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NIEUWE LEDEN
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Kenmerkend voor alle VIL-medewerkers zijn aanleg voor schmoozing 
en wining and dining.

Hoe meer leden, hoe meer bedrijfsactiviteiten waar wij present 
tekenen, hoe meer events waar wij uitgenodigd worden als spreker, 
hoe meer rondetafels waar wij input leveren, …  Met meer dan 
620 leden op de teller kan dit aardig oplopen.

Diezelfde leden verwachten natuurlijk - volkomen terecht - ook waar 
voor hun (lid)geld, wat zich vertaalt in de organisatie van een waaier 
van VIL-activiteiten. Slotevents voor projecten, infosessies over 
subsidiemogelijkheden voor ondernemingen, serious gaming voor de 
logistiek op de transportbeurs, logiLAUNCH voor startups, inhouse 
workshops rond exoskeletten, …

De ‘Was u erbij’-rubriek in deze editie toont aan dat onze leden al 
deze activiteiten ook waarderen én smaken, letterlijk en figuurlijk. 
De VIL-biertap op de transportbeurs heeft zijn diensten bewezen.

Met nog een druk najaar voor de boeg, waarbij de tweejaarlijkse 
summit op 27 november 2019 het summum moet worden, wordt de 
wining and dining er niet minder op. De extra kilootjes nemen we er 
dan maar bij.  Want activiteiten met en voor bedrijven blijven de core 
van VIL.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur

https://vil.be
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PROJECTEN

LSI
STATUS AFGEROND

Met de Logistics Sustainability 
Index® of LSI heeft VIL een krachtig 
instrument ontwikkeld om bedrijven 
een reëel inzicht te geven in de 
duurzaamheidsperformantie van hun 
logistieke activiteiten. VIL stelde de 
tool voor tijdens het slotevent op 
24 oktober in de Communicatieloft 
in Gent. Dertien bedrijven werkten 
mee aan het project.

De druk van de maatschappij en 
bijgevolg ook de toenemende druk van 
de verschillende stakeholders vormen 
belangrijke drijfveren voor bedrijven om 
duurzamer te ondernemen. Al maakt 
de economische realiteit dit niet altijd 
vanzelfsprekend. Er is momenteel nog 
een grote kloof tussen woorden en 
daden. Dit geldt zowel voor bedrijven 
als voor consumenten, zo blijkt uit 
twee enquêtes die in het kader van 

dit VIL-project werden uitgevoerd. 
Bedrijven poneren dat duurzaamheid 
een onderdeel vormt van hun missie, 
maar laten vaak na dit om te zetten in 
concrete acties. Consumenten kiezen 
voor een bepaald product, merk of 
bedrijf met kwaliteit en prijs als voor-
naamste drijfveren.

Meer dan CO2-uitstoot
De LSI-index is gebaseerd op een afge-
bakende set van zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve criteria om tot een objec-
tieve score te komen. In tegenstelling 
tot andere indexen, focust de Logistics 
Sustainability Index® niet op de finan- 
ciële resultaten. Het legt de nadruk 
op het verbeteren van de logistieke 
processen van het bedrijf, ongeacht de 
return on investment (ROI).

Duurzame logistiek
De LSI is een gebruiksvriendelijke 
dynamische online tool die bedrijven 
vanaf 2020 jaarlijks kunnen invullen. 
Na datavalidatie door VIL krijgen de 
bedrijven een score in een overzichtelijk 
dashboard, inclusief een toelichtings- 
document, waaruit geleerd wordt op 
welke aspecten ze goed scoren en op  
welke er nog verbeterpotentieel zit. 

Op die manier biedt de Logistics 
Sustainability Index® een opportuniteit 
aan bedrijven om hun inspanningen 
rond duurzaamheid van de logistieke 
activiteiten te valoriseren en blijvend te 
verbeteren.

Projectdeelnemers
Atlas Copco Airpower, Carglass 
Distribution, Chep Benelux, Colruyt, 
FrieslandCampina Belgium, Frigologix, 
HAVI Logistics, Montea, Ninatrans, 
Odyssey Logistics Europe, Snel Logistic 
Solutions, Transport Verbeken en Willy 
Naessens Industriebouw.

® Getuigenissen

“Duidelijke boodschap: geen 
woorden, maar daden!”
Stijn Laenen - Umicore

“Het opzetten van en het werken met 
een LSI is mijns inziens een meer-

waarde voor de logistieke sector. Het 
helpt mensen en bedrijven bewust te 
maken van de milieuproblematiek en 
kan tevens helpen om logistiek meer 

op de kaart te zetten voor instromers.” 
Kris Buggenhoudt - KDG

https://vil.be/project/logistics-sustainability-index/
https://vil.be/project/logistics-sustainability-index/
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LSI: NEXT STEPS
Naar analogie met de Logistics Performance Index® 
wil VIL de LSI-index hanteren als een benchmark en 
deze Europees uitrollen. De ambitie is om van de LSI dé 
Europese standaard te maken.

