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‘t Is weer voorbij die mooie zomer.

Vanuit onze nieuwe locatie in Berchem, 
die gelukkig over airco beschikt, werden 
twee nieuwe projecten opgestart: Lean 
and Green, met een eerste groep van 15 
koplopers, en E-warehouse, ook met 
15 deelnemende bedrijven.

Indien we hieraan de deelnemers toe-
voegen van de in het voorjaar opgestarte 
projecten (Smart Handling en GPRS-
monitoring van luchtvracht) dan brengt dit 
de teller al op 53 bedrijven.

Verladers en logistieke dienstverleners, 
actief in uiteenlopende sectoren, zowel 
groot als klein. Dank aan alle deelnemers, 
die tijd en middelen ter beschikking stel-
len om samen met het VIL een innovatief 
en duurzaam project uit te voeren!

Ook het nieuwe project Transpharma 
Express zit letterlijk en figuurlijk op het 
goede spoor en gaat begin oktober 
aan het rollen. Dezelfde maand mag de 
tweede groep Lean and Green koplopers 
zich klaarmaken. En in november volgt de 
kick-off van LogPack.

Meer over deze projecten leest u verder in 
deze nieuwsbrief.

Last but not least zijn wij gestart met de 
brainstorm over een nieuw grootscha-
lig project rond waste management en 
reverse logistics, waarover meer in de vol-
gende nieuwsbrief. Qua projecten zit het 
VIL hiermee perfect op koers voor 2012.

Ook wat betreft leden zitten wij op koers. 
Wie zegt dat de zomervakantie komkom-

mertijd is, heeft het fout voor. Maar liefst 
27 nieuwe leden vervoegden recent de 
VIL-gelederen, zodat de vooropgestelde 
KPI van 350 VIL-leden tegen eind 2012 
binnen handbereik ligt.

Dit is vooral de verdienste van een team 
enthousiaste en door logistiek gepas-
sioneerde medewerkers. En natuurlijk 
begeesterende bedrijven voor en met wie 
het leuk is samen te werken.

Dit doet me spontaan denken aan Irving 
Berlin.

There’s no business like … logistics busi-
ness.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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Kick-off VIL Projecten
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7 juni gaf het VIL
de kick-off van 
het project Lean 
and Green. Het 
VIL ondersteunt 
en begeleidt bin-
nen dit project 

45 koplopers. Dit zijn logistieke 
dienstverleners en verladers die zich 
verbinden om in hun transport- en 
logistieke activiteiten de energie-
efficiëntie te verbeteren en hun 
CO2-uitstoot met minstens 20 % te 
reduceren binnen een periode van vijf 
jaar.

Alle koplopers werken een plan van 
aanpak uit met daarin de maatregelen die 
ingezet zullen worden om de doelstelling 
te bereiken. Dit gebeurt onder uitgebreide 
begeleiding door het VIL.

Het plan van aanpak wordt door een ex-
terne neutrale partij geëvalueerd. Bij een 
positief assessment ontvangt het bedrijf 
de Lean and Green Award van het VIL. 
Met deze award laten bedrijven zien dat 

zij zich actief inspannen om hun logistieke 
proces duurzamer te maken.

Het programma Lean and Green werd 
in 2007 opgestart in Nederland onder 
de vleugels van Connekt. Meer dan 
200 Nederlandse bedrijven hebben de 
voorbije jaren de Lean and Green Award 
ontvangen. Het VIL sloot met Connekt 
een licentieovereenkomst voor de uitrol 
van het programma in Vlaanderen, aan-
gepast aan de Vlaamse markt. 

De eerste vijftien Lean and Green kop-
lopers voor Vlaanderen zijn: AB InBev, 
Alders Transport & Logistics, Bayer, 
CHEP Benelux, Coca-Cola Enterprises 
Belgium, Ewals Intermodal, Gheeraert 
Transport, FrieslandCampina Belgium, 

H.J. Heinz Belgium, Hospital Logistics, 
Ninatrans, Snel Logistic Solutions, Van 
Dievel Transport, Vervoer Verbessem, 
Wim Bosman Belgium.

Het VIL kan binnen dit project rekenen 
op de steun van Connekt, Essenscia, 
FEBETRA, OTM, de POM’s, Transport & 
Logistiek Vlaanderen, UPTR en VITO.

