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Voorwoord
Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) werd officieel opgericht op 6 mei 2003. Ondertussen zijn we al aan het
tweede jaarverslag toe. Dit jaarverslag luidt een volgende levensfase van het VIL in. De afgelopen jaren werden de
grondvesten gelegd voor een sterke kennisopbouw. Het creëren van logistieke kennis blijft een belangrijke en continue
opdracht voor het VIL. Daarnaast werd gedurende het jaar 2005 de organisatie klaargemaakt om in de toekomst de
opgebouwde kennis in te zetten voor specifieke projectwerking. Specifiek, omdat de projectwerking zich nadrukkelijk
toelegt op piloot- en doorbraakprojecten met een hoog innovatiegehalte voor bedrijven.
De volgende levensfase van het VIL zal verder begeleid worden door een vernieuwde Raad van Bestuur. Langs deze
weg willen we de bestuurders van het eerste uur en de uittredende voorzitter Prof. Dr. Willy Winkelmans danken voor
het afgeleverde werk.
Logistiek Vlaanderen en het VIL versterken elkaar. Dat is ook duidelijk tot uiting gekomen in 2005. Het unieke waardeaanbod van Vlaanderen voor logistiek, zoals geformuleerd in het jaarverslag 2004, is het aanknopingspunt gebleken
voor heel wat initiatieven in 2005: van lezingen en voordrachten tot de creatie van een eenduidige presentatie en
promotiefilm voor logistiek Vlaanderen in samenwerking met alle belangrijke Vlaamse actoren uit de logistiek. Dit heeft
alvast ook geholpen om logistiek hoog op het politiek agenda van de volgende jaren te krijgen. Wij hopen dan ook
dat het concept van de Extended Gateway, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag, eenzelfde
bezielende impact zal hebben op logistiek Vlaanderen in het jaar 2006 en nadien.
Verder rapporteert dit jaarverslag uitgebreid over de verwezenlijkingen van het VIL in 2005. Deze realisaties zijn het
resultaat van de samenwerking, inzet en creativiteit van heel wat mensen die zich voor het VIL hebben ingespannen.
We zijn er dan ook van overtuigd dat de bezielende kracht die vandaag van het VIL en zijn medewerkers uitgaat de
logistiek in Vlaanderen nog verder zal versterken.

Danny Van Himste
Voorzitter

Alex Van Breedam
Algemeen Directeur
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Vlaanderen heeft een uniek waardeaanbod voor de logistiek vandaag. Om onze bevoorrechte
positie te behouden en zelfs nog verder te versterken moeten we bereid zijn een aantal
uitdagingen aan te gaan. Deze uitdagingen passen in het concept van de Extended Gateway.

Vlaanderen kijkt steeds meer naar de
logistiek als de sector die vandaag en in
de toekomst kan instaan voor belangrijke werkgelegenheid. Inderdaad, de
logistieke sector is een arbeidsintensieve
sector die in staat wordt geacht om het
onvermijdelijke verlies aan banen in de
productie-industrie ten gevolge van
delocalisatie naar lageloonlanden voor
een groot deel te absorberen en te compenseren. Noodzakelijke voorwaarde
hierbij is dat de logistiek voldoende toegevoegde waarde op het grondgebied
van Vlaanderen kan genereren. Dit impliceert dan ook dat Vlaanderen voldoende
ruimte voor “intelligente” logistiek moet
voorzien. Ruimte is hier zowel in letterlijke als figuurlijke zin te interpreteren.
In letterlijke zin spreekt men over de beschikbaarheid van
voldoende aantrekkelijke terreinen voor logistieke investeringen. Aantrekkelijke gronden voor logistieke operaties
zijn traditioneel deze in de buurt van onze gateways of
toegangspoorten, met andere woorden onze zee- en
luchthavens. Aangezien deze prime locations steeds
schaarser worden, hebben we er alle belang bij om gronden met vergelijkbare kenmerken (multimodale ontsluiting,
beperkte transportkosten, beperkte overslag) ook verder
in het achterland te ontwikkelen. Dit is het idee van de
Extended Gateway. Om de instroom van logistieke
investeringen op peil te houden en te versterken, wordt dit
een uitdaging die de volgende jaren onafgebroken bovenaan het agenda moet staan.
Ruimte voor intelligente logistiek heeft ook een figuurlijke
interpretatie. Immers, intelligente logistieke concepten
moeten de logistieke operaties in Vlaanderen kunnen blij-

ven verankeren. Met nog meer aandacht dan ooit tevoren
moet bovenop de uitmuntende operationele logistieke
activiteiten die we in Vlaanderen kunnen aanbieden, de
vraag naar meer intelligente of toegevoegde waarde
logistiek proactief ingevuld worden. Drie grote uitdagingen
zullen daarbij het logistieke landschap in de komende jaren
sterk beïnvloeden: de multimodaliteit, de absolute noodzaak tot samenwerking tussen actoren in de keten en de
onophoudelijke zoektocht naar vernieuwende logistieke
concepten en technologieën. Deze drie uitdagingen passen als gegoten in het idee en de uitdaging van de
Extended Gateway. Ze sluiten bovendien naadloos aan bij
de missie en de kennispijlers van het VIL.
In wat volgt worden de grote uitdagingen voor Vlaanderen
in het kader van de Extended Gateway verder verduidelijkt.
De samenhang tussen deze uitdagingen zal hierbij sterk
tot uiting komen. Als conclusie wordt bovendien een aantal aanbevelingen geformuleerd waarmee deze uitdagingen in de volgende jaren aangepakt kunnen worden.
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De Extended Gateway Vlaanderen
Bovenop een uitermate aantrekkelijke ligging beschikt
Vlaanderen vandaag over een aantal strategische toegangspoorten voor Europa. Deze gateways, de zee- en
luchthavens, zijn vandaag mainports die heel wat volume
en goederenstromen aantrekken. Niet enkel overslagvolumes, maar steeds meer de waarde die deze stromen
toevoegen aan onze regio zijn belangrijk. Als brainport is
een gateway niet enkel gericht op overslagvolumes, maar
steeds meer ook op het toevoegen van kennisgebaseerde

waarde aan de goederenstromen. De boodschap voor de
gateways in Vlaanderen is dan ook: het aanbieden van een
goed geïntegreerde infrastructuur met de juiste dienstverlening en kennis. Door sterke hinterlandverbindingen
kan de gateway zichzelf verzekeren van een permanente
in- en uitstroom van goederen. Anderzijds kunnen de
achterlandlocaties zich door deze directe verbindingen
positioneren als een uitbreiding van de gateway naar het
binnenland. Vandaar de Extended Gateway.

Gateways en infrastructuur
De gateways met bijhorende infrastructuur zijn belangrijke
“verankerde” troeven van onze regio. Vlaanderen beschikt
namelijk over een uitermate geschikte infrastructuur voor
logistiek: een wegen-, spoor- en binnenvaartnetwerk met
een uitzonderlijk hoge dichtheid (zie tabel 1). Zo hebben
we in Vlaanderen het dichtste spoorwegnet en het tweede
dichtste wegen- en waterwegennetwerk van Europa.
Ook bij het bekijken van figuur 1 met de kaart van Europa
en de respectieve goederenstromen van weg- en spoor-

vervoer, alsook van de binnenvaart, valt op dat Vlaanderen
een focaal punt is van waaruit alle Europese transportslagaders vertrekken en aankomen.
De toegangspoorten (gateways) en de multimodale
overslagpunten verbinden deze netwerken. De Vlaamse
gateways zijn een toegangspoort voor meer dan
Vlaanderen alleen. Dankzij hun gunstige ligging zijn de zeehavens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende de
natuurlijke toegangspoorten voor het Europese hinterland.

WEG-, SPOOR- EN BINNENVAARTNETWERK PER LAND/REGIO

Dichtheid transportnetwerk
in km/1000 km2

Snelwegen
in 2000

TABEL 1

Spoorwegen
in 2000

Bevaarbare binnenlandse
waterwegen in 1999

EU-15

16,2

49,0

9,2

België

55,8

113,7

50,5

Denemarken

21,4

47,5

0,0

Duitsland

32,8

102,7

20,6

Finland

1,8

19,2

20,5

Frankrijk

18,0

59,8

11,1

Griekenland

5,4

17,5

0,0

Ierland

1,5

27,3

0,0

Italië

21,5

54,8

4,9

Luxemburg

44,5

105,9

14,3

Nederland

67,6

82,7

148,9

Oostenrijk

19,5

74,9

4,2

Portugal

16,1

30,6

1,3

Spanje

17,5

28,3

0,1

Verenigd Koninkrijk

14,5

70,0

4,7

Vlaams Gewest

62,8

126,8

79,6

3,7

28,1

0,9

Zweden

Bron: EC DG TREN en Eurostat.
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Zelfs de EU-uitbreiding heeft daar niet veel aan veranderd:
onze toegangspoorten bevoorraden nog steeds een groot
deel van het Europese hinterland, met inbegrip van
Oost-Europa. Om echter te voorkomen dat onze toegangspoorten enkel overslagplatformen zouden worden,
te eenzijdig gericht op overslag van volumes, dient de
nodige aandacht te worden besteed aan de creatie van
toegevoegde waarde. Immers, het is net die waardetoevoeging aan de goederenstromen die meer werkgelegenheid zal genereren en aldus een verdere verankering
garandeert. Bijgevolg dient het belang van de gateways
vanuit een breder perspectief te worden benaderd: toegangspoorten en multimodale platformen moeten een
dienstverlening aanbieden bovenop de infrastructuur.
Kortom, een gateway die ten volle zijn rol wil spelen in het
sociaal, economisch en logistiek weefsel van een regio
zoals Vlaanderen, zal zoveel mogelijk moeten voldoen aan
de volgende strategische randvoorwaarden:
1
2
3
4
5
6.

Integratie in logistieke ketens
Multimodaal logistiek platform
Toegevoegde waardecreatie
Concentratie op strategische sectoren
Strategische samenwerking
Hubfunctie en/of thuisbasis
BELANGRIJKSTE GOEDERENSTROMEN VIA SPOOR, WEG EN BINNENVAART IN EUROPA

FIGUUR 1

Goederenstromen per spoor
Goederenstromen over de weg
Goederenstromen over binnenvaart

Bron: EU.

11

JAARVERSLAG 2005

VIL © 2006

Integratie in logistieke ketens
zal ze zich moeten integreren als een schakel in de logistieke ketens van de grote farmaceutische bedrijven.
Aangezien snelheid, conditionering en veiligheid de drie
sleutelcriteria zijn voor de logistiek van farmaceutische producten, zal Brussels Airport een juiste dienstverlening
moeten opzetten om zich zo te integreren in de supply
chains van haar “key accounts”. Concreet zou dit kunnen
betekenen dat de luchthaven voorziet in geconditioneerde
en beveiligde magazijnen voor opslag, ergens tussen de
Pharma Valley (Bornem-Puurs) en de luchthaven. Deze
achterlandlocaties worden verzekerd van een directe en
frequente verbinding met de luchthaven in functie van de
volumes. Brussels Airport moet hierbij zelf niet noodzakelijk investeren, maar wel de juiste dienstverlening
kunnen aanbieden via strategische samenwerkingsverbanden met andere logistieke actoren.
Voor een gateway is het aanbieden van faciliteiten en
gronden lang niet meer voldoende. Immers, door de hevige concurrentie tussen de gateways kan men er niet meer
van uit gaan dat vrachten vanzelf naar de gateway komen.
Gateways moeten door middel van een uitgekiende
dienstverlening de juiste vrachten aan zee- of luchtzijde
enerzijds en landzijde anderzijds aantrekken. Nemen we
het voorbeeld van Brussels Airport. Indien de luchthaven
meer luchtvracht voor de farmaceutica wil aantrekken, dan

Integratie in logistieke ketens betekent voor de gateway
ook voldoende aandacht besteden aan de wisselwerking
tussen de verschillende actoren. Niet enkel de zee- of
luchtzijde respectievelijk voor zee- en luchthavens moeten
voldoende ondersteund worden, maar evenzeer de landzijde. Dit kan gaan van het opzetten van partnerships om
vrachten aan te trekken tot en met het voorzien van
vestigingsfaciliteiten als prime locations voor bedrijven.

Multimodaal logistiek platform
Een goede multimodale ontsluiting is een essentiële randvoorwaarde voor een kansrijke gateway. Gateways zijn
sowieso multimodale platforms. Voor de havens is de
interactie tussen de modi zee-, binnen- en kustvaart met
spoor- en wegvervoer essentieel. De noodzakelijke en op
stapel staande investeringen in spoorvervoer, wegvervoer
en binnenvaart voor de ontsluiting van het Deurganckdok
in Antwerpen illustreren dit zeer goed. Het ontbreken van
een goed uitgebouwde wegontsluiting en binnenvaartverbinding voor de haven van Zeebrugge kan hinderlijk zijn
voor de verdere ontwikkeling van de haven.
Voor een luchthaven is de synergie tussen luchtvaart en
wegvervoer zeer belangrijk. De wegontsluiting voor
Brussels Airport is een cruciaal gegeven en belangrijker
dan de spoorontsluiting, althans wat betreft vracht.
Immers, er is weinig of geen synergie tussen luchtcargo
enerzijds en spoorvervoer en binnenvaart anderzijds. Het
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gaat voornamelijk om kleine volumes die vaak tijdkritisch
zijn. Voor Brussels Airport houdt TGV Freight (HST
vracht) eventueel wel een aantal opportuniteiten in.
Onder TGV Freight verstaat niet iedereen een TGV enkel
met vracht; voor velen is het een hoge snelheidspassagierstrein waarin wat ruimte, bijvoorbeeld een wagon,
voor kleine vrachten (colli’s, wisselstukken, documenten,…) wordt gereserveerd. In afwachting van een toename aan intercontinentale verbindingen vanuit Brussels
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Airport biedt TGV Freight wellicht een oplossing om
vrachten via naburige intercontinentale luchthavens zoals
Amsterdam of Parijs te transporteren. Vandaag wordt
meer dan 40.000 ton vracht vanuit Brussels Airport naar
deze twee luchthavens verreden. Ondertussen wordt er
wel gedacht aan een echte TGV Freight, exclusief met
cargo, om de Europese hubs van de integratoren (Fedex,
UPS, TNT en DHL) met elkaar te verbinden.

Toegevoegde waardecreatie
Gateways hebben een aanzienlijk aandeel in de toegevoegde waardecreatie en dus ook in de werkgelegenheid
voor een regio. Tabellen 2 en 3 geven de economische

impact van de gateways voor Vlaanderen in niet mis te
verstane cijfers aan. Zowel directe als indirecte effecten
worden hier meegerekend.

TOEGEVOEGDE WAARDE EN WERKGELEGENHEID - GATEWAYS VLAANDEREN 2003

Toegevoegde waarde
(direct + indirect) in mio euro
Haven Antwerpen

TABEL 2

Werkgelegenheid
(direct + indirect)

14.105

145.090

Haven Gent

6.020

65.658

Haven Zeebrugge

1.261

19.264

603

8.864

3.884

60.511

Haven Oostende
Brussels Airport

Bron: o.a. Jaarverslag 2003 Vlaamse Havencommissie, Nationale Bank van België (2005).
Nauwkeurige gegevens voor de Luchthaven van Oostende waren niet beschikbaar.

TOEGEVOEGDE WAARDE EN WERKGELEGENHEID - GATEWAYS VLAANDEREN 2003

Toegevoegde waarde
(direct) in mio euro

TABEL 3

Werkgelegenheid
(direct)

Haven Antwerpen

7.443

62.276

Haven Gent

2.952

28.330

Haven Zeebrugge

714

10.386

Haven Oostende

341

4.426

Brussels Airport

1.383

19.905 (6.096)*

Bron: o.a. Jaarverslag 2003 Vlaamse Havencommissie, Nationale Bank van België (2005).
Nauwkeurige gegevens voor de Luchthaven van Oostende waren niet beschikbaar. *Louter met betrekking tot vrachtvervoer.

De economische impact van een gateway voor de regio,
daar is het dus om te doen. De vijf belangrijkste gateways
in Vlaanderen staan in voor zomaar even 300.000 arbeids-

plaatsen en een toegevoegde waarde van ruim meer dan
25 miljard euro ofwel meer dan 15% van het BBP van
Vlaanderen!
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Een gateway moet zijn economische impact maximaliseren door eerst volumes aan te trekken, deze over te slaan
en vervolgens er voor te zorgen dat een zo groot mogelijk
deel van die volumes behandeld of verwerkt wordt in de
buurt van de gateway of in het nabije achterland. De grootste toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden
immers gegenereerd door behandeling en verwerking van
de goederen. Europese Logistieke Centra (ELC’s) zijn de
ideale plaats waar de waarde toevoegende activiteiten en
diensten kunnen uitgevoerd worden. Vlaanderen telt zo’n
400 ELC’s van waaruit de goederen naar Europese
bestemmingen worden gedistribueerd. Deze ELC’s vertegenwoordigen op hun beurt meer dan 25.000 arbeidsplaatsen.
De concurrentie van lageloonlanden laat zich echter ook al
voelen in de waardetoevoegende activiteiten. Zo is het bijvoorbeeld soms goedkoper om speelgoed heen en terug
naar China te sturen om het daar te laten assembleren dan
het hier in een ELC te laten monteren. Alhoewel de geprofessionaliseerde enclavewerking (op locatie) van de goedkopere beschermde werkplaatsen vandaag in sommige
gevallen een alternatief kan bieden, zal de aandacht veel
sterker moeten uitgaan naar hoogwaardige waardetoevoeging, zoals postponement en dienstverlening op de
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informatiestroom eerder dan enkel naar de eenvoudige
manipulatie van de goederenstroom. Dit benadrukt meer
dan ooit het belang van de kenniscomponent bovenop de
operationele logistiek.
Gateways moeten dus zorgen voor het aantrekken van de
juiste vrachten. Een dynamisch concessiebeleid is een
instrument dat hiervoor kan ingezet worden. Een sterk
concessiebeleid, met toegevoegde waarde als een
belangrijk beslissingscriterium, vormt de basis voor het
aantrekken van de juiste bedrijvigheid op de concessiegronden. Bedrijfsactiviteiten die volgens de havenautoriteiten
niet in de haven passen, moeten op goed verbonden
achterlandlocaties kunnen terugvallen. De gateways hebben er dan ook veel belang bij om die achterlandlocaties
mee te helpen ontwikkelen tot Extended Gateways door
partnerships, door het opzetten van vaste en frequente
verbindingen of zelfs door het ontwikkelen van beschikbare gronden. Daardoor kan de gateway zich verzekeren
van een permanente goederenstroom vanuit de bedrijven
die zich niet op de concessiegronden hebben gevestigd.
De gateway moet een zodanige dienstverlening opzetten
dat het bedrijf dat zich niet in de nabijheid van de gateway
heeft kunnen vestigen, toch de voordelen van de directe
invloedsfeer van het havengebied ondervindt. Concreet

betekent dit dat het niet zoveel uitmaakt of een groot ELC
zich vestigt op concessiegronden of in het achterland,
zolang de gateway er voor kan zorgen dat het ELC aan
hetzelfde serviceniveau en dezelfde totale logistieke kost
kan werken. Wat betreft de totale logistieke kost zal een
minderprijs van een achterlandlocatie worden gecompenseerd door een meerprijs voor transport en behandeling.
Twee kleine voorbeelden illustreren dit. Een bedrijf dat
Europese distributie organiseert van zeer tijdkritische en
hoogwaardige wisselstukken (bv. medisch materiaal, productiemachines,…) moet liefst zo kort mogelijk bij de
luchthaven liggen. Indien echter de luchthaven op haar
gronden een logistiek centrum voor wisselstukken voorziet, waarin diverse bedrijven veiligheidsvoorraden kunnen
onderbrengen, dan is de nabijheid van deze bedrijven aan
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de luchthaven niet essentieel meer. Bovendien creëert de
luchthaven op deze manier bijkomende werkgelegenheid
op en rond de luchthaven. Met dit idee in het achterhoofd
is ook het centrum voor bederfbare goederen (Perishable
Centre) er gekomen op de concessiegronden van
Brussels Airport.
Het tweede voorbeeld doelt op de samenwerking die de
Antwerpse haven wenst op te zetten met de “logistieke
poort Limburg”. De haven overweegt hierbij zelfs om
mee te investeren in het ontwikkelen van gronden langsheen het Albertkanaal en zo de uitbouw van de
Extended Gateway te realiseren. Hiermee wil de haven
zich verzekeren van het aantrekken van volumes afkomstig
van nieuwe bedrijven die zich niet in de haven kunnen
vestigen.