De LSI zal bedrijven stimuleren om bij te dragen tot de 
verdere profilering van Vlaanderen als duurzame topregio in 
Europa.

“De doelstelling van de Logistics Sustainability Index® is 
voornamelijk het creëren van een bewustzijn rond duurzaam-
heid en het prikkelen van ondernemingen om zichzelf te 
verbeteren. De benchmark ten opzichte van sectorgenoten 
werkt als katalysator om van elkaar te kunnen leren, zonder 
bedrijven af te straffen met een publieke exacte score”, aldus 
Steve Sel, Manager Projecten & Valorisatie, VIL.

LSI brochure
Alle informatie over deze tool vindt u terug in de LSI-brochure 
die gratis beschikbaar is als download via de VIL Webshop.

SMART DRIVER 
PASS
STATUS IN OPSTART

Op 21 november gaat het 
ambitieuze project ‘Smart Driver 
Pass’ van start. Het doel van dit 
project is een uniform, remote en 
contactloos Vlaams systeem voor 
het verschaffen van toegang aan 
chauffeurs tot bedrijfssites om te 
laden en te lossen.

In de Benelux bestaan reeds enkele 
best practices zoals de Alfapass die de 
toegang regelt tot de havenfaciliteiten in 
Antwerpen en Zeebrugge.

Op veel Vlaamse laad- en losplaatsen 
is echter nog sprake van manuele pro-
cedures en individuele oplossingen op 
bedrijfsniveau op basis van een badge 
of identiteitskaart. Dit leidt tot tijdverlies 
en draagt een aanzienlijke (investerings)
kost met zich mee, die voor KMO’s niet 
altijd haalbaar is.

Digitale 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 (met informatie m.b.t. 
chauffeur, voertuig en transportop-
dracht, enz.) gekoppelde smart- 
phoneapplicatie. 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.

Basis 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 gekoppeld 
worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
vooraanmelding met het oog op een
efficiëntere slotplanning, het afroepen 
van reeds aangemelde chauffeurs, 
identificatie bij onbemande nachtleve-
ringen, de melding van een noodsituatie 
(evacuatie), enz.

In het kader van het project zal VIL het 
concept en businessmodel vormgeven 
en een basisapp ontwikkelen waarbij 
gestreefd wordt naar maximale inter-
operabiliteit met bestaande systemen.

Volgende bedrijven bevestigden reeds 
hun deelname: Aperam Genk, Barry 
Callebaut, Covestro, Fluvius, Peripass  
en Zetes.

INTERESSE OM DEEL TE NEMEN OF 
MEER WETEN?
CONTACTEER
Michael Deca (michael.deca@vil.be)

CHECKING

Benieuwd naar de LSI-score van uw bedrijf? Vanaf 2020 is de tool beschikbaar voor alle bedrijven. U kan uw bedrijf reeds 
registreren via de projectpagina: www.vil.be/project/logistics-sustainability-index
MEER WETEN? Contacteer ons via lsi@vil.be

http://www.vil.be/project/logistics-sustainability-index
mailto:lsi@vil.be
mailto:michael.deca@vil.be
https://vil.be/shop/
https://vil.be/project/smart-driver-pass/
https://vil.be/project/smart-driver-pass/
https://vil.be
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WAS U ERBIJ?

Op donderdag 3 oktober vond 
de derde editie plaats van 
LogiLAUNCH, hét matchmaking 
event voor logistieke startups en 
VIL-leden.

Karla Laheye, manager bij FIT (Flanders 
Investment & Trade), gaf de aftrap met 
een boeiende presentatie over hoe FIT 
startups kan helpen bij hun internati-
onaliseringsstrategie en benadrukte 
daarbij het belang van Vlaanderen als 
logistieke hub.

Daarna werd het woord gegeven aan 
de startups zelf: in een pitch van amper 
één minuut stelde elke startup zich 
voor, tot de buzzer onverbiddelijk klonk. 
Tijdens deze korte maar vooral erg 
krachtige pitches kregen 17 startups 
de kans om hun activiteit voor te 

stellen aan de VIL-leden in de zaal. 
Aan variatie geen gebrek: van slimme 
transportplanning, AR & VR tot een tool 
voor de voorspelling van de versheid 
van producten.

Nadien volgde de speeddating. Elke 
vijf minuten klonk de bel en werd er 
een tafeltje opgeschoven, zodat alle 
VIL-leden en startups de kans kregen 
om elkaar te overtuigen van hun 
potentiële ‘match’. Een erg intensieve, 
maar geslaagde oefening.

