59) €
(463,75) €
(435,81) €
22.715,56 €
(3.113,51) €
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Uitgaven
De algemene uitgaven betreffen hoofdzakelijk werkingskosten, kosten voor kennisontwikkeling en promotie en

erelonen. Andere uitgaven betreffen voornamelijk bezoldigingen en sociale lasten.

Prestatie-indicatoren
De Raad van Bestuur heeft begin 2006 beslist om de
oorspronkelijke prestatie-indicatoren van het convenant
met de Vlaamse Regering enigszins aan te passen en uit

te breiden. De prestatie-indicatoren zijn opgedeeld in drie
groepen: algemeen, research en promotie.

PRESTATIE-INDICATOREN algemeen	TABEL 3

Indicatoren Algemeen 	Omschrijving
2005
			

2006
2006
Plan	Realisatie

Aantal leden

Totaal aantal statutaire en toegetreden leden

138

150

159

Totaal bereik van alle events met

Totaal aantal bereikten met presentatie

728

300

7815

actieve bijdrage

of organisatie

Aantal events met actieve deelname

Deelname als spreker of als voorzitter

84	

50

87

% Zelffinanciering

Eigen opbrengsten t.o.v. totaal kosten

25,4	

25

26,9

PRESTATIE-INDICATOREN research	TABEL 4

Indicatoren Algemeen 	Omschrijving
2005
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2006
2006
Plan	Realisatie

3

25

287,5

392

518,6

0,2

0,2

0,9

Gemiddeld aantal bedrijven per getekend project

3

2

2,24

Aantal doorbraakprojecten
met innovatiepotentieel

Aantal doorbraakprojecten die verder
geïmplementeerd worden

1

2

1

Aantal onderzoeksdomeinen

Aantal strategische werkgroepen en
stand-van-zaken studies

11

10

9

Aantal bedrijven betrokken
in kenniscreatie

Aantal bedrijven of organisaties die tijd investeren
om samen met het VIL kennis te creëren
(stuurgroepen, klankbordgroepen)

69

65

74

Aantal publicaties

Aantal VIL publicaties onder de vorm van VIL-Series
of rapporten

11

11

12

Aantal bedrijven in pilootprojecten met
bijdrage in tijd of geld

Aantal bedrijven met contract pilootproject met VIL

Totale opbrengst projectwerking

Totaal bedrag (aan getekende offertes) van
organisaties die tijd/geld hebben ingebracht in
piloot- en doorbraakprojecten en contractonderzoek

Succesratio pilootprojecten

Aantal getekende projecten t.o.v.
totaal aantal offertes

Gemiddeld aantal bedrijven per project
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Het aantal leden evolueert nog steeds gunstig. Uitgaande
van een behoud van het lidmaatschap op 1000 euro
behoort een spectaculaire stijging van het aantal leden
niet tot de verwachtingen. Het “Totaal bereik van alle
events met actieve bijdrage” is een goede indicator voor
de kennisdiffusie. De hoge waarde voor de realisatie
2006 wordt verklaard door herhaaldelijke optredens van
VIL-medewerkers ter gelegenheid van grote logistieke
events, voornamelijk nationaal, maar ook en steeds meer
internationaal. Het “aantal events met actieve deelname”
is een maatstaf voor het goed in de markt liggen van de
VIL-kennis. De berekening van de mate van zelffinanciering is veranderd ten aanzien van het oorspronkelijk
convenant. De zelffinanciering wordt nu uitgedrukt als het
kostendekkingspercentage, zijnde het aandeel van eigen
inkomsten ten opzichte van de totale kosten en niet meer
als het aandeel van eigen inkomsten ten opzichte van de
ontvangen subsidies.
Voor wat betreft de researchindicatoren dient benadrukt
te worden dat het “aantal bedrijven betrokken in piloot
projecten” een uitermate belangrijke indicator is voor
de validatie van de VIL-kennis in pilootprojecten. Het
aantal betrokken bedrijven is zeer gunstig geëvolueerd
in 2006. Dit heeft uiteraard ook een gunstige invloed
gehad op de “totale opbrengst uit projectwerking”. De
relatief hoge “succesratio voor de pilootprojecten” wijst in
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grote mate op de gerichtheid van het offerteproces. Het
“aantal doorbraakprojecten” is beperkt gebleven tot het
Kraanschip project. Het “aantal onderzoeksdomeinen”,
het “aantal bedrijven betrokken bij de kenniscreatie” en
het “aantal publicaties” lagen in de lijn der verwachtingen
voor 2006.
De promotie-indicatoren geven aan dat de conversie
van het “aantal leads” in projecten en tenslotte in nieuwe
logistieke operaties niet geheel aan de verwachtingen
heeft voldaan. Op basis van de cijfers voor 2006 situeert het probleem zich eerder op de omzetting van
een potentieel investeringsproject in een daadwerkelijke
investering. De verantwoordelijkheid hiervan is in handen
van het FIT. In een poging om deze succesratio zal
het FIT in 2007 een aantal procesverbeteringstrajecten
opstarten. Ook een sterkere betrokkenheid van het VIL
vroeger in het leadgeneratieproces wordt daarbij overwogen. De VIL-missie naar Japan is in 2006 het eerste
eigen buitenlandseminarie geweest. Het aantal opgeleide
FIT-medewerkers is in 2006 beperkt gebleven wegens
het ontbreken van een algemene FIT-bijeenkomst in
Brussel, zoals de Diplo-strategiedagen. Een dergelijk
event is wel voorzien voor 2007, waardoor een inhaaloperatie mogelijk wordt. De vooropgestelde doelstelling
blijft alvast om op een termijn van vier jaar alle FIT-medewerker een logistieke opleiding te geven.

PRESTATIE-INDICATOREN research	TABEL 5

Indicatoren Algemeen 	Omschrijving
2005
			

2006
2006
Plan	Realisatie

Aantal nieuwe logistieke operaties in
Vlaanderen

Aantal nieuwe logistieke operaties
(geen uitbreidingen, enkel nieuwe operaties)

13

15

8

Aantal projecten met VIL begeleiding

Aantal openstaande projecten op VIL-portal waarvoor VIL tijd en/of geld heeft vrijgemaakt

22

25

23

Aantal leads

Aantal logistieke leads in Vlaanderen geregistreerd
door FIT

35	40

39

Aantal gezamenlijke promotie
activiteiten met FIT

Roadshows, missies, ontvangst delegaties

20

29

Aantal logistieke buitenlandseminaries

Exclusief logistieke seminarie in VIL-FIT organisatie

Aantal actoren betrokken in
buitenlandmissies

Aantal bedrijven en Vlaamse actoren in de
buitenlandactiviteiten

% Opgeleide FIT-medewerkers

Opgeleide / opleidbare buitenlandmedewerkers,
inclusief bedrijfsbezoek

20

nvt

2

1

	40

50

73

25

25

14

59

Jaarverslag 2006

Vil © 2007

Publicaties
VIL-Series
De VIL-Series zijn compacte en vlot leesbare rapporten
over één welbepaald actueel topic uit de logistiek.
In 2006 zijn er 5 uitgaven van de VIL-Series verschenen:
2006.001 Inleiding tot het Supply Chain Operations
Reference (SCOR) model, januari 2006, 31 p.
2006.002	Totale Logistieke Kost - Beslissingsonder
steunend bij de bepaling van de optimale
modal split, april 2006, 38 p.
2006.003	Overslagtechnieken tussen binnenvaart en
wegvervoer, mei 2006, 33 p.
2006.004 Intelligente Verpakkingen, augustus 2006, 28 p.
2006.005 Vergelijking van toplocaties voor Europese
distributie en logistiek 2006, september 2006,
31 p.

