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KATERN NIEUWJAARSRECEPTIE
KATERN MULTIMODAAL

De receptiemaand is achter de rug, met als hoogtepunt natuurlijk de 
VIL Nieuwjaarsreceptie op 30 januari met meer dan 500 man. Geen 
lange speeches, geen poeha, maar netwerken tussen pot en friet met 
logistiek Vlaanderen.

In primeur werd die avond de VIL Logibox gelanceerd. Een box met 
toegevoegde waarde, want ze bevat een schat aan logistieke tools 
en apps waar bedrijven onmiddellijk mee aan de slag kunnen gaan. 
Automatisering van uw magazijn, veiligheid op de werkvloer, aanwer-
ving van chauffeurs, … 
You name it, you have it.

Lees verder in de nieuwsbrief hoe u een unieke account kan aanma-
ken en open de Logibox. 

Samen logistiek sterk, ook in 2023.

Liesbeth Geysels
Algemeen Directeur
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REGIONALE PROJECTEN

GAMIFICATION IN 
LOGISTICS
STATUS IN UITVOERING

De uiterst krappe arbeidsmarkt is ook voelbaar in de 
logistiek. Medewerkers uit kansengroepen aantrekken 
kan voor bedrijven een manier zijn om hier verandering 
in te brengen. Al is de integratie van deze groepen 
in de bedrijfscultuur vaak een hele uitdaging. Met 
‘Gamification in Logistics’ wil VIL deze mensen met 
behulp van ‘serieuze speltechnieken en -principes’ op 
een laagdrempelige manier beter en sneller integreren 
op de werkvloer. Zestien bedrijven werken mee aan dit 
project.

Uit cijfers van de VDAB van midden 2022 blijkt dat vacatures 
voor magazijnmedewerkers bovenaan staan in de top 20 
van openstaande vacatures in de logistiek. De focus van dit 
project zal dan ook voornamelijk liggen op de integratie en re-
tentie van deze logistieke medewerkers. De inzet van kansen-
groepen in logistieke operaties is echter niet zo vanzelfspre-
kend. Het organiseren van opleidingen is voor anderstalige 
en/of laagopgeleide mensen niet evident en kost veel tijd van 
het eigen personeel. 

Hulp van games en digitale media
Een goed uitgewerkte gamificationstrategie kan hier verande-
ring in brengen. In dit VIL-project zullen bedrijven ontdekken 
hoe games, digitale media en verschillende leer- en beheer-

platformen ingezet kunnen worden om medewerkers op een 
laagdrempelige manier op te leiden en mee te nemen in de 
bedrijfscultuur. 

Serieus, maar niet saai
Met ‘serieuze games’ wordt bedoeld dat het voornaamste 
doel niet ontspanning is, maar communiceren of opleiden. 
Maar dat wil niet zeggen dat deze games saai zijn. Uitdagin-
gen en beloningen stimuleren de spelers om op een toegan-
kelijke manier bij te leren en informatie te onthouden. 

Medewerkers enthousiast aan boord houden
VIL zal in dit project minimaal twee modulaire games ontwik-
kelen waaraan bedrijven zelf een aantal opleidingen kunnen 
koppelen. Daarnaast zal er een stappenplan ontwikkeld 
worden voor de toepassing van gamificationstrategieën voor 
logistieke bedrijven. 
Deelnemend bedrijf IKEA gelooft alvast sterk in de voordelen 
van deze aanpak.

“Succesvolle en duurzame gamification 
kan medewerkers veranderen tot fans van 
opleidingen en deze opleidingen ook voor 
iedereen toegankelijk maken, niet alleen om deze 
medewerkers aan boord te krijgen, maar ook 
enthousiast aan boord te houden. De basis moet 
dan ook een goed en gemakkelijk leerplatform 
zijn dat alles behalve saai overkomt.”
Pascal Dingens, projectdeelnemer en Teamleader Ware-
house Logistics bij IKEA.

Projectpartner: UCLL

Dit project wordt mee ondersteund door VLAIO.

MEER WETEN?
CONTACTEER
Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER

mailto:gunther.storme@vil.be
https://vil.be/project/gamification-in-logistics/
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BILOG
STATUS IN UITVOERING

Bedrijven in de logistieke keten beschikken over een 
grote hoeveelheid data, maar worstelen ermee om 
deze data op een efficiënte manier te verzamelen 
en te gebruiken bij het maken van analyses en 
beslissingen. Om daar verandering in te brengen 
start VIL samen met 18 bedrijven het project BILOG. 
Gedaan met buikgevoel volgen, data moet met één 
druk op de knop overzichtelijk worden.

Business Intelligence, ofwel het geautomatiseerd verzame-
len van gegevens om beslissingen te ondersteunen, is bij 
veel bedrijven een zwakke plek. Dit blijkt ook uit voorgaande 
VIL-projecten, waarbij veel data nodig was om tot inzichten 
te komen. De meeste bedrijven beschikken wel over deze 
data, maar kunnen ze niet op een efficiënte manier oproepen 
en gebruiken. Nochtans is het waardevolle informatie die ze 
goed kunnen gebruiken voor het nemen van strategische 
beslissingen, bij rapporteringen en voor prijsberekeningen. 