Lean and Green

27 juni is het VIL gestart met het 
project: ‘E-warehouse’. Samen met 
vijftien bedrijven onderzoekt het VIL 
hoe een warehouse op maat van 
e-commerce ideaal wordt ingericht. 
De logistieke afwikkeling van online 
bestellingen verschilt significant van 
traditionele logistiek en vraagt dan 
ook een specifieke aanpak.

Het belang van logistiek voor e-com-
merce en de consumentenverwachtingen
kwamen vorig jaar al uitgebreid aan bod
in het VIL-project ‘E-commerce/e-fulfill-

ment’. Op vraag van de sector is het VIL 
nu met dit vervolgproject gestart, gericht 
op het logistieke proces vóór de afleve-
ring: de e-warehouse activiteiten.

Met dit project wil het VIL de verschil-
lende manieren van invulling van een 
e-warehouse in kaart brengen. Dit zal 
resulteren in een draaiboek: het ‘e-ware-
house checklist model’ dat e-shops en 
logistieke dienstverleners moet helpen bij 
het optimaal inrichten van hun e-ware-
house activiteiten.

Het VIL zal dit model valideren door het 
toe te passen bij de projectdeelnemers.

Vijftien bedrijven, een mix van logis-
tieke dienstverleners, verladers en real 
estate, werken mee aan het project: AMP, 
Belspeed, bpost, Brantano, Cat Logis-
tics, Federal Mogul, Fiege, Groep Heylen, 
Hubo, Kuehne + Nagel, Nova Natie Lo-
gistics, Procter & Gamble, RA-Company, 
Spring Global Mail en Unigro. Het VIL kan 
binnen dit project rekenen op de steun 
van Comeos en BeCommerce.

Wenst u meer informatie over dit pro-
ject? Contacteer Dirk De Vylder:
dirk.de.vylder@vil.be of 
Ludo Sys: ludo.sys@vil.be

E-warehouse

Wilt u met uw bedrijf ook Lean and 
Green koploper worden? Grijp uw 
kans: begin oktober 2012 starten 30 
nieuwe bedrijven. 
Contacteer Stephane Van den Keybus: 
stephane.van.den.keybus@vil.be of 
Piet Belet: piet.belet@vil.be

http://www.vil.be/2012/lean-and-green/
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Nieuwe VIL Projecten
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Eind 2011 concretiseerde de Provin-
ciale Ontwikkelingsmaatschappij 
Antwerpen samen met de Belgische 
douane en het Gemeentelijk Haven-
bedrijf Antwerpen het initiatief om 
een transcontinentale goederen-
verbinding per spoor op te zetten tus-
sen Antwerpen en Chongqing, China.

Het grootste voordeel van deze verbin-
ding is de sterk gereduceerde transittijd: 
het spoortraject (3 à 4 weken) is een 
tweetal weken korter dan de maritieme 
route (5 à 6 weken).Vrijwel onmiddellijk 
kwam vanuit de markt de vraag of er 
ook geconditioneerde goederen kunnen 
worden vervoerd 

Doelstelling
Met dit project wil het VIL de basis leg-
gen voor een effectieve nieuwe modus 
voor geconditioneerde goederen met 
bestemming of oorsprong Rusland en/
of China. Het VIL wil een betrouwbare en 
efficiënte oplossing per spoor realiseren 

en voldoende goederenstromen aantrek-
ken om de exploitatie ervan economisch 
te verduurzamen.

Aanpak
Concreet zal op basis van de inventarisa-
tie van de technische mogelijkheden en 
de keuze van de geschikte technologieën 
een gedegen risicoanalyse worden uit-
gevoerd. Op basis hiervan wordt vervol-
gens het definitieve proces ontworpen 
en beslist een ‘proof of concept’ te laten 
doorgaan.

Doelgroep
Doelgroep voor dit project zijn bedrijven 
die een alternatieve of aanvullende route 
zoeken voor de bestemmingen Rusland 
en/of China, en waarvoor geconditio-
neerd transport een noodzaak of een 
voordeel is.
Enkele belangrijke partijen hebben alvast 
toegezegd, waaronder een aantal grote 
farmabedrijven.
Het VIL is op zoek naar extra project-
deelnemers uit de volgende sectoren: 
farma, chemie, voeding (vers of verwerkt), 
tuinbouw, elektronica en hightech, spoor-
operatoren, logistieke dienstverleners en 
verschillende stakeholders.
Start van het project is voorzien voor 
begin oktober 2012.