De speeddating werd afgesloten met 
een receptie. Schorre kelen werden 
gesmeerd en alle deelnemers kregen de 
kans om na te praten in een informele 
setting.

Dank aan alle aanwezigen voor hun 
inzet en enthousiasme. 2019 was 
wederom een geslaagde editie, zoals 
blijkt uit de positieve feedback. 
Op naar LogiLAUNCH 2020!

LOGILAUNCH

Getuigenissen

“Meer van dit. Dit is echt een goed 
medium om tot bij de bedrijven te 

geraken!! Dank voor de organisatie.”
Transmate

“Zeer goed; prima concept & voor 
veel meer events toepasbaar!”

ArcelorMittal Belgium

“Ik vind het concept, grootte, 
invulling, ... perfect zo.”

mPty
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VIL tekende present op de beurs Transport & Logistics.  
Drie intensieve dagen om bij te praten, nieuwe 
contacten te leggen, demo’s te geven, info te 
verstrekken en logistieke spelletjes te spelen.

Deze tweejaarlijkse beurs in Antwerpen is voor VIL the place 
to be. Immers, 70 % van de exposanten is lid en ging met 
plezier in op ons verzoek de VIL-pancarte op hun toonbank te 
plaatsen. VIL-medewerkers zorgden voor lokkertjes met een 

demo rond exoskeletten, infomomenten over subsidiemoge-
lijkheden en serious gaming sessies voor de logistiek.

Naar goede gewoonte werden ook drie gratis tickets verloot 
voor de VIL-summit op 27 november 2019. De winnaars 
van deze editie zijn: Bart Loos (Fiege), Marleen Verschae-
ren (VDAB) en Patrick Van Cauwenberghe (Havenbedrijf 
Zeebrugge).

TRANSPORT & LOGISTICS 2019

https://vil.be
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ING HAVENSTUDIE
De Havenstudie van ING ‘Green Supply Chains’ is 
gepubliceerd. UA, Erasmus UPT en VIL, stelden de 
resultaten voor in Antwerpen, Zeebrugge, Gent en 
Rotterdam.

VIL voerde de enquête uit. 650 bedrijven werden aange-
schreven, 93 unieke ondernemingen vulden de vragenlijst 
volledig in. Hierbij kwamen enkele verrassingen aan het licht 
zoals het feit dat 85 % van de respondenten-verladers in 
2016-2017 vergroening in zijn missie opnam doch slechts 
50 % ook daadwerkelijk overging tot acties. En, meer nog, 
dat 10 % van de respondenten van vergroening nog geen 
issue heeft gemaakt.

LOG!VILLE
De funderingen van Log!ville staan 
er. De bouwwerken lopen alvast 
goed op schema voor de geplande 
opening in september 2020.

U kan met uw bedrijf onderdeel worden 
van het innovatief ecosysteem van 
Log!Ville. Er is alvast veel interesse en 
inmiddels zijn de eerste toezeggingen 
binnen voor Foundation Partner, 
Innovation Partner en Supporting 
Partner.

MEER INFO OVER HET VOLLEDIG 
AANBOD?
CONTACTEER
Eric Dewaet (eric.dewaet@vil.be) of
Philip Peeters (philip.peeters@vil.be)

“Voor onze studie rond Green Supply Chains hebben we 
voor een tweede keer met VIL samengewerkt. VIL was 
verantwoordelijk voor de organisatie van een enquête. Die 
moest nagaan hoever de Vlaamse transport- en logistieke 
bedrijven staan met de integratie van verduurzaming in hun 
strategie en operaties. Het uitgebreide netwerk van VIL 
heeft gezorgd voor een prima responsratio en de analyse 
van de antwoorden door Kris Neyens en Steve Sel resul-
teerde in een aantal opmerkelijke inzichten.”

Marc Callier
Product Owner Business Content & Communication
ING Belgium

Benieuwd welke resultaten nog naar boven kwamen?
Download het rapport via: www.ing.be/nl/business/my-business/innovation/green-port-logistics.

mailto:eric.dewaet@vil.be
mailto:philip.peeters@vil.be
http://www.ing.be/nl/business/my-business/innovation/green-port-logistics
https://vil.be/project/logville/
https://vil.be/project/logville/


VIL-INNOVATIESESSIES
VIL lanceert een nieuwe open oproep voor 
innovatiesubsidies (zie keerzijde). In dat kader werden 
er recent twee infosessies georganiseerd in Gent 
(24 september) en in Herentals (1 oktober) die op veel 
belangstelling konden rekenen.