Automatiseren van analyses
Bedrijven gaan nog te vaak uit van hun ‘buikgevoel’ om 
financiële of operationele evaluaties te maken en belangrijke 
beslissingen te nemen. Doordat ze een beperkt zicht hebben 
op de nodige data, worden analyses nog te weinig geautoma-
tiseerd uitgevoerd.
Ook wordt het rapporteren van duurzaamheid steeds belang-
rijker. De nieuwe CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Re-
porting Directive), die recent werd goedgekeurd door Europa, 

verplicht zo’n 50.000 grote bedrijven in Europa om jaarlijks 
hun duurzaamheidsinspanningen te publiceren. Dit heeft im-
pact op kleinere logistieke dienstverleners, die een onderdeel 
zijn van de supply chain van een bedrijf dat verplicht dient 
te rapporteren. Reden te meer om efficiënter met data om te 
gaan.

In dit project zal VIL nagaan welke data nodig is en welke 
beschikbaar, in welke systemen. Daarna zal een generiek 
model ontwikkeld worden om belangrijke BI-tools te kunnen 
implementeren. 

“Een hoop verborgen schatten”
Eén van de achttien deelnemers is Tailormade Logistics: 

“Als data het nieuwe goud is, dan bevatten onze 
bedrijfssystemen een hoop verborgen schatten: 
inzichten die ons kunnen helpen efficiënter 
te werken, betere beslissingen te nemen, etc. 
Met dit project kunnen we deze waardevolle 
data toegankelijker maken. Zo geven we een 
bredere groep medewerkers beter inzicht in de 
performantie van onze logistieke operaties”
Marten Van Keer, IT Manager bij Tailormade Logistics.

Projectpartner: UHasselt

Dit project wordt mee ondersteund door VLAIO.

MEER WETEN OF INTERESSE OM OOK DEEL TE NEMEN?
CONTACTEER
Stef Claes (stef.claes@vil.be)

PMS 7483 C  -  CMYK 84/16/83/56

PMS 186 C  -  CMYK 2/100/82/6

Act informed

mailto:stef.claes@vil.be
https://vil.be/project/bilog/
https://vil.be
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INTERNATIONALE PROJECTEN
Ook op internationaal vlak zit VIL niet stil. De projecten ULaaDS, TOKEN, Boostlog en Entrance zullen in 
de loop van 2023 afsluiten, maar er zitten ook heel wat nieuwe in de pijplijn. VIL zal starten met nieuwe 
projecten uit verschillende subsidieprogramma’s, met partners uit heel Europa.

GREENLOG
STATUS IN UITVOERING

Het Horizon Europe-project GreenLog is van start gegaan in 
januari 2023. Hierin zal VIL, samen met 30 projectpartners, 
werken aan de verduurzaming van stadslogistiek. De steden 
Gent, Mechelen en Leuven bundelen de krachten tot één 
‘Flanders Living Lab’ onder leiding van VIL. De steden zullen 
een ‘Logistics-as-a-service’ platform uittesten, met focus op 
bundeling van leveringen, aangepaste en duurzame trans-
portmodi en retourvrachten. De gedeelde kennis uit voor-
gaande projecten zal als basis dienen in de uitwerking van 
GreenLog.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

DISCO
STATUS IN OPSTART

In het tweede kwartaal zal het project Disco van start gaan. 
Hier wordt het concept ‘Dynamic Access Control’, gevormd 
in het Horizon-project TOKEN, verder uitgebouwd en getest 
in de stad Gent. 

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Domien Stubbe (domien.stubbe@vil.be)

TOKEN
STATUS IN UITVOERING

Binnen TOKEN werd nagegaan hoe blockchain een posi-
tieve impact kan hebben op het verduurzamen en het meer 
efficiënt maken van logistiek. In samenwerking met lokale 
partners, de stad Leuven en imec werden de eerste stappen 
gezet voor het ontwikkelen van een ‘Dynamic Access Control 
(DAC)’-systeem. Hiermee kan de stad dynamische venstertij-
den voor bepaalde leveringen vastleggen. 

Het slotevent van TOKEN gaat door op 14 maart in Leuven.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Domien Stubbe (domien.stubbe@vil.be)

ULAADS
STATUS IN UITVOERING

Met ULaaDS of ‘Urban Logistics as an on-Demand Service’ 
begeleidt VIL de steden die testen uitvoeren. Samen met de 
stad Mechelen werd er onderzoek gedaan naar ‘cargo hit-
ching’, het combineren van personen- en pakketvervoer, met 
behulp van een autonome shuttle.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Domien Stubbe (domien.stubbe@vil.be)

BOOSTLOG
STATUS IN UITVOERING

BOOSTLOG heeft als doel om systematisch resultaten van 
logistieke Research and Innovation-projecten binnen de 
Europese Unie te capteren en de overdracht van deze kennis 
tussen verschillende stakeholders en het ruimere publiek te 
faciliteren. Bovendien zal bepaald worden op welke domei-
nen toekomstige innovatiesteun moet focussen.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