Graag meer weten? Geïnteresseerd 
om deel te nemen? Contacteer:
Stephane Van den Keybus: 
stephane.van.den.keybus@vil.be of 
Kris Neyens: kris.neyens@vil.be

Transpharma Express

Het begrip “totale logistieke kosten” 
is vandaag wijd verspreid. Nochtans 
vergeet men al te vaak bepaalde 
aspecten die deze kosten kunnen 
reduceren. Verpakkingen en pallets 
zijn twee essentiële kostenposten die 
meer aandacht verdienen.

Doelstelling
Het project ‘LogPack’ heeft dan ook als 
doel om de totale logistieke kost te verla-
gen door verpakkingen af te stemmen op 
het logistieke traject. Het project focust 
op secundaire en tertiaire verpakkingen 
(bv. dozen of pallets), niet op de primaire 
verpakking (bv. de tube tandpasta).

Het naadloos afstemmen van de secun-
daire en tertiaire verpakkingen op de 
primaire verpakking van het product 
bijvoorbeeld, zorgt voor een hogere 
vullingsgraad van de vrachtwagens en 

minder handlingskosten doorheen de 
logistieke keten. Een belangrijke opportu-
niteit om de logistieke kosten te drukken 
zonder te moeten inboeten op kwaliteit. 
Dit levert niet alleen een maatschappelijke 
baat op (minder voertuigkilometers en 
minder handling met heftrucks) maar ook 
een economisch voordeel, zijnde aanzien-
lijke kostenbesparingen (minder uitgaven 
voor diesel en verlaging van loonkosten).

Aanpak
Het VIL zet een aantal pilot cases op met 
de deelnemende bedrijven waarbij
alle mogelijke logistieke optimalisaties als 
gevolg van een verbeterde verpakking in 
kaart gebracht worden. De belangrijkste 
aandachtspunten hierbij zijn productde-
sign in functie van optimale verpakking, 
laadvermogen en bundeling. Boven-
staande ervaringen worden samenge-
bracht in een draaiboek.

Doelgroep
Alle verladers en logistieke dienstverleners 
die eerstehands inzicht willen krijgen in de 
relatie tussen verpakking en het optima-
liseren van de logistieke keten kunnen 
deelnemen aan dit project.
De eerste bedrijven hebben reeds 
ingetekend. Het is nog mogelijk deel te 
nemen.
Start van dit project is voorzien voor 
begin november 2012.

Graag meer weten? Geïnteresseerd 
om deel te nemen? Contacteer: 
Piet Belet: piet.belet@vil.be of 
Dirk De Vylder: dirk.de.vylder@vil.be

LogPack
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KMO-Portefeuille 

Als deel van een groter automati-
seringproject nam Molenbergnatie 
contact op met het VIL voor advies 
rond de opvolging van hun goederen 
en logistieke dragers. Het VIL voerde 
voor Molenbergnatie, met de steun 
van de KMO-Portefeuille, een voor-
studie uit naar een betrouwbaar 
registratie- en locatiesysteem door 
de invoering van vernieuwende 
technologieën. We spraken met Bart 
Milloen, Operations Director van 
Molenbergnatie, over zijn ervaringen 
binnen dit project.

VIL: Wat was de aanleiding om het 
VIL te contacteren?
Bart  Mi l loen:  Binnen Molenbergnatie 
zijn wij een nieuwe ERP-software aan het 
implementeren en bekijken we hoe we de 
processen in de magazijnen kunnen 
integreren in dit project. We wilden in 
de eerste plaats onderzoeken welke 
technologie (RFID, barcode,...) best wordt 
aangewend om goederen en pallets te 
identificeren en lokaliseren en om opslag 
en handling – zoals wegingen, herverpak-
king, herlocatie - te registreren en uiter-
aard ook of Molenbergnatie hier voordeel 
uit kan halen.
Omdat de (RFID-)technologie voortdurend 
evolueert hadden wij nood aan de assis-
tentie van externe en neutrale specialisten 
die deze technologische evoluties van 
kortbij volgen. Wij zijn bij het VIL terecht 
gekomen omdat zij in het verleden al 
heel wat projecten rond technologische 
mogelijkheden op logistiek vlak hebben 
uitgewerkt en over de nodige competen-
ties beschikken.