VIL-Reports
Het onderzoek van het VIL wordt zoveel mogelijk vast
gelegd in rapporten en handleidingen. In 2006 bracht het
VIL 6 rapporten op de markt:
• Paperless Douane en Accijnzen: Business Case
•	Ketenconsolidatie door logistieke samenwerking:
Tools en technieken voor het bundelen van inbound
goederenstromen
• Handleiding voor een optimale verdeling over de
verschillende vervoerwijzen weg, spoor en binnenwateren
•	De Potentiële Ontwikkelingsmogelijkheden van
de Luchthaven van Oostende op het Gebied van
Vrachtvervoer
• Comparison of prime locations for European distribution 2006
•	Spoorvervoer: uitbouwen tot sterke schakel in het
logistieke proces

60

Zowel de VIL-Series als de VIL-Reports worden te koop
aangeboden in de VIL-Webshop (www.vil.be/webshop),
uiteraard aan een fikse korting voor VIL-leden.
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VIL-Mail
De VIL-Mail is de twee-maandelijkse nieuwsbrief van het
VIL. Alle leden ontvangen een gedrukte versie van de
nieuwsbrief. Iedereen kan zich via de website inschrijven
om een elektronische versie te ontvangen.

In 2006 is de VIL-Mail 5 maal verschenen, dit is om de
2 maanden, met uitzondering van de vakantiemaanden.

Promotieactiviteiten
Bij de promotieactiviteiten worden gerekend alle georganiseerde bezoeken en persmissies van buitenlandse
delegaties enerzijds, en presentaties van VIL-medewerkers in het kader van buitenlandse missies anderzijds.
Ter gelegenheid van deze missies en presentaties wordt

telkens gebruik gemaakt van de uniforme powerpointpresentatie en de promotiefilm van Logistiek Vlaanderen
zoals ontwikkeld door het VIL in samenwerking met het
Vlaams Logistiek Platform (VLP).

Overzicht 2006
Toespraak “Opening International Distribution Centre Sentipharm Boortmeerbeek” – 12/01/06 – Boortmeerbeek
Organisatie: Sentipharm
Aanwezigen: 450
Workshop “Roadshow in China HK Taiwan” – 16/01/06 – Havenhuis Antwerpen
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 7
Persmissie “Dossier Logistiek Vlaanderen in economisch tijdschrift Le Moci” – 18/01/06 – VIL Antwerpen
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 3
Seminarie “China:Inbound and outbound investments” – 19/01/2006 – Brussel
Organisatie: Deloitte
Aanwezigen: 180
Begeleiding “Qindao Delegation” – 15/02/2006 – Brussel
Organisatie: Kabinet Moerman
Aanwezigen: 6

61

Jaarverslag 2006

Vil © 2007

Begeleiding “Taipei Delegation” – 17/02/2006 – Brussel
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 30
Seminarie “Marseille: voorstelling Antwerpen ism GOM Antwerpen” – 01/03/2006 – Marseille, Frankrijk
Organisatie: GOM Antwerpen
Aanwezigen: 70
Seminarie “Cork: Flemish ports seminar” – 09/03/2006 – Cork, Verenigd Koninkrijk
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 100
Rondleiding “Maryland Delegation” – 15/03/2006 – Havenhuis Antwerpen
Organisatie: Universiteit Antwerpen
Aanwezigen: 27
“Prinselijke missie Zuid-Afrika” – 15/03/2006 – Johannesburg, Zuid-Afrika
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 80
Delegatie “Bezoek US State Department” – 29/03/2006 – Havenhuis Antwerpen
Organisatie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Aanwezigen: 7
Opleiding “FIT- VLAO” – 31/03/2006 – VIL Antwerpen
Organisatie: GOM Antwerpen
Aanwezigen: 12
Seminarie “Eurinpro SCM Seminarie in Europa voor Japanse expats” – 24/04/2006 – Crown Plaza, Brussels Airport
Organisatie: Eurinpro
Aanwezigen: 35
Seminarie “Istanbul: Shortsea Shipping as part of the intermodal transportchain” – 28/04/2006 – Istanbul, Turkije
Organisatie: Shortsea Shipping
Aanwezigen: 40
Delegatie “Sweden: What opportunities and needs exist within the logistics sector on the Swedish and Belgian market
– from both a supplier and a customer perspective?” – 05/05/2006 – Brussel
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 45
Seminarie “European Distribution & Logistics: Strategies for Supply Chain Optimization” – 19/06/2006 – Chicago,
Verenigde Staten
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 38
Persmissie ter voorbereiding van de roadshow naar Japan – 26/06/2006 – VIL Antwerpen
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 6
Seminarie “Flanders Logistics 2006” – 19/09/2006 – Tokio, Japan
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 235
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Seminarie “Cork: Scotland and Northern Europe, Strengthening collaboration and connectivity” – 27/09/2006 – Cork,
Verenigd Koninkrijk
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 50
Workshop “Extended Gateways” – 27/10/2006 – Brussel
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 7
Seminarie “Flanders: a unique value proposition” – 13/11/2006 – Hong Kong, China
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 60
Seminarie “Flanders: a unique value proposition” – 15/11/2006 – Taipei, Taiwan
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 80
Seminarie “Flanders DC Business day on creativity in the logistics sector” – 17/11/2006 – Gent
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 24
Seminarie “Flanders: the fastest link to Europe” – 17/11/2006 – Guangzhou, China
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 30
VIL-missie “Flanders Japan Missie” – 26/11/2006 – Tokyo/Nagoya/Osaka/Kobé, Japan
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 19
Seminarie “Flanders Logistics 2006 Tokio” – 28/11/2006 – Tokio, Japan
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 55
Seminarie “Flanders Logistics 2006 Nagoya” – 29/11/2006 – Nagoya, Japan
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 60
Seminarie “Port Logistics“ – 05/12/2006 – Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Aanwezigen: 47
Seminarie “APEC Port Logistics – Dalian Port Corporation” – 11/12/2006 – Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Aanwezigen: 12

Evaluatie
Het VIL heeft in 2006 haar plaats in het promotiebeleid
voor Vlaanderen danig bestendigd. Het VIL is daarbij
een vaste partner geworden voor alle belangrijke handelsmissies. Ook de samenwerking tussen VIL en FIT
heeft geresulteerd in de ontvangst en begeleiding van

een aantal internationale persmissies en delegaties. De
eerste eigen VIL-missie naar Japan met de zelfgeorganiseerde logistieke seminaries ter plaatse neemt alvast
een belangrijke plaats in. Dit zal zeker niet verminderen
in de volgende jaren.
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VIL-events
VIL-Events zijn seminaries of workshops die integraal
door het VIL georganiseerd en voorgezeten worden. In

een aantal gevallen betreft het events over topics die
slechts een beperkt doelpubliek aanspreken.

Overzicht 2006
SCOR benchmarking forum – 18/01/2006 – VIL, Antwerpen
Aanwezigen: 7
Logistieke brainstorm – 13/04/2006 – VIL, Antwerpen
Aanwezigen: 7
Seminarie Totale Logistieke Kost – 20/04/2006 – VIL, Antwerpen
Aanwezigen: 16
Algemene Vergadering – 08/05/2006 – Zaal Barcelona, Antwerpen
Aanwezigen: 80
Seminarie Reverse Logistics – 22/06/2006 – VIL, Antwerpen
Aanwezigen: 17

Evaluatie
De VIL-Events zijn ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig product uit de VIL-portefeuille. De format is eenvoudig: een aantrekkelijk thema, situering en omkadering
van het onderwerp door een VIL-expert, één of meer
uitgenodigde deskundige sprekers, op een goed bereikbare plaats en op een aanvaardbaar tijdstip, meestal van
16u tot 18u, afgesloten met een ‘netwerkdrink’.
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Deze VIL-Events zijn een snel en flexibel kennisdiffusiekanaal worden met een minimum aan organisatorische
voorbereiding en een maximum aan bereik. Dikwijls
wordt een VIL-Event georganiseerd ter gelegenheid van
een nieuwe VIL-publicatie.
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Events in samenwerking met andere
organisaties
Het VIL organiseert events, workshops en seminars
in samenwerking met bestaande organisaties. Het VIL
treedt hierbij sturend op bij de keuze van het topic en

de samenstelling van het programma. Dikwijls neemt het
VIL het voorzitterschap en één of meerdere presentaties
op zich.

