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1. INTRODUCTIE 

Efficiëntieverbetering in de last mile wordt meestal bekeken vanuit het oogpunt van de centrumsteden. 

Maar ook daarbuiten is er heel wat verbetering mogelijk. Dat files niet stoppen aan de rand van de stad 

is al langer duidelijk. Niet alleen de centrumsteden, maar ook op gewestwegen en in dorpskernen lopen 

last mile leveringen steeds vaker tegen problemen aan. Plattelandsbewoners bestellen meer pakjes 

online dan mensen in de steden, handelszaken langs de gewestwegen en in de dorpskern moeten 

beleverd worden, … De typische Vlaamse lintbebouwing maakt dat dit alles weinig efficiënt verloopt.  

In het project “Rural Parcel Delivery” gaat VIL, samen met 11 bedrijven, op zoek naar manieren waarop 

de levering van pakketten buiten de stad beter kan door operationele samenwerking. Geoptimaliseerd 

gebruik van infrastructuur of samenwerkingsmodellen bieden dan ook voordelen voor logistieke 

dienstverleners. Maar er zijn ook tal van maatschappelijke voordelen, zoals een verhoogde veiligheid 

en leefbaarheid in de dorpskernen. Indien men efficiënter levert heeft dit bovendien ook een positieve 

bijdrage op de congestie en CO²-uitstoot in Vlaanderen.  

De kick-off van dit project vond plaats in maart 2020 en de geplande einddatum van het project is eind 

februari 2022.  

2. CONTEXT EN SCOPE VAN HET PILOOTPROJECT 

Concreet werden in dit project modellen van samenwerking in geografische clusters bestudeerd om te 

komen tot de meest optimale situatie op economisch en maatschappelijk gebied. Daartoe werd een 

rekenmodel ontwikkeld wat toeliet de impact van de verschillende scenario’s te berekenen ten opzichte 

van de bestaande situatie. 

In de loop van het project werd door de deelnemersgroep o.a. beslist om de oplossing betreffende het 

consolideren van pakketten en deze te laten vervoeren door een 3de partij tot op bestemming verder uit 

te werken in realiteit, de zogenaamde Proof of Concept. 

Bedoeling is dat VIL op zoek zal gaan naar deze 3de partij, m.a.w. de meest geschikte partij, om deze 

opdracht tot een goed einde te brengen. 

Concreet zullen 5 deelnemende bedrijven, allen gevestigd in de Westhoek, samenwerken voor de 

distributie van hun e-commerce verkopen in de tweede helft van 2021. 
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3. ALGEMENE VEREISTEN 

• Distributie van verpakte voedingsmiddelen aan consumenten: 
 

o Pakketten <30kg 
o Per ontvanger kunnen meerdere pakketten verzonden worden 
o Verpakte voeding waarbij het respecteren van de koude keten cruciaal is: 

▪ Kamertemperatuur 
▪ Gekoeld (0°-4°) 
▪ Diepvries (-18°)  

o Respecteren van de integriteit van verpakking en inhoud 
o Afhalen op locatie volgens onderstaand schema 
o Thuislevering aan consumenten en handelaren in België op dag +1 (zaterdag 

inclusief) 
o Het voorzien van applicatie voor het aanmaken van verzend labels (inclusief 

mogelijkheid tot opladen van elektronische data) 
o Verzekeren van visibiliteit van pakket (track & trace) 
o Behandelen van vragen van klantendienst deelnemers op adequate en tijdige manier 
o Transport en eventuele opslag zijn conform de van de relevante wetgeving 
o Voertuigen zijn neutraal  
o Optioneel: retouren van verpakkingsmaterialen (vb. EPS-kratten) 

 

• Afhalen goederen & verzendvolume: 
 

Afhaallocatie Ma Di Woe Do Vr 

Veurne A    25  

Veurne B    25 25 

Langemark    15 15 

Ieper    25  

Poperinge    10 10 
 

 
Bovenstaande tabel bevat de ambitie van het project. In de loop van de proefperiode 
verwachten we additionele verzenders die tot het project zullen toetreden. De projectleiding 
zal op voorhand contact opnemen met de dienstverlener om praktische afspraken te maken. 