VIL: Wat heeft het VIL juist voor jullie 
gedaan?
Mil loen : Het VIL is gestart met de 
bestaande fysieke processen in de termi-
nals, inclusief de knelpunten en verbete-
ringsgebieden, in kaart te brengen. 
Vervolgens maakten ze de balans op van 
de ICT-infrastructuur, de verwachtingen 
en de behoeftes waaraan moest voldaan 
worden door de technologie. We kregen 
een inventarisatie van de mogelijke en 
beschikbare datacaptatietechnologieën 
die inzetbaar zijn om de goederen en 
dragers realtime en op een efficiënte en 
betrouwbare manier op te volgen, elk met 
hun kostenplaatje. Tot slot ontvingen wij 
duidelijke aanbevelingen.
VIL: Wat is nu voor jullie de volgende 
stap?
Mil loen : We nemen de conclusies mee 
op in het groter geheel van het project dat 
zich nog in studiefase bevindt. De heldere 
SWOT-analyse stelt ons in ieder geval in 
staat om juist te bepalen welke technolo-
gie het meest geschikt is en die zullen we 
toetsen aan de financiële haalbaarheid.

Molenbergnatie NV is een middel-
grote onderneming in de haven van 
Antwerpen, met als hoofdactiviteit 
opslag, overslag en behandeling van 
goederen. Ze zijn als logistieke dienst-
verlener gespecialiseerd in agrarische 
basisproducten voor de voedselver-
werkende industrie (vnl. koffie en 
cacao).

VIL: Waarom zijn jullie niet mee in-
gestapt in het collectief onderzoeks-
project Smart Handling van het VIL, 
dat omzeggens in dezelfde periode 
van start ging?
Mil loen : Wij waren binnen Molenberg-
natie al bezig met een verbeteringstraject 
en hadden al onze eigen scope. Door 
voor de formule van de KMO-Portefeuille 
te opteren kon het VIL volledig op onze 
behoeften worden ingeschakeld. Wij 
beschikken over een zeer grote opslag-
ruimte (> 300.000 m2) en met gemiddeld 
3.000.000 (jutte) zakken over een erg 
groot stockniveau dat bovendien relatief 
weinig beweegt. Lossing gebeurt voor-

namelijk manueel en er wordt veel over- 
gestapeld. Door deze specifieke situatie 
hadden wij minder nood aan samenwer-
king met concullega’s.
VIL: Jullie hebben voor dit project 
een subsidieaanvraag ingediend bij 
de KMO-Portefeuille. Hoe verliep de 
administratie?
Mil loen : De administratie verliep in 
verschillende fases via een website. De 
duidelijk omschreven invulvelden maken 
de afhandeling kinderspel. Zowel de 
aanvrager als de dienstverlener - in ons 
geval het VIL - worden betrokken in de 
afwikkeling en je kan de status van de 
aanvraag realtime opvolgen. Voor 
bedrijven die door het subsidiebos de 
bomen niet meer zien, is de KMO-Porte-
feuille echt een aanrader. 

KMO-Portefeuille: De KMO-Porte-
feuille is een subsidiemaatregel van de 
Vlaamse Overheid die Vlaamse KMO’s 
ondersteunt. Het VIL is erkend als 
dienstverlener voor de pijler ‘Tech-
nologieverkenning’.
Technologieverkenningen zijn technolo-
gische adviezen rond een innovatie-
vraagstelling. Dit advies moet de KMO 
toelaten om met meer kennis van 
zaken te beslissen tot het al dan niet 
opstarten van de verdere stappen tot 
innovatie, alsook over de wijze waarop 
dit kan gebeuren. 75 % van de kosten 
worden gesubsidieerd, met een pla-
fond van € 10.000.
Meer informatie over deze steun-
maatregel? 
Contacteer Stephane Van den Key-
bus: stephane.van.den.keybus@vil.be

Technologieverkenning voor Molenbergnatie 
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VIL Events 

Dinsdag 5 juni vonden de VIL leden hun 
weg naar de jaarlijkse Algemene Vergade-
ring van het VIL. Voor de derde keer op rij 
werd verzameld in De Ark in Antwerpen.