Concentratie op strategische sectoren
De strategische sectoren in Vlaanderen dragen sterk bij tot
de creatie van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
Vlaanderen heeft er alle belang bij om sectoren zoals de
farmaceutische, de biotechnologische, de petrochemische of de automotive nog sterker te verankeren.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal kleinere strategische
nichemarkten met dikwijls specifieke logistieke eisen, zoals
die van de luxeproducten, mode-artikelen of voedingswaren (witloof, pralines, …). Vlaanderen kan specifieke en
geavanceerde logistieke concepten opzetten voor de
bedrijven uit deze strategische sectoren, waardoor zij hun
logistieke kosten kunnen verlagen. Meer bepaald gaat het

om het opzetten van geconsolideerde logistieke activiteiten. Op die manier zou dit soort bedrijven een logistiek
kostenvoordeel kunnen ontwikkelen door zich in
Vlaanderen te vestigen. Voorbeelden van dergelijke
logistieke concepten zijn voorraadpooling, inkoopconsolidatie en distributieconsolidatie.
De gateways zijn een onmisbare schakel in deze specifieke
logistieke concepten. Denk maar aan het belang van de
luchthavens voor de cluster van farmaceutica en biotechnologie of nog de wisselstukken en de zeehavens voor de
petrochemische nijverheid en de automotive sector.

Strategische samenwerking
Om de meeste van de bovenstaande randvoorwaarden te
kunnen invullen en een Extended Gateway uit te bouwen
zal een gateway op diverse terreinen met partners moeten
samenwerken. Voor het opzetten van de juiste dienstverlening en logistieke concepten, het versterken van de
verbindingen met het achterland en om een permanent
aanzuigeffect te creëren op vrachten zal elke gateway zelf
de juiste partners moeten selecteren. Deze partnerships

blijven niet beperkt tot de landzijde, maar strategische
samenwerking moet ook opgezet worden aan
zee- en luchtzijde, respectievelijk voor zee- en luchthavens. Aan (achter-)landzijde zijn de potentiële partners
voor een gateway de logistieke actoren zoals logistieke
dienstverleners, transport- en terminaloperatoren, vastgoedbedrijven, expediteurs of goederenbehandelaars. Zo
kunnen de zeehavens een samenwerkingsstrategie opzet-
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ten met inland containerterminals en logistieke platformen
om zich ervan te verzekeren dat de inkomende en uitgaande vrachten zoveel mogelijk via hun toegangspoort
zullen passeren. Een sprekend voorbeeld hiervan is het
PortConnect partnership waarbij de haven van Zeebrugge
de goederenstromen van de kustvaart en estuaire vaart wil
aanmoedigen.

De luchthaven van haar kant kan partners aanmoedigen
om bijvoorbeeld mee te investeren in faciliteiten voor
luchtvrachtgebonden producten, zoals een gekoeld en
beveiligd magazijn voor hoogwaardige farmaceutische
producten of in faciliteiten voor bederfbare producten.

Hubfunctie en/of thuisbasis
Voor de niet-landzijde van een gateway is het aanbod aan
(rechtstreekse) verbindingen met zoveel mogelijk bestemmingen cruciaal. Brussels Airport staat bekend als
Europese hub voor passagiersvluchten. Passagiersvliegtuigen hebben rompruimte voor vracht. Het aantrekken en opzetten van partnerships met niet-alliantie
gebonden luchtvrachtmaatschappijen of nog het zich
positioneren als hub of thuisbasis voor de kleinere integratoren en de kleinere vrachtallianties kan alvast een
belangrijke focus zijn voor de luchthaven om meer verbindingen te kunnen aanbieden. De grote integratoren (UPS,
DHL, TNT, Fedex), evenals de grote vrachtallianties
hebben immers al een eigen thuisbasis.
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De situatie van de vrachtluchthaven van Oostende is nog
moeilijker, niet in het minst wegens het ontbreken van
vaste passagiersvluchten. Het aantrekken van luchtvrachtmaatschappijen wordt dan beduidend moeilijker,
omdat passagiersvluchten met veel vracht de basis vormen voor een latere vaste vrachtvlucht. Aangezien er ook
geen integratoren (UPS, DHL, TNT en Fedex) op zoek
zijn naar een thuisbasis, kan de verdere uitbouw van
Oostende als vrachtluchthaven enkel als de luchthaven
zowel aan lucht- als aan landzijde een hubfunctie kan
vervullen, respectievelijk voor een luchtvaartmaatschappij en voor een logistieke dienstverlener.
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eerste plaats goede relaties met grote rederijen essentieel.
De verankering van deze toonaangevende goederenbehandelaars vormt dan de volgende fase. De meest verregaande verankering is dat de Vlaamse zeehavens fungeren als thuisbasis of hub voor een aantal grote lijnen. Een
voorbeeld hiervan is de hubfunctie van de haven van
Zeebrugge voor wat betreft de internationale ROROtrafiek van auto’s en ander rijdend materieel. Auto’s komen
vanuit verschillende continenten aan in Zeebrugge, waar
ze na behandeling (bv. installatie van autoradio’s, lederen
uitrusting,…) verder worden verdeeld naar een groot aantal internationale bestemmingen per schip, binnenschip,
trein of vrachtwagen.

Ook zeehavens zitten in een continue strijd verwikkeld
voor het aantrekken van grote lijnen. Daartoe zijn in de

De gateway die zich kan inschrijven in deze zes randvoorwaarden is meteen klaar om een stap verder te zetten als
Extended Gateway. Het komt er op neer dat de gateway
oordeelkundig investeert in de perifere gebieden om zo de
eigen positie verder te versterken.

Van gateway naar Extended Gateway
Veel verladers en dienstverleners die in Vlaanderen willen
investeren in een distributieactiviteit voor Europa zijn intens
op zoek naar prime locations. Daarmee bedoelen ze veelal gronden in de buurt van een gateway. Op die manier
realiseren ze een besparing op het vlak van transport en
bijhorende behandelingsactiviteiten. Bovendien beschikt
een gateway veelal over een goede multimodale ontsluiting, waardoor de distributie naar het hinterland verzekerd
is. Kostprijstechnisch gezien is voor vele types goederen
de vestiging van een logistiek centrum binnen het havengebied ideaal.
Maar er zijn ook nadelen. Een eerste nadeel is het concessiebeleid: havengronden worden niet verkocht, maar
in concessie gegeven. Een kandidaat moet hiervoor de
goedkeuring krijgen van het havenbestuur. Havengronden zijn schaars, dus zorgt een goed havenbeleid
ervoor dat bedrijven met de hoogste toegevoegde
waarde een concessie krijgen toegewezen. Dit heeft echter
wel tot gevolg dat regelmatig logistieke activiteiten naar
het hinterland worden geduwd. Een tweede nadeel is
specifiek voor de zeehavens en heeft betrekking op de
havenarbeid. Door de Wet Major zijn de personeelskosten voor sommige logistieke activiteiten hoger binnen
dan buiten het havengebied. Een derde nadeel is de verkeerscongestie binnen het havengebied zelf.

Dienstverleners en verladers worden omwille van bovenstaande nadelen soms haast gedwongen om hun logistieke operaties in het achterland te vestigen. Op dat moment
wordt de grootste waardetoevoeging ontkoppeld van de
haven. Dit mag alvast niet als gevolg hebben dat daardoor
de aantrekkelijke achterlandlocaties tot buiten Vlaanderen
verschuiven waardoor Vlaanderen bijna geen waarde meer
aan de goederen zou toevoegen. We moeten dus het
Vlaamse achterland even aantrekkelijk maken als het havengebied zelf. De oplossing ligt in het creëren van achterlandlocaties met kenmerken van een gateway. Zo ontstaat de
Extended Gateway. Door snelle en frequente multimodale
verbindingen met de gateway moeten deze achterlandlocaties de investeerder dezelfde mogelijkheden en dienstverlening kunnen bieden als deze in de haven zelf. Dit kan ondermeer door als haven partnerships af te sluiten met
achterlandlocaties om dergelijke snelle en regelmatige verbindingen op te zetten. Hierdoor stimuleert men de achterlandverbindingen en krijgt men als bijkomende voordelen
dat de tewerkstelling zich niet langer enkel concentreert in
de haven en dat ook de congestie binnen de haven niet verder toeneemt.
De reeds vermelde initiatieven van de haven van
Antwerpen met de achterlandlocaties langsheen het
Albertkanaal zijn alvast een sterk voorbeeld van een uit-
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bouw van de Extended Gateway. De investeringen die de
Antwerpse haven in deze achterlandlocaties doet, garanderen een duurzaam aanzuigeffect op vrachten en bestendigen aldus de sterke positie van Antwerpen als gateway.

De uitdaging van de Extended Gateway is niet enkel de
zaak van de gateways in Vlaanderen. Drie andere uitdagingen zullen dit concept in de volgende jaren mee vorm
moeten geven: multimodaliteit, samenwerking en innovatie.

Multimodaliteit
Een essentiële component voor de uitbouw van
Vlaanderen als Extended Gateway en logistieke topregio is
een goed geïntegreerd multimodaal vervoersysteem.
Zoals reeds vermeld, beschikt Vlaanderen over dichte
wegen-, spoor- en waterwegennetwerken die elkaar
ontmoeten in de gateways of multimodale platformen. Dat
is een onmiskenbare troef. Dé uitdaging is om deze
unimodale netwerken op elkaar af te stemmen en door
een evenwichtige verdeling over de verschillende modi
deze netwerken optimaal te benutten.
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Een multimodale benadering van het vervoer betekent dat
verschillende vervoerwijzen of modi door de logistieke
beslissingnemer samen in overweging worden genomen,
teneinde met voldoende expertise en onbevooroordeeld
steeds opnieuw te kunnen kiezen voor de meest geschikte uni- of intermodale vervoermethode. In veel gevallen is
dit geen evidentie. Logistieke beslissingnemers beschikken vaak over te weinig achtergrond om met kennis van
zaken een weloverwogen vervoerwijzekeuze te maken.
Bovendien moeten velen nog eerst de mental shift voor
zichzelf maken alvorens ze aan de modal shift toekomen.
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Modal split
Deze vervoerwijzen hebben elk hun specifieke karakteristieken. In dit deel wordt een bondig en gestructureerd
overzicht gegeven van de huidige marktsituatie voor de
verschillende vervoerwijzen. Eerst wordt er ingezoomd op
de modal split van de verschillende klassieke vervoerwijzen
te land (zie tabel 4).

Men spreekt over modal split wanneer men het heeft over
de verdeling van de goederenstromen over de verschillende
vervoerwijzen zoals wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart,
shortsea shipping of pijpleidingenvervoer. Voor het vervoer
van goederen kan de verlader of logistieke dienstverlener
inderdaad gebruik maken van verschillende vervoerwijzen.

MODAL SPLIT EN EVOLUTIE VAN GOEDERENVERVOER IN TON-KM

TABEL 4

Weg

Spoor

Binnenvaart

Pijpleiding

Totaal

Modal Split EU 2000

75%

13%

7%

5%

100%

Modal Split België 2000

70%

13%

14%

3%

100%

Evolutie EU 1990-2000

+34%

+6%

+18%

+8%

+29%

Evolutie België 1990-2000

+23%

-6%

+21%

+45%

+19%

Bron: Eurostat (EU - 15 landen), 2003.

Uit de gegevens in tabel 4 blijkt dat het goederenvervoer
in de EU in de jaren 90 met 29% is toegenomen. Vooral
het wegvervoer is significant gegroeid. Het spoor tekent
een bescheiden groei op voor de EU (vanaf 1993) na een
serieuze daling in de jaren 80 en begin jaren 90 (-30%). In
België kon het spoorvervoer in de jaren 80 goed stand
houden (+5%) maar kreeg deze vervoermodus een terugval in de jaren 90 (zie tabel 4). De binnenvaart kende de
laatste decennia een gestage groei in de EU-landen, met
de sterkste groeicijfers in de jaren 90 (vanaf 1993). In
België realiseerde de binnenvaart een vergelijkbare groei in
de jaren 90 na een terugval in de jaren 70 en 80.
Sinds 2000 kan de binnenvaart in Vlaanderen de groei nog
versterken (+20% ton/km in vijf jaar). Het spoorvervoer
heeft het moeilijk om zich te handhaven. Het wegvervoer

blijft groeien, al lijkt die groei in Vlaanderen de laatste jaren
wat te vertragen.
In tabel 5 worden de sterke en zwakke punten, de opportuniteiten en bedreigingen, zoals die door de marktspelers
voor de verschillende vervoerwijzen worden ervaren,
samengevat. Vaak evenwel moeten de aangegeven karakteristieken in specifieke situaties worden genuanceerd.
Voorts wordt het EU-objectief, zoals het in het witboek
Time to decide (2001) omtrent de vervoermarkt wordt
geformuleerd, meegegeven. De EU stimuleert intermodaal
vervoer, waarbij de sterktes van de ingezette transportmodi optimaal worden gecombineerd in één transportsysteem, bijvoorbeeld de flexibiliteit van het wegtransport
en de schaalvoordelen van de binnenvaart en het spoorvervoer.

STERKTE - ZWAKTE ANALYSE VOOR DE VERSCHILLENDE MODI

TABEL 5

Weg

Spoor

Binnenvaart

Short Sea
Shipping

Luchtvaart

Pijpleiding

Sterkte

Flexibiliteit
Bereikbaarheid

Bestaande
netwerk

Lage operationele
kost & 'schoon'

Lage operationele
kost & 'schoon'

Snelheid

Milieuvriendelijk

Zwakte

Congestie

Gebrek aan
flexibiliteit

Traagheid

Compatibiliteit

Hoge kost

Beperkte
toepassingen

Opportuniteit

Nieuwe logistieke
evoluties

Liberalisatie

Politieke
prioriteit

Politieke
prioriteit

Liberalisatie

Nieuwe
goederenniches

Bedreiging

Extra regelgeving

Bedrijfscultuur

Beperkt netwerk

Traagheid

Congestie

Terrorisme

EU-Objectief
Intermodaal

Creëren van een eerlijke Europese vervoermarkt met interconnectiviteit en interoperabiliteit tussen de verschillende
transportmodi. Stimuleren van intermodaliteit, waarbij de sterktes van de ingezette transportmodi worden gecombineerd.
Flexibiliteit
Bereikbaarheid

Bestaande
netwerk

Lage operationele
kost & ‘schoon’

Lage operationele
kost & ‘schoon’

Snelheid

Milieuvriendelijk

Bron: Vannieuwenhuyse, 2002.
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Knelpunten voor multimodaliteit
Diverse knelpunten staan een naadloze en doeltreffende
multimodaliteit vooralsnog in de weg. Deze knelpunten
zijn zowel technisch-infrastructureel, organisatorisch als
maatschappelijk van aard. Op technisch-infrastructureel
vlak springen vooral de stijgende congestie op de
wegen, het gebrek aan flexibiliteit in het spoornetwerk,
de beperkte dichtheid van een niet-homogeen binnenvaartnetwerk, de soms ongecoördineerde inplanting van
overslagterminals en het gebrek aan specifieke voorzieningen voor hinterlandmodi in de havens in het oog.
Op organisatorisch vlak staan de sterke versnippering
van de wegvervoersector, de niet-commerciële opstelling
van de nationale spooroperatoren, het gebrek aan transparantie in de binnenvaart en de gespannen relatie

tussen de verladende en dienstverlenende industrie een
vlot intermodaal vervoer in de weg. Op maatschappelijk
vlak creëert een gebrek aan transparantie, harmonisatie
en standaardisatie in de transportmarkt, hetgeen een
rechtstreeks gevolg is van het uitblijven van een eenduidig en geïntegreerd vervoerbeleid, heel wat wrevel bij de
marktspelers.
De vele knelpunten bewijzen dat er heel wat werk aan de
winkel is om het multimodaal vervoersysteem verder uit te
bouwen tot een performant systeem. Er liggen ongetwijfeld kansen in het dichten van de kloof tussen vraag en
aanbod in vervoer.

MODUSSPECIFIEKE KNELPUNTEN

Modus

Omschrijving knelpunt

Weg

Toenemende congestie en ongevallen verlagen de betrouwbaarheid van de dienstverlening

TABEL 6

Wachttijden aan de containerterminals in de zeehavens
Binnenvaart

Geen specifieke ruimte en infrastructuur voor binnenvaartbewegingen in de haven
Geen homogeen binnenvaartnetwerk in Europa
Uitbreidingsinvesteringen duren zeer lang
Geen overkoepelend orgaan / aanspreekpunt
Voor goederenbehandeling in het havengebied gelden dezelfde strenge eisen als voor maritieme schepen
Binnenvaart bij goederenbehandeling op tweede plaats na maritieme schepen
Trage modus vanwege lage transportsnelheid, lange overslagtijden en lange wachttijden
Beperkte openingstijden van sluizen en doorvaarhoogte van bruggen

Spoor

Gebrek aan commerciële ingesteldheid en onvoldoende service naar de klant toe
Onvoldoende coördinatie tussen de verschillende spoordiensten
Lange effectieve reistijd, mede doordat personenvervoer voorrang krijgt op goederenvervoer
Onvoldoende operationele service naar efficiëntie, frequentie, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en veiligheid
Hoge totale logistieke kost maakt rendabel vervoer op korte afstand bijna onmogelijk (bvb. shuttles)
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Verbetertrajecten
Voor het aanmoedigen van multimodaliteit kunnen verschillende pistes worden bewandeld, gaande van
informatiecampagnes en het opzetten van promotieorganisaties over het ter beschikking stellen van handleidingen
tot het bouwen van beslissingsondersteunende instrumenten, waaronder routeplanners.
In het kader van het VIL-onderzoek naar de verbetering
van de achterlandverbindingen (VIL, 2005) zijn een aantal
concrete verbetertrajecten, voornamelijk organisatorisch
van aard, voor een betere multimodale ontsluiting geformuleerd.
Een eerste verbetertraject houdt verband met de oprichting van een neutraal multimodaal aanspreekpunt. Om het
multimodaal denken en vervoer te bevorderen moeten
bedrijven worden bijgestaan door een neutraal multimodaal aanspreekpunt. Een dergelijk centraal adviesorgaan
bestaat momenteel nog niet in Vlaanderen. Enerzijds zijn
bestaande organisaties, zoals bijvoorbeeld Promotie
Binnenvaart Vlaanderen, monomodaal georiënteerd en
promoten ze bijgevolg enkel hun eigen modus. Anderzijds
zijn commerciële partijen, zoals bijvoorbeeld expediteurs
en logistieke dienstverleners, onvoldoende in staat om als
neutrale partij advies te geven aan hun klanten.
Een tweede concreet verbetervoorstel is gericht op het
optimaliseren/verbreden van de openingstijden van de
zeehaventerminals voor een betere capaciteitsbenutting.
Kritische succesfactoren die de slaagkans van een pilootproject rond het uitbreiden van openingstijden van zeehaventerminals sterk beïnvloeden zijn:
•
•
•

•

de hogere kosten verbonden aan de langere openingsuren;
een versoepeling van de havenarbeid hieromtrent, bv.
wat betreft werken in deelshiften;
een gegarandeerde aanvoer van voldoende volumes
tijdens de nieuwe openingsmomenten. Hierbij zullen
alle actoren voor en na de terminal in de keten zich
moeten aanpassen aan de verruimde openingstijden;
Aanvaarding van het project door de lokale gemeenschap en overheid. Logistieke activiteiten tijdens de
nacht hebben naast voordelen (bvb. betere benutting
van de bestaande capaciteit en bijgevolg minder congestie) ook nadelen voor de maatschappij (bvb.
geluidsoverlast, nachtwerk).