STARGATE
STATUS IN UITVOERING

Het prestigieuze STARGATE-project focust op de vergroening 
van alle luchthavenoperaties en het verbeteren van de lokale 
omgevingskwaliteit. VIL zal in dit project verder bouwen op 
zijn expertise van het gebruik van waterstof in logistieke 
operaties.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

mailto:michiel.bertels@vil.be
mailto:domien.stubbe@vil.be
mailto:domien.stubbe@vil.be
mailto:domien.stubbe@vil.be
mailto:kris.neyens@vil.be
mailto:kris.neyens@vil.be
https://vil.be/project/boostlog/
https://vil.be/project/stargate/
https://vil.be/project/token/
https://vil.be/project/ulaads/
https://vil.be/project/greenlog/


 5

Koninklijkelaan 76, B–2600 Berchem  • WWW.VIL.BE

ENTRANCE
STATUS IN UITVOERING

SMART FORKLIFT
STATUS AFGEROND

BEDRIJFSPROJECTEN

Het consortium van BlooLoc, XYZT.ai, Customized en 
GTS, dat kon rekenen op subsidies en begeleiding door 
VIL, heeft het project Smart Forklift succesvol afgerond.

In dit project werd de basis gelegd voor een digitale co-pilot 
die heftrucks slim maakt. Deze co-pilot voorkomt botsingen 
tussen voertuigen en met personen. Tevens controleert de 
co-pilot of de veiligheidsvoorschriften, zoals lokale snelheids-
beperkingen of éénrichtingsverkeer, worden nageleefd en zal 
hij tijdig ingrijpen indien deze voorschriften worden overtre-
den. 

Bovendien monitort de co-pilot waar pallets worden opge-
pikt of neergezet en zal de chauffeur gewaarschuwd worden 
indien een palletbeweging niet conform het WMS-order is. 
100% nauwkeurigheid van de voorraad is daardoor mogelijk 
zonder barcode scanning. 

De co-pilot registreert ook alle bewegingen en activiteiten van 
het voertuig en stuurt deze data door naar de cloud, waar 
via data analytics, opportuniteiten voor procesverbetering 
kunnen geïdentificeerd worden.
Zelfs in tijden van een tekort aan ervaren operators, maakt 
deze in Vlaanderen ontwikkelde digitale co-pilot logistieke 
operaties veiliger en efficiënter. 

“Dankzij de goede coaching van VIL slaagde het 
consortium er in om dit O&O-project financieel te 
laten ondersteunen door VLAIO. De resultaten van 
dit project kunnen een belangrijke toegevoegde 
waarde betekenen voor de logistieke sector in 
Vlaanderen en we zijn VIL uiterst dankbaar voor hun 
professionele ondersteuning.” 
Ivo Vandeweerd, CEO BlooLoc.

HEEFT U ZELF OOK EEN INNOVATIEF 

PROJECTIDEE?

Laat het ons weten via projectidee@vil.be.

RENEW
STATUS IN UITVOERING

ReNEW focust op technologieën die de binnenvaart veer-
krachtiger kunnen maken tegen verscheiden externe invloe-
den zoals lage en hoge waterstanden ten gevolge van onder 
meer de klimaatverandering. Hieronder vallen pilootprojecten 
met elektrische en autonome vaartuigen voor de binnenvaart. 

VIL zal in dit project Europese beleidsaanbevelingen formu-
leren.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Michiel Bertels (michiel.bertels@vil.be)

Het doel van ENTRANCE is het oprichten van een Europees 
matchmakingplatform voor de vergroening van transport dat 
innovatie-aanbieders wil verbinden met mogelijke gebruikers 
binnen de logistieke en mobiliteitssector. Verder wordt ook 
onderzocht hoe men met behulp dit platform het samen aan-
kopen van innovatieve oplossingen (vb. elektrische voertui-
gen) kan stimuleren.

MEER WETEN? 

CONTACTEER 
Kris Neyens (kris.neyens@vil.be)

mailto:michiel.bertels@vil.be
mailto:projectidee@vil.be
mailto:kris.neyens@vil.be
https://vil.be/project/entrance/
https://vil.be/project/renew-resilience-centric-smart-green-networked-eu-inland-waterways/
https://vil.be
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NIEUWE LEDEN GET TOGETHER

WAS U ERBIJ?

De VIL Nieuwe Leden Get 
Together viel in december 
samen met de WK-match 
van de Rode Duivels tegen 
Kroatië. 

In Log!Ville volgden alle aan-
wezigen samen op een groot 
scherm de – helaas laatste 
– wedstrijd van ons nationaal
elftal.

Het verlies kon de fijne sfeer 
van het event niet bederven.  
De Rode Duivels brachten 
de gesprekken makkelijk op 
gang.
De nieuwe leden maakten 
volop met elkaar kennis tij-
dens de rust en na de match.

Bedankt aan alle aanwezigen 
om er mee een geslaagd 
event van te maken.

VIL LOGIBOX
De VIL logibox biedt, dankzij een ontwikkelde flexibele 
IT-hefboomstructuur, gebruikers de mogelijkheid om met 
één account onmiddellijk met alle VIL tools aan de slag te 
gaan. 

De tools en apps bieden concrete oplossingen met toege-
voegde waarde voor uw bedrijf. Ze helpen u bij het nemen 
van bewuste en onderbouwde beslissingen die uw bedrijf 
efficiënter en innovatiever maken.

Gedaan met zoeken
U hoeft niet langer op zoek te gaan naar de tool die u kan 
gebruiken. U vindt ze nu allemaal op dezelfde plaats: 
www.logibox.vil.be, of via de link op de VIL startpagina. In 
één oog-opslag vindt u meteen een overzicht van alle 
praktische tools die VIL ontwikkeld heeft.