Eddy Hagen, Innovatiecoach VIL doorprikte een aantal 
mythes over innovatie, bv. dat het iets is voor eenzame 
genieën. Maar hij gaf ook praktische tips en verwees naar 
enkele zeer handige tools. Het ‘Jobs To Be Done’-principe en 
Osterwalder’s Business Model Canvas zijn absolute aanra-
ders.

De verschillende subsidiemogelijkheden waarvan bedrijven 
kunnen genieten via VIL, werden toegelicht door Steve Sel, 
Manager Projecten en Valorisatie.

Maar de meest boeiende presentaties waren ongetwijfeld de 
twee praktijkgetuigenissen van Steven Logghe (Be-Mobile)
in Gent en Patrick Geerinck (Group GTS) in Herentals. Beide 
bedrijven hebben in 2018 doorgezet en hun aanvraag voor 
innovatiesubsidies via VIL met succes afgerond.

Een belangrijke conclusie van Steven Logghe: “Je moet 
samen het bad in, wat betekent dat je jezelf helemaal bloot 
moet geven.”

Volledige openheid tussen de drie partners is van in het begin 
cruciaal. Ook moet het volledige plaatje kloppen: als partij 
A bv. data levert aan partij B, dan moet dat matchen. Indien 
er iets ontbreekt, werkt het niet. En zoiets moet reeds zeer 
vroeg gedetecteerd worden.

Een zorgvuldige partnerkeuze werd beaamd door Patrick 
Geerinck. Ook benadrukte hij dat een goede voorbereiding en 
uitwerking cruciaal zijn. De doorlooptijd was toch wat langer 
dan men initieel dacht, dit is zeker iets om rekening mee te 
houden. Maar, ondanks alle uitdagingen en het extra werk, 
was het wel de moeite. “De bijdrage van VIL in het ganse 
proces, was een grote toegevoegde waarde.”, besloot hij.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be)

mailto:eddy.hagen@vil.be
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OPEN OPROEP

In elk bedrijf leven er ideeën om logistieke processen, 
producten of diensten te vernieuwen, ook in uw bedrijf. 
Maar een idee omzetten in een concrete vernieuwing, 
vraagt een flinke inspanning. Laat deze inspanning 
financieel ondersteunen via het VIL-subsidiebudget 
voor bedrijven in de logistieke sector!

Zowel pure onderzoeksprojecten voor iets dat nog in zijn  
kinderschoenen staat, als ontwikkelingsprojecten voor iets 
dat al meer matuur is en het ‘upscalen’ van kleinschalige 
demo’s naar pilootprojecten komen in aanmerking.  
Afhankelijk van het type project, en het risico dat daaraan 
verbonden is, gaan de steunpercentages van 25 % tot 60 %.

Heeft u een projectidee dat als onderzoeks-, 
ontwikkelings- of pilootproject in aanmerking kan 
komen?

PRAKTISCH
Uw projectvoorstel (2 pagina’s) dient via mail bezorgd 
worden. Hiervoor dient u de template te gebruiken die u op 
de website kan downloaden.

Deadline voor indiening: vrijdag 6 december om 12u00.

Als uw idee ontvankelijk is, zal u worden uitgenodigd op de 
VIL-adviesraad van januari 2020 om het idee toe te lichten en 
inhoudelijk te evalueren. Indien deze evaluatie positief is, kan 
u starten met de uitwerking van uw dossier.

VIL en zijn innovatiecoach staan u bij met raad en daad. 
Tijdens een individuele kick-off sessie wordt een praktisch 
stappenplan besproken en een aantal handige tools en 
technieken aangereikt om op een efficiënte manier tot een 
uitgewerkt projectvoorstel te komen. Ook komen een aantal 
belangrijke tips aan bod, gebaseerd op ervaringen uit de 
vorige twee oproepen.

MEER INFO?
CONTACTEER
Eddy Hagen (eddy.hagen@vil.be)

VIL-SUBSIDIES VOOR INNOVATIEVE 
LOGISTIEKE BEDRIJFSPROJECTEN

https://vil.be
mailto:eddy.hagen@vil.be
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VIL SUMMIT 2019
‘ZERO EMISSION LOGISTICS’
27 NOVEMBER 2019 - ANTWERPEN
VIL laat uitmuntende sprekers aan het woord over het meest 
besproken thema van het afgelopen jaar tijdens de vijfde 
editie van de Summit - Supply Chains of the Future in 
Kinepolis Antwerpen.
www.vil-summit.be

VOORSTELLING ROADMAP 
‘VOEDINGSVERPAKKING VAN DE TOEKOMST’
6 DECEMBER 2019 - AFFLIGEM
De Roadmap zet de onderzoekslijnen uit voor de 
komende jaren om samen met de industrie, overheids- 
en kennisinstellingen, geavanceerde verpakkingen te 
ontwikkelen, gefocust op de noden en prioriteiten van de 
toekomst. Dit project beslaat de hele keten van de voedsel-
verpakkingen en wordt gerealiseerd in samenwerking met 
vier speerpuntclusters in Vlaanderen: Catalisti,  Flanders’ 
FOOD, SIM en VIL.