De meest aangewezen manier om de voordelen van dit
verbetertraject aan te tonen is aan de hand van een aantal oordeelkundig gekozen pilootprojecten, waarin alle
actoren in de keten van bijvoorbeeld één goederenstroom
betrokken worden.
Wellicht één van de belangrijkste verbetertrajecten op
bedrijfsniveau is het gebruik van het concept totale
logistieke kost voor multimodale logistieke beslissingen.
Hierbij is het de bedoeling om bedrijven duidelijk het
verschil te laten aanvoelen tussen transportprijs en transportkost, of met andere woorden bedrijven inzicht te
verschaffen in de kostencomponenten die een rol spelen
bij de vervoerwijzekeuze. Een handleiding gericht naar
marktspelers die de verschillende kosten in kaart brengt,
kan als hulpmiddel gebruikt worden bij de evaluatie van
verschillende vervoeroplossingen. Ook hier zijn pilootprojecten bij bedrijven het middel om de voordelen van het
totale logistieke kostenconcept aan te tonen.
Als Vlaanderen zich als vooraanstaande logistieke
gateway wil handhaven in Europa, dan dient het te
beschikken over een performant multimodaal netwerk. Dit
betekent alvast ook dat de overheid voldoende middelen
moet reserveren voor het onderhoud van dit netwerk.
Daarbovenop is het belangrijk dat het netwerk zowel op
infrastructureel, technisch als op organisatorisch vlak
wordt uitgebouwd. Ook het niveau van de investeringen in
infrastructuur moet op peil gehouden worden voor de verschillende modi, zoveel mogelijk rekening houdende met
het belang van elke modus. Vooraleer de juiste strategische keuzes gemaakt kunnen worden, is het echter
belangrijk dat het huidige netwerk in kaart gebracht wordt,
zowel wat betreft de multimodale overslagpunten als wat
betreft inzicht in de oorsprong-bestemmingsrelaties van
de goederenstromen. Ook dit is een verbetertraject dat
vandaag reeds opgestart kan worden.
Ook een verdere aanmoediging van samenwerkingsverbanden en innovatie zullen bijdragen aan een efficiënter
multimodaal netwerk en dus ook aan het concept van de
Extended Gateway.
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Samenwerking

De uitbouw van de Extended Gateway Vlaanderen is niet
enkel een zaak van infrastructuur en organisatie op macroeconomisch niveau. Integendeel, ook op micro-econo-

misch of bedrijfsniveau zijn belangrijke inspanningen noodzakelijk. Reeds herhaaldelijk werd gewezen op het belang
van een betere capaciteitsbenutting van het multimodaal
vervoersysteem. Door een betere onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de verschillende schakels van
de logistieke keten kunnen bovendien heel wat kostenbesparingen op bedrijfsniveau gerealiseerd worden.
Verticale samenwerking, deze tussen opeenvolgende
partners in de supply chain, ondermeer door een intensieve informatie-uitwisseling is al min of meer ingeburgerd.
Horizontale samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
die zich op gelijke hoogte in de supply chain bevinden
daarentegen zijn veel moeilijker. Het resultaat van dergelijke samenwerking is dikwijls een veel betere bundeling
van goederenstromen, hetgeen resulteert in een veel
betere capaciteitsbenutting van ingezette middelen, met
bovendien significante kostenbesparingen.

Samenwerking tussen verladers
Verladende bedrijven kunnen op verschillende niveaus in
de logistieke keten samenwerken.
1. Aankoopsamenwerking: door het bundelen van volumes kan een bedrijvengroep betere prijzen en service
levels bedingen bij de leveranciers. Een belangrijke
opmerking hierbij is dat dit type van ketenconsolidatie
niet noodzakelijk ten koste hoeft te gaan van de marges van de leverancier. Door het maken van goede
afspraken en door het delen van de schaalvoordelen
kan aankoopsamenwerking voor alle betrokken partijen interessant worden via een win-win situatie.
2. Voorraadsamenwerking: door samen voorraden en
gemeenschappelijke materialen aan te houden, kunnen bedrijven een belangrijke reductie van hun veiligheidsvoorraden en voorraadkosten realiseren. De
enige voorwaarde is dat er voldoende overlapping
bestaat tussen de aangehouden materialen, of dat de
bedrijven in kwestie bereid zijn om stappen te zetten in
de richting van standaardisatie.
3. Transportsamenwerking: transportsamenwerking biedt
mogelijkheden om een efficiëntere belading en een
kleiner aantal voertuigbewegingen te combineren met
een betere aanleverservice en lagere kosten.
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4. Infrastructuur/dienstensamenwerking: ook op het
niveau van magazijnoperaties kunnen voordelen
worden geput uit samenwerking. Een gezamenlijke
benutting van infrastructuur en arbeidskrachten brengt
schaalvoordelen (bv. lagere kost/m2) met zich mee en
zorgt voor een betere opvang van pieken en dalen in
combinatie met een verhoogde productiviteit. Het
bundelen van infrastructuur kan zowel virtueel als
fysiek gebeuren. Extra interessant wordt het wanneer
de partijen ook in staat zijn een aantal activiteiten met
toegevoegde waarde (receptie, inspectie, calibratie,
voorbewerking,… van de inkomende goederenstromen) samen uit te voeren op dezelfde locatie.
5. “Full service” concept: combinatie van de vier bovenstaande types van ketenconsolidatie voor een maximale synergie.
6. Distributieconsolidatie: het bundelen van uitgaande
logistieke stromen in de richting van de klant.
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Samenwerking tussen logistieke dienstverleners

Even interessant zijn de horizontale samenwerkingsverbanden tussen meer “directe” concurrenten (concullega’s), zoals logistieke dienstverleners. Drijfveren om samen
te werken kunnen zeer divers zijn, zoals een grotere
geografische regio kunnen afdekken, complementariteit
van de dienstverlening, gezamenlijke aankoop of gezamenlijk investeren in innovatieve concepten. De verschij-

ningsvormen van zo’n partnerships zijn zeer divers.
Gemeenschappelijk aan al deze verschijningsvormen zijn
de aanwezigheid van voldoende vertrouwen en duidelijke
afspraken, niet enkel wat betreft de verdeling van de
kosten maar evenzeer met betrekking tot de verdeling van
de baten.

Pilootprojecten
Het opzetten van duurzame samenwerkingsverbanden
tussen bedrijven die eenzelfde plaats in de waardeketen
bekleden is uitermate complex, maar de opbrengsten en
voordelen kunnen zeer belangrijk zijn. Dikwijls lukt dit soort
partnerships niet zonder de hulp van een onpartijdige facilitator en een goed onderbouwde methodologische
ondersteuning. Het is bovendien aan te bevelen om de
haalbaarheid van een partnership aan te tonen in een
pilootproject, waarbij de samenwerking in de praktijk
wordt omgezet. Neutrale organisaties zoals het VIL zijn
ideaal geplaatst om de rol van facilitator in een pilootfase
waar te nemen. Het VIL wil daarom hoog inzetten op
pilootprojecten rond samenwerking tussen bedrijven en
dit ondersteund door een gevalideerde methodologie en
bijgaand instrumentarium.

Samenwerkingsverbanden schrijven zich volledig in in het
concept van de Extended Gateways. Immers, samenwerking zal ervoor zorgen dat stromen steeds vroeger in
het logistiek proces gebundeld worden, soms reeds ter
hoogte van het bedrijvenpark of de terminal, al of niet door
middel van consolidatieplatformen. Ook het beheersen
van de lege containerstromen zal hierdoor verbeteren. Dit
draagt bij tot de aan- en/of afvoer van grotere stromen
richting gateways. Samenwerking tussen inland terminals
zorgt dan nog voor een verdere optimalisatie van de
goederenstromen.
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Innovatie

Zoals reeds aangehaald, hangt het concept van de
Extended Gateway samen met een efficiënt multimodaal
transportsysteem. Met de hierboven vermelde eerder
organisatorische verbetertrajecten kan reeds een hele stap
gezet worden in deze richting. Een belangrijk knelpunt voor
een betere multimodaliteit blijven de noodzakelijke overslag
tussen de modi, de lange behandelingstijden en de hoge
behandelingskosten, eigen aan het multimodaal transporttraject. Met andere woorden, de verticale verplaatsingen
van de goederen noodzakelijk om de overslag tussen modi
te verwezenlijken wegen verhoudingsgewijs nog veel te
zwaar door in het multimodaal transport. Innovatieve overslagconcepten en –technologieën moeten helpen in het
goedkoper en sneller overslaan van volumes. De innovaties
die vandaag ter tafel liggen zijn zeer divers, getuige hiervan
een greep uit de voorstellen:
•

•

•
•
•

een kraanschip voor de overslag van containers op
binnenvaartkanalen of als shuttledienst in de haven,
de zogenaamde barge-shuttle;
snelle en performante overslagtechnieken tussen
vrachtwagen en trein enerzijds en tussen vrachtwagen
en schip anderzijds;
nieuwe concepten voor stadsdistributie;
de lange of zware vrachtwagencombinaties, de zogenaamde ecocombi’s of supertrucks;
TGV freight.

Deze innovaties dragen op termijn ongetwijfeld bij tot een
snellere en betere bundeling van de goederenstromen.
Hiermee zal ook de drempel voor de multimodaliteit verlagen, passend in het concept van de Extended Gateway.
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Het belang van innovatie, ook in de logistiek kan niet
onderschat worden. Met de huidige delocalisatiegolven
stellen we vast dat lageloonlanden niet enkel de operationele logistiek aantrekken, maar dat op termijn de kennisgebaseerde logistiek ook daar zijn ingang zal vinden. Wil
Vlaanderen zijn positie als vooraanstaande logistieke regio
handhaven, dan is permanent investeren in nieuwe
logistieke concepten en technologieën een absolute
noodzaak. Ook de internationale reputatie van Vlaanderen
zal er wel bij varen.

DE UITDAGINGEN VOOR LOGISTIEK VLAANDEREN

1

De grote uitdagingen aangaan
In de onderstaande tabel wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd die vandaag als afdoend en doenbaar antwoord kunnen beschouwd worden op de grote
uitdagingen van logistiek Vlaanderen voor de uitbouw
van de Extended Gateway.

Als vooraanstaande logistieke regio is Vlaanderen het aan
zichzelf verplicht om deze uitdagingen vandaag op te
nemen. Afwachten en aan de zijlijn toekijken is in deze
geen optie en houdt voor Vlaanderen het gevaar in dat het
een “volger” wordt in de internationale logistiek.

AANBEVELINGEN VOOR DE UITDAGINGEN VAN LOGISTIEK VLAANDEREN

TABEL 7

De gateways van Vlaanderen moeten aan zes strategische randvoorwaarden voldoen om blijvend goederenstromen aan
te trekken: de integratie in internationale logistieke ketens, de uitbouw als multimodaal logistiek platform, de creatie van
toegevoegde waarde, de concentratie op strategische sectoren, het aangaan van strategische samenwerking en het
fungeren als hubfunctie en/of thuisbasis.
De achterlandlocaties moeten door snelle en regelmatige verbindingen met de gateways ook prime locations voor
investeerders worden. Extended Gateways moeten uitgebouwd worden door de gateways die hun positie verder versterken
door investeringen in het achterland.
De overheid moet voldoende middelen reserveren voor het (preventief) onderhoud van het gehele multimodale netwerk
(weg, binnenvaart, spoor).
Het oprichten van een neutraal multimodaal aanspreekpunt om het multimodaal denken (mental shift) en vervoer
(modal split) te bevorderen.
Het aanmoedigen van samenwerking tussen logistieke actoren (verladers, logistieke dienstverleners, terminaloperators,…)
om vrachten te bundelen en efficiënter te transporteren, op te slaan en te behandelen waardoor grotere en meer frequente
goederenstromen ontstaan naar de gateways.
Het creëren van een draagvlak voor het optimaliseren van openingstijden van zeehaventerminals waardoor enerzijds de
congestie aan de zeehaventerminals vermindert en anderzijds de beschikbare capaciteit van zowel superstructuur op
de terminal als infrastructuur in het achterland efficiënter wordt ingezet.
Het vergroten van inzicht in de totale logistieke kost om de logistieke beslissingsnemer bij zijn vervoerwijzekeuze rekening
te laten houden met de vervoerkost in plaats van de vervoerprijs.
Het in kaart brengen van het huidige multimodale netwerk met de grote goederenstromen in Vlaanderen om strategische
beslissingen te ondersteunen.
Vlaanderen als logistieke regio verankeren door het continu stimuleren van technologische ontwikkeling en innovatie voor
de logistiek en in het bijzonder het multimodaal vervoer.
Het stimuleren van het gebruik van pilootprojecten om de voordelen van logistieke verbeteringstrajecten te kunnen aantonen
of ter validatie van innovatieve logistieke concepten.
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2

Missie en doelstellingen

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

2

De missie van het VIL sluit naadloos aan bij de grote uitdagingen voor logistiek
Vlaanderen, zoals beschreven in het vorig hoofdstuk. In 2005 werd het mission statement
van het VIL enigszins uitgebreid om een belangrijke opdracht van de komende jaren wat
sterker in de verf te zetten: het uitvoeren van piloot- en doorbraakprojecten.

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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3

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 kennistrajecten:
piloot- en doorbraakprojecten
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

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, kennisverzameling
en -diffusie
Het concurrentievermogen en de slagkracht van de
logistieke sector zijn voor de Vlaamse regio van strategisch
belang. De realisatie van logistieke innovatie vormt dan
ook de belangrijkste opdracht van het VIL. Hiertoe bouwt
het VIL logistieke kennis en concepten op en stelt deze via
diverse kanalen ter beschikking van de bedrijven actief in
logistiek Vlaanderen.

In vergelijking met 2004, heeft het VIL zich in 2005 in zijn
kennisopdracht meer toegelegd op de verdere uitbouw en
verfijning van zijn opgebouwde kennis in het perspectief
van latere pilootprojecten met bedrijven. Bovendien wil het
VIL werken aan de internationale uitstraling van de
Vlaamse regio door zijn betrokkenheid in logistieke doorbraakprojecten.

RESEARCHSTRATEGIE

FIGUUR 3

VIL kennisopbouw
proces

Communicatie
met sector

VIL kennis

Vastgelegde
criteria

Vastgelegde
criteria

Stand-van-Zaken
studies

Beslissing

Publicaties

Events

Strategische
Werkgroepen

Toolontwikkeling

Contract
onderzoek
2005

Doorbraak
projecten

De kennisopbouw is de kernactiviteit van het VIL. De
dienstverlening en activiteiten van het VIL zijn hierop gebaseerd. De werking van de kennisopbouw is georganiseerd
rond vier pijlers,
•
•
•
•
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Troeven van Vlaanderen
Multimodaal transport
Value added concepten en technologieën
Partnerships.

Piloot
projecten

2006 - ...

Hiervan is Troeven van Vlaanderen de ondersteunende
pijler en de drie andere zijn kennispijlers. Door de logistieke thema’s hieronder te bundelen wordt een maximale
synergie verkregen binnen het onderzoeksproces. Deze
aanpak waarborgt tevens de continue VIL-betrokkenheid
in elk van deze kennispijlers.

OPDRACHTEN
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Kennisopbouw
Binnen elk van de pijlers worden vernieuwende concepten
geselecteerd en uitgewerkt. Een set van selectiecriteria
stuurt de keuze van significante ontwikkelingsthema’s
voor de Vlaamse logistiek. Draagwijdte en relevantie voor
de sector, innovatiegehalte en bijdrage tot de concurrentiepositie spelen hierbij een belangrijke rol. Maar met het
oog op latere pilootprojecten worden ook de toepasbaarheid, de te verwachten interesse uit de sector en de
mogelijkheid tot een goede identificatie van de doelgroep
als criterium meegenomen.
Via desk research, overleg met internationale kennisinstellingen, enquêtes en informele gesprekken met logistieke
spelers wordt vervolgens een Stand-van-Zaken-studie
uitgewerkt. Knelpunten, opportuniteiten, verschillende
invalshoeken en standpunten worden geïnventariseerd. In
open, interactieve feedback sessies met de sector, wordt
de nodige informatie verzameld en kunnen de verschillende criteria voor het betreffende thema concreet worden
aangevuld.
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.

De ontwikkelingsfase van een onderzoeksthema binnen
de Strategische Werkgroep resulteert in een klare uiteenzetting van het concept in al zijn facetten en randvoorwaarden. Daarnaast worden “best practices” in binnenen 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.
Het uitwerken van een praktisch instrumentarium voor het
begeleiden van bedrijven bij het realiseren van pilootprojecten, behoort steevast tot de opleverbaarheden van
de Strategische Werkgroep. Voorbeelden hiervan zijn een
kennisoverdragende workshop, een quick scan, een economische en technische haalbaarheidsstudie, checklists,
een SWOT-analyse, een ROI-calculator, ... Het betreft telkens pragmatische instrumenten die bedrijfsleiders begeleiden in het snel in kaart brengen van het project in al zijn
– technische en economische – facetten en het beslissingsproces ondersteunen.
Hier volgt een overzicht van de kennisopbouw per pijler
gerealiseerd in 2005.
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Troeven van Vlaanderen

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.

In 2005 werden de Europese Distributiecentra (EDC’s) in
de Vlaamse regio onder de loep genomen. Aangezien in de
meeste van deze distributiecentra meer dan enkel distributieactiviteiten worden uitgevoerd, dekt de term Europees
Logistiek Centrum (ELC) beter de lading. Een 400-tal ELC’s
werden geïdentificeerd en zowel kwantitatief als kwalitatief
in kaart gebracht. Interne en externe activiteiten van deze
ELC’s werden geanalyseerd en onderzocht op hun potentieel voor de toekomst. In detail werd ingegaan op de

opslagmogelijkheden, de toegevoegde waarde activiteiten
en de werkgelegenheid. Analyse van de vervoerstromen en
de ontsluiting van de ELC’s wierp licht op de opportuniteiten voor multimodaal transport.
Het economisch potentieel en de kansen op bijkomende
investeringen die deze ELC’s voor Vlaanderen bieden,
tonen duidelijk aan hoe belangrijk het is dergelijke investeringen aan te trekken. Het ontwikkelingspad van
buitenlandse investeringen, voorafgaand aan of volgend
op een ELC-investering, leert waar de accenten moeten
gelegd worden om deze investeringen in de toekomst te
stimuleren. Naast kosten, transportmogelijkheden, toegankelijkheid van de markten, beschikbaarheid van
grond, opslaginfrastructuur en arbeidskrachten, spelen
ook fiscale troeven hierin een grote rol.

Multimodaal transport

Multimodaal
transport

De verschillende vervoermodi opereren nog steeds te veel naast elkaar.
Een knelpuntenanalyse in het multimodaal transport, uitgevoerd in 2004
bracht een aantal verbeteringspistes
aan het licht. In 2005 werden verschillende verbetertrajecten hiervan
verder uitgewerkt.