IT-structuur die het u gemakkelijk maakt
De achterliggende architectuur is voorzien om een heel 
flexibele boomstructuur op te zetten waarbinnen de bezoeker 

tussen de domeinen kan navigeren. Elk niveau binnen deze 
boom is bovendien ook apart configureerbaar zodat de juiste 
toegangsrechten en rollen kunnen gedefinieerd worden. 

Als u gebruik wil maken van een tool, dan wordt gevraagd om
u als bezoeker aan te melden, zodat de vereiste rechten en
rollen gecontroleerd en toegekend kunnen worden.

Eenmalig persoonlijk wachtwoord aanmaken
Om toegang te krijgen tot de Logibox kan u met uw profes-
sionele e-mailadres inloggen met een zelf gekozen wacht-
woord. Zo moet u maar één keer inloggen voor het gebruik 
van alle tools.

HEEFT U VRAGEN OVER DE LOGIBOX?

CONTACTEER 
Gunther Storme (gunther.storme@vil.be)

http://www.logibox.vil.be
http://www.logibox.vil.be
mailto:gunther.storme@vil.be
https://toolbox.vil.be/
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DATUMPRIKKERS

CYBER SECURITY: CRUCIAAL IN DE LOGISTIEKE KETEN 
28 FEBRUARI 2023 - NIEL
Hoe goed is uw bedrijf gewapend tegen cyberaanvallen? VIL biedt hands-on advies van cyber security experts waar u meteen 
mee aan de slag kan.

SUBSIDIES VOOR BEDRIJVEN
3 MAART 2023 - ONLINE
Heeft u een idee waarmee u de logistieke activiteiten in uw bedrijf kan innoveren? VIL kan u helpen! 

TRENDS IN DE LOGISTIEK 
8 MAART 2023 - NIEL
Tijdens dit event krijgt u inzicht in wat mogelijk is, vandaag en morgen, zodat u erop kunt inspelen en doordachte strategische 
keuzes kan maken.

LEREND NETWERK LAST MILE & STADSLOGISTIEK
28 MAART 2023 - NIEL
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die stadslogistiek kan bieden voor uw bedrijf? Dan is dit Lerend Netwerk iets voor u!

LEREND NETWERK AUTOMATISERING & ROBOTISERING 
30 MAART 2023 - BERCHEM
Kom tijdens dit Lerend Netwerk te weten welke concepten, technologieën en systemen beschikbaar zijn voor uw magazijn van 
de toekomst.

NIEUWE LEDEN

ANTSER
www.antser.io
Antser is een zakelijk communicatieplatform waarmee bedrij-
ven beter kunnen samenwerken en hun gedeelde processen 
kunnen beheren. Veel bedrijven communiceren nog steeds al-
leen via e-mail, wat vaak voor veel overhead en complicaties 
zorgt. Antser maakt een einde aan deze ad-hoc manier van 
werken en laat bedrijven data, communicatie en processen 
delen binnen line-of-business apps.

ASAP HR GROUP
www.asap.be
ASAP HR Group is een internationale specialist in de wereld 
van werk. ‘Enjoy your Job’ is niet toevallig hun motto. Als je 
helemaal jezelf kan zijn, ben je het best in je job. Hun focus 
ligt dan ook op mensen. En dat voel je, in alles wat ASAP HR 
Group doet: interim, werving & selectie, talentmanagement, 
outplacement, interim-management en projectsourcing.

BLUEBIRD
https://bluebirdgent.be
BlueBird is een site met kantoor- en maakruimte voor bedrij-
ven die aan de toekomst van de haven of maritieme activitei-
ten werken. Het is meer dan business center. In dit netwerk 
wordt er gemixt en gematcht tussen ambitieuze bedrijven en 
hun ondernemers, de internationale haven, in een stedelijk/
multimodaal bereikbaar knooppunt en met lokaal talent en 
werkkrachten. 

EASTMAN CHEMICAL COMPANY
www.eastman.com
Eastman richt zich op het maken van materialen die de 
kwaliteit van leven verbeteren. Ze werken nauw samen met 
partners om de drievoudige uitdaging aan te pakken: klimaat-
verandering, de wereldwijde afvalcrisis en de zorg voor de 
wereldbevolking. Eastman zet zich in om een toonaangevend 
materiaalinnovatiebedrijf te zijn.

EASY2DROP
EASY2DROP is een elektronisch, on site, duurzaam en 
flexibel pakketontvangst- en afhaalsysteem voor bedrijven. 
EASY2DROP zorgt ervoor dat bedrijven 24/7 bereikbaar zijn 
voor het leveren én afhalen van goederen. De eigen ontwor-
pen robuuste kastsystemen en software houden bedrijven 
realtime op de hoogte bij iedere handeling.