 
 

• Facturatie: 
 

De toeleverancier zal de deelnemende bedrijven individueel factureren voor de volumes die zij 
hebben verzonden 

 
VIL wenst voor de realisatie van dit project samen te werken met één toeleverancier die kennis heeft 

van de uitvoering van de hierboven vermelde taken en die tevens beschikt over alle relevante 

erkenningen, licenties of vergunningen. 

Onder kennis wordt derhalve kennis van en ervaring met de last mile distributie van voedingsmiddelen 

aan zowel consumenten als bedrijven verstaan, met respect van de koude keten en inclusief de 

opvolging en rapportage van kwaliteits- en ander kpi’s. 

Het is de aanbieder toegelaten om extra taken te beschrijven en aan te bieden indien hij meent dat deze 
nuttig kunnen zijn voor de beschreven toepassing. Extra functionaliteiten moeten afzonderlijk in het 
budget opgenomen worden als opties boven op de basisaanbieding. 

De dienstverlener verbindt zich ertoe lid te worden van VIL en lid te blijven gedurende minstens de 
duurtijd van het project, waarvoor zijn diensten worden ingesourced. (voor informatie m.b.t. 
lidmaatschap: https://vil.be/over-vil/vil-leden/) 
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4. PLANNING EN MILESTONES 

 

 

De taken van de te selecteren partner maken deel uit van werkpakket 4 dat loopt van 1 april 2021 

t.e.m. december 2021 (geschatte planning).  De maand juni wordt gebruikt om concrete afspraken 

te maken tussen de partner en de deelnemende bedrijven (de verzenders). De laatste 6 maanden 

zullen de projectvolumes door de partner worden uitgeleverd volgens afspraak. 

Het verloop van het project zal in samenspraak met VIL gebeuren met een regelmatige rapportage 

van de voortgang door middel van een meeting, een conference call of een voortgangsverslag via e-

mail (in onderling overleg af te spreken maar met een regelmatige patroon).  

De toeleverancier wordt verwacht actief deel te nemen en bij te dragen aan het proefproject: 

• Voorbereiding: de kandidaat voorziet voldoende tijd en middelen om het proefproject zo goed 

mogelijk voor te bereiden. Op 25 of 26 mei zal een startvergadering worden georganiseerd 

met de deelnemers om concrete afspraken te maken 

• Gedurende het proefproject: 

o Wekelijkse kwaliteitsrapportage (zending niveau) 

o maandelijkse statusupdates (online vergadering, agenda: status kpi’s + actiepunten) 

Deelname aan minstens twee vergaderingen met de deelnemers waar de kandidaat een volledig 

overzicht geeft van de resultaten op het terrein en voorstellen tot actie definieert ten einde de 

projectdoelstellingen te bereiken 

De toeleverancier wordt verwacht relevante data (aantal zendingen, gewicht, verzendinfo, …) te 

voorzien aan het projectteam. 

5. OFFERTE AANVRAAG 

De opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is VIL vzw, 
gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW BE 480.185.038).  

VIL vzw doet deze bevraging in naam van de deelnemers en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
West-Vlaanderen. Alle facturatie en contractuele relaties zijn tussen de deelnemende bedrijven 
(verzenders) en de toeleverancier.  

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en zal online beschikbaar zijn op www.VIL.be. 
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5.1. Inhoud offerte 

De kandidaat-toeleverancier bezorgt een beknopte offerte die minstens het volgende bevat: 

• Beschrijving van de onderneming en de expertise/ervaring m.b.t. dit onderwerp (met inbegrip 
van referentie klanten) 

• Voorstel van de voorgestelde oplossing. 

• Voorstel tot projectaanpak en werkverdeling (m.b.t. de door de partner uit te voeren taken). 

• Prijsvoorstel met transparante en flexibele tariefstructuur (zowel single- als multipiece 
zendingen) 

• Bewijs van alle relevante erkenningen, licenties en/of vergunningen  

5.2. Begroting 

Teneinde correcte conclusies te kunnen trekken voor het project, vragen we een transparante 

kostenstructuur voor: 

• Afhaling van de goederen 

• Levering van pakketten tot 30 kg in België 

• Eventuele additionele services die relevant zijn voor het project 

De prijs van de verzending zal gebaseerd zijn op de totaliteit van het projectvolume. 