Overzicht 2006
VIL-ING Conferentie 'Is Oost-Europa een geduchte concurrent?' – 16/05/2006 – ING, Antwerpen – VIL, ING
Aanwezigen: 119
CSCMP European Conference: Laboratory for Supply Chain Innovation – 18/05/2006 – Brussel – VIL, CSCMP
Aanwezigen: 147
Meerwaarde van ICT in Logistiek en Transport – 01/06/2006 – Antwerpen – VIL, Kluwer Opleidingen
Aanwezigen: 64
Studiedag ‘Besparen en verbeteren door logistieke samenwerking tussen verladers: van concept tot actie’ – 15/06/2006 –
Provinciehuis, Antwerpen – VIL, Business Logistics
Aanwezigen: 80
India & Logistics – 19/06/2006 – Havenhuis, Antwerpen – VIL, Belgo-Indian Chamber of Commerce & Industry
Aanwezigen: 96
Live Supply Chain Plaza: E-order to E-delivery – 26/09/2006 – Heizel, Brussel – VIL, easyFairs
Aanwezigen: 200
Live Supply Chain Plaza: E-order to E-delivery – 27/09/2006 – Heizel, Brussel – VIL, easyFairs
Aanwezigen: 250
Live Supply Chain Plaza: E-order to E-delivery – 28/09/2006 – Heizel, Brussel – VIL, easyFairs
Aanwezigen: 220
4th European 3PL Summit – 03/10/2006 – Brussel – VIL, Eye for Transport
Aanwezigen: 35
Vlaanderen Logistiek 2006 Extended Gateways – 12/10/2006 – Temse – VIL, Management Producties en De Lloyd
Aanwezigen: 50
Focusdag ERP – 17/10/2006 – Affligem – VIL, KMO IT Centrum vzw
Aanwezigen: 236
Reverse Logistics: de nieuwe uitdaging – 14/12/2006 – Kasteel van Brasschaet, Brasschaat – VIL, VIB/PICS
Aanwezigen: 65
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Evaluatie
In 2006 heeft de samenwerking met bestaande organisaties en opleidingsinstellingen geresulteerd in een aantal

events die niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Ruim
meer dan 1600 professionals werden hierdoor bereikt.

Events met actieve bijdrage
Het VIL wordt gevraagd om een presentatie te brengen in het kader van events, lezingen, voordrachten,

opleidingen, workshops, studiedagen, seminaries en
(pers)conferenties.