EXAM PACKAGING
https://exampackaging.com
Exam Cold Chain Solutions is actief op de markt voor 
temperatuurgecontroleerde verpakkingen en alles wat met 
cold chain te maken heeft. Het portfolio van Exam omvat 
het polyurethaan monobloc-assortiment en het goedkopere 
lite pack-aanbod. De producten van Exam werden getest in 
militaire toepassingen, worden gewaardeerd binnen de farma-
sector en wereldwijd vertrouwd door patiënten.

http://www.antser.io
http://www.asap.be
https://bluebirdgent.be
http://www.eastman.com
https://exampackaging.com
https://vil.be
http://www.antser.io
http://www.asap.be
https://bluebirdgent.be
http://www.eastman.com
https://exampackaging.com
https://vil.be/event/cyber-security-cruciaal-in-de-logistieke-keten/
https://vil.be/event/gratis-infosessie-ontvang-subsidies-via-vil-voor-uw-project/
https://vil.be/event/trends-in-de-logistiek-event-maart/
https://vil.be/event/vil-lerend-netwerk-last-mile-en-stadslogistiek/
https://vil.be/event/vil-lerend-netwerk-automatisering-en-robotisering-2/
http://www.antser.io
http://www.asap.be
https://bluebirdgent.be
http://www.eastman.com
https://exampackaging.com
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KRINGWINKEL DE CIRKEL
www.dekringwinkel.be
Kringwinkel De Cirkel verkoopt een heel gamma aan twee-
dehandsspullen. Van textiel over huisraad tot electro of 
meubels, van de grootste tot de kleinste spullen. Er werken 
mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk terecht 
kunnen en ze krijgen een gepaste begeleiding om zo hun 
talenten te ontdekken.

MASELIS
www.maselis.be
Maselis is een Europese leverancier van graanproducten voor 
de voedingsnijverheid. Het bedrijf heeft bijna alle denkbare 
technologieën in huis voor de transformatie van graan tot 
ingrediënten voor de voedingsindustrie. Koken, malen, pellen, 
toasten, pletten, vlokken, extruderen, poffen,.... Eindproduc-
ten zijn divers: gepelde haver tot rijstvlokken, maïsgries tot 
geparelde tarwe.

MERCEDES-BENZ TRUCKS BELGIUM 
LUXEMBOURG
www.mercedes-benz-trucks.com
Mercedes-Benz Trucks staat voor kwaliteit. Overigens niet 
alleen wanneer het gaat om nieuwe trucks, want ook de 
tweedehands trucks van het merk met de ster voldoen aan 
de hoogste vereisten. Dat zet Mercedes-Benz nog extra in de 
verf met ‘Mercedes-Benz Certified’, een nieuw kwaliteitslabel 
dat klanten een kwaliteitsbelofte biedt, waar ze op kunnen 
bouwen.

MR. WATTS
www.mrwatts.io
Mr. Watts is een innovatiestudio gespecialiseerd in het bou-
wen van op-maat-gemaakte applicaties voor Virtual Reality 
en Augmented Reality headsets. Hun oplossingen helpen 
ondernemers die op zoek zijn naar innovatie om productiviteit 
en efficiëntie te verhogen. De focus ligt hierbij op de logistie-
ke sector.  

O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM
www.ziekenhuiswaregem.be
Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is een dyna-
misch regionaal ziekenhuis met 267 erkende bedden. Een
gemotiveerde groep medewerkers biedt een kwalitatief 
hoogstaand zorgaanbod, op een sociaal verantwoorde en 
financieel draagbare manier, in samenwerking met andere 
gezondheidszorgverleners in de regio.

PETIT FORESTIER BELGIQUE
www.petitforestier.com
Het familiebedrijf Petit Forestier werd opgericht in Frankrijk en 
is marktleider op het gebied van koeling. Ze beschikken over 
een uitgebreide voorraad voor de verhuur met meer dan 67.000 
koelvoertuigen, 49.000 koelmeubelen en 5.000 koelcontainers en 
over een groot netwerk van vestigingen in 22 landen, in Europa, 
Afrika, het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten.

PROVINCIE ANTWERPEN
www.provincieantwerpen.be
Alle inwoners van de provincie Antwerpen ervaren dage-
lijks zichtbare maar ook onzichtbare dienstverlening van de 
provincie Antwerpen. Dit gebeurt rechtstreeks, maar vooral 
via de gemeenten en steden waarin al die mensen wonen of 
de verenigingen en de koepelorganisaties die hun belangen 
behartigen. De provincieraad maakt de beleidskeuzes voor 
de provincie Antwerpen.

SCOPTIS
www.scoptis.com
SCOPTIS helpt bedrijven succesvol te zijn in de snel digitali-
serende globale supply chain. Neem controle over de eigen 
supply chain, koppel interne en externe processen maximaal 
efficiënt aan elkaar, antwoord eenvoudig op veranderende 
klantenverwachtingen en leg de basis voor toekomstige 
uitdagingen en ambities.

STANLEY BLACK & DECKER
www.stanleyblackanddecker.com
Black & Decker is een Amerikaanse fabrikant van elektrisch 
gereedschap, accessoires en handgereedschap met het 
hoofdkantoor in Towson, Baltimore County. Op 12 maart 
2010 is Black & Decker gefuseerd met Stanley Works. Het 
moederbedrijf is Stanley Black & Decker. Black & Decker is 
een zelfstandige dochteronderneming van dat bedrijf.