SLOTEVENT OMNI TACTICS
9 DECEMBER 2019 - ZEMST
Met het project ‘Omni Tactics’ wil VIL bedrijven, en zeker 
KMO’s, ondersteunen om proactief de cost-to-serve te 
bepalen in functie van hun logistieke omni-channelkeuzes. 
VIL stelt de projectresultaten voor tijdens het slotevent in 
Zemst.

NIEUWE LEDEN GET-TOGETHER
12 DECEMBER 2019 - TBC
Tijdens deze jaarlijke get-toghether krijgen de nieuwe leden 
de gelegenheid om tijdens een pitch van 1 minuut hun bedrijf 
aan elkaar voor te stellen.

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020
28 JANUARI 2020 - ANTWERPEN
Traditiegetrouw vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in de 
Horta. Noteer alvast deze datum in uw agenda!
Enkel voor leden en genodigden.

SUMMIT ‘ZERO EMISSION LOGISTICS’
Op 27 november 2019 is het zover. Dan verdiept VIL zich 
tijdens de VIL Summit Supply Chains of the Future in 
het meest besproken thema van het afgelopen jaar: 
de klimaatverandering.

Uiteraard met de link naar de logistieke sector. Want valt 
Zero Emission wel te rijmen met de logistiek of betekent zero 
emission eigenlijk zero groei?

Zoals alle bedrijven, zal ook onze sector bereid moeten zijn 
een ambitieuzer klimaatbeleid waar te maken. De doelstelling 
van een klimaatneutrale samenleving in 2050 mag niet enkel 
weggelegd zijn voor enkele klimaatpioniers.

VIL brengt een verzameling uiteenlopende en boeiende visies 
over het thema samen met de volgende topsprekers: 

Nic Balthazar, Jan Peter Balkenende, Sophie Punte, 
Professor Brent Bleys, Gert Bervoets, Jo De Wolf,

Eric Van Zele en Fatma Taspinar als moderator.
Zij nemen u mee in hun verhaal en geven hun visie op de 
vraag of economische groei zonder opwarming van de aarde 
denkbaar is.

Daarnaast is de VIL Summit ook dé uitgelezen plaats om te 
netwerken. Reeds meer dan 280 deelnemers schreven zich 
in.

Mis dit event niet en registreer uw aanwezigheid op 
www.vil-summit.be

DATUMPRIKKERS

http://www.vil-summit.be
http://www.vil-summit.be
https://vil-summit.be/
https://vil.be
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NIEUWE LEDEN

BALOISE INSURANCE
www.baloise.be
Baloise Insurance, een onderdeel van de Zwitserse Baloise 
Group, koppelt haar lange ervaring en rijke geschiedenis aan  
de zin voor ondernemen en innovatie. Baloise Insurance 
bouwt iedere dag aan een duurzame samenwerking met haar 
partners, de onafhankelijke makelaars, om zowel particulieren 
als ondernemingen passende verzekeringsoplossingen aan te 
bieden.

FREEBILITY
www.freebility.be
Freebility ondersteunt servicebedrijven met aangepaste 
technologische oplossingen om hun businessprocessen te 
automatiseren en efficiënter te maken. De oplossingen zijn 
op maat en focussen op efficiënter werken en het leveren van 
een betere service. Freebility heeft een diepgaande expertise 
in het ontwikkelen van mobiele en webapplicaties en zet 
optimalisatie-algoritmes in voor routes en planning.

I FORWARDING
www.i-forwarding.com
I Forwarding, opgericht in 2013, is een expediteur voor zee- 
en luchtvracht met vooral US-klanten. Zij staan vooral voor 
de persoonlijke aanpak en de kleinere zendingen. Volgende 
services worden door I Forwarding aangeboden: luchtvracht, 
zeevracht, wegtransport en douane.

NDN BVBA
NDN BVBA, is de afkorting voor Neutraal Douaneagentschap  
Nelen. Dit onafhankelijk douanekantoor verleent alle diensten 
in verband met import, export, alsook accijnsformaliteiten. 
Het bedrijf dat in 2008 opgericht is door de familie Nelen, 
kan beroep doen op de expertise die reeds 40 jaar meegaat. 
Een extra troef zijn de eigen kaaiexpediteurs die NDN alom 
vertegenwoordigen.