Overzicht 2006
Transportvormen (Laureaat in Exportmanagement) – 12/01/2006 – UAMS, Antwerpen
Organisatie: Unizo
Presentatie: Transportvormen
Aanwezigen: 20
Belang van intermodaliteit in de logistiek – 19/01/2006 – Lanaken
Organisatie: Logistiek Forum Limburg
Presentatie: Belang van intermodaliteit in de logistiek
Aanwezigen: 60
Port Management – 23/01/2006 – Havenhuis Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Presentatie: Manpower planning in ports and harbours
Aanwezigen: 28
Rondetafelconferentie voor de chemische sector – 25/01/2006 – Kabinet Moerman, Brussel
Organisatie: Kabinet van de Vice-minister-president en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel
Panellid
Aanwezigen: 15
Radio Frequency Identification – 26/01/2006 – Brussel
Organisatie: FITCE
Presentatie: RFID: Investing in Supply Chain Efficiency?
Aanwezigen: 25
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Distributielogistiek – 06/02/2006 – VIB-PICS Wilrijk
Organisatie: VIB
Presentatie: Keuze van transportmodi
Aanwezigen: 15
VIONA-onderzoek omtrent marktniches en groeipotentieel van de sociale economie in Vlaanderen – 13/02/2006 –
Marquisgebouw, Brussel
Organisatie: Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven
Presentatie: Sociale tewerkstelling in de logistiek
Aanwezigen: 8
Strategisch inkoopbeleid – 15/02/2006 – KUL
Organisatie: ACE Groep T
Presentatie: Postponement en Value Added Logistics
Aanwezigen: 20
Transport Management – 20/02/2006 – Groep T, Leuven
Organisatie: ACE Groep T
Presentatie: De vervoerwijzekeuze
Aanwezigen: 20
KMO-IT dag – 21/02/2006 – Schelle
Organisatie: KMO-IT
Presentatie: Radio Frequency Identification Ervaringen uit de praktijk
Aanwezigen: 25
Vergadering van PSA Terminalmanagers – 09/03/2006 – Antwerpen
Organisatie: PSA
Presentatie: Modernisering van de Vlaamse Havenardbeid
Aanwezigen: 110
Executive Master in SCM – 10/03/2006 – UCL
Organisatie: UCL
Presentatie: La logistique: activité en mutation
Aanwezigen: 75
Logistiek – 14/03/2006 – Novotel, Brussel
Organisatie: Kluwer Opleidingen
Presentatie: Logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 12
Master in Industrial Management – 16/03/2006 – K.U.Leuven – CIB
Organisatie: CIB
Presentatie: Matching Traffic Management and Supply Chain Management
Aanwezigen: 20
European Business Summit 2006 – 16/03/2006 – Brussel
Organisatie: VBO
Presentatie: The Flanders Institute for Logistics
Aanwezigen: 30
Outsourcing Logistics – 20/03/2006 – Marriott, Amsterdam
Organisatie: Eye for Transport
Presentatie: Biggest challenges in outsourcing logistics
Aanwezigen: 151
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Distributielogistiek – Specials module – 21/03/2006 – ALM Berchem
Organisatie: PICS Belgium vzw
Presentatie: Intelligente Supply Chains
Aanwezigen: 16
Rotary Club Antwerpen Oost – 22/03/2006 – Schilde
Organisatie: BePros
Presentatie: De puzzel Vlaanderen logistiek
Aanwezigen: 30
De brug tussen kenniscreatie en praktische implementatie – 24/03/2006 – Oostende
Organisatie: VLIZ
Presentatie: Het VIL als matchmaker
Aanwezigen: 65
Naiades – Europees actieprogramma – 28/03/2006 – Vlaams Parlement
Organisatie: Vlaams Parlement
Presentatie: Opportuniteiten voor logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 30
Multimodaal Vervoer – 30/03/2006 – San Marco Village, Schelle
Organisatie: Transport Info Days
Presentatie: VIL als matchmaker
Aanwezigen: 15
SSC User Group NL – 05/04/2006 – Croy Castle, Nederland
Organisatie: Supply Chain Council
Presentatie: Korte voorstelling van het VIL benchmarking project op basis van SCOR en van de VIL-Series "Inleiding
tot SCOR"
Aanwezigen: 20
Radio Frequency Information Data – 25/04/2006 – Antwerpen
Organisatie: De Lloyd
Presentatie: Radio Frequency Identification Ervaringen uit de praktijk
Aanwezigen: 20
Modal Choice – de optimale transportcombinatie voor uw bedrijf (VIB/PICS)- 04/05/2006 – Brasschaat
Organisatie: VIB
Presentatie: Modal Choice – Een Stappenplan
Aanwezigen: 18
Steering Committee EIC Spirit – 05/05/2006 – Brussel
Organisatie: Kabinet van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Presentatie: Voorbereiding Europees programma rond horizontale samenwerking. Voorstelling van de voornaamste
VIL-concepten in dit kader.
Aanwezigen: 12
Multimodale Ontsluiting Zeebrugge – 08/05/2006 – Congrescentrum Oud Sint-Jan
Organisatie: RESOC Brugge-Oostende
Deelname aan debat Spoor & Wegvervoer
Aanwezigen: 180
Innovatie in Logistiek en technologie in Oost-Vlaanderen – 08/05/2006 – Provinciehuis Gent
Organisatie: Kabinet van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Presentatie: Logistiek in Oost-Vlaanderen
Aanwezigen: 25
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Performance meting in de Supply Chain: SCOR en Time-driver Activity based costing – 08/05/2006 – Berchem
Organisatie: VIB
Presentatie: Logistiek in Oost-Vlaanderen
Aanwezigen: 24
Logistiek en mobiliteit – 10/05/2006 – Leuven
Organisatie: ACE Groep T
Presentatie: Ketenconsolidatie
Aanwezigen: 20
Business Logistics Supply Chain Solutions Event – 11/05/2006 – Brussel
Organisatie: Business Logistics
Presentatie: Waarop zal Vlaanderen Logistiek zich moeten toeleggen?
Aanwezigen: 25
Pijpleidingen in Vlaanderen – een inventarisatie – 16/05/2006 – Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Organisatie: Fedichem
Deelname aan de workshop
Aanwezigen: 15
Het Belang van de logistiek voor Vlaanderen – 16/05/2006 – Oostende
Organisatie: ACV Transcom
Presentatie: Het unieke waardeaanbod van logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 72
Vlaamse Vormingsdagen Vervoer over de weg – 16/05/2006 – Mariakerke
Organisatie: ACV Transcom
Presentatie: Het unieke waardeaanbod van logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 120
ICT2day – 18/05/2006 – Heizel Brussel
Organisatie: TMAB
Presentatie: Het RFID voor logistieke toepassingen Praktijkcases
Aanwezigen: 16
Multimodaal Afvaltransport (BESWA Lentedagen) – 19/05/2006 – Corsendonk
Organisatie: BESWA
Presentatie: Een multimodale benadering van vervoer
Aanwezigen: 50
Opportuniteiten voor samenwerking tussen KMO-bedrijven – 23/05/2006 – Gemeentehuis Kontich
Organisatie: Gemeente Kontich
Presentatie: VLP presentatie
Aanwezigen: 20
Eén Paritair Comité voor de Logistiek? – 24/05/2006 – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg Brussel
Organisatie: Ministerie van Werk en Informatisering
Presentatie: Het belang van Logistiek voor België
Aanwezigen: 125
Logistics Research in Flanders – 29/05/2006 – Brussel
Organisatie: Finse Ambassade
Presentatie: Logistieke innovatie in Vlaanderen
Aanwezigen: 12
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Trends in Supply Chain Management – 30/05/2006 – Toulouse
Organisatie: Fortis Bank
Presentatie: Trends in European Logistics
Aanwezigen: 180
BIVEC Studiedag – Militaire Logistiek – 31/05/2006 – Breda
Organisatie: BIVEC-GIBET
Presentatie: Vergelijking civiele/militaire logistiek
Aanwezigen: 100
Vision on Creation – Logistiek: Multimodale Transportoplossingen – 31/05/2006 – C-Mine, Winterslag
Organisatie: LRM, POM Limburg, NV De Scheepvaart
Presentatie: Limburg in Vlaanderen, ideale vestigingsplaats voor Europese Distributiecentra
Aanwezigen: 175
International Congress of the Austrian Transport Research Association 2006 – 08/06/2006 – Linz, Oostenrijk
Organisatie: Austrian Transport Research Association
Presentatie: Criteria for location of European Logistics Centres
Aanwezigen: 75
Logistiek Vlaanderen: troeven en uitdagingen – 13/06/2006 – Zeebrugge
Organisatie: Mars & Mercurius
Presentatie: Vlaanderen, een uniek waardeaanbod voor de logistiek
Aanwezigen: 60
7th European Technology Forum – 15/06/2006 – Amsterdam
Organisatie: Eye for Transport
Presentatie: Can Real-Time Location Systems boost your SC efficiency?
Aanwezigen: 100
Sybase: Field Service Automation Seminar – 20/06/2006 – Brussel
Organisatie: Sybase
Presentatie: RFID: Investing in Supply Chain efficiency?
Aanwezigen: 25
Oost-Vlaams Economisch Forum 2006 – 20/06/2006 – Gent
Organisatie: Provincie Oost-Vlaanderen
Panellid
Aanwezigen: 250
Gebruikerscommissie Mammoet – Intelligent Communicatieplatform voor Multimodaal Transport – 27/06/2006 – KaHo
Sint-Lieven, Gent
Organisatie: KaHo Sint-Lieven
Presentatie: ICT ter ondersteuning van de Extended Gateway® Vlaanderen
Aanwezigen: 15
Reverse Logistics Conference (RLA) – 28/06/2006 – Amsterdam
Organisatie: Reverse Logistics Association
Presentatie: Resultaten van het VIL reverse logistics onderzoek
Aanwezigen: 40
Commissievergadering VWEC ‘06 – Externe kosten – Groene havenportfolio – 04/07/2006 – UA, Antwerpen
Organisatie: Universiteit Antwerpen
Panellid
Aanwezigen: 6
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NMBS Stakeholders Meeting – 05/07/2006 – Brussel
Organisatie: NMBS
Panellid
Aanwezigen: 13
Paneldebat Haven-Transport-Logistiek – 07/07/2006 – Antwerpen
Organisatie: KMO-insider
Panellid
Aanwezigen: 14
Belgian CEO Seminar: How can creativity lead to innovative business models for Belgium? – 29/08/2006 – Nice
Organisatie: Microsoft (Brussel)
Panellid
Aanwezigen: 34
BASF Supply Chain Summit 2006 – 07/09/2006 – Antwerpen
Organisatie: BASF Antwerpen
Presentatie: Flanders: a unique value proposition
Aanwezigen: 40
Optimalisatie en Integratie binnen een magazijnomgeving – 12/09/2006 – Hof Ter Delft, Ekeren – VIL
Organisatie: Alpha-Logic
Moderator
Aanwezigen: 33
Prologistics 2006: Tasting the World of the Supply Chain – 26/09/2006 – Heysel, Brussel
Organisatie: Easyfairs
Presentatie: Op welke schakels in de supply chain moet Vlaanderen zich concentreren?
Aanwezigen: 25
Relaunch van Transport Echo – 27/09/2006 – Heizel, Brussel
Organisatie: De Lloyd
Presentatie: Het belang van innovatie voor de logistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 52
Inland Terminals: untapped opportunities – 27/09/2006 – Duisburg, Duitsland
Organisatie: Confor
Presentatie: Transport efficiency. Advantages of inland shipping against the background of Total Logistics Costs
Aanwezigen: 80
Eye4Transport Summit – 04/10/2006 – Brussel
Organisatie: Eye4Transport
Moderatie van een roundtable gesprek betreffende reverse logistics
Aanwezigen: 80
Opleiding Reverse Logistics – 06/10/2006 – Leuven
Organisatie: Groep T
Presentatie: Inleiding tot reverse logistics
Aanwezigen: 12
Bedrijfsbezoek: Rotterdam Car Center – 11/10/2006 – Rotterdam
Organisatie: KIVI NIRIA
Presentatie: RFID technology: Investing in Supply Chain Efficiency?
Aanwezigen: 35
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Communication support for Multimodal Transport – 12/10/2006 – Het Pand, Gent
Organisatie: KaHo Sint-Lieven
Presentatie: A multimodal communication platform for the Extended Gateway Flanders – prospects
Aanwezigen: 50
Bloemistenkring Antwerpen: inleiding distributiesamenwerking – 12/10/2006 – Mechelen
Organisatie: Bloemistenkring Antwerpen
Presentatie: Inleiding tot distributiesamenwerking
Aanwezigen: 16
Nike Belgian Leadership meeting – 12/10/2006 – Herentals
Organisatie: Nike CSC
Presentatie: Vlaanderen Logistiek, een uniek waardevoorstel
Aanwezigen: 120
Kiezen voor een Europese toppositie. Radicale vernieuwing van ons economisch DNA – 16/10/2006 – Brabanthal Leuven
Organisatie: VOKA – Vlaams Netwerk van Ondernemingen
Presentatie: De logistieke troeven van Vlaanderen
Aanwezigen: 850
CSCMP Conference – 17/10/2006 – San Antonio, VS
Organisatie: CSCMP
Presentatie: A practical framework for collaboration in the distribution network.
Aanwezigen: 100
Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (VWEC 2006) – Mobiliteit en (groot)stedenbeleid – 18/10/2006 – VUB
– Brussel
Organisatie: Vrije Universiteit Brussel – VUB
Rondetafelgesprek transporteconomen
Commissievoorzitter Stadsdistributie & Multimodale Keuze
Aanwezigen: 850
LSP-Spirit: Building successful European partnerships in logistics – 20/10/2006 – Brasov, Roemenië
Organisatie: EU Spirit
Presentatie: Building successful European partnerships in logistics
Aanwezigen: 70
"Wat brengt de toekomst?", 20 jaar Davidsfonds Kontich – 20/10/2006 – Kontich
Organisatie: Davidsfonds Kontich
Presentatie: De toekomst van Vlaanderen voor de logistiek
Aanwezigen: 55
Academische zitting “10 jaar Hospital Logistics” – 24/10/2006 – Aarschot
Organisatie: Hospital Logistics
Presentatie: Ketenconsolidatie in de ziekenhuissector
Aanwezigen: 100
ARMM 2006 "Draadloze sensornetwerken en -technologie" – 24/10/2006 – Leuven
Organisatie: Imec
Presentatie: Real-Time Location Systems
Aanwezigen: 25
ITMMAPS 2006 – 27/10/2006 – Antwerpen
Organisatie: ITMMA
Presentatie: Extended Gateways
Aanwezigen: 80
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STRAIR European Regional Airports – 1/11/2006 – Gran Canaria
Organisatie: West-Vlaamse Intercommunale
Presentatie: The potential of the airport of Ostend and its business park to attract and develop economic activity
Aanwezigen: 21
Bedrijventerreinen (BTM) – Workshop Mobiliteit – 7/11/2006 – Huis van de Economie
Organisatie: Universiteit Gent
Presentatie: Multimodale Transportoptimalisatie – VIL als 'match maker'
Aanwezigen: 37
Flanders' FOOD Technology Day – 08/11/2006 – Zwijnaarde
Organisatie: Flanders' FOOD
Presentatie: RFID: investing in supply chain efficiency ?
Aanwezigen: 45
Authorised Economic Operator: an opportunity to strengthen your supply chain – 8/11/2006 – Brussel
Organisatie: PriceWaterhouseCoopers Tax Consultants (Antwerpen)
Presentatie: AEO: Importance for logistics
Aanwezigen: 70
Building successful European partnerships in logistics – 10/11/2006 – Rouse, Bulgarije
Organisatie: LSP-Spirit
Presentatie: Building Horizontal Partnerships in Logistics
Aanwezigen: 60
Building successful European partnerships in logistics – 17/11/2006 – Kamer van Koophandel en Industrie, Brussel
Organisatie: LSP-Spirit
Presentatie: Building successful European partnerships in logistics
Aanwezigen: 11
KOBRA-event – 21/11/2006 – Boechout
Organisatie: KOBRA
Presentatie: Vlaanderen een uniek waardeaanbod voor logistiek
Aanwezigen: 120
GS1: RFID/EPC Studiedag – 21/11/2006 – Diegem
Organisatie: GS1
Presentatie: Can RFID boost your supply chain efficiency
Aanwezigen: 50
Vervoerslogistieke Werkdagen – 23/11/2006 – Grobbendonk
Organisatie: Vervoerslogistieke Werkdagen
Presentatie: Totale Logistieke Kost: van concept tot concreet beslissingsondersteunend instrument en Reverse
Logistics in Vlaanderen
Aanwezigen: 62
Hoorzitting/studiedag rond het bedrijventerrein Het Eiland in Zwijnaarde – 24/11/2006 – Gent
Organisatie: Bedrijventerrein Het Eiland
Presentatie: Belang van dit bedrijventerrein voor logistieke activiteiten
Aanwezigen: 20
Ghent Bio Energy Valley: op zoek naar synergie en logistieke samenwerking – 28/11/2006 – Gent
Organisatie: Ghent Bio Energy Valley
Presentatie: Inleiding logistieke samenwerking
Aanwezigen: 70
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Building successful European partnerships in logistics– 04/12/2006 – Handelskammer Sachsen-Anhalt, Brussel
Organisatie: LSP-Spirit
Presentatie: Logistics collaboration opportunities in Flanders
Aanwezigen: 18
Chemvision 2006 – 07/12/2006 – Antwerpen
Organisatie: Petrochem
Presentatie: Extended Gateway in de Rijn-Schelde Delta
Aanwezigen: 170
Startevent Vlaanderen in actie – 21/12/2006 – Brussel
Organisatie: Vlaamse Regering
Presentatie: Extended Gateway
Aanwezigen: 250