Optimale verdeling over de verschillende
vervoerwijzen
Het VIL pleit als modusneutrale organisatie voor een multimodale benadering van het goederenvervoer. Dit betekent
ondermeer dat de overheden van hun kant de verschillende modi op hun merites beoordelen en een modusneutraal
beleid voeren. Daarnaast houdt een multimodale benadering in dat verschillende vervoerwijzen of modi door de
logistieke beslissingnemers samen in overweging worden
genomen, ten einde met voldoende expertise en onbevooroordeeld steeds opnieuw te kunnen kiezen voor de
meest geschikte uni- of intermodale (gecombineerde)
vervoermethode. In veel bedrijfsomgevingen blijkt dit geen
evidentie. Logistieke beslissingnemers beschikken als
gebruikers van vervoer vaak over te weinig achtergrond om
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met kennis van zaken een weloverwogen vervoerwijzekeuze te maken. Anderzijds hebben vervoerders en
logistieke aanbieders vaak te weinig voeling met de
verzuchtingen van de verladende sector.
Om de kloof tussen de vragende en de aanbiedende partij
in het goederenvervoer te helpen dichten werkt het VIL
aan concrete instrumenten om de logistieke beslissingnemer te ondersteunen in zijn transportkeuzes. Zo wordt
gewerkt aan een handleiding die het proces beschrijft om
te komen tot een geschikte keuze van de verdeling van de
vervoerwijzen (modal split). Deze handleiding kan gezien
worden als een ondersteunende leidraad of een procesbegeleiding met een chronologische opsomming van te
zetten stappen om voor goederenstromen in een bepaalde bedrijfscontext te komen tot de meest aangewezen
modal split. Het proces van bewustwording (mental shift)
tot implementatie (modal split) wordt overspannen. Via
deze gestructureerde aanpak kan de beslissingnemer ter
optimalisatie van zijn vervoer uitkomen op een modal shift
naar een alternatieve vervoerwijze. Evenwel, 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 worden ook praktijkgetuigenissen
opgetekend. Deze illustreren de kritische succesfactoren
of bouwstenen in modal split processen. Het op een
gestructureerde manier uittekenen van praktijkgetuigenissen (best practices) is één van de pistes om de kloof
tussen vraag en aanbod in het goederenvervoer te
dichten. Met deze praktijkgetuigenissen kan het VIL zijn
multimodale missie versterken en diverse marktactoren de
inzichten verschaffen die hen toelaten zelf het heft in
handen te nemen en initiatieven in het brede veld van het
multimodale vervoer te verwezenlijken.
Zowel de handleiding als de praktijkgetuigenissen zullen in
het voorjaar van 2006 worden uitgebracht.

Achterlandverbindingen
Havens zijn vooral gefocust op het laden en lossen van
zeeschepen. De bijkomende activiteiten die gericht zijn op
de hinterlandverbindingen komen volgens sommige
betrokkenen in de problemen. Door de drukke activiteiten
in de havens – de trafiek is in sommige havens enorm
gestegen de laatste jaren - komen de hinterlandaansluitingen in de verdrukking.
Het onderzoekstraject “Optimaliseren van achterlandverbindingen in Vlaamse Zeehavens” bestudeert de knelpunten en behoeften die bestaan rond achterlandverbindingen met bijzondere focus op de organisatorische
aspecten. Het onderzoek toont aan dat de mate waarin
het achterlandnetwerk met succes uitgebouwd wordt niet
enkel infrastructureel maar ook op organisatorisch vlak,
mee de toekomstige concurrentiepositie van de Vlaamse
havens binnen het Europese en internationale landschap
bepaalt.
Op basis van deze studie worden een aantal concrete
conclusies en verbetertrajecten geformuleerd. Uiteindelijk
beoogt men het optimaal benutten van de capaciteiten in
het bestaande achterlandnetwerk over de grenzen van de
individuele modaliteiten heen. Dit wordt bereikt via:
•
•
•
•
•
•

het oprichten van een neutraal multimodaal aanspreekpunt;
het aanmoedigen van samenwerking in de multimodale vervoerketen;
het stimuleren van technologische ontwikkeling en
innovatie in multimodaal vervoer;
het creëren van een draagvlak voor het optimaliseren
van openingstijden van zeehaventerminals;
het vergroten van het inzicht in de totale logistieke
kost;
het bestuderen van de mogelijkheden bij het uitbouwen van het multimodale netwerk.

OPDRACHTEN

3

Het VIL ziet voor zich een rol weggelegd in het opzetten,
begeleiden en coördineren van deze structurele verbetertrajecten.

De totale logistieke kost
Verladers, maar ook vervoerders, geven aan onvoldoende
inzicht te hebben in de totale logistieke kost 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.
In 2005 werd hiertoe een Stand-van-Zaken studie opgestart. Hierin wordt verder ingegaan op de verschillende
kostencomponenten die in overweging genomen moeten
worden bij de vervoerwijzekeuze of bij de keuze van de
meest geschikte modal split. 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 kost om de lading fysiek te laden
en te lossen, te verpakken, en te verplaatsen in en uit het
magazijn. Deze kosten vormen de overslagkost. Verder is
er de transporttijdkost, namelijk de kapitaalkost vervat in
de getransporteerde goederen. Ook de voorraadkost voor
het fysiek opslaan van de goederen is een niet te
verwaarlozen component. Vervolgens is er nog de kost
van de interne bedrijfsprocessen die direct of indirect
gerelateerd zijn aan de organisatie en de opvolging van
het transport.
Naast bovenstaande “directe” kosten zijn er nog een
aantal andere aspecten die minder gemakkelijk te kwantificeren zijn, maar wel moeten opgenomen 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 belangrijke
parameters zijn binnen het logistieke beslissingsproces.
Het VIL wil verder inzicht scheppen in de totale logistieke
kost. Op basis van de synthese van de opgebouwde
kennis, zowel vanuit studietrajecten als pilootprojecten, wil
het VIL in 2006 werk maken van een gebruiksvriendelijk,
beslissingondersteunend instrument voor de berekening
van de totale logistieke kost. De doelstelling van dit instrument is bedrijven via een quick-scan te ondersteunen bij
het bepalen van de meest geschikte modal split.
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Value added concepten en technologieën
Door meer hoogwaardige activiteiten
met toegevoegde waarde in de
logistieke keten op te nemen kan de
logistieke sector worden opgewaardeerd. Hertekening van de
logistieke stromen en invoering van
Value added
concepten
nieuwe technologieën zijn belangrijke
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.
Twee value added concepten die de logistieke sector kan
aanwenden om zich te profileren als een sector met
belangrijke toegevoegde waarde werden door het VIL in
2005 onder de loep genomen : postponement en reverse
logistics. Inzake nieuwe technologieën werd aandacht
besteed aan intelligente supply chains, Real Time Location
Systems (RTLS) en intelligente verpakkingen.

Postponement
Postponement wordt steeds vaker aangehaald wanneer
gesproken wordt over een geschikte supply chain strategie om tegemoet te komen aan de strenger wordende
markteisen. Postponement past naadloos in concepten
zoals “mass customisation”, die sterk de flexibiliteit verhogen en de kosten van de supply chain verlagen. Door het
opnemen van klantspecifieke operaties in de laatste fase
van de distributie, kan flexibel ingespeeld worden op de
klantenvraag met minimale voorraden. Toch is deze postponement strategie nog vrij onbekend voor heel veel
bedrijven, zowel bij verladers als bij logistieke dienstverleners, zeker als het op de implementatie ervan aankomt.
In een Stand-van-zaken studie wordt een overzicht gegeven van de verschillende facetten verbonden aan postponement. Op basis van de verschillende product-, markten
procesgerelateerde
invloedsfactoren
wordt
een beslissingsondersteunend model voorgesteld om
postponement te evalueren als geschikte supply chain
strategie voor een bedrijf. Verder worden in het onderzoek
de voornaamste succesfactoren en aandachtspunten
voor een postponementimplementatie aangehaald teneinde bedrijven bewust te maken van de implicaties die deze
strategie heeft op de organisatie. Door de complexiteit
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verbonden aan een implementatie, mag een bedrijf niet
over één nacht ijs gaan bij het introduceren van postponement als supply chain strategie voor bepaalde producten of productgroepen. Tenslotte worden een aantal praktijkvoorbeelden geanalyseerd. Hier wordt zowel de rol van
postponement voor de verlader toegelicht als de toegevoegde waarde die een dienstverlener kan bieden door
het ontwikkelen van postponement als supply chain strategie voor zijn klanten.

Reverse Logistics
Alhoewel een aanzienlijk deel van de gedistribueerde
producten later de omgekeerde beweging maakt in de
supply chain, is de problematiek van reverse logistics
vaak nog een weinig bestudeerde topic op de bedrijfsagenda. De aversie van de bedrijven ten opzichte van
retourlogistiek heeft meerdere redenen. Zo behoort
retourlogistiek niet tot de kernactiviteiten van de onderneming en worden retouren vaak als problemen ervaren,
soms als een vorm van falen zelfs. Daarnaast hebben
retourlogistieke activiteiten een aantal specifieke kenmerken die de complexiteit verhogen van zowel de verschillende processtappen afzonderlijk als van het beheer
van het ganse netwerk. Een van de voornaamste redenen schuilt echter in het gebrek aan kennis binnen de
bedrijven over de problematiek van retourlogistiek.
Vaak beseft men niet hoeveel waarde schuilt in retourstromen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd en
dus ook niet welk effect het optimaliseren van het retourlogistiek netwerk kan hebben op de bedrijfsresultaten. In
een Stand-van-zaken studie van het VIL worden de diverse aspecten van reverse logistics besproken. Er wordt
aandacht besteed aan de betrokken actoren, de processtappen en de mogelijkheden om waarde te recupereren.
Ook worden de kenmerken toegelicht die de managementcomplexiteit van een retourlogistiek netwerk mee
bepalen.
Uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt duidelijk dat er
sectorverschillen bestaan tussen de eisen die worden
gesteld aan het opzetten van en de mogelijkheden die
geboden worden door efficiënte reverse logistics
processen. Uit de studie worden tenslotte enkele pistes
afgeleid voor verder onderzoek om bedrijven aan te
zetten tot professionalisering van reverse logistics. In
2006 zullen deze pistes verder uitgewerkt worden
teneinde de logistieke spelers te laten kennis nemen van
het potentieel van reverse logistics en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van performante retourlogistieke processen.

Intelligente supply chains
De huidige supply chains worden geconfronteerd met een
toenemende complexiteit en een exponentieel groeiende
informatiestroom. Klassieke gecentraliseerde structuren
die vandaag voornamelijk in de vorm van ERP-implementaties voorkomen, zullen in de toekomst niet langer
volstaan om deze groeiende informatiestroom te verwerken. Oplossingen dienen te worden gezocht in ondermeer
nieuwe architecturen met een gedecentraliseerde dataverwerking.
Meer en meer gebruiken bedrijven in de supply chain
nieuwe technologieën zoals RFID om informatie met de
producten zelf mee te sturen. De technologische push,
gedreven door een steeds afnemende kostprijs van de
bestaande technologie en een toenemend aanbod aan
nieuwe technologische ontwikkelingen, maakt het mogelijk om heel wat intelligentie aan supply chains toe te
voegen. Intelligente goederenstromen dragen informatie
en soms zelfs beslissingslogica mee op het laagste
niveau, met name op dat van de goederen zelf. Dit heeft
tot gevolg dat situatiegebonden beslissingen op een
steeds lager niveau kunnen genomen worden, wat een
meer pro-actieve aansturing van de supply chain in functie van de toestand op dat ogenblik mogelijk maakt.
In een Stand-van-Zaken studie wordt dieper ingegaan op
de drijfveren die de markt aanzetten om nieuwe technologieën en concepten te implementeren, en dit zowel op het
gebied van intelligente goederen als op het gebied van
intelligente infrastructuur. Tevens wordt ingezoomd op het
potentieel en de mogelijkheden van intelligente supply
chains, die op het operationele niveau in staat zijn om
beslissingen te nemen en proactief kunnen inspelen op
wijzigende omstandigheden in de supply chain.
De studie belicht een breed spectrum van technologieën
en toepassingsmogelijkheden voor intelligentie in de
supply chain. Uit dit spectrum werden twee thema’s
weerhouden voor meer diepgaande analyse: intelligente
verpakkingen en real time location systems.
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Intelligente verpakkingen
De laatste jaren is belangstelling te merken voor intelligente goederen/verpakkingen of de zogenaamde “smart
packages“. Dit zijn de dragers van de intelligentie waar de
goederen zich op of in bevinden. Zowel de marketeers als
de logistieke managers zien deze smart packages als een
instrument om een grotere klantgerichtheid en klantenbinding te realiseren, in combinatie met een reductie van de
(logistieke) kostprijs van deze producten. Daarnaast bieden
intelligente goederen de mogelijkheid om minderwaardige
producten te detecteren en uit de keten te verwijderen en
kunnen zij tevens fungeren als middel om diefstal te voorkomen of in te spelen op de strengere wetgeving.
Het VIL onderzoekt het potentieel van intelligente verpakkingen in verschillende sectoren (chemie, verse voeding,
diepvriesproducten, ...). Een rapport over deze studie zal
in het voorjaar van 2006 worden verspreid.

Real Time Location Systems
RTLS (Real Time Location System) en GPS (Global
Positioning System) zijn ontwikkeld voor het lokaliseren
van hoogwaardige goederen en duurzame bedrijfsmiddelen. Hierbij is het RTLS geschikt voor het lokaliseren van
een groot aantal objecten in een bedrijfsruimte, daar waar
GPS inzetbaar is voor het traceren van objecten die zich
wereldwijd verplaatsen. Toepassingsvoorbeelden van
deze technologie vindt men ondermeer in tracking &
tracing van vrachtwagens en containers.
Gesteund door een grote interesse vanuit de logistieke
sector heeft het VIL een Strategische Werkgroep opgestart die de mogelijke logistieke toepassingen (track &
trace, yard management, asset management, safety, ...)
en hun potentieel in kaart zal brengen. Tevens zal de
nodige aandacht besteed worden aan de verschillende
technologieën die hiervoor in aanmerking komen, met hun
mogelijkheden en beperkingen. De studie wordt in 2006
opgeleverd.
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Partnerships
Samenwerking in de logistieke
keten lijkt wel het sleutelantwoord
op de verscherpte concurrentiestrijd. Naast de reeds verankerde
verticale samenwerkingsverbanden, waarbij opeenvolgende partijPartnerships
en uit de keten de handen in elkaar
slaan, heeft het VIL het potentieel
onderzocht van horizontale samenwerkingsverbanden.
Hieronder wordt verstaan de samenwerking van partijen
in eenzelfde schakel van de supply chain. De partners
zijn bijgevolg directe of potentiële concurrenten die
analoge of complementaire activiteiten verrichten.

Collaboratieve netwerken
Met collaboratieve netwerken worden samenwerkingsverbanden bedoeld tussen logistieke dienstverleners en/of
transporteurs. In de praktijk is hier een verrassend breed
spectrum van samenwerkingsvormen waarneembaar,
gaande van zeer eenvoudig en los tot zeer geïntegreerd
en complex. De samenwerking kan variëren van het
nastreven van gezamenlijke leereffecten, het gezamenlijk
investeren in activa, het combineren van complementaire
bedrijfsmiddelen voor service verhoging, het creëren van
schaalvoordelen, ...
Zowel uit de wetenschappelijke literatuur als uit de
diepteinterviews komt consistent naar voor dat al deze
samenwerkingsverbanden een min of meer vast groeipad
doorlopen, met een aantal stappen die elk duidelijk afgebakende kenmerken en bestuursmatige aandachtspunten
vertonen.
Het VIL bracht in 2005 een handleiding uit met een duidelijk stappenplan voor logistieke dienstverleners die een
samenwerking wensen op te zetten. Deze roadmap
ondersteunt de initiatiefnemers van bij de ontwikkeling van
een samenwerkingsstrategie, over de vormgeving en
implementatie, tot bij de controle en het beheer van het
partnership.
Bedrijven kunnen vandaag een beroep doen op de ondersteuning van het VIL voor het opzetten van collaboratieve
netwerken in de praktijk.

Ketenconsolidatie
Met de term “Ketenconsolidatie” wordt verwezen naar de
samenwerking tussen producenten in de aankoop en
aanvoerlogistiek. Binnen dit domein liggen duidelijk
kansen in gezamenlijke aankopen, voorraadpooling,
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geconsolideerde transporten en gedeelde logistieke infrastructuur en dienstverlening. Een integrale aanpak van
deze domeinen kan leiden tot een consolidatieplatform
waarin deze activiteiten worden gecombineerd en waarbij
de synergie maximaal is.
Ketenconsolidatie biedt zonder twijfel heel wat potentieel
in onze regio. Vlaanderen ligt bezaaid met bedrijven die
gelijkaardige uitgaven en investeringen doen op het vlak
van logistiek en vormt in die zin een ideale voedingsbodem voor deze vorm van horizontale samenwerking.
Het in kaart brengen van het potentieel is een cruciale
stap in het beslissingsproces. Een gestructureerde aanpak op het niveau van de individuele consolidatiedomeinen (aankoop, voorraad, transport, magazijnbeheer) met gebruik van de meest geschikte analyseinstrumenten is essentieel. Het VIL heeft daarom een
methodologie op punt gezet om het potentieel nauwgezet in kaart te brengen. Naast een strategische en
economische evaluatie wordt ook aandacht besteed aan
het hertekenen van de processen, de benodigde
informatiesystemen, de implicaties voor de organisatie
en het implementatieproces.
De Strategische Werkgroep Ketenconsolidatie beoogt de
oplevering van een toolset en handleiding voor het evalueren en opstarten van pilootprojecten met een cluster van
bedrijven.

Distributieconsolidatie
Ook aan de outboundzijde is potentieel voor samenwerking. Verladers kunnen in veel gevallen kostenvoordelen
behalen en de service aan de afnemers verbeteren door
samenwerking met andere verladers in de distributie van
de goederen. Samenwerking met andere verladers via
distributieconsolidatie kan een belangrijke succesfactor
zijn bij het ontwikkelen en op lange termijn handhaven van
een duurzaam concurrentievoordeel. Naast een daling van
de integrale logistieke kosten en een hogere servicegraad
aan de afnemers, zijn ook het verminderd risico door
gezamenlijke investering en de kwalitatieve verbetering
van het distributieproces belangrijke pluspunten. Het VIL
zet in deze Strategische Werkgroep de verschillende
mogelijkheden op een rij, in combinatie met het potentieel
en de kritische succesfactoren. Het rapport verschijnt
in 2006.
Ook deze Strategische Werkgroep zal resulteren in een
handleiding en een aantal werkinstrumenten die kunnen
worden ingezet bij pilootprojecten, waarin verladers in hun
distributiestromen wensen te consolideren.
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Kennisdiffusie
Via diverse kanalen wil het VIL de opgebouwde kennis
verspreiden in de logistieke sector: VIL publicaties, persartikelen en –berichten, lezingen, presentaties, workshops, lunchcauserieën, ...
Tien maal per jaar ontvangen VIL-leden een VIL-Report of
VIL-Series waarin één van de lopende of afgeronde
studies wordt toegelicht. Daarnaast zijn er de handleidingen
die de topic meer diepgaand behandelen en ook richtlijnen bevatten voor een implementatieproject.
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 persconferentie. Op die manier wordt een breed publiek geïn-

formeerd 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 VIL-bijdragen
neemt toe in zowel nationale als internationale conferenties. In de Vlaamse regio opteert het VIL doorgaans voor
samenwerking met andere vormings- of kennisinstellingen
voor het opzetten van kennisverspreidende events.
Daarnaast organiseert het VIL eveneens de VIL-events, dit
zijn feedbacksessies rond zeer specifieke 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 door het stimuleren van pilootprojecten de
innovatie zich sneller een weg zal banen door het
logistieke landschap.
Midden 2005 werd binnen het VIL gestart met de voorbereidingen om een pilootprojectwerking te kunnen ondersteunen. Zo werden er selectiecriteria opgesteld voor het
weerhouden van pilootprojecten, zoals aansluiting bij het
lopende VIL-onderzoek, relatief innovatiegehalte voor
Vlaanderen, bijdrage tot de concurrentiepositie van de
onderneming en relevantie van het project voor de sector.
Verder wordt ook belang gehecht aan de bereidheid van
het bedrijf om mee middelen (personeel en/of financieel) te
investeren in het pilootproject en om te gaan met verspreiding van de opgedane kennis. Het is immers de bedoeling
dat bedrijven uit de sector leren uit deze projecten en
gestimuleerd worden om zelf aan de slag te gaan met de
nieuwe concepten. Zoveel mogelijk bedrijven interesseren

voor en betrekken bij de invoering van nieuwe concepten
blijft dan ook de belangrijkste doelstelling van deze pilootprojecten. Bij voorkeur worden projecten opgezet met
meerdere logistieke spelers.
De praktische instrumenten ontwikkeld in Strategische
Werkgroepen worden ingezet om bedrijven te ondersteunen in het beslissingsproces om over te gaan tot een
pilootproject en om de aanpak en doorvoering ervan te
vereenvoudigen. Zij hebben betrekking op zowel de
projectdefinitie en het maken van de business case als op
de aanpak en realisatie van het pilootproject. Ze dekken
met andere woorden de weg af van kennisoverdracht en
afbakening van de projectscope, over de haalbaarheidsstudie tot een gefaseerd stappenplan.

