
Duurzame logistiek gaat op een verantwoorde 
manier om met energie, infrastructuur en 
grondstoffen, zodanig dat de logistiek van
vandaag geen hypotheek legt op de 
maatschappij van morgen.

De Logistics Sustainability Index ® 
(depotnr. 018120265) of LSI van VIL 
is een krachtig instrument voor een reëel 
en effectief duurzaamheidsbeleid voor de
logistieke activiteiten van een bedrijf.
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INLEIDING

Klimaatverandering legt een toenemende druk op de maatschappij.

De samenleving moet de handen in elkaar slaan om samen duurzame keuzes te 
maken die ertoe leiden dat we de aarde niet verder uitputten. En dit gebeurt steeds 
meer.

Het bewustzijn rond duurzaamheid bij de overheden, de bedrijven en de consumenten 
wordt sterker. Initiatieven zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen, de inzet van 
alternatieve modi voor vrachtvervoer, minder plasticgebruik, groene energie, duurzaam 
materialengebruik en -hergebruik, respect voor diversiteit zijn enkele voorbeelden van 
positieve trends die zich voordoen.

“We are the first generation to be able to end poverty,
and the last generation that can take steps 

to avoid the worst impacts of climate change”

Ban Ki-Moon, Voormalig Secretaris Generaal - VN

De logistieke sector, die sterk vertegenwoordigd is in Vlaanderen, moet hier ook zijn 
steentje aan bijdragen. Duurzaamheid in de logistiek betekent veel meer dan louter 
het verminderen van de CO2-uitstoot.

Duurzaamheid is een ruim begrip met verschillende toepassingsmogelijkheden.

Voor bedrijven is het evenwel niet altijd evident om te achterhalen wat de meest 
duurzame oplossing is. Bovendien bestaan er verschillende methoden om de 
uiteenlopende aspecten van duurzaamheid te analyseren.



Maar welke methodiek is het meest geschikt voor logistieke activiteiten? Hoe weet 
u of uw bedrijf echt goed bezig is in vergelijking met de concurrentie? Werden wel 
de juiste keuzes gemaakt? Zijn bijvoorbeeld de geplande investeringen in een nieuw 
magazijn of vrachtwagen wel de meest aangewezen op vlak van duurzaamheid?

De meetsystemen in de markt zijn zeer uitgebreid en voornamelijk gericht op grote 
internationale en beursgenoteerde bedrijven. Voor kleinere of lokale bedrijven vergen 
ze dikwijls een (te) zware investering.

De ‘Logistics Sustainability Index ®’ ofwel kortweg LSI, uitgewerkt door VIL, is een 
krachtig doch eenvoudig hulpmiddel voor elk type bedrijf om een inzicht te verschaffen 
in de algemene duurzaamheidsperformantie van uw logistieke activiteiten.

De ambitie van VIL bestaat erin om van de LSI de Europese standaard te maken.

De tool is klaar, nu zijn de bedrijven aan zet!



De LSI brengt op een wetenschappelijk onderbouwde en objectieve manier in kaart 
hoe duurzaam het bedrijf haar logistiek organiseert aan de hand van een afgebakende 
set van kwantitatieve en kwalitatieve criteria en indicatoren.

Relevante criteria, waarbij de opsomming zeker niet limitatief is, die het 
duurzaamheidsgehalte van de logistieke operaties beoordelen zijn: energieverbruik en 
-efficiëntie, emissies, mobiliteit, veiligheid, ruimtegebruik, geluidshinder, gebruik van 
grondstoffen, afval en verpakkingen.

Via een gebruiksvriendelijke interface voert u 
gegevens en documenten in die, na validatie 
door VIL, resulteren in een overzichtelijk 
dashboard met de algemene score en een 
bijhorend rapport met individueel advies. De 
LSI verschaft dus op een duidelijke manier 
inzicht op welke vlakken uw bedrijf goed, 
heel goed of minder goed scoort op gebied 
van duurzaamheid en geeft aan waar er nog 
verbeterpotentieel zit. Zowel reeds geleverde 
als toekomstige geplande inspanningen 
op gebied van milieu, energie en beleid 
worden zo eenvoudig gevaloriseerd naar 
al uw stakeholders: klanten, leveranciers, 
bestuurders, aandeelhouders en personeel.