Geen verkiezingen dit jaar, wel een goed 
gevuld programma. VIL voorzitter Danny 
Van Himste heette het publiek welkom 
en overliep de jaarrekening 2011 en 
begroting 2012. De cijfers werden verder 
toegelicht door bedrijfsrevisor KPMG. 

Alle agendapunten die voorlagen ter 
stemming werden goedgekeurd.

Na dit formele gedeelte was het woord 
aan Algemeen Directeur Liesbeth Geysels 
die verslag uitbracht van de realisaties 
en highlights van het voorbije werkjaar 
en een blik gaf op de ambitieuze toe-
komstplannen van het VIL. Diversificatie 
wordt het nieuwe sleutelwoord, zoveel is 
duidelijk.

Key note speaker Daan Schalck - CEO 
Havenbedrijf Gent - kwam de aanwezi-
gen meer vertellen over de strategie van 
de haven van Gent en zijn multimodale 
aspiratie.

Net zo interessant was het netwerk-
gedeelte na de toespraken. Op de 
afsluitende receptie werd nog heel wat 
nagekaart, interessante contacten gelegd 
en afspraken gemaakt. 

Donderdag 5 juli organiseerde het VIL 
een nieuw themacafé voor de VIL leden, 
ditmaal rond het thema “demand track-
ing”.  Gastheer van de avond was Van 
Moer Group die hun schitterende locatie 
en catering ter beschikking had gesteld.

Het onderwerp werd vlot en met kennis 
van zaken ingeleid door Peter Devos, 
Supply Chain Competence Lead bij Mon-
santo en specialist in de materie, gevolgd 
door een geanimeerde discussie tussen 
de aanwezigen. 

Het voorspellen van de vraag van de 
consument is een cruciaal gegeven 
voor bedrijven die seizoensgebonden 
producten verdelen. Wanneer zal de 
eindgebruiker in een bepaalde regio het 
product aankopen en dient bijgevolg dit 
product in de rekken te liggen?  Wat zijn 
de gevolgen voor het distributiepatroon 
van de producent? Waarheen zal dit in de 
toekomst evolueren en met welke gevol-
gen voor de logistiek en de distributie?

Nogmaals dank aan Van Moer Group, 
Peter Devos en de aanwezige leden! 

Algemene Vergadering – 5/6/2012

Themacafé “Demand tracking” - 5/7/2012
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VIL/PICS Seminarie Duurzame 
Logistiek
Logistiek goedkoper en duurzaam? Het kan!
In tijden van crisis en besparing is er een sterke druk om de 
logistieke kost te drukken. Tegelijkertijd ondervinden we een 
toenemende aandacht om de logistieke processen duurzamer 
te maken. Tijdens dit seminarie worden de trends gekaderd en 
tonen we aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden dat het 
mogelijk is om de logistiek zowel goedkoper als duurzamer te 
organiseren.
Donderdag 18 september 2012, GDF Suez, Brussel

Ontbijtworkshop Logistieke 
Clusters

Het VIL neemt samen met zijn 
Nederlandse zusterorganisatie 
Dinalog deel aan het Europese 
project SoCool@EU. De voorbije 
maanden voerden beide organi-
saties een uitgebreide studie en 
bevraging bij hun leden uit om 
de noden en behoeften van de 
logistieke sector in kaart te bren-
gen.Tijdens deze ontbijtsessie
stellen wij u in primeur de resul-

taten voor. Wilt u mee nadenken over hoe we de groei van de 
logistieke sector kunnen stimuleren of over de onderwerpen die 
aan bod moeten komen in toekomstige Europese projecten? 
Kom dan zeker naar deze interactieve ontbijtworkshop.
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, dus eerst is eerst.
Woensdag 26 september 2012, VIL, Antwerpen

Prologistics Brussel
Bezoek Prologistics 2012 en ontdek de nieuwste oplossingen 
die uw inboundstromen, warehousewerking en distributiekana-
len slimmer helpen plannen, coördineren en uitvoeren.
Naast 140 exposanten biedt deze beurs verschillende gratis 
seminaries aan. Ook het VIL levert zijn bijdrage met de volgende 
twee presentaties:
•	 26/09, 10u30 - 11u15: Energie- en kostenbesparing gaan 

hand in hand. “Lean and Green” Project van het VIL 
Erik Van Agtmaal, Projectleider Lean and Green, VIL