Value added
concepten

RFID in de logistiek
De strategische werkgroep RFID
werd in 2004 afgerond. De mogelijkheden en beperkingen van de
technologie, de potentiële logistieke
toepassingen, de economische en
technische haalbaarheid, de val-
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kuilen en kritische succesfactoren van het implementatieproces werden opgetekend. Best practices werden geïnventariseerd en geanalyseerd. Een handleiding werd in het
najaar 2004 opgeleverd.
In aanloop naar de pilootprojecten werd in 2005 een workshop en quick scan uitgewerkt, alsook een methodologie
voor het snel in kaart brengen van de technische en
economische haalbaarheid. In een proof of concept wordt
gezocht naar de optimale technische uitvoering voor het
specifieke RF-project met ondermeer de keuze van tags
en readers, van meetpunten en bevestigingsplaatsen
voor de tags, van haalbare snelheden, integratiemogelijkheden, ... Vervolgens wordt de piloot opgestart en wordt
de werking opgevolgd, gerapporteerd, geanalyseerd en
bijgestuurd.

ren op welgedefinieerde goederenstromen. Het betreft de
invoering van RF-tags bij logistieke dienstverleners, die
door een efficiëntere goederenafhandeling en door de bijkomende informatieverstrekking inzake tracking & tracing
zich sterker op de markt wensen te profileren. Bij de afbakening van de projectscope, de keuze van de technologie,
de haalbaarheidsstudie, de kennisoverdracht, het opzetten
van de verschillende testen, werd een beroep gedaan op
de VIL ondersteuning.
Vandaag beschikt het VIL over de nodige kennis en expertise om verladers en logistieke dienstverleners te
begeleiden in de sensibilisering, projectdefinitie en het
opstarten van pilootprojecten met RFID.

Consolidatie

Initiatiefase en behoefte analyse:
workshop

FIGUUR 4

Vooranalyse

STAPPENPLAN - PILOOTPROJECTEN

Proof of Concept

Piloot

Evaluatie

Praktische uitvoering

Haalbaarheidsanalyse

Analyse

Conceptfase: Quickscan

Concreet werd van start gegaan met een eerste cluster van
bedrijven die met de technologie wensen te experimente-
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Binnen de strategische werkgroep
ketenconsolidatie worden eveneens
zeer concrete instrumenten ontwikkeld om deze samenwerkingsvorm
inzake inboundstromen te ondersteunen. Via een workshop worden
Partnerships
kandidaat partners geïdentificeerd en
gesensibiliseerd voor de samenwerking. Een quick scan brengt op korte termijn het high
level potentieel naar boven. Vervolgens ondersteunt een
ROI calculator op meer gedetailleerd niveau de financiële
voordelen die te halen zijn in aankoop-, voorraad-, transport- en warehousingconsolidatie. Dit voordeel wordt
berekend voor de cluster en vertaald naar elke individuele
speler.
Voor een sectoriële cluster van 4 bedrijven werd deze
haalbaarheidsstudie reeds positief afgesloten.
Ook voor samenwerkingsverbanden tussen logistieke
dienstverleners (Collaboratieve Netwerken) en tussen
verladers met gemeenschappelijke distributiekanalen
(Distributieconsolidatie) zijn beslissingsinstrumenten
beschikbaar.

OPDRACHTEN

3

Doorbraakprojecten
Naast de hoofdactiviteit van kennisontwikkeling en- verspreiding en van pilootprojecten, wil het VIL ook een
beperkt deel van de resources toewijzen aan
“Doorbraakprojecten”. 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 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 deze “visionaire” projecten wil het VIL Vlaanderen
sterker positioneren als logistieke regio.

In 2005 werd het doorbraakproject “Kraanschip” of
“Varend ponton met kraan” opgestart. Dit concept laat toe
dat de superstructuur (kraan) voor de binnenvaart gedeeld
wordt, hetzij in een regio in het hinterland, hetzij in de
haven. De vaste kost van de investering wordt hierdoor
gespreid of zelfs gevariabiliseerd. Ook subsidiemogelijkheden worden niet uit het oog verloren. 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. Het VIL wil de verschillende varianten van
dit innovatief concept in kaart brengen en hun technische
en economische haalbaarheid voor Vlaanderen verder
bestuderen.

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

•

•
•

relevantie van de resultaten/bevindingen voor de
logistieke sector, uitgedrukt in draagwijdte (uitsluitingscriterium);
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 2005 werden volgende projecten afgerond in het kader
van contractonderzoek:
Het belang van Brussels Airport als logistiek
platform, in opdracht van BIAC
Deze studie, waarvan de resultaten in juni 2005 aan de
pers werden voorgesteld, evalueerde de rol van Brussels
Airport als logistieke gateway voor Vlaanderen. Binnen het
kader van deze opdracht werd de luchthaven van
Brussels Airport ook vergeleken met een aantal andere
toonaangevende internationale luchthavens op gebied
van luchtvracht. Er werden zes strategische randvoorwaarden gedefinieerd die noodzakelijk zijn voor de
uitbouw van Brussels Airport en onderdeel zullen moeten
uitmaken van het strategisch totaalplan om van Brussels
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Airport een sterk internationaal luchtvrachtplatform te
maken en om het competitief voordeel voor logistiek
Vlaanderen te vergroten. De zichtbare resultaten van deze
BIAC-cargostrategie zullen er dan moeten zijn tegen eind
2008, het moment waarop DHL zijn Europese hub tot een
regionaal distributiecentrum zal omvormen.

Strategische studie van de havenarbeid in de
Vlaamse havens vanuit logistiek perspectief,
in opdracht van CEPA.
Dit onderzoek stelde zich tot doel om de huidige en toekomstige rol van havenarbeid in de Vlaamse havens te
evalueren in het licht van de troeven van Vlaanderen als
vooraanstaande logistieke regio. Het uitgangspunt hierbij
was dat de Vlaamse havens alle kansen moeten krijgen
om zich verder te ontplooien in goederenoverslag en
logistieke activiteiten. Daarom werd in deze studie op
basis van een gedegen analyse van de marktontwikkelingen in de Vlaamse havens en een benchmarking van
bestaande havenarbeidssystemen, het huidige havenarbeids- en aanwervingssysteem in de Vlaamse havens
kritisch geanalyseerd om te komen tot een reeks aanbevelingen, operationeel en strategisch van aard. De
voorgestelde aanbevelingen worden binnen de havengemeenschap verder besproken en zullen in de loop van
2006 publiek worden gemaakt.

Paperless Customs Business Case, in opdracht
van de Administratie der Douane & Accijnzen
van de FOD Financiën
De Belgische administratie der Douane & Accijnzen gaat
op 1 september 2006 van start met de invoering van
Paperless Douane & Accijnzen (PLDA). Deze stap kadert
binnen Europese plannen om de Douane in de verschillende lidstaten verder te moderniseren en aan elkaar
te koppelen. Voor Belgische bedrijven die nu al het Sadbel
systeem gebruiken voor hun douaneaangiften zal de
overstap naar PLDA trouwens een verplichting zijn bij de
invoering ervan. De overige bedrijven hebben nog enkele
jaren om zich voor te bereiden op de overstap, maar zullen dit op termijn ook moeten doen. Het VIL onderzocht de
impact van de invoering van PLDA (fase1) op het bedrijfsleven in België. Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld, op
basis waarvan de belangrijkste kosten en baten van de
invoering van PLDA in kaart werden gebracht voor het
bedrijfsleven. Aan deze vragenlijst werd een berekeningsmodel gekoppeld dat voor elk individueel bedrijf de
business case doorrekende en de bedrijven een discounted
cash flow analyse voor de komende 5 jaar presenteerde.
Een representatieve steekproef van bedrijven werd
individueel begeleid voor het invullen van de vragenlijst en
het maken van de berekeningen. Daarnaast werd op de
VIL-portal de vragenlijst online geplaatst en aan het
berekeningsmodel gekoppeld voor alle bedrijven die de
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berekening zelf wensten uit te voeren. De geconsolideerde resultaten van de business case, die op 22 december
2005 aan de pers werden voorgesteld in aanwezigheid
van Hervé Jamar, staatssecretaris voor modernisering van
de Financiën en de strijd tegen de fiscale fraude en Noël
Colpin, administrateur van Douane en Accijnzen, wezen uit
dat er voor de meeste bedrijven een positief resultaat zal
zijn bij de invoering van PLDA.

Verder werden in 2005 volgende projecten opgestart in
het kader van contractonderzoek :
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. In een inleidende inventarisatiefase worden concrete initiatieven en ideeën hieromtrent in
kaart gebracht. Hieruit worden voor palletvervoer via de
binnenvaart een aantal kansrijke sectoren afgelijnd,
waaronder o.a. de bouwsector. De behoeften van deze
sectoren worden afgetoetst met een marktbevraging.
Deze behoefteanalyse brengt de veelbelovende toepassingsdomeinen naar boven. Momenteel wordt een concept uitgewerkt met een aantal Regionale Watergebonden
Distributiecentra (RWDC’s) verspreid over Vlaanderen die
via de binnenvaart beleverd worden en van waaruit hoofdzakelijk via wegtransport de fijndistributie gevoed wordt.
Een bedrijfseconomische kosten-batenanalyse moet de
haalbaarheid aantonen. Vooral in de sector van de bouwmaterialen en de fast moving consumer goods (FMCG)
blijkt er een concrete interesse te bestaan voor het vervoer
van pallets via de binnenvaart. Er wordt getracht de
RWDC’s te localiseren in de buurt van grote steden om
ook de stadsbevoorrading vanuit deze distributiecentra te
organiseren. Dit project zal leiden tot een geïntegreerd
logistiek distributieconcept dat de opdrachtgever in staat
stelt om haar beleid hierop toe te spitsen. De resultaten
van deze studie worden tegen eind april 2006 verwacht.

Onderzoek naar de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van de luchthaven Oostende
op het gebied van het vrachtvervoer in opdracht
van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Personenvervoer en Luchthavens
Het VIL startte in oktober 2005 met een studie over de
potentiële ontwikkeling van de luchthaven van Oostende.
Deze studie focust op het vrachtvervoer van de luchthaven
en dit vanuit een geïntegreerde logistieke benadering en
met aandacht voor eventuele synergieën met de zeehavens Oostende en Zeebrugge enerzijds en de lucht-

haven van Zaventem anderzijds. Inbegrepen in de analyse
is de vergelijking (benchmarking) van de luchthaven van
Oostende met een representatieve steekproef van internationale luchthavens vanuit logistiek perspectief. Op
basis van de analyse zullen er aanbevelingen geformu-
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leerd worden met betrekking tot de logistieke functie en
de groeimogelijkheden van de luchthaven van Oostende.
De resultaten van deze studie worden tegen eind mei
2006 verwacht.

Promotie
Het groeiend belang van logistiek voor de verdere economische ontwikkeling van Vlaanderen en voor de
samenleving in Vlaanderen in het algemeen is meer dan
ooit een frequent onderwerp in het publiek debat.
Alhoewel Vlaanderen over een ruime waaier van logistieke troeven beschikt bestaat er vaak een onbegrijpelijke
terughoudendheid om deze unieke positie in binnen- en
buitenland te promoten.
Gelukkig zijn we er verder in geslaagd om deze boodschap van uitmuntende logistieke regio in Europa op een
eenduidige manier op diverse events te brengen.

Overdreven optimisme is echter uit den boze en daarom
moeten we waakzaam blijven. Alhoewel de meest recente
cijfers van Cushman & Wakefield (februari 2006) aantonen
dat onze positie binnen Europa als distributieland voorlopig
zeer sterk blijft, constateren we dat onze voorsprong in
sommige domeinen minder duurzaam is. Met de groeiende
investeringsgolf van bedrijven uit bijvoorbeeld China, India
en Brazilië die op zoek zijn naar exportmarkten in Europa
kan de logistieke sector in Vlaanderen een significante bijdrage blijven leveren aan de toegevoegde waarde in de
regio met bovenal meer directe en indirecte werkgelegenheid. Een VIL studie met de concrete macro-economische
cijfers van logistiek Vlaanderen zal in 2006 beschikbaar zijn.

Convenant met FIT
In samenspraak met FIT (Flanders Investment and Trade)
promoten we continu de kerncompetenties van
Vlaanderen als “Gateway to and from Europe” bij belangrijke buitenlandse verladers en logistieke dienstverleners.
We ondersteunen FIT dossiers of andere relevante partijen door hen actief te begeleiden bij hun vestiging in
Vlaanderen en/of bij hun zoektocht naar een geschikte
logistieke partner. Uit een recente VIL-studie blijkt immers
dat reeds 400 EDC’s in onze regio gevestigd zijn dankzij
onze uitzonderlijke en unieke know-how, ligging en infrastructuur. Deze uitgebreide logistieke troeven worden
tijdens internationale seminars, workshops en congressen

benadrukt waardoor “Flanders Logistics” op de wereldkaart wordt gezet.
Tijdens het voorbije jaar participeerde het VIL in belangrijke
missies naar India en Brazilië waar samen met FIT, de
logistieke actoren en tal van logistieke bedrijven een
duidelijk en consistent verhaal rond de “unique value
proposition” van Vlaanderen werd gebracht. Concreet
werd in India een “memorandum of understanding”
getekend tussen VIL en CII-IL (Confederation of Indian
Industries - Institute for Logistics) waardoor commerciële
en researchcontacten gelegd werden.
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Onze samenwerking met FIT beperkt zich niet tot het aantrekken van uitbreidingsprojecten of nieuwe investeringen
in of uitbreidingen van logistieke operaties in Vlaanderen.
Voorlopige cijfers van 2005 tonen overigens aan dat significant meer logistieke investeringsdossiers in Vlaanderen
werden afgerond ten opzichte van 2004. Ook de Vlaams
Economische vertegenwoordigers in het buitenland
worden ondersteund via opleidingsprogramma’s van het
VIL of via specifieke informatie over de logistieke trends en
sectorontwikkelingen.
Ook bij bezoek van buitenlandse delegaties of gespecialiseerde pers doet men vaak een beroep op de logistieke
know-how van het VIL.

Naast deze traditionele activiteiten van promotie hebben
we in het najaar een gedurfd initiatief ondernomen om in
samenwerking met NDL (Nederland Distributieland) een
seminarie te organiseren rond de gemeenschappelijke
troeven van de Rijn-Schelde Delta.
Ook in de toekomst zullen we de buitenlandse promoactiviteiten verder stimuleren. Wij wensen een formule te
ontwikkelen waarbij onze leden en de logistieke actoren
samen met de logistieke steun van FIT in het buitenland
roadshows organiseren. Hierdoor zal onze doelgroep
meer selectief zijn en daardoor vooral daadwerkelijk
geïnteresseerden aanspreken.

Vlaams Logistiek Platform
Het communiceren en verkopen van onze troeven en
logistieke concepten gebeurt nu voor het eerst eenduidig
door alle infrastructuuractoren en vertegenwoordigers van
de transportmodi die actief zijn in het logistieke gebeuren
in Vlaanderen. Deze uniforme aanpak is het resultaat van
een nieuw virtueel orgaan “Het Vlaams Logistiek Platform”
(VLP) waarin alle actoren samenwerken om een kwalitatief
boeiend en geïntegreerd betoog rond de troeven van
Vlaanderen te genereren. Het VIL mag zichzelf als één van
de initiatiefnemers van dit platform beschouwen.

virtueel orgaan heeft het VIL zijn platformfunctie kunnen
bewijzen door overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en bovenal alle logistieke actoren (havens,
luchthavens, binnenvaart, spoorwegen en short sea
shipping) samen te brengen teneinde een gemeenschappelijke presentatie en promotiefilm te produceren met
financiële bijdrage van alle betrokkenen.

Het VLP heeft zijn duurzaamheid verder uitgebouwd via
regelmatige werkvergaderingen waar de uniforme aanpak
op het stuk van promotie werd uitgediept. Binnen dit

Zonder overdrijven mogen we stellen dat dit initiatief uniek
is in Vlaanderen doordat alle logistieke belanghebbenden
actief participeren en zich betrokken voelen.

Dit platform wordt nu ook gebruikt om de buitenlandse FIT
initiatieven te bespreken en op elkaar af te stemmen.

Nazorg en beleidsondersteuning
Tijdens onze bezoeken aan logistieke bedrijven dragen we
bij aan het formuleren van een breed gedragen logistieke
visie. Enerzijds krijgen we een beter beeld van wat logistiek
Vlaanderen te bieden heeft aan competenties en innovatieve activiteiten. Anderzijds geven we voorlichting en
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adviezen aan het bedrijfsleven over het belang van onze
sector voor Vlaanderen. We denken mee over strategische
oplossingen en uiteraard bieden we onze diensten aan als
experten voor logistieke projecten zoals elders in dit document vermeld.
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Nevenopdrachten
Naast de twee hoofdopdrachten kan het VIL nog een aantal realisaties binnen haar nevenopdrachten voorleggen voor 2005.

VIL-Mail
De VIL-Mail is de nieuwsbrief van het VIL. In 2005 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 vaste rubrieken over het
lopend onderzoek, de promotie activiteiten, 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, de nieuwsbrief, 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 rapport met de bedrijfsresultaten
vergeleken met de volledige of een deel van
de steekproef. Uit de statistieken blijkt dat de pagina’s van
de nieuwsbrief het meest geraadpleegd wordt door de
websitebezoekers. In het totaal werden 170.219 pagina’s

van de website geconsulteerd (zie grafiek 1) en waren er
1.120.573 hits op www.vil.be. Ten opzichte van 2004 is er
een toename van meer dan 90% van het websiteverkeer.
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Bezochte pagina’s per maand:
De VIL-Portal is een met paswoord en login beveiligde
website die toegankelijk is vanop de publieke website. De
gebruikte portaaltechnologie behoort tot één van de
meest geavanceerde in zijn soort op dit ogenblik. De VILPortal dekt verschillende functionaliteiten af. Vooreerst
heeft elk VIL-lid toegang tot de kennisbibliotheek met studies, 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.

De VIL-Portal is sterk gericht op interactie met de bezoeker. Alle projecten hebben een projectkamer op de VILPortal 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.

BEZOCHTE PAGINA’S PER MAAND

GRAFIEK 1
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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 het agenda staan. De focus ligt hierbij
vooral 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 VILmedewerkers. Door de indienstname van een Account
Manager Research halverwege 2005 zijn deze contacten
nog geïntensifieerd.
In 2005 werd gestart met de implementatie van een CRMsysteem voor een professioneel en efficiënt beheer en
opvolging van de contacten, meetings, events, projecten
en bezoeken.

Internationale netwerk
Ook aan het internationale netwerk wordt gewerkt, weliswaar meer opportuniteitsgedreven. Dikwijls worden de
contacten gelegd in het kader van een buitenlandmissie.
Zo werd een partnership afgesloten met het CII-IL
(Confederation of Indian Industries - Institute for Logistics)
in het kader van de Prinselijke missie naar India.
Een meer structurele samenwerking loopt tussen het VIL
en de Waalse alter ego, Le Cluster Transport & Logistique
Wallon enerzijds en de Nederlandse collega’s Nederland
Distriebutieland (NDL) anderzijds. Kennisuitwisseling en
het gezamenlijk opzetten van events zijn de belangrijkste
doelstellingen van deze partnerships. De Rijn-Schelde
Delta conferentie van 11 oktober was een mijlpaal in de
samenwerking VIL-NDL.