NSX
www.normalizedsystems.org
NSX is een spin-off bedrijf van de UA dat O&O activiteiten 
uitvoert van ICT-systemen volgens de theorie van Normalized 
Systems (NS). NS-systemen kenmerken zich door nieuwe 
modulaire structuren met unieke evolueerbare karakteristie-
ken waarbij combinatorische effecten systematisch worden 
gecontroleerd en geëlimineerd. NSX biedt oplossingen aan 
in het domein van Software Factories, Integration Hubs en 
Scaling of Innovations.

PFS GROUP - BOMA
www.boma.be
De BOMA Groep is een dynamisch groeibedrijf dat al 
45 jaar professionele schoonmaakmaterialen, -producten en 
-machines ontwikkelt en verdeelt. De ondernemende en inno-
verende aanpak levert duurzame schoonmaakoplossingen 
op bij o.a. schoonmaakbedrijven, zorginstellingen, openbare 
gebouwen en onderwijsinstellingen.

REUSE
www.reuse.be
Reuse NV werd opgericht in 1959 door Andre Reuse. De 
voorbije 50 jaar heeft Reuse een ruime ervaring opgebouwd 
in de internationale logistiek, transport en douane. Alles is 
begonnen met de uitvoer van landbouwproducten. Tegen-

woordig beheerst Reuse echter alle aspecten van de interna-
tionale logistiek en biedt op maat gemaakte oplossingen aan 
voor zowat elk type cargo en transport.

S.F.T. GONDRAND FRÈRES
www.gondrand.be
De Gondrand Group, lid van de Nordic Transport Group 
(NTG), een toonaangevende transportgroep met hoofd-
kantoor in Denemarken, is een internationale expeditie -en 
logistieke dienstverlener voor landtransporten, zeevracht, 
luchtvracht en contractlogistiek. Ze hebben meer dan 
100 vestigingen verspreid over 26 landen.

SABCA
www.sabca.be
SABCA is een van de belangrijkste lucht-en ruimtevaartbe-
drijven in België. Opgericht in 1920, heeft het een uitgebreide 
en gevarieerde knowhow opgebouwd op basis van zijn meer 
dan 95 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en upgraden 
van grote en complexe elementen voor vliegtuigen en ruimte-
lanceerders. De klanten en partners behoren tot de elite van 
de ruimtevaartwereld en zijn wereldwijd verspreid.

THE NEW DRIVE
www.thenewdrive.be
The New Drive is een jong en ambitieus Belgisch advies- en 
projectmanagementbureau, gespecialiseerd in energie-
transitie, elektrische mobiliteit, fietsvraagstukken, nieuwe 
mobiliteitsconcepten en vervoerregio’s. Gedreven door kli-
maatuitdagingen en de transities die dit met zich meebrengt, 
helpt The New Drive zowel bij het maken van strategische 
keuzes als bij operationele uitdagingen.

WIENERBERGER
www.wienerberger.be
Wienerberger België maakt deel uit van de internationale 
Wienerberger groep. Het bedrijf werd in 1819 opgericht in 
Wenen. De groep is ondertussen uitgegroeid tot een van de 
grootste baksteenproducenten ter wereld, met een sterke 
positie in de productie van andere keramische bouwproduc-
ten, zoals kleidakpannen, kleiklinkers en binnenmuurstenen.

WYBO TRANSPORT
www.facebook.com/WyboTransportPoperinge
Wybo Transport, opgericht in 1970, biedt nationaal, interna-
tionaal, alsook duiventransport aan. Wybo is de laatste jaren 
enorm gegroeid door voornamelijk 3PL in plaats van pure 
FTL-leveringen. Wybo heeft 45 eigen trailers en een vlootuit-
breiding is voorzien. Ze bieden tevens opslagruimte aan op 
verschillende locaties.

BIORO
www.cargill.com/agriculture/bioro-biodiesel-refinery
Bioro, opgericht in 2005, werd tot 2016 beheerd als een joint 
venture. In 2008 startte Bioro met de productie van biodiesel, 
met plantaardige oliën als grondstof. In 2016 werd Cargill 
de enige eigenaar van Bioro. De biodieselfabriek in Gent is 
uniek. Het is het enige complex in België met de mogelijkheid 
om complete end-to-end biodieselproductie te leveren op 
één geïntegreerde locatie. De hele productie wordt ter plaatse 
afgehandeld: van grondstoffen afkomstig van Cargill tot het 
eindproduct.
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SUCCESS STORIES

CHEVRON ZET CONTAINERS OP DE LICHTER
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Smeermiddelenproducent Chevron 
stuurde in het verleden zijn 
exportcontainers naar Antwerpen 
met de vrachtwagen. Multimodaal.
Vlaanderen informeerde en 
motiveerde het bedrijf om de optie 
binnenvaart te overwegen.