De kracht van de index is tweeledig. De LSI is een jaarlijkse index die enerzijds een 
handvat biedt aan bedrijven om op continue basis zichzelf te verbeteren. Dit leidt 
tot de juiste prikkels om trajecten op te starten die hun duurzaamheidsperformantie 
verbetert. Anderzijds is de index een benchmarking tool, waarbij bedrijven zichzelf 
kunnen onderscheiden of positioneren ten opzichte van hun concurrenten. Het is 
voornamelijk de doelstelling van de LSI om een community te creëren voor bedrijven 
die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

How g�� � 
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LOGISTICS SUSTAINABILITY INDEX



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

• Eenvoudig te gebruiken interface
• Vragenlijst op maat van de sector
• Vertrouwelijke en veilige opslag van documenten & gegevens
• Gebruiksvriendelijke scorecard en rapport met uw sterke punten & te verbeteren 

punten
• Historiekvergelijkingen via overzichtelijk dashboard om uw vooruitgang op te 

volgen
• Benchmarking met sectorgenoten
• Herkenbaar en geregistreerd logo
• Valorisatie naar stakeholders

Elk bedrijf met logistieke activiteiten kan deelnemen aan de LSI. 
Dit zijn onder andere:

• Verladers met of zonder eigen assets
• Transportbedrijven
• Logistieke dienstverleners
• Expediteurs
• Bouwbedrijven
• Lokale & openbare besturen

 VOORDELEN

 DOELGROEP

VOORDELEN & DOELGROEP



U registreert online op de VIL- website. VIL 
bezorgt u na betaling de nodige login gegevens 
voor toegang tot de LSI-applicatie.

U vult de online vragenlijst in en uploadt waar 
nodig de gevraagde bewijsstukken. Afhankelijk 
van de bedrijfsgrootte en het maturiteitsniveau 
van uw onderneming, alsook het voorhanden 
hebben van de gevraagde informatie, neemt dit 
een paar uren tot een paar dagen in beslag.

Na inzending worden de antwoorden en bewijsstukken nagekeken en geanalyseerd 
door VIL. De datavalidatie duurt één werkdag. Indien nodig wordt er extra toelichting 
gevraagd.

De analyseresultaten worden weergegeven op een overzichtelijk dashboard die op 
uw persoonlijke pagina toegankelijk is. U ontvangt vervolgens het gebruiksrecht 
van het LSI-logo. Het LSI-logo is beschermd, wordt toegekend op naam van het 
deelnemende bedrijf of instelling en is niet overdraagbaar.

PROCEDURE & VALIDATIE

NAME

**********



De LSI wordt aangeboden aan volgende gedifferentieerde* tarieven
(excl. 21 % BTW):

VIL leden Klein Medium Groot

Eerste jaar € 850 € 1.000 € 1.500

Tweede en opvolgende 
jaren

€ 500 € 600 € 900

Niet- leden Klein Medium Groot

Eerste jaar € 980 € 1.200 € 1.700

Tweede en opvolgende 
jaren

€ 550 € 650 € 1.000

*Categorie wordt bepaald aan de hand van het aantal VTE’s per ondernemingsnummer.

VIL is door de Vlaamse overheid erkend als dienstverlener (DV .A211466 
en DV. O211464), zodat kleine en middelgrote bedrijven subsidies kunnen 
krijgen voor hun deelname aan de LSI (www.kmo-portefeuille.be).

GEÏNTERESSEERD OM DEEL TE NEMEN?
Stuur een e-mail naar: lsi@vil.be

TARIEVEN

DEELNAME



VIL
Koninklijklaan 76
B-2600 Berchem
T: +32 (0)3 229 05 00
E: lsi@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

www.vil.be/project/logistics-sustainability-index-lsi
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