Evaluatie
Het VIL werd 85 maal gesolliciteerd om een bijdrage te leveren aan een event, niet door het VIL zelf georganiseerd.
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Deelname aan events
In het kader van deskundige professionalisering hebben VIL-medewerkers deelgenomen aan seminars, opleidingen,
colloquia, studiedagen gedurende het jaar 2006.

Meetings met bedrijven en actoren
Het VIL heeft gedurende het jaar 2006 een aantal ontmoetingen gehad met bedrijven, experts en actoren uit
het logistieke landschap. Hiernavolgend vindt u lijsten
van de meetings gerangschikt op categorie met ver-

melding van de bedrijfsnaam. Vergaderingen over investeringsdossiers werden niet in deze lijst opgenomen,
gezien hun vertrouwelijk karakter.
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Overzicht 2006
Kennismaking
Met de volgende 56 bedrijven en organisaties werd nader kennisgemaakt.

Accenture, ACV Transcom, Ahlers Bridge, Ajinomoto Omnichem, Alpha-Logic, Ambassade van het Koninkrijk der
Nederlanden, Barry Callebaut Belgium, Bea, CM Electronics, Colruyt, Corneel Geerts Transportgroep, Eltra, Emporia
Invest - Dockx, ESSENSYS, Europees Parlement, Europese Commissie, Fiege, Fortis Bank, Gheys Transport,
Gosselin World Wide Moving, Havencentrum Lillo v.z.w., Imanko, Innovatiecentrum West-Vlaanderen, Instituut voor
de Mobiliteit (IMOB), Interel, International Container Security Organisation (ICSO), Inza, Katholieke Universiteit Leuven,
KMC Group, KMO-IT Centrum, Korea Maritime Institute, Latexco Handling, Manuport, Marsh NV, Mexico Natie NV,
MITTransport NV, Molenbergnatie, Nova Natie Logistics, Novaveg Logistics, Opikanoba, Postuniversitair Centrum Open Universiteit, Proviron, Quercus Management Group, St. Jude Medical Europe, Scania Parts CV AB, SD Worx,
Staalinfocentrum, Sumitomo Chemical, Trafuco Transport, Trans-aXion Limited, Tyco Fire & Security ADT, Univeg,
Vens & Thiers, Verelst Industriebouw, Vervaet logistics, VKW West-Vlaanderen, Vlaams Instituut voor de Mobiliteit
(VIM), WTCM-CRIF, Yield Solutions.

Organisaties
Met deze 35 bedrijven en organisaties is er contact geweest in het kader van gezamenlijke activiteiten en events.

Allen & Overy, Alpha-Logic, AWZ/VNA, Blue Projects, Business Logistics, NV De Scheepvaart, Easyfairs, Fairtec,
Ferrmed, Hogeschool Antwerpen, ING, ITMMA, IWT, Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, KaHo Sint-Lieven, Karel De Grote Hogeschool, Katholieke Universiteit Leuven,
Kewill Interchain Belgium N.V., Kluwer Opleidingen, KULAK, NEA, Nederland Distributieland (NDL), NMBS Holding,
Promotie Binnenvaart Vlaanderen, S&V Management Consultants, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, VBO,
Vervoerslogistieke Werkdagen, VIB, Vlerick Leuven Gent Management School, VOKA - Vlaams Economisch Verbond,
VOKA - Vlaams Netwerk van Ondernemingen, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Waterwegen en Zeekanaal.

Partnerships
Met deze 40 organisaties heeft het VIL gesprekken gevoerd in het kader van partnerships.

Provincie Oost-Vlaanderen, A&B Partners, ABAS - KVBG, Agoria, Alfaport, Buck Consultants International, Continental
Marine Services, Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), De Lloyd, Deceuninck, Deloitte,
Dematra, Ferrmed, FIT, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, GOM Oost-Vlaanderen, Haven Genk, How To Advisory,
Imec, ING België, ING Nederland, IWT, Kabinet van de Vice-minister-president en Vlaams minister van Economie,
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, NEA, Nederland Distributieland (NDL), PNO Consultants, SAS Institute, SCA
Packaging, SWAC International, Tritel, Unizo, Verkeerscentrum, VIB, VITO, Vlerick Leuven Gent Management School,
VOKA - Kamer van Koophandel, VOKA - Vlaams Economisch Verbond, Waterwegen en Zeekanaal, West-Vlaams
Intercommunale.