•	 27/09, 13u30 - 14u30: E-commerce is hot – ‘e-warehouse’ 
the missing link?  
Ludo Sys, Project Officer, VIL

Woensdag 26 september en donderdag 27 september 
2012, Brussels Expo, Brussel

VIL Themacafés
Het VIL organiseert dit jaar nog twee themacafés voor de leden. 
Op 27 september komt het onderwerp “waste management en 
de circulaire economie” aan bod. Leden mogen begin septem-
ber een uitnodiging verwachten. Noteer ook alvast 29 november   
voor het laatste themacafé van dit jaar.  
Donderdag 27 september en donderdag 29 november 
2012

Meer informatie: www.vil.be/events
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Datumprikkers

Erik Van Agtmaal
Erik van Agtmaal 
werkt sinds juni 
deeltijds voor het 
VIL als projectlei-
der van het VIL project Lean and Green. 
Erik is een internationaal erkende expert 
binnen het domein duurzame logistiek. 
Hij was in het verleden al betrokken bij 
duurzaamheidsprojecten van o.a. de 
Verenigde Naties, Connekt en het Franse 
milieu- en energieagentschap. 

Dirk De Vylder
Dirk De Vylder is 
al 3 jaar een vaste 
waarde bij het VIL 
waar hij binnen het 
team supply chain intelligence hoogtech-
nologische projecten uitvoerde. In juni 
werd hij gepromoveerd tot program 
manager van het team supply chain 
organisation. Hij zal wel het project Smart 
Handling nog mee tot een mooi einde 
brengen.

Peter Lagey
Begin september verwelkomde het VIL 
Peter Lagey. Peter vervoegt het team 
supply chain organisation waar hij het 
nieuwe project LogPack mee in goede 
banen gaat leiden. Peter heeft zijn lo-
gistieke strepen verdiend bij Kreglinger als 
operations manager. Hij vervangt bij het 
VIL Goedele Sannen.

VIL Team

www.vil.be/events
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Nieuwe VIL Leden
AB InBev
AB Inbev is de wereldwijde leidinggevende brouwer die behoort 
tot de top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Het 
bedrijf telt ca. 114.000 medewerkers en is tevens leider in de 
bierindustrie op het vlak van initiatieven met betrekking tot 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
www.ab-inbev.com

Alders Transport
Alders is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Belgische 
transport- en logistieke sector, met een sterke specialisatie in 
logistieke oplossingen voor de staal-, non-ferro-, bouwmate-
rialen-, dranken- en papiersector. Een sterk partnernetwerk 
laat Alders Transport toe een Europese dienstverlening aan te 
bieden.
www.alders-transport.be

AMP
AMP is de grootste persdistributeur in België. Naast de distribu-
tie van de nationale perspublicaties is AMP ook verantwoordelijk 
voor een belangrijk deel van de buitenlandse persdistributie. Zij 
verdelen momenteel een 300-tal kranten en meer dan 5.000 
magazines.
www.ampnet.be

Aviapartner
Aviapartner biedt sinds meer dan 60 jaar luchthavendiensten 
op maat van de klant in 28 Europese steden. Aviapartner wil lei-
dinggevend zijn in kwaliteit door een vriendelijke en betrouwbare 
service, op tijd en met prioriteit voor veiligheid.
www.aviapartner.aero

BE-Trans
BE-Trans is een jong en dynamisch transportbedrijf, actief in 
containervervoer vanuit de haven van Antwerpen, Zeebrugge en 
van Rotterdam naar heel Europa. Het bedrijf werd opgestart in 
1998 en beschikt momenteel over maar liefst 70 trekkers en een 
140-tal opleggers.
www.be-trans.be

Belspeed
Belspeed is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de mode-lo-
gistiek. Vanuit hun vestigingen bedienen zij elke dag honderden 
klanten en zorgen 120 medewerkers dagelijks voor de uitleve-
ring van tienduizenden stuks in België en verder in Europa.
www.belspeed.eu

Brantano
Brantano wil in het middensegment van de markt dé referentie 
zijn voor schoenen voor de hele familie. Met het oog hierop stelt 
de groep een brede waaier aan (sport)schoenen en verwante 
artikelen aan de beste prijs-kwaliteitverhouding. Brantano telt 
vandaag 130 winkels in de Belux en daarenboven nog eens 148 
winkels in het V erenigd Koninkrijk. 
www.brantano.be