TELLOPORT
telloport.com
Telloport levert oplossingen en bouwt ecosystemen voor 
het onbemand bezorgen, ophalen, retourneren, verhuren en 
delen van fysieke goederen en locaties. Hun distriSPOT’s zijn 
slimme, veilige, gedigitaliseerde distributiepunten die veel 
toepassingen hebben en meerdere vormen kunnen aan-
nemen (smartlockers, containers, deuren, poorten, dozen, 
bestelwagens, ...).

TRANSPORTMEDIA
https://transportmedia.be
Transport, logistiek, bouw: « business to business » uitge-
versbedrijf TRANSPORTMEDIA biedt een waaier aan com-
municatiemiddelen met een echte multimediale invalshoek 
in zijn drie voorkeurssectoren. Volgende tijdschriften zitten in 
hun gamma: Truck & Business, TRANSPORT Management, 
VAN Management,.... Wat evenementen betreft: Transport & 
Logistics Awards, Best of VAN,...

VAN WERVEN BELGIË
www.recyclingplastics.nl
Van Werven Kunststofrecycling is gespecialiseerd in het 
creëren van hoogwaardige grondstof uit post-consumer har-
de kunststoffen uit bouw- en bedrijfsafval en gemeentelijke 
milieustraten. Ze produceren hoogwaardige maalgoederen 
voor de kunststofindustrie, onder andere voor toepassing 
in leidingen, de automotive industrie, constructiematerialen, 
meubilair en huishoudelijke artikelen.
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http://www.dekringwinkel.be
http://www.maselis.be
http://www.mercedes-benz-trucks.com
http://www.mrwatts.io
http://www.ziekenhuiswaregem.be
http://www.petitforestier.com
http://www.provincieantwerpen.be
http://www.scoptis.com
http://www.stanleyblackanddecker.com
https://transportmedia.be
http://www.recyclingplastics.nl
https://vil.be
https://telloport.com/
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https://vil.be/2023/was-u-erbij-vil-nieuwjaarsreceptie-2023/
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Wereldproducent van 
voorlegeringen Affilips NV gaat 
vanaf nu voor een combinatie van 
binnenvaart en wegvervoer voor 
het transport vanuit Tienen naar 
Antwerpen. Het bedrijf spaart 
daarmee 17.000 km over de weg uit 
en vermindert haar CO2-uitstoot met 
16 %.

Als één van de belangrijkste spelers 
op de internationale markt is de KBM 
Affilips-groep (*) voor meer dan 95 % 
gericht op export. Het bedrijf ver-
scheept jaarlijks ongeveer 20.000 ton 
aan zogenaamde ‘master alloys’ naar 
een brede waaier aan metaalindustrieën 
in 80 landen. Als gevolg heeft het 
bedrijf een enorme expertise ontwikkeld 
in wereldwijde verzending en lokale 
opslag. Maar, alle transport vanuit 
Tienen naar Antwerpen verliep tot voor 
kort volledig via de weg.

Grootste mobiliteitsknooppunten 
vermeden
Onder begeleiding van 
Multimodaal.Vlaanderen ging het bedrijf 
op zoek naar de mogelijkheden van een 

modal shift. Al snel werd duidelijk dat 
het overschakelen naar een combinatie 
van binnenvaart en wegvervoer zowel 
de mobiliteit als de CO2-uitstoot ten 
goede kwam. Vroeger ging de volledige 
route over de weg: via de E40 over 
de Brusselse Ring naar de E19 en de 
Antwerpse Ring tot op de zee-
terminal. Nu worden de twee grootste 
mobiliteitsknooppunten vermeden. De 
route start over de weg naar de inland 
terminal BCTN in Meerhout waar wordt 
overgeschakeld op een binnenschip dat 
vaart tot aan de scheepsterminal.

Vlekkeloze tests
De tests bij twee rederijen, Manuport 
Logistics en CH Robinson, verliepen 
vlekkeloos. Ook de lokale transpor-
teur ‘Engelbosch Transport’ die het 
voortransport verzorgt, is enthousiast. 
Geen wachttijden bij het afhalen van de 
lege container en terug binnenbrengen 
van de volle op de inland terminal van 
BCTN in Meerhout, geen files tijdens 
het transport, kortom: een tevreden 
chauffeur.

Gunter Wouters, Logistics Manager bij 
Affilips NV besluit: 

“Dankzij de modal shift 
besparen we 17.000 km over 
de weg. En wie km-besparing 
zegt, zegt ook vermindering 
van CO2-uitstoot: zowat 16 %. 
Daarnaast levert deze manier 
van werken ook een klein 
financieel voordeel op en door 
de containers via Meerhout te 
verschepen kan één chauffeur 
tot drie containers inleveren 
op een dag, via Antwerpen 
was dat vaak maar één.”

(*) KBM Affilips bestaat uit drie produc-
tie-sites: KBM Master Alloys BV in Oss 
en Delfzijl, Nederland en de uit Tienen 
afkomstige Affilips NV (Belgium). KBM 
Affilips is deel van de ROBA Holding. 

MEER INFO?
CONTACTEER
Antoon Desmet (antoon.desmet@vil.be)

SUCCES STORIES

AFFILIPS SPAART 17.000 KM OVER DE WEG UIT

mailto:antoon.desmet@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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Expediteur TCI Carriers uit 
Antwerpen heeft nogmaals een 
van zijn klanten kunnen overtuigen 
om de modal shift van de weg 
naar de binnenvaart te maken. 
Tuinmaterialen Meynen gaat zijn 
importcontainers vanuit Antwerpen 
naar de inland terminal BCTN in 
Meerhout laten komen en bespaart 
daarmee 113.000 kilometers op de 
autowegen en 58 % CO2-uitstoot.