Vlaams Logistiek Kenniscentrum
In 2005 heeft het VIL met de steun van het IWT het VLOK
(Vlaams Logistiek Kenniscentrum) opgestart als een virtueel kenniscentrum voor de Logistiek met als partners
alle publieke onderzoeksinstellingen die een werkelijke
bijdrage leveren tot de creatie van logistieke kennis 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.
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 bedrijfswereld 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. VIScollectief 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.
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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.
Twee nieuwe functies werden toegevoegd aan de organisatie, en dit in het licht van de researchstrategie voor de
volgende jaren. Zo werd de functie Account Manager
Research gecreëerd met als voornaamste doelstelling de
projectwerking van het VIL op de sporen te zetten.
Aangezien de Account Manager Research sterk betrokken
is in het contactenbeheer en het opzetten van partner-

ships, werd geopteerd om hem te laten rapporteren aan
het directiecomité.
Daarnaast werd de organisatie uitgebreid met een
Solutions Implementation Manager. Deze functie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de VIL-pilootprojecten.
Wegens het belang van de piloot- en doorbraakprojecten
voor het VIL in de komende jaren hebben we voor de
invulling van beide functies gekozen voor logistieke
deskundigen met een ruime ervaring.

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.
Het mandaat van de eerste bestuurders van het VIL liep
af na de Algemene Vergadering van 23 mei 2005. Op
diezelfde jaarvergadering werden nieuwe bestuurders
voor de leden-bedrijven en de leden-kennisinstellingen
verkozen voor een termijn van vier jaar. Binnen haar
schoot heeft de RvB een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangeduid.

Voor de kennisinstellingen:
• Prof. Dr. ir. Dirk Cattrysse (Katholieke Universiteit
Leuven)
• Prof. Dr. Gerrit Janssens (Universiteit Hasselt)
• Prof. Dr. ir. Ann Vereecke (Vlerick Leuven Gent
Management School), ondervoorzitter
• Prof. Dr. Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen,
ITMMA)
Voor de bedrijven:
• Dhr. Koen Gouweloose (DHL)
• Dhr. Dirk Lannoo (Katoen Natie),
• Dhr. Ivo Marechal (Groep H.Essers)
• Dhr. Danny Van Himste (Christian Salvesen), voorzitter
Voor de Vlaamse Regering:
• Dhr. Peter Heller (Kabinet Innovatie)
• Mevr. Veerle Huygens (FFIO-FIT)
• Dhr. Antoon Soete (Kabinet Economie)
• Mevr. Angeline Van Den Rijsse (Kabinet Mobiliteit)
Waarnemer voor de overheid:
• Dhr. Bernard De Potter (IWT)
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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 Algemeen Directeur het recht de
Algemene Vergaderingen bij te wonen, uiteraard slechts
met raadgevende stem.

Op de Algemene Vergadering van 23 mei 2005 waren 13
stemgerechtigde statutaire leden aanwezig.

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 voor de tweede maal samengeroepen op 7 maart 2005.
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Verkorte balans en resultatenrekening
VERKORTE BALANS 2005

TABEL 8

ACTIVA

PASSIVA
268.802,38 €

VASTE ACTIVA
Installaties; machines en uitrusting

665,72 €

1.816.578,79 €

Schulden op ten hoogste één jaar
Leveranciers

420.132,50 €

Meubilair en rollend materieel

149.547,58 €

Belastingen

23.135,42 €

Overige materiële vaste activa

102.465,34 €

Bezoldigingen en sociale lasten

48.600,27 €

Borgtochten betaald in contanten

16.123,74 €

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden en bestellingen in uitvoering

Overlopende rekeningen

1.891.162,12 €

TOTAAL PASSIVA

1.324.710,60 €
74.583,33 €

8.075,00 €

Handelsvorderingen

368.149,44 €

Overige vorderingen

28.620,78 €

Geldbeleggingen

974.274,35 €

Liquide middelen

232.872,14 €

Overlopende rekeningen

Overige schulden
1.622.359,74 €

10.368,03 €

TOTAAL ACTIVA

1.891.162,12 €

Ontvangsten
De ontvangsten van dit boekjaar bestaan hoofdzakelijk (in
volgorde van grootte) uit de realisatie van projecten voor
derden (contractonderzoek), ontvangen ledenbijdragen,
de verkoop van eigen publicaties en deelname aan events
georganiseerd door het VIL, al dan niet in samenwerking

met een partner. In 2005 werden 3 strategische studies in
het kader van het contractonderzoek opgeleverd en
2 nieuwe studies opgestart. In de loop van 2005 traden
42 nieuwe leden toe. Het totale ledenaantal op
31/12/2005 bedroeg 138.

VERKORTE RESULTATENREKENING

TABEL 9

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

481.475,82 €
1.578.829,79 €
15.441,25 €
(1.503.998,45) €
(3.543,00) €
(535.520,35) €
(64.421,40) €
(435,81) €
38.110,41 €
(189,38) €

Uitzonderlijke lasten
Roerende Voorheffing

(5.748,88) €
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Uitgaven
De algemene uitgaven betreffen hoofdzakelijk werkingskosten, kosten voor kennisontwikkeling en promotie en

erelonen enerzijds en bezoldigingen en sociale lasten
anderzijds.

Prestatie-indicatoren
In het kader van haar convenant met het IWT wordt het VIL opgevolgd en bijgestuurd door het IWT op basis van een aantal prestatie-indicatoren.

PRESTATIEINDICATOREN VAN HET VIL-CONVENVANT

Oorspronkelijke
Sleutelindicatoren

Omschrijving

Aantal leden

TABEL 10

2004

2005
Plan

2005
Realisatie

Maximum aantal leden gedurende boekjaar

101

150

138

Inkomen door specifieke
kennisopbouw met bedrijven (K euro)

Inkomsten door specifieke kennistrajecten

30

30

29

Totaal inkomen door kennisopbouw
met bedrijven (in K euro) (subindicator)

Alle gefactureerde inkomsten (andere dan lidgelden)
verworven via contractonderzoek, kenniscreatie

171

275

310

4

10

9

193

250

260

5

6

6

(pilootprojecten, uitgaven, rapporten,…)
Aantal bedrijven in specifieke
kennisprojecten

Aantal bedrijven betrokken in specifieke
kennistrajecten (investering in geld/tijd/mensen)

Totaal aantal bedrijven in
kenniscreatie (subindicator)

Aantal bedrijven betrokken in strategische
werkgroepen, specifieke kennistrajecten,
contractonderzoek en studies

Strategische Werkgroepen:
aantal in parallel
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Aantal bedrijven betrokken
in Strategische Werkgroepen

Bedrijven betrokken in de werking van de
strategische werkgroep (met geld, tijd of middelen)

55

60

69

Aantal gezamelijke actviteiten
met FIT (leads, roadshows,…)

Totaal aantal activiteiten VIL-FIT

32

35

55

VIL-congres: deelnemers

Aantal deelnemers aan tweejaarlijks topevent

750

150

212

VIL-events/seminars: deelnemers

Aantal deelnemers aan events waarin
VIL actieve deelname had in de organisatie

345

250

728

Events met gevraagde
actieve bijdrage

Aantal seminaries/events waarop
VIL is gevraagd voor actieve deelname

43

50

84

Newsletter: aantal verschijningen

VIL-mail

5

4

5

Mate van zelffinanciering in %

Totaal inkomsten/totaal subsidies

22

12

42

Aantal eigen VIL-events

VIL-events met inkomstengeneratie

4

4

9

De belangrijkste prestatie-indicatoren voor het convenant
zijn:
•

Inkomsten door specifieke kennisopbouw met
bedrijven: maatstaf voor de toepasbaarheid en het
adequate karakter van de ontwikkelde concepten.

•

Aantal bedrijven betrokken in specifieke kennisprojecten: maatstaf voor het bereik van de ontwikkelde concepten.

•

Aantal bedrijven betrokken in strategische werkgroepen: maatstaf voor de aantrekkelijkheid van de
ontwikkelde concepten.
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Uit de tabel met prestatie-indicatoren blijkt dat de prestaties
van het VIL tijdens het werkingsjaar 2005 meer dan
behoorlijk waren. De participatiegraad van de sector, zowel
aan de kenniscreatie, als aan de events en seminars zijn in
stijgende lijn ten opzichte van 2004. Voor de indicator VILcongres werd in 2004 het aantal deelnemers aan het
succesvolle 26e Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres over Logistiek in Antwerpen in aanmerking
genomen. Voor 2005 werd het aantal deelnemers aan het
gezamenlijk VIL-NDL congres over de Rijn-Schelde Delta
(11/10/2005) met 212 inschrijvingen in aanmerking
genomen.

•

Aantal leden: maatstaf voor de kwaliteit van de
dienstverlening.

•

VIL-events/seminars: maatstaf voor het bereik van
de kennisdiffusie, volledig door het VIL gestuurd.

•

Totaal inkomen door kennisopbouw met bedrijven:
hiermee worden ook andere inkomstenbronnen, zoals
het contractonderzoek en de verkoop van studies en
rapporten gevaloriseerd.

Inzake specifieke kennistrajecten bij bedrijven, voornamelijk
in de vorm van pilootprojecten, was 2005 een overgangsjaar. In de loop van 2005 werd de researchstrategie verder
verfijnd om de transfer van kennisopbouw naar piloot- en
doorbraakprojecten te realiseren. Dit maakt dat in 2005,
net zoals in 2004, de aandacht vooral is uitgegaan naar
kennisopbouw en ontwikkeling van een inzetbaar
instrumentarium voor de pilootprojecten. Samen met de
doorgevoerde aanpassingen aan de organisatorische
structuur kan de eigenlijke projectwerking in 2006 van start
gaan. In dit opzicht zal 2006 gekenmerkt staan als de start
van de tweede fase van het VIL.

•

Totaal aantal bedrijven in kenniscreatie: maatstaf
voor het totaal aantal bedrijven dat op één of andere
manier met de researchactiviteiten van het VIL in aanraking is gekomen.

Een voortdurende uitdaging en aandachtspunt blijft dus het
aantal bedrijven betrokken in specifieke kennisprojecten.
Dit is immers dé maatstaf waarmee de aantrekkelijkheid
van de concepten van het VIL zal afgemeten worden.

•

Events met gevraagde actieve bijdrage: maatstaf
voor de erkenning en waardering van het VIL.

Halfjaar 2006 wordt een tussentijdse evaluatie van het VIL
uitgevoerd door het IWT. Het is niet uitgesloten dat de set
van prestatie-indicatoren zal aangepast worden aan de
veranderende omgeving waarbinnen het VIL dient te opereren. Bij de tussentijdse evaluatie zal worden nagegaan
hoe het VIL zich zal inschakelen in het nieuwe beleidskader
voor competentiepolen.
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Publicaties
VIL-Series
De VIL-Series zijn compacte en vlot leesbare rapporten
over één welbepaald actueel topic uit de logistiek.
In 2005 zijn er 8 uitgaven van de VIL-Series verschenen:
2005.001

2005.002
2005.003
2005.004
2005.005

2005.006
2005.007
2005.008

VIL-Reports
Het onderzoek aan het VIL wordt zoveel mogelijk vastgelegd in rapporten en handleidingen. In 2005 bracht het
VIL 4 rapporten op de markt:
•
•
•
•

Studie van de Vlaamse Europese Distributiecentra
Het belang van Brussels Airport als logistiek platform
PLDA, Paperless Douane en Accijnzen: business case
Handboek Logistiek samenwerken praktisch bekeken

Zowel de VIL-Series als de VIL-Reports worden te koop
aangeboden in de VIL-Webshop (www.vil.be/webshop),
uiteraard met een fikse korting voor VIL-leden.
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Horizontale samenwerking tussen logistieke
dienstverleners in Vlaanderen, februari 2005,
29 p.
Multimodaal vervoer – Knelpunten en opportuniteiten, maart 2005, 30 p.
Reverse Logistics, mei 2005, 30 p.
Postponement, juni 2005, 25 p.
Opportuniteiten in het afstemmen van vraag
en aanbod in het goederenvervoer, juni 2005,
35 p.
Intelligente supply chains, juli 2005, 32 p.
Preshipment en achterlandtransport voor
havenindustrie, september 2005, 29 p.
Make-Buy Tank Storage, oktober 2005, 25 p.
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VIL-Mail
De VIL-Mail is de tweemaandelijkse 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 2005 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. Een promotiefilm van Logistiek Vlaanderen
wordt momenteel ontwikkeld door het VIL in samenwerking met het Vlaams Logistiek Platform (VLP).

Overzicht 2005
Bezoek delegatie uit China (Shanghai) – 07/01/05 – VIL, Antwerpen
Organisatie: CEMC
Aanwezigen: 12
Seminarie “Vlaanderen als logistieke topregio” - 02/03/05 – Montreux, Zwitserland
Organisatie: FIT
Aanwezigen: 160
Seminarie “Flanders: the logistic hub of Europe” - 14/03/05 - Delhi, India
Organisatie: Belgian Economic Mission to India - FIT
Aanwezigen: 60
Seminarie “Flanders: the logistic hub of Europe” - 16/03/05 - Pune, India
Organisatie: Belgian Economic Mission to India - FIT
Aanwezigen: 80
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Seminarie “Flanders: the logistic hub of Europe” - 17/03/05 - Mumbai, India
Organisatie: Belgian Economic Mission to India - FIT
Aanwezigen: 95
Bezoek delegatie uit Japan (Prefectuur Mie) - 1/09/2005 - Havenbedrijf Antwerpen
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 10
Roadshow “Transport und Logistik Belgien“ - 21/09/2005 - Wenen
Organisatie: Wirtschaftskammer Österreich - FIT
Aanwezigen: 27
Roadshow “Transport und Logistik Belgien“ - 22/09/2005 - Linz (Austria)
Organisatie: Wirtschaftskammer Österreich - FIT
Aanwezigen: 19
Seminarie “Postponement“ - 21/11/2005 - Sao Paulo (Brazilie)
Organisatie: FIT (BRA)
Aanwezigen: 180
Seminarie “Invest in Flanders” - 21/11/2005 - Sao Paulo (Brazilie)
Organisatie: Simmons & Simmons Rebelo de Sousa - FIT
Aanwezigen: 20
Seminarie “Invest in Flanders” - 25/11/2005 - Rio de Janeiro (Brazilie)
Organisatie: FIT (BRA)
Aanwezigen: 90
Debat “Trends in logistics in Europe” - 20/12/2005 - Dublin
Organisatie: VIL
Aanwezigen: 15

Evaluatie
Het VIL heeft in 2005 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. Vooral de
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verdere ontwikkeling van het Vlaams Logistiek Platform is
zeer bemoedigend. Met een eenduidige positionering
van logistiek Vlaanderen in het buitenland door alle
actoren wordt de logistieke sector meer dan ooit op de
kaart gezet.
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VIL-events
VIL-Events zijn seminaries of workshops die integraal door
het VIL georganiseerd en voorgezeten worden. In een aan-

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

Overzicht 2005
RFID Workshop - 1/03/2005 - Antwerpen (PIVA) - VIL
Aanwezigen: 38
SCOR Benchmarking Workshop - 14/03/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 16
Workshop Logistieke Samenwerking - 15/03/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 9
Outsourcing van logistieke diensten: focus op voorraadbeheer - 21/04/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 44
Intelligente Supply Chains - 10/05/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 22
Logistieke Samenwerking - 12/05/2005 - Wilrijk - De Jachthoorn - VIL
Aanwezigen: 42
Reverse Logistics - 18/05/2005 - Antwerpen - VIL
Aanwezigen: 22
Warehouses Wanted? - 22/11/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 38
Event Hinterlandverbindingen - 23/11/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL
Aanwezigen: 32

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 16u30
tot 18u30, afgesloten met een “netwerkdrink”.

Deze VIL-Events zijn een snel en flexibel kennisdiffusiekanaal, met een minimum aan organisatorische voorbereiding en een maximum aan bereik. Dikwijls wordt
een VIL-Event georganiseerd ter gelegenheid van een
nieuwe VIL-uitgave.
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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 2005
The Value Chain Forum (Sessie 3): Outbound logistics - 22/02/2005 - Antwerpen (Kasteel van Brasschaet) - VIL, VIB, UAMS
Aanwezigen: 35
Potentieel van RFID binnen logistiek - 23/02/2005 - Antwerpen (VIL) - VIL, Business Logistics
Aanwezigen: 74
Studiedag Multimodaal Transport - 22/03/2005 - ALM Berchem - VIL, VIB
Aanwezigen: 32
Ketenconsolidatie: sessie 4 - 26/04/2005 - Antwerpen (Kasteel van Brasschaet) - VIL, VIB, UAMS
Aanwezigen: 34
Postponement als succesvolle supply chain strategie - 1/06/2005 - Vlerick Leuven Gent Management School, Campus
Gent - VIL, Vlerick Leuven Gent Management School (Gent)
Aanwezigen: 26
1 plus 1 is 3? Vlaanderen en Nederland in mondiaal logistiek perspectief - 11/10/2005 - Antwerpen (Metropolis) Nederland Distributieland NDL, VIL
Aanwezigen: 212
België Logistiek Belastingparadijs? - 17/10/2005 - Brussel - VIL, Cluster Transport & Logistique
Aanwezigen: 26