Coca-Cola Enterprises Belgium
Al meer dan 125 jaar genieten miljoenen mensen van Coca-
Cola, een van de sterkste wereldmerken. In België en Luxem-
burg stelt Coca-Cola Enterprises meer dan 2.777 medewerkers 
tewerk, verspreid over 11 vestigingen. De vestiging in Wilrijk is 
één van de meest milieuvriendelijke bottelarijen van Coca-Cola 
wereldwijd.
www.cocacolabelgium.be

Commotie
Commotie creëert en realiseert duurzame communicatie. Het 
adviseert bedrijven, overheden en organisaties op het vlak van 
de aansluiting van de interne en de externe communicatie op 
hun strategie. De missie van Commotie, ‘communicatie met 
toekomst’, wijst daarbij de weg.
www.commotie.be

Decathlon Benelux
Decathlon is dé specialist in sport- en vrijetijdsartikelen met 13 
winkels in België en 1.700 mensen die er worden tewerkgesteld. 
Decathlon stelt alles in het werk om de klant innovaties en 
producten op maat aan te bieden, in gezellige en ruime winkels, 
tegen lage prijzen en met het best mogelijke technische advies.
www.decathlon.be

Ecolight Systems
Ecolight Systems is leverancier van duurzame inductieverlich-
ting voor op de werkvloer. Door haar unieke eigenschappen is 
inductieverlichting een energiezuinige en onderhoudsvriendelijke 
vervanger van de standaard metaalhalogeenlampen met een 
langere levensduur en prima kleurweergave.
www.ecolightsystems.be

Engels Logistics
Engels Logistics is leverancier van producten in dienst van 
logistiek en een beter milieu, met een sterke nadruk op duur-
zaamheid. Het assortiment biedt o.a. magazijn- en transport-
bakken, verpakkingen voor meervoudig gebruik, pallets en 
palletboxen, lekbakken en afvalcontainers.
www.engels.eu

Europal Logistics
Europal co-creëert samen met de klant innovatieve verpakkings-
oplossingen. Ze ontwerpen, produceren en verkopen een breed 
gamma aan verpakkingsapplicaties in golfkarton en honingraat-
karton, evenals beschermende hoekprofielen in standaard en 
unieke XL-maten.
www.europal-logistics.com

H.J. Heinz Belgium
Heinz behoort tot één van de grootste voedingsmiddelencon-
cerns ter wereld. De fabriek in Turnhout produceert portie-
verpakkingen met een hoge graad aan flexibiliteit en innovatie 
in zowel producten als verpakkingen. De nieuwe ‘SqueezMe’-
productlijn in Turnhout is uniek in de wereld.
www.heinz.be

KONINKLIJKELAAN 76  l  2600 BERCHEM  l  WWW.VIL.BE

www.ampnet.be
www.aviapartner.aero
www.belspeed.eu
www.cocacolabelgium.be
www.commotie.be
www.decathlon.be
www.ecolightsystems.be
www.engels.eu
www.heinz.be
www.europal-logistics.com/
www.brantano.be
http://www.ab-inbev.com/
http://www.alders-transport.be/
http://www.be-trans.be/site/
http://www.europal-logistics.com/


VIL MAIL    Nummer 44 - september/oktober 2012 l 8

Nieuwe VIL Leden - vervolg
Hoppecke Belgium
Hoppecke heeft het breedste productprogramma in de indu-
striële batterijsector, gebaseerd op een eigen lood en nikkel-
cadmium productie. Het bedrijf heeft een eigen sales en service 
organisatie met 16 dochterondernemingen over de gehele 
wereld. De Belgische vestiging bevindt zich in Zemst.
www.hoppecke.be

Hubo
Hubo is een 100 % Belgische organisatie met meer dan 120 
winkels verspreid over heel het land. Hubo richt zich op de doe-
het-zelf markt met een uitgebreid en hoog kwalitatief assorti-
ment merkproducten en met een winkelaanbod van ca. 25.000 
artikelen voor zowel de occasionele hobbyist als de gedreven 
doe-het-zelver.
www.hubo.be

