GREEN LAST MILE
VOOR EEN DUURZAMERE E-COMMERCE LAST MILE

GREEN LAST MILE
Over de duurzaamheid van e-commerce bestaan vele meningen. Onderzoek
toont aan dat in bepaalde omstandigheden, online shoppen duurzamer kan zijn
dan offline winkelen. Echter zijn deze omstandigheden niet altijd duidelijk voor de
consument.
Met Green Last Mile willen VIL en partner VITO webshops, logistieke
dienstverleners en consumenten helpen om duurzame keuzes te maken door een
uniforme rekenmethode te ontwikkelen en een tool aan te bieden die door
webwinkels en logistieke dienstverleners kan gebruikt worden om de consument
duidelijkheid te verschaffen over de impact van zijn logistieke keuzes voor
verpakking en verzending.

WAAROM DIT PROJECT?
Inzetten op afhaalpunten is een efficiënte manier om zowel de kost van de last mile als de CO2-afdruk drastisch te
verminderen, maar veel consumenten blijven thuisleveringen verkiezen. Dat was reeds in 2016 de conclusie van het VILproject E-Green.
Duurzaamheid en e-commerce zijn twee thema’s die de actualiteit beheersen. De opmars van online winkelen is nog
versneld door de coronacrisis. Niet alleen kopen steeds meer Belgen online, het aantal pakketjes per Belg stijgt en het
online aanbod wordt steeds breder. Dat zorgt voor een steeds groter debat over de duurzaamheid van e-commerce.
Enerzijds zijn er discussies over het afval dat het verpakkingsmateriaal veroorzaakt, de overlast van bestelwagens die de
stad doorkruisen, de zin en onzin van levering op dezelfde of de volgende dag en de impact van gratis retouren. Anderzijds
zijn er ook onderzoeken waarin aangetoond wordt dat in een één-op-één vergelijking en in de juiste omstandigheden,
e-commerce duurzamer kan zijn dan offline shoppen .
Die omstandigheden situeren zich op een aantal vlakken: zo is er de gekozen levermethode, het type verpakking dat de
webshop gebruikt, de keuze van het type voertuig, de efficiëntie van de route en daarnaast ook consument-specifieke
zaken zoals de woonplaats (ruraal vs. stedelijk) en hoe de consument zich verplaatst naar een afhaalpunt (te voet of met de
auto).

DOELGROEP
Logistieke dienstverleners actief in last mile e-commerce:
- Pakketoperatoren en netwerken van afhaalpunten
(bemand en onbemand)
- Partijen actief in de stadsdistributie
- Fietskoeriers
- Maatwerkbedrijven
Webshops die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen
Verpakkingsbedrijven die actief zijn of willen worden in de
e-commerce markt
Webdesigners en bouwers van plug-ins voor webshops
Platformen voor e-commerce dienstverlening
(bv. shipping service providers)

OPPORTUNITEITEN
Green Last Mile wil concrete antwoorden op het
maatschappelijke debat over de duurzaamheid van ecommerce bieden
Alle stakeholders bekomen een onderbouwd inzicht
in de ecologische voetafdruk van hun keuzes
De consument kan weloverwogen keuzes maken en
wordt op die manier beter betrokken in het
duurzaamheidsverhaal.
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CONCRETE ACTIVITEITEN
Bestaande kennis en (wetenschappelijke)
consensus inzake duurzaamheid van de
verschillende levermethodes (incl. retour)
inzichtelijk maken en de impact van keuzes
kwantificeren

Transparantie verschaffen in de duurzaamheid van
de verschillende verpakkingsmethodes en
-materialen

Opstellen van een uniforme rekenmethode voor de
duurzaamheid van de verschillende levermethodes

Het maken van een tool (basis voor webapplicatie)
die webshops, platformen en logistieke
dienstverleners toelaten de duurzaamheidsimpact
van de verschillende lever- en verpakkingskeuzes
duidelijk te maken aan consumenten

TIJDSINVESTERING
De projectuitvoering berust bij het VIL/VITO-team. De
tijdsinvestering van de deelnemers beperkt zich tot 4 à 5
dagen, verspreid over de projectduur, voor deelname aan
vergaderingen en workshops.
Voor bedrijven die deelnemen aan testen en Proof of
Concepts dienen een 10-tal dagen extra gerekend te
worden.

PROJECTKOST
Totale VIL-projectkost: € 275.000
Waarvan minimaal 10% via alle deelnemers
samen (€ 27.500)

BIJDRAGE DEELNEMERS
PER KALENDERJAAR
(2022 & 2023)
Grote ondernemingen: €2.000
Middelgrote ondernemingen: €1.000
Kleine ondernemingen: €500
Kleine ondernemingen uit primaire doelgroep VIL
(logistieke dienstverleners en verladers/retailers):
gratis
Technologie startups(*): €500
(De definitie van een grote, middelgrote en kleine onderneming
kan u raadplegen op https://www.vlaanderen.be/economie-enondernemen/financiering/een-kmo-volgens-de-europese-kmodefinitie-kleine-of-middelgrote-onderneming.
(*) Een startup is een jong bedrijf (maximum 5 jaar en
maximum 5 VTE) met een vernieuwend idee, dat gebruik
maakt van nieuwe technologie.

MEER WETEN?
Contacteer Geert Verbelen (geert.verbelen@vil.be)
of Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)

PLANNING
januari 2022 - september 2023