Evaluatie
In 2005 heeft de samenwerking met bestaande organisaties en opleidingsinstellingen geresulteerd in een aantal
events die niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Ruim
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meer dan 400 professionals werden hierdoor bereikt.
Hoogtepunt was ongetwijfeld de gezamenlijke organisatie
van VIL en NDL op 11 oktober in Antwerpen.
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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 2005
RFID is Ready for Immediate Deployment? - 11/01/2005 - Brussel
Organisatie: LVT/PR
Rondetafel
Aanwezigen: 10
Vehicle Tracking and Professional Telematics - 14/01/2005 - Heyzel, Brussel
Organisatie: Telematics Cluster
Presentatie: From RFID to Intelligent Supply Chains
Aanwezigen: 120
Rail meets Road II - 17/01/2005 - Brussel
Organisatie: VBO, Febiac, NMBS
Presentatie: Postponement: a unique selling proposition for our region
Aanwezigen: 325
RFID training - 19/01/2005 - Eindhoven
Organisatie: Yacht
Presentatie: RFID: Investeren in Supply Chain Efficency
Aanwezigen: 30
Port Management - 25/01/2005 - Havenhuis Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Presentatie: Manpower planning in harbours
Aanwezigen: 20
Transportbeheer voor ondernemingen - 26/01/2005 - Elewijt
Organisatie: UAMS
Presentatie: Logistieke trends in Vlaanderen, Globalisatie in de logistiek
Aanwezigen: 15
West-Poort - 2/02/2005 - Oostende
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen
Presentatie: Postponement: Een " unique selling proposition"
Aanwezigen: 250
IAPH 6th Asia Oceania Regional Meeting - 2/02/2005 - Teheran
Organisatie: IAPH - International Association of Ports and Harbors
Presentatie: The logistics role of the ports in Flanders
Aanwezigen: 90
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SBM - Cursus: Optimale kostprijsbeheersing in uw magazijn - 14/02/2005 - Drongen
Organisatie: SBM Stichting Bedrijfsmanagement, VIL
Presentatie: Procesanalyse en optimalisatie
Aanwezigen: 10
Opleiding Distributielogistiek 2004-2005 - 15/02/2005 - VIB-PICS Wilrijk
Organisatie: VIB, PICS Belgium vzw
Presentatie: Keuze van transportmodi
Aanwezigen: 15
Transport en Logistics Forum 2005 - 15/02/2005 - Brussel
Organisatie: Lawfort
Presentatie: Postponement: a Unique Selling Proposition
Aanwezigen: 70
Opleiding Distributielogistiek 2004-2005 - 22/02/2005 - ALM, Berchem
Organisatie: VIB, PICS Belgium vzw
Presentatie: Toekomst van distributielogistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 8
Middagen van de Mobiliteit - 22/02/2005 - Brussel
Organisatie: FOD Mobiliteit
Presentatie: Het VIL: Doelstellingen en Werking
Aanwezigen: 30
Keynote spreker Antwerp Breakfast Club - 24/02/2005 - Antwerpen
Organisatie: Antwerp Breakfast Club
Presentatie: De unique value proposition van Vlaanderen
Aanwezigen: 25
European education program IARW (International Association of Refrigerated Warehouses) - 28/02/2005 - Brussel
Organisatie: IARW
Presentatie: RF-tags for Smart Logistics
Aanwezigen: 70
European education program IARW (International Association of Refrigerated Warehouses) - 1/03/2005 - Brussel
Organisatie: IARW
Presentatie: RFID systems
Aanwezigen: 30
AIDC dagen - 8/03/2005 - Arnhem NL
Organisatie: Mikrocentrum
Presentatie: RFID: Investeren in Supply Chain Efficiency
Aanwezigen: 100
Opleidingsonderdeel Transport en Logistics - 17/03/2005 - Centrum voor Industrieel Beleid - Leuven
Organisatie: Centrum voor Industrieel Beleid
Presentatie: De brug tussen verkeerskunde en Supply Chain Management
Aanwezigen: 25
International DCE Event - 17/03/2005 - Zaventem
Organisatie: DCE Consultants
Presentatie: De unique value proposition van Vlaanderen
Aanwezigen: 10
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RUN4LES, Oxygen for Logistics - 18/03/2005 - Jachthoorn, Kontich
Organisatie: Alpha-Logic, SAP Belgium
Presentatie: Beyond ERP Why LSPs and their industry partners need to create better integrated adaptive supply chains
Aanwezigen: 45
SCOR-workshop - 22/03/2005 - Groot-Bijgaarden
Organisatie: IBS Belgium
Presentatie: Benchmarking met SCOR in Vlaanderen
Aanwezigen: 25
Multimodaal transport - 22/03/2005 - Wilrijk
Organisatie: PICS Belgium vzw, VIB
Presentatie: Afstemmen van vraag en aanbod
Aanwezigen: 25
Keynote spreker Lions Antwerpen-Zuid - 22/03/2005 - Merksem
Organisatie: Lions Antwerpen Zuid
Presentatie: De unique value proposition van Vlaanderen
Aanwezigen: 25
Opleiding Distributielogistiek 2004-2005 - 12/04/2005 - Berchem
Organisatie: VIB, PICS Belgium vzw
Presentatie: Logistieke trends in Vlaanderen
Aanwezigen: 8
RFID Workshop - 13/04/2005 - Mortsel
Organisatie: Agfa Gevaert NV
Presentatie: RFID Technology
Aanwezigen: 25
CRM seminarie - 18/04/2005 - Zellik
Organisatie: Roularta Seminars
Presentatie: The use of CRM at VIL
Aanwezigen: 45
Vlaanderen logistiek en manufacturing - 19/04/2005 - Diamant Building, Brussel
Organisatie: CxO
Presentatie: Postponement in Vlaanderen
Aanwezigen: 42
Expertmeeting Ruimtelijke ontwikkeling als internationaal concurrentievoordeel - 26/04/2005 Ministerie van VROM, Den Haag
Organisatie: Ministerie van VROM
Presentatie: Discussiebijdrage
Aanwezigen: 32
Netwerken en Netwerkapplicaties - 26/04/2005 - Kortrijk
Organisatie: KULAK
Presentatie: RFID technologie
Aanwezigen: 45
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Using telematics and real time data management for optimising transportation networks - 27/04/2005 - Amsterdam
Organisatie: Eye for Transport
Presentatie: From RFID to Intelligent Supply chains
Aanwezigen: 74
Dag van de Inkoop en Logistiek - 28/04/2005 - ICC,Gent
Organisatie: VIB
Presentatie: Benchmarking Logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 250
Masteropleiding MIT (Multimedia en Informatietechnologie) - 3/05/2005 - Kortrijk
Organisatie: Hogeschool West-Vlaanderen
Presentatie: RFID technologie
Aanwezigen: 40
RFID college - 12/05/2005 - Woerden NL
Organisatie: Philips (NL)
Presentatie: RFID for a smart world
Aanwezigen: 120
Transportconferentie - 26/05/2005 - AWZ Brussel - Hendrik Conscience gebouw – Hadewijchauditorium
Organisatie: AWZ / VNA
Presentatie: Multimodaal vervoer; samenwerking in logistiek; transport in een logistiek kader
Aanwezigen: 110
Samenwerking tussen logistieke dienstverleners - 26/05/2005 - Min. Vlaamse Gemeenschap Brussel
Organisatie: Ernst & Young Tax Consultants, Vlaamse Gemeenschap
Presentatie: VIL samenwerkingsroadmap
Aanwezigen: 200
Transportconferentie Multimodaal vervoer - 26/05/2005 - Brussel
Organisatie: Administratie Waterwegen en Zeewezen
Presentatie: Multimodaal vervoer in Vlaanderen
Aanwezigen: 120
ECR congres: Consumenten in zicht - 8/06/2005 - Bussum (NL)
Organisatie: ECR Nederland
Presentatie: RFID zelf implementeren
Aanwezigen: 45
Masterclass Supply Chain Management - 10/06/2005 - Kasterlee
Organisatie: VIB
Presentatie: European Logistics
Aanwezigen: 8
Paperless Customs - 13/06/2005 - Europese Commissie Brussel
Organisatie: Europese Commissie (Brussel)
Presentatie: Paperless Customs Business Case
Aanwezigen: 40
6th Annual European Technology Summit - 21/06/2005 - Amsterdam
Organisatie: Eye for Transport
Presentatie: Shifting from RFID to Intelligent Supply Chains
Aanwezigen: 95
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GPS voor Ondernemingen - 24/06/2005 - Leuven - Vlerick Leuven Gent Management School
Organisatie: Flanders District of Creativity vzw
Presentatie: Trends in goederenmobiliteit - brainstorm
Aanwezigen: 40
Logistieke samenwerking - 24/06/2005 - Stresa (Milaan)
Organisatie: ELUPEG
Presentatie: VIL roadmap
Aanwezigen: 75
Reverse logistics - 28/06/2005 - Amsterdam
Organisatie: Reverse Logistics Association
Presentatie: A framework for reverse logistics
Aanwezigen: 230
Business in a European Context - Marquette University EMBA - 30/06/2005 - Havenbedrijf Antwerpen
Organisatie: Universiteit Antwerpen
Presentatie: Logistics and physical distribution
Aanwezigen: 40
Het belang van Brussels Airport als logistiek platform - 30/06/2005 - Brussel
Organisatie: SERV
Presentatie: Voornaamste bevindingen van de VIL-studie
Aanwezigen: 24
Consumenten in zicht - 8/07/2005 - Bussem NL
Organisatie: ECR Nederland
Presentatie: RFID zelf implementeren
Aanwezigen: 45
Rondetafel Transport en Logistiek - 14/07/2005 - Antwerpen
Organisatie: KMO-insider
Presentatie: Belang van logistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 10
Logistiek in West-Vlaanderen - 5/09/2005 - Resoc Ieper
Organisatie: RESOC Westhoek
Presentatie: Logistiek in West-Vlaanderen
Aanwezigen: 60
Examencommissie - 9/09/2005 - Brugge
Organisatie: GOM West-Vlaanderen
Presentatie: Logistiek Vlaanderen
Aanwezigen: 8
Multimodale Dag 2005 - 14/09/2005 - Haven Genk
Organisatie: Logistiek Forum Limburg
Presentatie: Postponement
Aanwezigen: 80
LogforLim Multimodale dag - 14/09/2005 - Genk
Organisatie: Logistiek Forum Limburg
Presentatie: Het belang van de gateways voor Vlaanderen
Aanwezigen: 85
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Port Management - 14/09/2005 - Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Presentatie: Manpower Planning in ports
Aanwezigen: 25
CSCMP Benelux Roundtable - 15/09/2005 - Eindhoven
Organisatie: Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP
Presentatie: Panel
Aanwezigen: 12
Vlaanderen Logistiek 2005 - 20/09/2005 - Edegem
Organisatie: Top Ontmoetingen, De Lloyd
Presentatie: Inleiding, Belang van toegevoegde waarde
Aanwezigen: 88
Rijn Schelde Delta samenwerking - 21/09/2005 - Bergen op Zoom (NL)
Organisatie: Buck Consultants International (Nijmegen)
Presentatie: Verwoorden van VIL standpunten en ervaringen
Aanwezigen: 14
GPS voor Ondernemingen - 22/09/2005 - Brussels Event Brewery
Organisatie: Flanders District of Creativity vzw
Presentatie: Topprioriteiten - mobiliteit in 2015
Aanwezigen: 120
RFID college - 22/09/2005 - Woerden NL
Organisatie: Philips (NL)
Presentatie: RFID for a smart world
Aanwezigen: 120
Meise Westrode Bedrijvenpark - 26/09/2005 - Zellik
Organisatie: Haviland
Presentatie: Logistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 30
Seine-Nord project - 28/09/2005 - FIT Brussel
Organisatie: FIT (Brussel)
Presentatie: Logistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 60
Draadloze technologieen - 28/09/2005 - Brussel
Organisatie: MediaNet Vlaanderen
Presentatie: RFID for a smart world
Aanwezigen: 42
How to improve the position of our region in European Logistics - 5/10/2005 - Luik
Organisatie: Meuse Rhine Triangle
Presentatie: The importance of know-how in European Logistics
Aanwezigen: 45
RFID colloquium - 6/10/2005 - Antwerpen
Organisatie: Zetes Group
Presentatie: Waarom is kennis zo belangrijk voor de logistiek?
Aanwezigen: 78
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Integrated Logistics - 7/10/2005 - Antwerpen
Organisatie: ITMMA
Presentatie: European Logistics
Aanwezigen: 42
Master in Supply Chain Management - 8/10/2005 - Gent
Organisatie: Vlerick Leuven Gent Management School (Gent)
Presentatie: European Logistics
Aanwezigen: 24
Samenwerking tussen logistieke dienstverleners - 13/10/2005 - SAV Gent
Organisatie: SAV
Presentatie: Logistieke partnerships/Red Line case
Aanwezigen: 15
Masteropleiding - cursus Integrated Logistics - 14/10/2005 - ITMMA
Organisatie: ITMMA
Presentatie: Transport Management
Aanwezigen: 40
Samenwerking tussen logistieke dienstverleners - 16/10/2005 - Antwerp Expo
Organisatie: EU Matching
Presentatie: Sleeping with the enemy as a survival strategy in logistics
Aanwezigen: 150
Beurs voor Transport en Logistiek - 18/10/2005 - Antwerpen
Organisatie: Easyfairs
Presentatie: Het belang van gateways voor Vlaanderen
Aanwezigen: 65
CSCMP annual conference - 24/10/2005 - San Diego
Organisatie: CSCMP
Presentatie: Postponement as a succesful supply chain strategy
Aanwezigen: 150
Postponement - 28/10/2005 - Brugge
Organisatie: GOM West-Vlaanderen
Presentatie: Postponement in Vlaanderen
Aanwezigen: 58
Vergelijkend mondeling examen - 29/10/2005 - Brugge
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen
Presentatie: Logistieke sector en internationalisering
Aanwezigen: 6
Inkooptechnieken - 14/11/2005 - Gent
Organisatie: Syntra west VZW
Presentatie: Early supplier involvement and total cost of ownership
Aanwezigen: 18
International meeting of Supply Chain Managers - 15/11/2005 - Solvay, Brussel
Organisatie: Solvay
Presentatie: Future Trends in European Logistics
Aanwezigen: 25
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Vervoerslogistieke werkdagen - 17/11/2005 - Bovendonk, Hoeven
Organisatie: Vervoerslogistieke Werkdagen
Presentatie: Partnerships, EDC-studie, Matching Vraag & aanbod, Hinterlandverbindingen
Aanwezigen: 60
RFID - 24/11/2005 - Boom
Organisatie: PHI Data
Presentatie: RF-tags for a smart world: Introduction RFID technology
Aanwezigen: 130
Logistiek- een hoofdrolspeler bij economische uitbreiding - 24/11/2005 - Febetra, Brussel
Organisatie: Febetra
Presentatie: De unique selling proposition van onze regio voor logistiek
Aanwezigen: 80
BIVEC-GIBET Transport Research Day 2005 - 30/11/2005 - Universiteit Hasselt, Diepenbeek
Organisatie: BIVEC-GIBET
Presentatie: Session chair Logistics
Aanwezigen: 85
Transport Management Expert Session 2005 - 1/12/2005 - Eindhoven
Organisatie: TNT Benelux & Multi Country Logistics
Presentatie: Globalisation and trends in Logistics
Aanwezigen: 170
The Visibility imperative. Beyond the hype of RFID - 7/12/2005 - SAP Lounge, Brussel
Organisatie: Unisys
Presentatie: From RFID to Intelligent Supply Chains
Aanwezigen: 35
Port logistics - 7/12/2005 - APEC, Antwerpen
Organisatie: APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center
Presentatie: Flanders, a logistic hub for Europe
Aanwezigen: 45
CRB vergadering over transport en logistiek - 19/12/2005 - CRB, Brussel
Organisatie: CRB - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Presentatie: Logistiek in onze regio
Aanwezigen: 8
A12 Business Club ontbijtcauserie - 22/12/2005 - Gazet van Antwerpen
Organisatie: A12 Business club
Presentatie: Logistiek in Vlaanderen
Aanwezigen: 82

Evaluatie
Het VIL werd meer dan 90 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 continue professionalisering hebben VIL-medewerkers deelgenomen aan seminars, opleidingen,
colloquia, studiedagen gedurende het jaar 2005.

Meetings met bedrijven en actoren
Het VIL heeft gedurende het jaar 2005 een aantal ontmoetingen gehad met bedrijven, experts en actoren uit het
logistieke landschap. Hiernavolgend vindt u een chronologische lijst van de meetings, met vermelding van de naam

en het thema van de bespreking. Vergaderingen over
investeringsdossiers werden niet in deze lijst opgenomen,
gezien hun vertrouwelijk karakter.

67

JAARVERSLAG 2005

VIL © 2006

Overzicht 2005
Kennismaking
Met de volgende 77 bedrijven en organisaties werd nader kennisgemaakt.

ABX Logistics, Accenture, Acclivity, ACR Logistics, Aeroscout Europe, AMB Property Corporation, Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden, APL Logistics, Ardatis, Avelgem Container Terminal, BAM, BePros, BD - Becton, Dickinson
and Company, Busan Port Authority, Capvidia, Cat Logistics, Caterpillar (B), Caterpillar Logistics Services (B), Cluster
Transport & Logistique, CQM, CQM Eindhoven, Data2Logistics Europe, Dickinson and Company, Distrilogitics,
Education Plus Co., EIA, Energie, Entrepotonline, Ernst & Young Subsidia, Expectra Group, Geodis Vitesse (NL), Ghent
Port Company, GOM Antwerpen, GOM Vlaams-Brabant, Groenewout Consultants & Engineers, Group 4 Securicor,
Havenbestuur Zeebrugge, Hogeschool Antwerpen, Honda Europe, Imec (Leuven), ING Antwerpen, ING België, Innovatie
en Buitenlandse Handel, Innovatiestuenpunt voor landbouw en platteland, Institute for Transport Policy, Inter Ferry Boats,
Kabinet van de Vice-minister-president en Vlaams minister van Economie, Kabinet van de Vlaamse minister van
Openbare Werken, Katoen Natie (Antwerpen), Katoen Natie Terminals NV, KBC Bank, Kintrans, Leefmilieu en Natuur,
Logitech, MCA Brabant, Medtronic Venlo, Möbiuis, NEA, Nike CSC, Ondernemen, Pulse, Rebelgroup, Sea-Invest,
Sensium, Sequoia Software, Sequoyah Int. Restructuring NV, STMicroelectronics Belgium, Subsidie Center,
Supertransport, The Facility Group, Translogistica Ltd., VFLogCon BVBA, VPK, Waterwegen en Zeekanaal NV,
Wetenschap, WhereNet, Wienerberger.

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

Acteon, Benefits by Controlling Costs in Logistics (BCCL), BePros, Centrum voor Industieel Beleid, FIT Italië, FIT
Nederland, FIT Portugal, FIT Spanje, Groep H. Essers, Groep T, Intermec Technologies Benelux, IWT, Karel de Grote
Hogeschool, Mainpress NV, Microsoft, Multi Country Logistics, Nederland Distributieland, Promotie Binnenvaart
Vlaanderen, Provision, Roularta Seminars, SAP, Technische Universiteit Delft, Teleroute Integrated Solutions, TFE
Benelux, The Facility Group, TMAB, TNT Benelux, Top Ontmoetingen, Trasys, Universiteit Hasselt, Vervoerslogistieke
Werkdagen, VIB/PICS, Vlerick Leuven Gent Management School, Warehouse Match, Zetes Group.

Partnerships
Met deze 55 organisaties heeft het VIL gesprekken gevoerd in het kader van partnerships.

ACB Agencies, Agoria Vlaanderen, Alfaport Antwerpen, Cobelfret NV, Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP), De Tijd, Eurinpro Japan, Ewals Cargo Care NV, Febetra, Fedichem, Flanders District of Creativity,
FMTC Flanders Mechatronics Center Ford, Frans Maas NV, Furness Logistics, Geodis Vitesse Nederland, GM
Automotive Services Belgium, GOM Limburg, Groep Heylen, Haesaerts, Havenbestuur Zeebrugge, IBBT, Imec, Insead,
Intermec Technologies Benelux, IWT, Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur, Kamer van Koophandel Kempen, Kamer van Koophandel Mechelen, Kamer van Koophandel, Katholieke
Hogeschool Sint-Lieven, Logistiek Forum Limburg, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, NEA, NV De Scheepvaart,
Provinciale Hogeschool Limburg, Sensium, Solvay, Supply Chain Council Inc., Technische Universiteit Delft, Universiteit
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Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Unizo, VITO, Vlaams Economisch Verbond, Vlaams Innovatiecentrum
voor Grafische Communicatie (VIGC), Vlaams Netwerk van Ondernemingen,Vlaams Parlement, VOKA, Volvo Cars Gent,
Volvo Logistics Europe, VPK, WCT, WTCM-CRIF.

Business Development Vlaanderen en buitenland
Deze 37 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, Agfa, Ahlers, Alfaport, Ansell Healthcare, BD - Becton Dickinson and Company, Contralo, CQM, DHL
Worldwide Express, Ecu Logistics, EDT, Ewals, FIT Brussel, Frans Maas, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Geodis,
GOM Antwerpen, GOM West-Vlaanderen, Havenbedrijf Gent, Havenbestuur (MBZ) Zeebrugge, Heavy, Leiedal
Intercommunale, Lloyds TSB, Luxembourg Marine Services SA, Katoen Natie, Möbius, Nike, Nova Natie, Polytra,
Provincie West-Vlaanderen, Shree Babaji Chemicals Pvt. Ltd., Sea Invest, Simmons & Simmons, Stukwerkers
Havenbedrijf Gent, Tabaknatie, Westerlund, Xilinx.

Kennisopbouw-participatie
Deze 69 bedrijven en organisaties hebben actief deelgenomen aan de kenniscreatie binnen de Strategische
Werkgroepen.