Internationaal Transport Gheeraert
Transport Gheeraert staat sinds 1951 als logistieke partner ter 
beschikking van zijn klanten. Het gamma van diensten is zeer 
uitgebreid gaande van internationaal transport met volle 
vrachten, uitzonderlijk vervoer, tractie, ADR-transport, opslag en 
handling tot distributie op palletniveau.
www.gheeraert.be

Leghorn-Perfra
Leghorn-Perfra is een leidinggevend producent van ladingbe-
scherming en fraude-aantoonbare veiligheidszegels en veilig-
heidssystemen. Het bedrijf zet zich in het bijzonder in bij de 
ontwikkeling van vernieuwende producten en doeltreffende op-
lossingen die kunnen bijdragen aan de strijd tegen alle soorten 
diefstallen en fraude.
www.leghornperfra.com

PearlChain
PearlChain is een softwarehuis dat applicaties ontwikkelt om 
bedrijven te helpen “lean processing” te implementeren in hun 
globale Supply Chain. Dit alles is gebaseerd op de flow en de re-
actietijden in de end-to-end value chain. De SCM tool omvat alle 
gebruikelijke ERP-functionaliteiten maar kan eveneens bovenop 
bestaande oplossingen komen.
www.pearlchain.net

RA Company
RA Company, een Benelux onderneming, is exclusief verdeler 
van topmerken als CamelBak, Buff, Skins, Fitflop en 
GlaGla. Customer service, topkwaliteit producten en snelle 
leveringen staan hoog in het vaandel. Zij richt haar activiteiten op 
een aantal specifieke sportbranches: de buitensport, de fiets-
sport en de motorsport.
www.racompany.be

SJM Coordination Center
St. Jude Medical met hoofdkwartier in St Paul, Minnesota, 
ontwikkelt medische technologie en diensten om behandelaars 
van cardiale, neurologische en chronische pijnpatiënten meer 

controle te geven. Ze zijn een belangrijke speler in de sector van 
medische en farmaceutische apparatuur en uitrusting.
www.sjm.com

Seabridge
Seabridge is een distributieplatform voor ongebrande koffie dat 
in 2010 door de koffietrader Efico in de Zeebrugse achterhaven 
werd geopend. Het 20.000 m2 grote op- en overslagcentrum 
heeft een opslagcapaciteit van 330.000 zakken koffie en beant-
woordt aan de hoogste standaards inzake veiligheid, kwaliteit, 
betrouwbaarheid en milieu.
www.seabridge.eu

Stow International
Als onderdeel van de Kardex Group behoort Stow International 
tot de meest toonaangevende aanbieders van statische opslag- 
en stellingsystemen. Zij beschikken over 3 productievestigingen 
en leveren producten en diensten in meer dan 30 landen – met 
de knowhow van ruim 2.000 medewerkers.
www.kardex-stow.be

Transics International
Transics International, opgericht in 1991, ontwikkelt en com-
mercialiseert fleetmanagementoplossingen voor de trans-
port- en logistieke sector. Dankzij vele jaren ervaring, grondige 
R&D-inspanningen en een intensieve focus op klantervaring, is 
Transics International de leidende Europese speler in haar sector 
geworden.
www.transics.com

UTi Belgium
Met 360 kantoren en 240 logistieke centra in 60 landen is UTi 
wereldwijd leidinggevend op het vlak van supply chain manage-
ment met focus op de logistieke keten van de klant. In België is 
UTi vertegenwoordigd in Antwerpen, Zaventem, Oevel en 
Houdeng.
www.go2uti.com

Van Looy Group
Van Looy Group is een middelgroot raadgevend ingenieurs-
bureau op het gebied van architectuur, bouw en installatie-
techniek. Bij Van Looy Group kunt u terecht voor advies of voor 
een ontwerp van een nieuwbouw of renovatie van een logistiek 
centrum, laboratorium, R&D-center of datacenter.
www.vanlooy.com

Vincent Logistics
Vincent Logistics is een Belgisch logistiek bedrijf dat wereldwijde 
logistieke oplossingen aanbiedt. Ze beschikken over 
25.000 m² buitenopslag en 58.000 m² binnenopslag die voldoen 
aan de strengste eisen. Hun distributiecentra zijn gesitueerd in 
het centrum van Europa. 60 % van de Europese koopkracht kan 
worden bediend binnen de 24 uur.
www.vincentlogistics.com
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