5.3. Timing 

De toekennen van deze opdracht zal volgens onderstaande stappen verlopen. Aanbieders dienen deze 
datums steeds te respecteren om in aanmerking te komen voor gunning. 

Indienen offerte 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om deze vòòr 14 mei 2021 17u in te 
dienen bij VIL via e-mail (geert.verbelen@vil.be en filip.vanhulle@vil.be ).  

Bespreking offerte 

Op dinsdag 18 mei is er de mogelijkheid om uw kandidatuur via Microsoft Teams toe te lichten. Aan 
de kandidaten die indienen wordt gevraagd om deze data te reserveren voor als VIL een 
verduidelijking wenst of indien de kandidaat uit eigen initiatief zijn voorstel wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste 21 mei 2021 12u zal VIL de gunning bekend maken. Na gunning wordt de voorbereiding 
van de opdracht aangevat tijdens een bespreking op 25 mei 2021 om 1430. 

Tijdens deze vergadering wordt de agenda bepaald van het verder verloop van de opdracht (hoofdlijnen: 
voorbereiding piloot tijdens de maand juni, piloot (en uitvoering door de gekozen partner) tijdens de 
periode juli – december 2021). 

6. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt 
binnen het kader van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die de Opdrachtgever mondeling, schriftelijk of 
elektronisch kenbaar maakt aan de aanbieder, gerelateerd aan het ‘Rural Parcel Delivery’ project in het 
algemeen. 

mailto:geert.verbelen@vil.be
mailto:filip.vanhulle@vil.be
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Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 

• Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid. 

• Informatie waarvan door de aanbieder aangetoond kan worden dat ze reeds bekend was voor 
het doornemen van deze RFP. 

• Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij te 
geven. 

 

De aanbieder stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• Strik vertrouwelijk te behandelen. 

• Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte. 

• Niet te vermenigvuldigen. 

• Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het opstellen 
van de offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde geheimhoudingsplicht. 

 

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de aanbieder vertrouwelijk te 
behandelen. 

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de dienstverlener een 
schadevergoeding van 15.000 Euro per overtreding betalen aan de opdrachtgever, onder voorbehoud 
van de opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden 
schade voormeld bedrag overtreft. 

 

7. Selectieprocedure 

7.1. Indiening offerte 

Eventuele  vragen aangaande deze RFP kunnen schriftelijk ingediend worden bij Geert Verbelen op het 
volgende e-mail adres: geert.verbelen@vil.be of Filip Van Hulle op het volgende e-mail adres: 
filip.vanhulle@vil.be  

Aanbieders dienen hun offerte in volgens de procedure beschreven in hoofdstuk 5 van deze RFP. 

7.2. Evaluatie 

De kandidaturen worden geëvalueerd door de VIL manager “projecten” en beide projectleiders. 

Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• Beschikken over alle relevante erkenningen, vergunningen en/of licenties.  
• Competitief prijsvoorstel 
• Transparante en flexibele tariefstructuur 
• Aangetoonde relevante expertise en ervaring (cfr. meegeleverde referenties) op het vlak van 

e-commerce leveringen alsook levering van gekoelde (en/of diepvries) voedingsmiddelen. 
• Beschikken over tools voor aanmaak verzend labels incl. opladen elektronische data 
• Manier waarop eventuele bijkomende vragen van de opdrachtgever worden beantwoord 
• Visie op het project en de voorgestelde projectaanpak 
• Beschikken over tools voor communicatie met consumenten (levervoorkeuren, etc.) 
• Beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht zoals bepaald in paragraaf 3 
• Relevant netwerk 
• Akkoord met punten 5.5 (vertrouwelijkheid van gegevens) en 5.6 (intellectuele eigendom) in 

deze offerte. 
 

mailto:geert.verbelen@vil.be
mailto:filip.vanhulle@vil.be
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8. Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan 
ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de exclusieve 
bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.  

9. Contact 

VIL vzw  
Koninklijkelaan 76  
2600 Berchem  
 
Geert Verbelen, Projectleider   Filip Van Hulle, Projectleider 
geert.verbelen@vil.be     filip.vanhulle@vil.be 
 

 

 

 

  

mailto:geert.verbelen@vil.be
mailto:filip.vanhulle@vil.be


 

 

 
 