Agfa Gevaert, Agoria, Antwerps Havenbedrijf, AWW, AWZ- Vlaamse Nautische Autoriteit, B-Cargo, Bax Global, Biac,
Bizson Consulting, Boehringer Ingelheim, Buck Consultants International, Cobelfret, Colruyt, Dachser, De Clercq
Engineering, Degussa, Deloitte, Dupont Chemicals, Ecorys, Essers, Ewals Cargo, Exel Logistics, Federal Mogul, Flanders’
Food, Furness Logistics, Gert Snel, Haven Genk, Havenbestuur Oostende, Havenbestuur Zeebrugge, Havenvereniging
Gent, Hessenatie Logistics, Hogeschool Antwerpen, Hospital Logistics, IFB Logistics, Imec, Interbrew, ITMMA, Katoen
Natie, KPMG Tax Consulenten, K.U.Leuven, Logica CMG, OTM, O’Cool, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Parts
Express, Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen, Proxint, PWC Tax Consulting, P&O Ports, Santens, SAV, Seagha,
SERV, Studiedienst Haven Antwerpen, S&V, Telematics Cluster, Telindus, TNO, UA, Van Dievel Transport, Vandepoel en
Zonen, VEA, VIGC, Vlaamse Havencommissie, Vlerick Leuven Gent Management School, VOKA, VUB, Waterwegen en
Zeekanaal, Wijngaardnatie.

Kennisopbouw-informatiebijdrage
Deze 260 bedrijven en organisaties werden geconsulteerd of bevraagd in het kader van de kenniscreatie binnen de
Strategische Werkgroepen en Stand-van-Zaken studies.

ABC, ABX Logistics, Ackinas, ACR, Acros Organics, Aeroscout, Agfa Gevaert, Agrotechnology and Food, Innovations
Wageningen UR, Alcatel, Alcon Couvreur, Alpro, AND-STEEL, Anixter Logistics Europe BVBA Antwerpse
Scheepvaartvereniging, Arcelor Logistics, Ardo nv, Asco, Astra Logistics (Ahlers), Atlas Copco, Atos Origin, ATRAMEF,
Auraqua Europe nv, Avelgem Container Terminal, Bard European Distribution Center, NV Barry Callebaut Belgium, BASF
Antwerpen, BATOP, Bax Global, Bayer Antwerpen, Becton Dickinson, Bekaert Fencing NV, Belgacom, Beta Fence,
Bettr Logistics, Binpac, BITO - Belgisch Instituut der Transportorganisatoren, BMT Transport Solutions Hamburg (DU),
Boehringer Ingelheim, Borealis, Bridgestone-Firestone, BRPE nv, Capgemini, Cargill, Cargovil, Carrefour, Caterpillar
Distribution Services Europe, Centrum Transport, Chemcopack (Katoen Natie), Christian Salvesen, CMA-CGM (FR),
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Cobelfret, Colruyt, Connekt, Corus Aluminium nv, Coulier, D. Logistics Services NV, Daikin Europe, Danone, De Rijke
Transport & Opslag, Deceuninck nv, Deceuninck Plastics Compound, Degussa, Desclean, DHL International, DHL
Worldwide Express, DL tech, Domo, Dow Haltermann bvba, Dupont Chemicals, ECT (NL), Edwards Logistics, Elupeg
Milaan, ESAT, Esselte Essencial, Essers Group, Euro Pool System, European Rail Shuttle (NL), Eurosillo, Euro-Silo,
Ewals Cargo Care, Exel Logistics, ExxonMobil Petroleum & Chemical, Febetra, Federal Mogul Corporation nv,
Federatie, Voedingsindustrie, Fjord Seafood - Pieters Visbedrijf, Flanders' Food, Food Warehousing & Distribution NV,
Food World, Foodnet, Ford, Ford Werke GmbH, Frans Maas, Fucam, Fuji Hunt Photographic Chemicals nv, Furness
Logistics, Galliker, Gates Distribution Center, GCT, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, General Biscuits Belgium,
Geodis Vitesse, Gert Snel, Glanbia, Gondrand (Donaldson), Groep H. Essers, Haesaerts Transport, Haven Antwerpen,
Haven Genk, Havenbedrijf Antwerpen, Havenbestuur Oostende, Havenbestuur Zeebrugge, Havengemeenschap Gent,
Hessenatie Logistics, Hino Motors Europe nv, Honda, HTS Intermodaal (NL), Hudson Wire Company, Imec, Inbev,
Instituut voor Wegtransport vzw (IWT-ITR), Interbeton, Interbrew, Intermec, ITMMA-UA, Janssen Holding BV, Janssen
Pharmaceutica, Java, JET Transport BV, Johnson & Johnson (Janssen Pharma), JST Import Europe nv, JVC Logistics
Europe, Kaneka Belgium nv, Katholieke Universiteit Leuven, Katoen Natie, Katoen Natie Bulk Terminals NV, Kenwood
EDC, Kimberley Clark, Komatsu Europe Int nv, Kuehne & Nagel, KULeuven, Laakdal Logistics, Lam Lee Europe,
Laurius, LHC Consulting Nederland, Libridis, Lintor-Verbinnen, LogicaCMG, Logistiek Forum Limburg, Loxis SPRL, Lu
General Biscuits, Manhattan Association, Marmon Keystone Anbuma, Massive, Masterfoods, Mazda Motor Logistics
Europe nv, MCA (NL), McCain, McKinsey & Company, Metallo Chimique, Mieloo & Alexander, MK Anbuma, MLS,
Monsanto Europe nv, Multimodal Container Services Meppel (NL), Nijs Transport NV, Nike European Holding bv, Nitto
Europe, NMBS, Nova Natie Logistics, Novanatie, Novatrans, nv De Scheepvaart, NYK Logistics, Ortec Professional
Planning Systems (B), OTM, P&G, P&O Ports, Parts Express, Pfizer, Phi Data, Pieters Visbedrijf NV, Pioneer, Polymer
Processing (Katoen Natie), Port Infolink (NL), Power Tools Distribution nv, PSA/HNN, Quadrant EPP, Red Line Service,
Red Prairie, Remic, Rhodia Eco-Services BVBA, River Shuttle Containers (FR), River Terminal Wielsbeke, Rotterdam
Freight Management (NL), S&V Management Consultants, Sato Europe, SAV, Savi, SCA Packaging, Scheers
International Transport, Schenker, Seagha, Seco Tools AB/EDC, Sensium, Sequoyah, Shortsea Promotion, Sidmar,
Siemens, Sony Service Center, Stora Enso, Strand Associates, Strapack NV, Studiedienst Haven Antwerpen,
Sumitomo Chemical Europe, Sun Chemical, SWAC, TCT Belgium, Tech Europe bvba, Teleroute, Telindus, Tenneco
Automotive Europe, Ter Beke, Tessenderlo Chemie, TNO, Toro Europe, Toyota, Trans Cargo Care BVBA, Transics,
Trolley Track, Tupperware, Tyco Healthcare, Ugine & ALZ Belgium, Umicore, Unilin Flooring, Universal Flavors Belgium
nv, Universiteit Antwerpen, Van Marcke Logistics, Vandemoortele, VBR Seco Tools AB – EDC, Veiling Hoogstraten,
Verpakkingscentrum Hogeschool Limburg, Vlaams Economisch Verbond, Vlaamse Havencommissie, Volkswagen,
Volvo Cars Europe, Volvo Logistics Europe, Waalhaven Group (NL), Wallenius Willemsen Lines (SE), Waterwegen &
Zeekanaal, Wauters Tanktransport, WCT Meerhout, Westerlund Antwerpen, Wherenet, Wijngaardnatie, Wim Bosman,
Yazaki Europe Lim. Belgium Office, Zetes.

Projectwerking
Deze 61 bedrijven en organisaties werden benaderd in het kader van de projectwerking.

Agfa Gevaert, Agoria Vlaanderen, Ahlers, BettR, BIAC, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Centrum voor Industrieel
Beleid, Colruyt, Comisol, Deloitte, Desclean, Dry Port Muizen, Ewals Cargo Care NV, Ewals Group (Nederland), Facil,
Federale Overheidsdienst Financiën, GM Automotive Services Belgium, GOM Antwerpen, Gosselin Container Terminal
(GCT), Groep H. Essers, Haven Genk NV, Haven Oostende, Hessenatie Logistics, Innovatiesteunpunt voor landbouw
en platteland, Inter Ferry Boats, Kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur, Katoen Natie Bulk Terminals NV, Katoen Natie, Kerkstoel 2000+ NV, Kerkstoel Beton NV, Kimberly Clark
Europe, Logica CMG, Luchthaven Oostende, Luxembourg Marine Services S.A., Luxembourg Marine Services SA,
Metallo-Chimique International NV, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monsanto, NEA, Nederland
Distributieland, Noord Natie Terminals, Nova & Hesse-noord Natie nv, NV De Scheepvaart, NYK Logistics, OTS, Parts
Express NV, Phi Data, Policy Research Corporation, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Rebelgroup, Snel Logistics,
Universiteit Antwerpen, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, VOKA, VPK, VUB, Waterwegen en Zeekanaal NV, WCT,
Wijngaardnatie, Zetes Group, Zuidnatie,
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Evaluatie
Ruim meer dan 500 binnen- en buitenlandse bedrijven en
organisaties zijn in bilateraal contact gekomen met het VIL
in 2005. 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 wel-

licht met uitdagingen of knelpunten 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. In
dit perspectief past ook volledig de indienstname van een
Account Manager Research. Daarnaast werken we aan
partnerships met organisaties die de bedrijfswereld in
ruime zin vertegenwoordigen.

Persartikelen
In 2005 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.

71

JAARVERSLAG 2005

VIL © 2006

Interview met VIL-medewerkers
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Het Bedrijf - januari 2005 - De logistieke toekomst van België
DataNews – 18 februari 2005 - Vlaanderen blijft het Logistieke Centrum van Europa
Food Industry – 30 maart 2005 – RFID Roundtable
Cargo Talk - 14 april 2005 - Flanders… A leading logistics location just across the Channel
Het Bedrijf. Industrial News. - april 2005 - RF-tags. Draadloos identificeren.
CXO-magazine - april/mei 2005 - Brainstormen over innovatieve logistiek in Vlaanderen
CXO-magazine - april/mei 2005 - Betere logistiek, daar gaan we voor
B-Cargo News - mei 2005 - Unique Value Proposition
Krant van West-Vlaanderen – 13 mei 2005 - Delocalisatie is niet per se een drama
De Lloyd – 21 mei 2005 - Logistieke allianties gevraagd
Gazet Van Antwerpen – 3 juni 2005 - VIL bouwt kennis over logistiek uit
De Morgen – 3 juni 2005 - Gezocht: magazijniers en logistieke bedienden
De Lloyd – 4 juni 2005 - Innovatie zal logistiek in Vlaanderen redden
Transport Echo – 10 juni 2005 - Dit jaar wil VIL….
ING Onderneming - juni/juli 2005 - België, logistieke draaischijf van Europa
Industrie Technisch Management - juni 2005 - De concullega’s
Rail meets Road II - juni 2005 - Valorisatie van Logistieke kennis in België
Industrie Technique et Management - juni 2005 - Partenaires et concurrents
Industrie Technisch Management - juni 2005 - Wat houdt u tegen?
Industrie Technique et Management - juni 2005 - Qu’est-ce qui vous retient?
Radio 1 - 30 juni 2005 13.00 uur - Actueel, ivm BIAC studie
Kanaal Z - 30 juni 2005 - Afbouw DHL is opportuniteit voor vrachtverkeer Zaventem
Gazet Van Antwerpen - 1 juli 2005 - Afslanking DHL biedt kansen voor Zaventem
Het Laatste Nieuws - 1 juli 2005 - Afbouw DHL biedt nieuwe kansen voor Zaventem
Het Laatste Nieuws - 1 juli 2005 - Meer vrachtverkeer mogelijk op luchthaven
Métro Fr - 1 juli 2005 - Des opportunités pour Bruxelles-National après 2008
De Morgen - 1 juli 2005 - Ruzie over geluidsnormen houdt bedrijven weg uit Zaventem
Het Nieuwsblad - 1 juli 2005 - Hoop op nieuw cargo-leven
De Standaard - 1 juli 2005 - Afbouw DHL biedt Zaventem kansen
De Tijd - 1 juli 2005 - BIAC moet nieuwe initiatieven ontwikkelen op luchtvrachtmarkt
Het Volk - 1 juli 2005 - Hoop op nieuw cargo-leven
RTBF, La Première - 1 juli 2005 - BIAC
De Lloyd - 2 juli 2005 - VIL-studie ziet Brussel als belangrijkste vrachtgateway
Transport Echo – 4 juli 2005 - BIAC studie
Trends – 25 augustus 2005 - We lijden met z’n allen aan mobilitis
De Lloyd – 25 augustus 2005 - Nieuwe EDC-studie klinkt veelbelovend voor Vlaanderen
ATV – 14 september 2005 - EDC studie
Antwerpen Apart – 14 september 2005 - Vlaanderen kan distributie verder ontwikkelen
Debelux Journal - september-oktober 2005 - Multimodaler Transport in Belgien
O.T. Managers News - september/oktober/november 2005 - Vlaams Instituut voor de Logistiek: EDC studie
JobAt - 8 oktober 2005 - Ook voor jou een job in de logistiek
Radio Omroep Brabant - 11 oktober 2005 - VIL en NDL
GVA - 14 oktober 2005 - Rotterdam en Antwerpen zijn op elkaar aangewezen
Ondernemers West Vlaanderen - 18 november 2005 - Ideale vestigingsplaats voor logistiek en distributie
De Tijd - 3 december 2005 - Logistiek is meer dan blokkendozen
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Persartikels over het VIL
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DataNews – 28 januari 2005 - Dossier RFID
De Lloyd – 21 mei 2005 - VIL-handleiding voor logistieke samenwerking
Warehouse & Logistics - mei/juni 2005 - Het belang van samenwerking
Transport & Logistics Online – 02 juni 2005 - VIL: voorrang voor kennis
Business Logistics - juni/juli 2005 - VIL pakt uit met handleiding voor horizontale samenwerking
Warehouse Logistics – 7 juli 2005 – Het belang van samenwerking
Transport Echo – 25 juli 2005 - Stephane Van den Keybus is benoemd….
VIB-PICS nieuwsbrief - juli/aug 2005 - Logistiek samenwerken praktisch bekeken
Fast Logic - augustus 2005 - Collaborative Networks: the importance of collaboration in logistics
KMO insider - september 2005 - Logistiek samenwerken praktisch bekeken
Ondernemers - september 2005 - Logistieke innovatie kan strategische sectoren verankeren
Transport Echo - september 2005, speciale editie - Op het juiste spoor
De Lloyd – 13 september 2005 – Nieuwe EDC-studie
De Tijd – 14 september 2005 - Vlaanderen telt hogere concentratie distributiecentra dan Nederland
GVA – 14 september 2005 - Distributiecentra stellen 25.000 mensen tewerk
Nieuwsblad Transport – 26 september 2005 - België verslaat Nederland met distributiecentra
Transport Echo Multimodaal - 26-29 september 2005 - EDC-studie
Business Logistics Community - 27 september 2005 - VIL brengt EDC’s in kaart
Transport Echo - september 2005 - Van mainports tot brainports
De Telegraaf - 6 oktober 2005 - Vlamingen en hollanders…
Industrie Magazine - 10 oktober 2005 - Europese Distributiecentra
Industrie Technisch Management - 10 oktober 2005 - EDC Studie
De Lloyd - 15 oktober 2005 - VIL en NDL willen samen Rijn-Schelde Delta promoten
De Lloyd - 29 november 2005 - Nieuwe studie over Luchthaven Oostende
Warehouse & Logistics - november 2005 - Horizontale Samenwerking
OT Managers News - december 2005 - Berichten van het VIL
De Tijd – 23 december 2005 – E-Douane kan bedrijven 32 miljoen besparen
Gazet van Antwerpen – 28 december 2005 – Papierloze Douane
De Standaard – 24 december 2005 – Douane zonder papieren
De Lloyd - 24 december 2005 - Bedrijfsleven spint garen bij Paperless Douane en Accijnzen
Warehouse & Logistics - december 2005 – EDC’s in Vlaanderen: economische impact niet negeren
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Warehouse & logistics - januari/februari 2005 - Benchmarking
Trends – 3 februari 2005 - Vertrouwelijk. Logistiek platform voor Vlaanderen.
Fast Logic - March 2005 - Postponed Manufacturing
Het Bedrijf. Industrial News – april 2005 - Papierloze douane. België loopt voorop.
Trends – 14 april 2005 - Agenda. CRM seminarie
De Tijd – 3 juni 2005 - Manpower richt cel voor logistiek personeel op
De Tijd - 29 juni 2005 - Ploegenarbeid weer goedkoper dan in Duitsland
Knack - 6 juli 2005 - Tussen turbulentie en crash
Gazet Van Antwerpen - 6 juli 2005 - Beverse containers welkom in Aalst
Kanaal Z - 6 juli 2005 - Opening Deurganckdok
De Tijd – 25 juli 2005 – Stephane Van den Keybus
Transport Echo - augustus/september 2005 - Allen daarheen
De Tijd – 30 september 2005 – Op weg naar goedkopere onderzoekers
Havens Amsterdam - oktober 2005 - Wij blijven concurrenten, …
BN/De Stem - 12 oktober 2005 - Samenwerking wereldhavens is nodig
Trends - 13 oktober 2005 - Zaventem in 2020
Europort Kringen - november 2005 - Bundel logistieke kracht van de Rijn Schelde
Sociaal-Economische Nieuwsbrief - november 2005 – Het Vlaams Instituut voor de Logistiek
en de Cluster Transport et Logistique Wallonie - Belgium
Belang van Limburg - 8 november 2005 - Plannen voor Chinese school in Vlaanderen
Gazet Van Antwerpen - 8 november 2005 - Chinese school in Vlaanderen
De Tijd - 8 november 2005 - Vlaanderen verkoopt zichzelf in China
Het Belang van Limburg - 18 november 2005 - Nieuwe investeringen
Sociaal Economische Nieuwsbrief - december 2005 – Nieuws
Transport Echo Briefing - 26-31 december 2005 – Paperless Customs
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Krachtlijnen van de strategie 2006
Zoals reeds aangehaald zal 2006 gekenmerkt zijn als het
jaar van de doorstart naar de piloot- en doorbraakprojecten. In 2004 en 2005 werd voldoende kennis opgebouwd
om een duurzame projectwerking te kunnen ondersteunen. De projectwerking van het VIL voldoet hierbij aan
de volgende randvoorwaarden:
•
•
•

Aansluitend op de VIL-kennis, met gebruik van de VILtools;
Collectief onderzoek: meerdere bedrijven is de regel,
individuele bedrijven de uitzondering;
Kennisdiffusie van de “lessons learned” of “best practices”.

Uitbreiding van het VIL-team in 2006 zal enkel gebeuren
indien de projectwerking ons daartoe noodzaakt.
Uiteraard blijft de kennisopbouw een basisactiviteit van het
VIL.
Het contact met de bedrijven actief in de logistieke sector
zal verder versterkt worden enerzijds door een intensief
Account Management in het kader van de projectwerking

VERKORT BUDGET 2006

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Eigen omzet

en anderzijds door de verdere uitbouw van het Customer
Relationship Management systeem (CRM) tot de informatieruggegraat van het VIL. Ook de partnerships met
organisaties zullen de projectidentificatie ondersteunen.
Met betrekking tot de promotie-opdracht zal het Vlaams
Logistiek Platform nog verder uitgebouwd worden tot een
volwaardig vehikel voor de buitenlandpromotie van
logistiek Vlaanderen. Ook zal het VIL in samenwerking met
het FIT vanaf 2006 eigen “logistieke” buitenlandseminaries
opzetten, waaraan bedrijven en actoren zullen kunnen
deelnemen.
Tenslotte zal het VIL niet aflatend blijven werken aan
kwaliteitsvolle dienstverlening en 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
11. Dit budget is activiteitsgebaseerd, dit wil zeggen dat
de kosten (inclusief loonkosten), waar mogelijk, werden
toegewezen aan de twee hoofdopdrachten.

TABEL 11

2.350.754,00 €
597.000,00 €

Subsidies Vlaamse Overheid

1.753.754,00 €

BEDRIJFSKOSTEN

2.349.788,00 €

Administratie en werking
Kennisontwikkeling

573.500,00 €
1.236.236,00 €

Promotie

344.747,00 €

Overhead

195.305,00 €

RESULTAAT

966,00 €
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