In mei 2019 verhuisde Chevron de 
opslag van Boom naar de magazijnen 
op de site van H.Essers in de haven 
van Gent, amper twee kilometer van 
de Interface Terminal Gent (ITG) in het 
Kluizendok. Daar vertrekt de dagelijkse 
lichterverbinding naar Antwerpen. 
Multimodaal.Vlaanderen bracht Chevron 
en de ITG met elkaar in contact.

De eerste negen containers werden eind 
augustus 2019 op de lichter (capaciteit 
200-300 TEU) geladen met bestemming 
haven van Antwerpen. 

“Het potentieel per jaar mag ingeschat 
worden op zo’n 200 containers”, zegt 
Geert Tavernier, Manager Logistics & 
Contract Plants. “We vermijden de ver-
keershinder rond Antwerpen die alleen 
maar zal toenemen in de komende jaren. 
En we transporteren op een duurzame 
wijze. Binnen Chevron kijken we binnen 
ons crossfunctioneel team naar nog 
meer mogelijkheden voor de transitie 
van wegverkeer naar binnenvaart en 
spoor.”

Multimodaal.Vlaanderen berekende dat 
de switch naar de binnenvaart vanuit 
Gent een CO

2-besparing van meer dan   
70 % op jaarbasis betekent, vergeleken 
met het wegtransport.

MEER INFO?
CONTACTEER

Willy De Decker (willy.dedecker@vil.be)

©Chevron

mailto:willy.dedecker@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen


2

Terumo Europe, de wereldwijde 
producent van medische 
hulpmiddelen, zet de eerste stap 
richting  binnenvaart voor de 
aanvoer van hun importcontainers. 
Tot voor kort verliep het traject 
tussen de haven van Antwerpen 
en het EMEA-distributiecentrum in 
Genk uitsluitend via de weg.

Daar wil de Japanse producent 
graag verandering in brengen door 
de eerstvolgende batch met zeven 
containers vanuit de Filipijnen op 
de lichter te zetten. Hierbij zal men 
gebruik maken van de diensten van 
Haven Genk om de volle containers per 
binnenschip aan te voeren, alsook de 
lege containers terug te brengen naar 
de inlandterminal. Zo vermijdt men het 
retourtransport van de lege containers 
naar de haven van Antwerpen.

Multimodaal.Vlaanderen heeft Terumo 
Europe geïnformeerd over de diverse 
multimodale mogelijkheden in en rond 
regio Genk door alle alternatieven 
op een objectieve manier in kaart te 
brengen en de volledige business case 
te berekenen.

“In collaboration with Multimodaal.
Vlaanderen, we as Terumo Europe 
have made a mental shift”, zegt Nanja 
Holman, Transport Supervisor. 
“Being concerned about increasing 
road transport volumes for the last  
6 years, the inland waterways 
alternative via Genk was the obvious 
choice for us as the Terumo EMEA 
distribution center is located in Genk.”

Een belangrijke rol in de praktische 
uitwerking van deze case was weg-
gelegd voor de rederij ONE Container 

Shipping en de inlandterminal Haven 
Genk, om ervoor te zorgen dat de lege 
containers na het lossen bij Terumo 
Europe teruggebracht konden worden 
naar het depot van Haven Genk. Zo 
kunnen ze verder hergebruikt worden 
voor de exportladingen vanuit de regio.

“Modal shift to inland waterways 
transport to Genk will focus on several 
goals: reliable warehouse planning, 
improved quality of life, environmental 
impact with the CO

2 reduction of 
72 % and customer satisfaction. When 
the pilot is succesful, Terumo Europe 
will gradually add volumes from more 
origins”, concludeert Holman.

MEER INFO?
CONTACTEER

Aleksey Semenov

(aleksey.semenov@vil.be)

TERUMO EUROPE MAAKT MENTAL SHIFT

©Terumo Europe

mailto:aleksey.semenov@vil.be
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Sedert medio 2019 kiest Carglass© voluit voor de 
binnenvaart voor zijn toelevering van autoruiten aan het 
DC in Bilzen. Carglass© maakt deel uit van Belron, het 
grootste bedrijf ter wereld op het gebied van herstellingen 
en vervanging van voertuigbeglazing.

Het distributiecentrum in Bilzen, met 42.000 m² opslagruimte, 
is verantwoordelijk voor de distributie van alle autoruiten en 
toebehoren in België en tien andere Europese landen.

Regelmatig worden de inboundcontainers van Carglass©, 
komende uit het Verre Oosten en Zuid-Afrika, vanuit de haven 
van Antwerpen via de binnenvaart tot in de haven van Genk 
gevaren. De laatste vijf kilometer worden dan nog over de 
weg tot in Bilzen afgelegd.