76

Cijfers 2006

5

Business Development Vlaanderen en buitenland
Deze 81 bedrijven en organisaties waren in contact met het VIL in het kader van binnen- en buitenlandse promotie.
Hierin is eveneens de nazorgactiviteit begrepen.

ABX Logistics, Alfaport Antwerpen, AMI India Logistics, APL Logistics, Arcusplus, AstraZeneca, Barco nv, Brussels
Airport, Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP, De Lloyd, Deloitte, DP World nv, Eurinpro (B),
Eurinpro (JP), FIT (Brussel), FIT (JP), FIT (LIT), FIT (USA), Frans Maas N.V., G. Snel Belgium Group N.V., Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, GOM Antwerpen, GOM Limburg, GOM Vlaams-Brabant, GOM West-Vlaanderen, Haven
Oostende, Havenbestuur Zeebrugge, Haviland, Heavy, Hessenatie Logistics, IDEA Consult, Imec, Interchain (B),
IWT, Kabinet Minister-president van de Vlaamse Gemeenschap, Kabinet van de gouverneur van Oost-Vlaanderen,
Kabinet van de Vice-minister-president en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en
Buitenlandse Handel, Kabinet van de Vice-minister-president en Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, Kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Mobiliteitscel, Kabinet
van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Katholieke Universteit Leuven, Katoen
Natie, KPMG, Kuehne & Nagel, McKinsey & Company, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, MMM Edition, Nederland Distributieland, Nike CSC, Nova Natie Logistics, Novatrans,
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw OCW-BRRC, Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, Partner Logistics
Europe, Petercam, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM Vlaams-Brabant, PriceWaterhouseCoopers,
Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, PSA, PWC Consulting, Quercus Management Group, RESOC
Oostende, Safmarine Container Lines, Seagha, Snel Logistics, Stad Antwerpen, Tailormade Logistics, Transport &
Mobility Leuven, Universiteit Antwerpen, VBO, Verelst Industriebouw, VLAO, Vlerick Leuven Gent Management School,
VOKA - Kamer van Koophandel, WABCO Vehicle Control Systems, Warehouses De Pauw, WE-R, Wienerberger NV.

Kennisopbouw - participatie
Deze 63 bedrijven en organisaties hebben actief deelgenomen aan de kenniscreatie binnen de Strategische
Werkgroepen

Agfa, Agoria Vlaanderen, Alcatel, Antwerp Stevedoring International, AWZ/VNA, BAX Global Logistics, B-Cargo, Bizson
Consulting, Buck Consultants International, Brussels Airport, Centrum voor Industrieel Beleid, Cluster Transport & Logistique
Wallonie, Colruyt, Cushman & Wakefield Healey & Baker, De Scheepvaart, Deloitte, DHL, Dow Performance Chemicals,
DSV Solutions, Ecorys, Essers, Ewals Cargo Care, Febetra, Federal Mogal, Fedichem, Festarent, Flanders' Food, Furness
Logistics, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Hogeschool Antwerpen, IBBT, Imec, Inbev, InterFerryBoats (IFB), IWT,
Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, KaHo Sint-Lieven, Katholieke
Universiteit Leuven, Katoen Natie, Kiala, Logica CMG, Maxx Logistics, MCA Brabant, Mercurius Scheepvaart BV, Nike,
O'Cool, OTM, Parts Express, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Provinciale Hogeschool Limburg, SAV, SERV, Technische
Universiteit Delft, Telematics Cluster, Telindus, TNO Industrial Technology, TNO Information & Communication Technology,
Toyota, VEA, VOKA - Vlaams Economisch Verbond, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Waterwegen en Zeekanaal.

Kennisopbouw - informatiebijdrage
Deze 79 bedrijven en organisaties werden geconsulteerd of bevraagd in het kader van de kenniscreatie binnen de
Strategische Werkgroepen en Stand-van-Zaken studies.

Ahlers Bridge, Alcatel, Alfaport Antwerpen, AMP, Antwerp Port Consultancy (APEC), Arcadis Gedas, B-Cargo, Brussels
Airport, Buck Consultants International, Centrum voor Industrieel Beleid, Centrum voor Industrieel Beleid, Colruyt,
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Cosmos, Delhaize, Deloitte (NL), DHL International, D'Ieteren, DLC Consulting, Drivolution, Ecorys, Egemin, Eltra,
European Federation of Inland Ports (EFIP), European Food Transport, Ewals Cargo Care NV, Facil, Febetra, Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, Groenewout Consultants & Engineers, Hogeschool Antwerpen, IBM Belgium, Infrabel, Instituut
voor de Mobiliteit (IMOB), Instituut voor Wegtransport (IWT-ITR), InterFerryBoats (IFB), ITMMA, Janssen Pharmaceutica,
Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mobiliteit en Openbare Werken,
KaHo Sint-Lieven, KPMG, Logitech, Mercurius Scheepvaart, Mieloo & Alexander, Niema, Nieuwenhuis Rail Expertise,
NinaTrans, Opzoekingscentrum voor de wegenbouw OCW-BRRC, OTM, Pharos, Policy Research Corporation,
PriceWaterhouseCoopers Tax Consultants, PriceWaterhouseCoopers, Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen, PSA, Rail
Cargo Information Netherlands, Rail Service Center Rotterdam (RSC), Return Services, SAV, SBL, Seagha, Sea-Invest,
SERV, Siemens, Technische Universiteit Delft, TNT Express Belgium, Transmarcom, Transport Van Delm, TRW, Universiteit
Gent, Universiteit Hasselt, VEA, Veolia, Vlerick Leuven Gent Management School, VOLVO Europe Truck, VOLVO Logistics
Europe, Vos Silo Logistics Feluy, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Waterwegen en Zeekanaal, Yield Solutions.

Projectwerking
Deze 83 bedrijven en organisaties werden benaderd in het kader van de projectwerking.

A&B Partners, Ahlers Bridge, Almasy, Aviapartner, Boosten Consultancy, Brabo Harbour Pilots and Boatmen's
Corporation, Breva, Buck Consultants International, Container Terminal Stein (CTS), Campbell Foods Belgium, Campine
NV, Coöperatieve van Binnenvaartondernemingen (CBO), Centrum voor Industrieel Beleid, Certipost, Comisol, Dasbach,
De Scheepvaart, Deroose Plants, DPD Belgium, Easyfairs, Essers, Euro Shoe Group, FMC Technologies, Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen, GOM Limburg, GOM West-Vlaanderen, Gosselin Container Terminal (GCT), Groep Heylen,
Haven Genk NV, Haven Oostende, Havenbestuur Zeebrugge, How To Advisory, IBM Belgium, IBS Belgium, IFB - Dry
Port Muizen, Intermec Technologies Benelux, ITMMA, IVA Maritieme Dienstverlening en Kust, Jetair, Kabinet van de
Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kardex, Kerkstoel 2000+, Kimberly Clark
Europe, Koramic, Leiedal, Leysen, LRM, Maxx Logistics, Metallo Chimique, Mobiliteit en Openbare Werken, Moonen
Packaging, Motrac, Nike CSC, NMBS Holding, NYK Logistics, Oostendse Havengemeenschap, OTS, PHI Data, Pieters
Visbedrijf, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Platform Luchthaven OostendeBrugge, RESOC Oostende, Routing International, Seminck, Stad Kortrijk, TFC, Tradcom, Universiteit Antwerpen,
Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Van Marcke Logistics, Vandersanden, Vering Shipping & Logistics, VOKA - Kamer
Van Koophandel West-Vlaanderen, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Waterwegen en Zeekanaal, WCT, West-Vlaamse
Intercommunale, Wienerberger, Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, Xella - Ytong, Zeebrugse Visveiling.