Tuinmaterialen Meynen uit Meerhout is 
reeds 30 jaar invoerder en verdeler van 
natuursteen tuinmaterialen, construc-
tiematerialen en tuindecoratie voor 
verkoop aan zowel particulieren als 
aannemers in de Benelux. Ze werken 
vanuit een duurzame missie rond 
tuinarchitectuur, tuinaanleg en groen-
voorziening om tuinen en pleinen dat 
extra te geven én een lange levensduur.

Het 5 ha grote terrein van Meynen 
ligt op slechts 7,5 km van de inland 
terminal BCTN in Meerhout en is 
daarom perfect gesitueerd om zijn 
importcontainers vanuit Antwerpen via 
deze inland terminal te laten komen, 
via het Inland Container Yard concept. 
De lege containers mogen binnen dit 
concept ook terug binnengebracht 
worden op de inland terminal. 

Alternatief via BCTN Meerhout
Op verzoek van zijn expediteur, TCI 
Carriers, heeft Mutimodaal.Vlaanderen 
een alternatief via BCTN Meerhout 
uitgewerkt, waarmee de klant kon 
overtuigd worden. Inmiddels zijn er 
via verschillende rederijen succesvolle 
tests gedaan.

Op deze manier worden potentieel 
800 keer 20-voet containers van de 
Antwerpse Ring en de E313 gehaald, 

wat zowel de mobiliteit als het klimaat 
ten goede komt. 

Tom Leonaers, Director bij TCI Carriers, 
kiest bewust voor de binnenvaart: 

“Bij TCI Carriers dragen 
we betaalbaar, duurzaam 
transport hoog in het vaandel. 
Het ICY-concept helpt ons de 
hoge demurragekosten voor 
de eindklant te vermijden.”

Dit succesverhaal bevestigt dat de 
modal shift wel degelijk mogelijk is 
zonder afbraak aan service en prijs.

MEER INFO?
CONTACTEER
Shauny Ammeloot 
(shauny.ammeloot@vil.be)

TUINMATERIALEN MEYNEN GAAT VOOR DE 
MODAL SHIFT EN VERMINDERT CO

2
-UITSTOOT 

MET 58 %

mailto:shauny.ammeloot@vil.be
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BAANBREKER IN THE SPOTLIGHTS 

Wat en wanneer was voor u de 
rechtstreekse aanleiding om te 
starten met multimodaal transport?
NC: Het is een dikke 10 jaar geleden 
gestart als een noodoplossing. Op 
een bepaald moment zag ik dat er een 
20-tal opleggers op straat stonden te 
wachten om gelost te worden op ons 
terrein. We moesten daar een oplossing 
voor vinden. Een schipper heeft mij 
toen warm gemaakt om eens te komen 
kijken. Van het één is toen het ander 
gekomen en zijn wij beginnen varen. 

Natuurlijk speelt de congestie ook mee. 
Leuven wordt omringd door files. De 
mobiliteitsproblemen worden groter, 
maar wij willen hier ook niet weg. 

De binnenvaart biedt zoveel voordelen. 
Het biedt zekerheid, maar ook logistieke 
rust. Je kan de inhoud van 20 vrachtwa-
gens laden op een schip en je weet dat 
die op het juiste tijdstip op zijn bestem-
ming aankomt. Het komt ook aan op 
een apart stuk van het terrein, waar er 
zo goed als geen verkeer is. 

In dit geval kan je spreken over 
‘verborgen opbrengsten’. Naast de 
rust op het terrein, zorgt binnenvaart er 
ook voor dat ik mijn service hoog kan 
houden. De aanvoer van het materiaal 
komt stipt aan via het water. Waardoor 
ik mij op de service kan richten: de 
uitgaande levering op de werf. 
Door te starten met watertransport zijn 
we een hele duurzame visie beginnen 
ontwikkelen en hebben we ontdekt dat 

het ons ook veel voordelen oplevert. 
Het heeft mij een hele andere mindset 
gegeven. Zo hebben we ook andere 
zaken onder de loep genomen die 
duurzamer konden, zoals elektrische 
heftrucks en het watertransport 
omzetten naar biodiesel.  

Wat was de grootste hindernis die 
u heeft overwonnen?
NC: Onzekerheid. Transport via het 
water is ingewikkeld. Fabrikanten en 
medewerkers heb ik moeten laten zien 
wat de voordelen zijn. Ook schippers 
hebben wat overtuiging nodig gehad 
om met bouw- en sloopafval te willen 
varen. Maar ik ben blij om te zien dat 
mijn medewerkers vooral heel fier zijn 
op wat we doen. 

Er zijn zelfs bedrijven die actief blijven 
tegenwerken. Bedrijven waar wij serieus 
moeten bijbetalen omdat we via het 
water komen. Dat zijn bedrijven die ook 
een duurzaamheidsvisie hebben maar 
die helemaal niet uitdragen. Daar wordt 
ik echt boos van. 