Daarmee bespaart Carglass© jaarlijks liefst 1440 ritten van en 
naar een filegevoelig gebied als Antwerpen.

Deze wijziging heeft ook tot gevolg dat het bedrijf, in 
vergelijking met het wegvervoer, 80% minder CO2 uitstoot. Dit 
kan meetellen in de ecologische voetafdruk van Carglass©.

Momenteel loopt bij Carglass© ook een studie om inkomende 
zendingen uit Polen via spoorvervoer naar Genk te laten 
komen en vervolgens over de weg tot in Bilzen te brengen.

Hierbij heeft Multimodaal.Vlaanderen Carglass© zeker de 
nodige inspiratie gegeven om zoveel mogelijk in te zetten op 
alternatief vervoer.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Peter Lagey (peter.lagey@vil.be)

CARGLASS©  ONTLAST E313

AANWERVING

Ben jij ervan overtuigd dat we onze transporten anders 
moeten organiseren om het alsmaar toenemend fileprobleem 
opgelost te krijgen?

Ben jij een geboren netwerker die deuren kan openen?

Ben jij in staat om opportuniteiten te identificeren en deze te 
vertalen naar overtuigende alternatieven?

Ben jij een teamplayer die gelooft in de kracht van samenwer-
king?

Neem dan snel contact met ons op, want wij zoeken een 
Expert Multimodaal voor onmiddellijke indiensttreding.

Meer info over de vacature vind je op de website: 
WWW.MULTIMODAAL.VLAANDEREN/VACATURES/

©Carglass

mailto:peter.lagey@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/vacatures
https://multimodaal.vlaanderen
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WAS U ERBIJ?

Transport & Logistics stond dit jaar 
in het teken van digitalisering en 
multimodaliteit. Twee goede redenen 
voor VIL en Multimodaal.Vlaanderen 
om gedurende drie dagen de ruim 
10.000 bezoekers en exposanten te 
informeren over logistieke innovatie 
en multimodaal vervoer.

Op de stand van Multimodaal.
Vlaanderen kon de bezoeker langsheen 
de multimodale route terecht voor 
informatie en advies over transport 
via water en spoor. Met ‘Logistics as 
a game’ introduceert Multimodaal.
Vlaanderen in primeur logistieke spellen 
in Vlaanderen waarbij de deelnemers 
op een interactieve en ludieke wijze 

tot het besef komen hoe belangrijk 
samenwerking en flexibiliteit zijn om 
transporten te optimaliseren.

Drie verschillende spellen, waaronder 
één op de computer, werden 
meermaals per dag gespeeld met in 
totaal ruim 60 deelnemers. Dank aan 
allen voor het enthousiasme en de 
boeiende discussies tijdens en na de 
spellen.

Het beursdebat ‘Multimodaliteit, waar 
blijft de doorbraak?’ op woensdag 
16 oktober was voor Peter Lagey, 
manager Multimodaal.Vlaanderen, 
een kolfje naar zijn hand. Er werd 
gediscusieerd over een algemene 

kilometerheffing, de CO
2-taks, als 

zaligmakende stok achter de deur of 
de noodzaak om meer in termen van 
logistieke platformen en corridors te 
denken om het mobiliteitsprobleem op 
te lossen.

Dat verladers hun transporten nog te 
veel kiezen op basis van de prijs en 
dat de uitbouw van synchromodaliteit 
in een politiek landschap als het 
Belgische bijzonder moeizaam verloopt, 
kon op grote bijval rekenen van zowel 
publiek als panelleden.

TRANSPORT & LOGISTICS 2019

INTERMODAL MARKET PLACE
26 NOVEMBER 2019 - TRAINING CENTER TERNEUZEN

North Sea Port organiseert op 26 november in de 
namiddag een ‘Intermodal Market Place’. Verladers en 
logistieke dienstverleners kunnen er kennismaken met 
het snel uitbreidende aanbod aan regelmatige lijndiensten 
vanuit Gent, Terneuzen en Vlissingen naar verschillende 
bestemmingen via zeevaart, spoor en binnenvaart.

Diverse terminals, rederijen, alsook Multimodaal.Vlaanderen, 
staan ter beschikking om tijdens B2B-gesprekken uw vragen 
te beantwoorden.

Doelgroep voor dit event zijn hoofdzakelijk partijen die het 
aanbod nog niet (voldoende) kennen en hun ideeën over een 
modal shift willen aftoetsen.

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht:
www.northseaport.com/intermodalmarketplace2019

DATUMPRIKKER

http://www.northseaport.com/intermodalmarketplace2019