Evaluatie
Ruim meer dan 400 binnen- en buitenlandse bedrijven
en organisaties zijn in bilateraal contact gekomen met
het VIL in 2006. Voor een aantal bedrijven was het een
eerste kennismaking, voor vele andere bedrijven een
contact in het kader van een mogelijke samenwerking,
kennisopbouw, projectwerking of business development.
Het belang van individueel contact met de bedrijven mag
alvast niet onderschat worden. Immers, dit is een vitaal
kanaal waarlangs het VIL voeling houdt met de bedrijven
uit de sector. We zijn er ons van bewust dat heel wat
bedrijven actief in logistiek Vlaanderen vandaag niet
bereikt worden en wellicht met uitdagingen of knelpunten
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zitten, die ofwel door ontwikkelde of nog te ontwikkelen VIL-kennis zouden kunnen verholpen worden. Het
rechtstreeks contact houden met de bedrijven is daarom
essentieel om het onderzoek nog beter af te stemmen
op de marktbehoefte en het bereik van het VIL-onderzoek in de markt te verhogen. Een verdere versterking
van het account management ondersteund door een
performant CRM-systeem is daarom essentieel voor de
werking van het VIL. Ook de samenwerkingverbanden
met de front offices en het maatschappelijk middenveld
blijven hoog op de agenda staan.
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Persartikelen
In 2006 is het VIL herhaaldelijk aan bod
gekomen in de media. In het hiernavolgend
overzicht, wordt een onderscheid gemaakt
tussen enkel de vermelding van het VIL in
een artikel, een interview met een VIL-medewerker of nog een artikel integraal gewijd aan
het VIL.

Interview met VIL-medewerkers
• Het Bedrijf – 1 januari 2006 – Het belang van de informatiestroom
• Interconnect – 1 februari 2006 – RFID-kluwen
• Interconnect – 1 februari 2006 – RFID-kluwen deel 2
•	KMO Insider – 1 februari 2006 – Zijn wij te bescheiden
•	Gondola Magazine – 1 maart 2006 – Smart Packaging
•	De Lloyd – 28 april 2006 – Het mythische karakter van RFID ontrafeld
•	De Lloyd – 19 mei 2006 – Extended Gateways
•	Transport Echo – 29 mei 2006 – Binnenvaart
• FITCE Newsletter – 31 mei 2006 – RFID
•	Gazet van Antwerpen – 7 juni 2006 – Pilootproject voor minder vrachtwagenverkeer
• Portaal – juli 2006 – Logistiek Vlaanderen een ruwe diamant
•	De Standaard – 14 augustus 2006 – Regionale luchthaven zkt toekomst
•	KMO Insider – 1 september 2006 – Waar gaan we met al die vrachtwagens naartoe?
•	De Tijd – 7 september 2006 – België behoort tot top drie
•	De Tijd – 26 september 2006 – Achterland moet aantrekkelijker worden
•	De Standaard – 26 september 2006 – Kris Peeters wil logistiek ICT-platform steunen
•	De Lloyd – 29 september 2006 – Nood aan performant hinterland netwerk
•	Kanaal Z – 5 oktober 2006 – Journaal
•	Seaghazet – 28 oktober 2006 – IT-koepel moet Extended Gateways overspannen
• Vraag & Aanbod – 10 oktober 2006 – Koploper in logistieke faciliteiten
•	De Lloyd – 10 november 2006 – Achterland Inschakelen
•	Klara – 8 december 2006 – Interview missie Japan
•	Radio 1 – 8 december 2006 – Voor de dag: interview missie Japan
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Persartikels over het VIL

• Business Logistics – 1 januari 2006 – Zonder papieren
• Warehouse & Logistics – 1 januari 2006 – Diverse
• Warehouse & Logistics – 1 januari 2006 – Postponement
• CxO Magazine – 1 januari 2006 – Vlaanderen en Nederland
• Belga – 19 januari 2006 – Multimodaal achterlandnetwerk vergroot concurrentiekracht havens
•	De Standaard – 19 januari 2006 – Achterlandnetwerk moet concurrentiekracht havens verbeteren
• VRT – 20 januari 2006 – Eén derde van de containers
•	De Lloyd – 20 januari 2006 – Achterlandverbindingen
•	De Tijd – 20 januari 2006 – Bedrijven zweren bij transport over de weg
•	De Tijd – 20 januari 2006 – Haventerminals moeten langer openblijven
•	De Tijd – 20 januari 2006 – Studie Achterlandverbindingen 1
•	De Tijd – 20 januari 2006 – Studie Achterlandverbindingen 2
•	Gazet van Antwerpen – 24 januari 2006 – Zeehaventerminals moeten langer open
• Het Bedrijf – 1 februari 2006 – Middenmanagement
• VIB/PICS Nieuwsbrief – 23 februari 2006 – Ketenconsolidatie
•	De Lloyd – 24 februari 2006 – Ketenlogistiek
• Het Bedrijf – 1 maart 2006 – Achterlandverbindingen
•	Transport Echo – 6 maart 2006 – Ketenconsolidatie
•	De Lloyd – 10 maart 2006 – Outsourcing
•	Transport Echo – 20 maart 2006 – Binnenvaart
•	De Lloyd – 27 maart 2006 – Neem de lont uit het kruitvat
• Industrie Technisch Management – 1 april 2006 – Inkomende goederenstroom
• VIB/PICS Nieuwsbrief – 1 april 2006 – Kiezen voor multimodaliteit
• Het Nieuwsblad – 28 april 2006 – Eerst wachten op studie
• Het Volk – 28 april 2006 – Eerst wachten op studie
•	Transport Echo – 8 mei 2006 – RFID
•	Antwerpen Apart – 17 mei 2006 – Kraanschip op Albertkanaal
•	De Tijd – 17 mei 2006 – Vlaanderen moet logistiek in achterland uitbouwen
•	Express.be – 17 mei 2006 – Te weinig investeringen in onderhoud logistiek
•	Express.be – 17 mei 2006 – Vlaanderen wordt Extended Gateway®
•	Gazet van Antwerpen – 17 mei 2006 – Vlaanderen moet logistiek in achterland verder uitbouwen
• Het Belang van Limburg – 17 mei 2006 – Vlaanderen moet logistiek in achterland verder uitbouwen
•	Managing 21 Web – 17 mei 2006 – Vlaanderen wordt Extended Gateway®
•	Andere – 1 juni 2006 – Kontich Waarloos Pilootproject
•	De Lloyd – 2 juni 2006 – Limburg gaat voluit
•	De Tijd – 3 juni 2006 – Kustluchthaven op zoek naar prive-investeerder
•	Gazet van Antwerpen – 3 juni 2006 – Luchthaven Oostende wordt geprivatiseerd
•	Krant Van West-Vlaanderen – 9 juni 2006 – Luchthaven straks onder zeehaven
• Het Nieuwsblad – 10 juni 2006 – Studie noemt jaarverslag luchthaven onbetrouwbaar
• Industrie Technisch Management – 1 september 2006 – Reverse logistics
•	Transport Echo – 1 september 2006 – Logistiek zonder grenzen
•	Transport Echo – 1 september 2006 – Une logistique sans frontieres
• Warehouse & Logistics Webzine – 29 september 2006 – Vlaams hinterland
•	Transport Echo – 2 oktober 2006 – Flanders logistics Tokyo
•	Express.be – 5 oktober 2006 – Logistiek Vlaanderen krijgt concurrentie
•	Gazet van Antwerpen – 5 oktober 2006 – Vlaanderen nog steeds topregio
• Het Belang van Limburg – 5 oktober 2006 – Vlaanderen nog steeds topregio
• Het Belang van Limburg online – 5 oktober 2006 – Vlaanderen nog steeds topregio
• Het Nieuwsblad – 5 oktober 2006 – Vlaanderen blijft topregio
• Het Volk – 5 oktober 2006 – Vlaanderen blijft topregio
•	Kanaal Z nieuwsbrief – 5 oktober 2006 – Vlaanderen is de Europese top in logistiek
•	Trends – 5 oktober 2006 – Voorlopig nog nr. 1
•	De Standaard – 6 oktober 2006 – Vlaanderen toplocatie
•	De Tijd – 6 oktober 2006 – Vlaanderen tot 2019 toplocatie
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•	De Lloyd – 9 oktober 2006 – België voelt hete adem Nord-Pas-de-Calais
•	De Lloyd – 16 oktober 2006 – Ook logistieke knooppunten moeten aan clusterwerking doen
• CxO Magazine – 1 november 2006 – Intelligente verpakkingen leiden tot nieuwe logistieke concepten
•	De Lloyd – 1 december 2006 – Logistiek Vlaanderen bezoekt Japan
• Business Logistics – 7 december 2006 – VIL stelt studie over aantrekkelijkheid spoor voor
•	De Lloyd – 8 december 2006 – Logistieke missie van VIL naar Japan is succes
• Invest in Wallonia – 11 december 2006 – Report of the Vlaams Instituut voor de Logistiek
•	Railcargo – 11 december 2006 – Hoe aantrekkelijk is spoorvervoer in België
•	Transport Echo – 11 december 2006 – Missie Japan
• Portaal – 15 december 2006 – Bringing the ports together
•	Transport Echo – 18 december 2006 – Spoorvervoer

