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VIL ontwikkelt smartphone app voor 

vlotte toegang chauffeurs tot 
bedrijfssites  

 

Het laden en lossen van vracht op bedrijfssites is een tijdsintensief proces. Zowat elk 

bedrijf hanteert zijn eigen toegangssysteem en chauffeurs moeten zich meestal fysiek 

aanmelden. Dit leidt tot wachttijden, ongemak en extra kosten. Met het project ‘Smart 

Driver Pass’ wil VIL, in samenwerking met zeven bedrijven, een oplossing aanreiken 

voor dit probleem door het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke applicatie. 

Op veel Vlaamse laad- en losplaatsen is er nog sprake van manuele procedures en individuele 

oplossingen op bedrijfsniveau op basis van een badge of identiteitskaart. Dit leidt tot tijdverlies 

en draagt een aanzienlijke kost met zich mee, die voor KMO’s niet altijd haalbaar is.  

Vereenvoudigen door automatisering 

Alvast zeven bedrijven zetten hun schouders mee onder dit project om een innovatieve 

oplossing uit te werken. Atlas Copco Airpower wil het hele laad- en losproces op hun eigen 

bedrijfssite graag optimaliseren. 

“Atlas Copco Airpower heeft reeds inspanningen geleverd om het laadproces efficiënter te 

laten verlopen. Zo beschikt de truckchauffeur, voor aanmelden bij de bewaker, over een 

referentie die vereist is voor toegang tot de site en kan de chauffeur, met behulp van een kiosk, 

automatisch zijn (vracht)documenten printen. Ondanks deze inspanningen ziet Atlas Copco 

Airpower verdere optimalisatiemogelijkheden. Vandaag moet de chauffeur op verschillende 

momenten uitstappen om de benodigde info te verkrijgen of te delen. Bovendien gebeurt dit 

via papieren kopieën. Door deel te nemen aan het Smart Driver Pass project wil Atlas Copco 

Airpower deze acties digitaliseren en, tegelijkertijd, efficiënter laten verlopen”, aldus Dries 

Godaert, Logistic Engineer bij Atlas Copco Airpower.  

Laagdrempelige app 

Met dit project wil VIL de bestaande en individuele oplossingen bundelen in één overzichtelijke 

applicatie. Het systeem zal werken op basis van een aan databases gekoppelde smartphone 

applicatie. Daarmee biedt het een laagdrempelige oplossing voor kleinere laad- en 

losplaatsen, die bovendien ook efficiënt is voor de gebruikers én de ideale basis vormt voor 

andere innovaties. 

De huidige systemen focussen veelal op de veiligheids-en toegangscontrole terwijl aan de 

beoogde VIL-applicatie tal van extra functionaliteiten met toegevoegde waarde kunnen 

http://www.vil.be/


gekoppeld worden, zoals bijvoorbeeld vooraanmelding met het oog op een efficiëntere 

slotplanning, het afroepen van reeds aangemelde chauffeurs, identificatie bij onbemande 

nachtleveringen, de melding van een noodsituatie (evacuatie), enz. 

Deelnemers: Aperam Stainless Steel Belgium, Atlas Copco Airpower, Barry Callebaut 

Belgium, DP World, Fluvius, Peripass en Zetes. 

Dit project wordt ondersteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van 

de Vlaamse Overheid. 

EINDE VAN HET PERSBERICHT  

VIL 

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend 

als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke 

projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor 

subsidies van de Vlaamse overheid.  

Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij 

elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, 

overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real 

estate wereld.  
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