Vermelding van het VIL in artikel
•	Andere – 13 januari 2006 – Toespraak Yves Leterme
•	De Lloyd – 3 februari 2006 – Trafiek op kanalen
•	Le Moci – 9 februari 2006 – La Flandre veut être pilote
•	De Lloyd – 3 maart 2006 – Doorzetter als voorzitter
•	De Tijd – 10 maart 2006 – Autoarbeider zesde duurder dan Duitse collega
• Het Belang van Limburg – 22 maart 2006 – Paritair Comité op Logistieke sector
•	De Tijd – 23 maart 2006 – Vanvelthoven breekt lans voor logistieke sector
•	De Tijd – 28 maart 2006 – Antwerpen werkt aan inhaalbeweging
• Port of Zeebrugge News – 1 april 2006 – Port of Cork Seminar
•	Metro – 5 april 2006 – België minder in trek voor logistiek
•	De Tijd – 14 april 2006 – Vlaanderen heeft voluntarisme nodig
• Het Nieuwsblad – 18 mei 2006 – Studie wel of niet besteld
• Het Volk – 18 mei 2006 – Studie wel of niet besteld
•	Oost-Vlaanderen – 1 juni 2006 – Logistieke regio met krachtige troeven
• Industrie Technisch Management – 1 juni 2006 – Weg van de weg
• WTV – 7 juni 2006 – Focus Wiloo
• FIT Nieuwsbrief – 19 juni 2006 – Workshop
•	De Tijd – 8 juli 2006 – Ivo Marechal
•	Trends – 20 juli 2006 – Via binnenvaart: Gent komt dichter bij Parijs
• Het Nieuwsblad – 14 augustus 2006 – Regionale luchthaven zoekt toekomst
•	De Tijd – 17 augustus 2006 – Businessplan luchthaven Oostende opgestart
•	De Standaard – 18 augustus 2006 – Stuurgroep voor luchthaven van start
• Het Nieuwsblad – 18 augustus 2006 – Stuurgroep van start voor luchthaven
•	De Lloyd – 21 augustus 2006 – Een paar logistieke ingenieurs graag
•	De Tijd – 23 september 2006 – Speelpleintjes versterken concurrentiekracht haven
• Forward – 1 oktober 2006 – Maakt eendracht straks macht op de weg?
•	De Lloyd – 2 oktober 2006 – Extended Gateway® en kansengroepen
•	De Lloyd – 4 oktober 2006 – WCT Meerhout gaat trimodaal
•	Express.be – 5 oktober 2006 – Albertkanaal moet kustvaart krijgen
•	Express.be – 5 oktober 2006 – Nike wil naar Rusland en Spanje
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•	TV Limburg – 5 oktober 2006 – Limburg is logistieke topper
•	KWVL – 6 oktober 2006 – Ruime meerderheid voor uitbreiding
•	De Lloyd – 11 oktober 2006 – PLDA-test bijna afgerond
•	Transport Echo – 16 oktober 2006 – Cushman & Wakefield
•	Transport Echo – 1 november 2006 – Brussels Airport
• India NewsFlash – 1 november 2006 – India and logistics
•	Transport Echo – 1 december 2006 – The mental shift to the modal shift
• Warehouse & Logistics – 1 december 2006 – België blijft logistieke voorkeurlocatie
•	De Lloyd – 6 december 2006 – Flexibel inspelen op toenemende trafiek en logistieke activiteit
•	De Lloyd – 6 december 2006 – Meiko slaat logistieke brug tussen Antwerpen en Polen
•	De Tijd – 14 december 2006 – Vlaanderen nog zeker 10 jaar aan logistieke top
•	De Lloyd – 18 december 2006 – Nederland scoort als logistieke toplocatie
•	De Lloyd – 20 december 2006 – Tussen feiten en perceptie
•	De Tijd – 23 december 2006 – Overheid laat uitbating luchthavens aan privé-sector
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Krachtlijnen van de strategie 2007
Tussentijdse evaluatie 2006
Het convenant met de Vlaamse Regering voorzag een
tussentijdse evaluatie van het VIL na 3 jaar werking.
Daartoe heeft het VIL een zelfevaluatiedossier voorbereid
en neergelegd bij het IWT in 2006. Deze evaluatie heeft

als doel om na te gaan in hoeverre de huidige werking
van het VIL nog overeenstemt met wat voorzien was in
het convenant. Ook de continuïteit van het VIL na het
huidig convenant wordt beschouwd.

Strategie 2007
Zoals reeds aangehaald zal 2007 sterk in het teken staan
van de verdere uitbouw van het unieke concept van de
Extended Gateway®. De kennis die hierrond ontwikkeld wordt, zal geborgen worden in een Strategische
Werkgroep, waaruit de noodzakelijke tools en instrumenten
moeten voortkomen ter ondersteuning van pilootprojecten
met bedrijven, organisaties en overheden. Ook de inzet
van het concept voor promotiedoeleinden is voorzien.
De belangrijkste doelstelling inzake Research blijft het
uitvoeren van pilootprojecten met voornamelijk bedrijven.
Hierbij zal meer dan gewone aandacht uitgaan naar het
segment van de KMO. Daarnaast worden de doorbraakprojecten, opgestart in 2006, verder gezet. Het noodzakelijk evenwicht tussen projectwerking en kennisopbouw blijft
ten allen tijde gevrijwaard. Immers de kennisopbouw is
noodzakelijk om de instrumenten te ontwikkelen waarmee
de pilootprojecten worden uitgevoerd.
Net zoals het afgelopen jaar is een uitbreiding van het
VIL-team in 2007 enkel mogelijk indien de projectwerking
ons daartoe noodzaakt. Het contact met de bedrijven
actief in de logistieke sector zal nog verder versterkt wor-

den enerzijds door een intensief account management in
het kader van de projectwerking en anderzijds door een
verdere ondersteuning van het Customer Relationship
Management systeem (CRM).
Met betrekking tot de promotie-opdracht zal veel aandacht uitgaan naar de opzet van drie eigen VIL-missies.
Ook zijn er een aantal verbeteringstrajecten voorzien in de
samenwerking met het FIT. De verdere uitbouw van het
Vlaams Logistiek Platform tot een volwaardig vehikel voor
de buitenlandpromotie van logistiek Vlaanderen blijft hoog
op de promotieagenda staan.
Tenslotte zal het VIL blijven werken aan een kwaliteitsvolle
dienstverlening, voornamelijk voor de leden, en meer en
meer ook aan een stevige internationale reputatie als vooraanstaand kenniscentrum.
Om dit alles in 2006 te realiseren werd een sluitend budget
opgemaakt dat er verkort uitziet als voorgesteld in tabel
6. Dit budget is activiteitsgebaseerd, dit wil zeggen dat
de kosten (inclusief loonkosten), waar mogelijk, werden
toegewezen aan de twee hoofdopdrachten.

VERKORT BUDGET 2007	Tabel 6

BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
Eigen omzet

2.499.148,00 €
786.000,00 €

Subsidies Vlaamse Overheid

1.713.148,00 €

BEDRIJFSKOSTEN	

2.497.391,00 €

Administratie en werking
Kennisontwikkeling

518.323,00 €
1.375.400,00 €

Promotie

312.593,00 €

Overhead

201.075,00 €

Afschrijvingskosten
RESULTAAT	

90.000,00 €
1.757,00 €
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