Welke beleidsmatige maatregelen 
kunnen de modal shift nog 
bevorderen?
NC: Ervoor zorgen dat het goedkoper 
wordt om via het water te varen dan te 
rijden met een vrachtwagen. Je hebt 
de kilometerheffing, maar ik denk dat 
je ook structureel moet belonen om het 
water te gebruiken. 

Het is bovendien ongelooflijk hoeveel 
documenten en certificaten je nodig 
hebt om aan watertransport te kunnen 
doen. Daar is echt nood aan een 
administratieve vereenvoudiging. 
Dat is niet eenvoudig, maar als er niets 
gebeurt, kan het ook een uitdovend 
verhaal zijn. 

Hoe ziet u het multimodale 
landschap evolueren op korte 
termijn ?
NC: Ik voel dat er een bewustzijn aan 
het groeien is. Watertransport zou wel 

eens de levensader kunnen worden 
voor bepaalde regio’s. Toch wordt het 
nog altijd door veel grote bedrijven 
gebruikt in het kader van greenwashing. 
Ik hoop dat daar verandering in komt en 
dat bedrijven een duurzame visie echt 
durven doortrekken. Ook in crisisperi-
odes. Dat zijn momenten dat het grote 
geheel snel vergeten wordt.

Tonnages via kleine kanalen gaan ook 
fors achteruit. Ik probeer daar, samen 
met andere believers, een stokje voor 
te steken. Maar ook het vinden van 
schippers wordt moeilijk. Je moet twee 
jaar matroos zijn vooraleer je schipper 
mag zijn. Ik begrijp dat daar een hele 
opleiding aan vast zit, maar dat zou 
toch ook makkelijker moeten kunnen. 
Als ik twee weken les volg, mag ik met 
een vrachtwagen rijden met 44 ton, dat 
tegen 90 km/u. Dat is een heel groot 
verschil.

De prijs die ik van Multimodaal.Vlaan-
deren heb ontvangen heeft ervoor 
gezorgd dat er een aantal deuren open 
zijn gegaan die voordien dicht bleven. 
Ons verhaal zet nu meer mensen aan 
het denken. 

Het hele multimodale verhaal zit 
intussen in ons DNA ingebakken. Wij 
kunnen er ook niet meer mee stoppen. 
Dit verhaal gaat sowieso verder en blijft 
groeien. 

Welke plaats heeft de award 
gekregen? 
NC: Op het bureau van mijn vader. Hij 
heeft mij de mogelijkheden gegeven om 
te dromen, om mijn ding te doen. Het 
gaat over veel middelen en zonder hem 
had ik dit nooit kunnen uitbouwen.  

WILT U OOK KANS MAKEN OP EEN 
BAANBREKERS AWARD OF WILT U 
IEMAND KANDIDAAT STELLEN?
CONTACTEER 
Shauny Ammeloot 
(shauny.ammeloot@vil.be)

INTERVIEW MET NICK CELIS, 
MULTIMODALE AMBASSADEUR 2022

mailto:shauny.ammeloot@vil.be
https://multimodaal.vlaanderen/
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Wie verbrandbaar afval via 
binnenvaart of spoor vervoert, 
geniet sinds 1 januari 2023 van 
een korting van 12 euro/ton op 
de milieuheffing, een verhoging 
van 8 euro per ton! Multimodaal.
Vlaanderen is de motor achter deze 
verandering en ambieert hiermee 
om 200.000 ton verbrandbaar afval 
van de weg naar binnenvaart of 
spoor over te zetten. De primeur 
over deze maatregel werd 
gegeven tijdens het event ‘Afval in 
Stroomversnelling’ op 8 december in 
Vilvoorde.

Jaarlijks wordt in Vlaanderen 
2.000.000 ton restafval verbrand in 
twaalf centrales, waarbij de aanvoer 
hoofdzakelijk via wegtransport verloopt. 
Op de volumes voor verbranding is 
een milieuheffing verschuldigd van 
14,4 euro/ton voor huishoudelijk afval 
en 25 euro/ton voor bedrijfsafval. Een 
korting op de milieuheffing van 4 euro/
ton was reeds van toepassing voor 
transport via binnenvaart of spoor in de 

plaats van wegvervoer. Maar aangezien 
de meerkost van binnenvaart of spoor 
in de meeste gevallen hoger ligt, bleek 
die korting onvoldoende om een echte 
modal shift te realiseren of in stand te 
houden.

Voorstel Multimodaal.Vlaanderen 
goedgekeurd
Multimodaal.Vlaanderen zet al een 
ruime periode in op modal shift van 
afval- en recyclagestromen. Doordat 
afvalstromen voldoende aanwezig en 
niet dringend zijn, kaartte 
Multimodaal.Vlaanderen, in zijn advise-
rende rol, deze problematiek aan bij de 
Vlaamse regering en stelde een korting 
voor van 12 euro/ton voor transport via 
binnenvaart of spoor.

Multimodaal.Vlaanderen werkte samen 
met de OVAM een dossier uit met als 
doel: het ondersteunen van de modal 
shift en het voorkomen van de reverse 
modal shift van binnenvaart naar 
wegvervoer van bestaande stromen.
De Vlaamse regering keurde het 

voorstel goed. De korting is van 
toepassing voor ieder afvaltransport 
bestemd voor (mee)verbranding dat via 
binnenvaart of spoor verloopt.

50 % minder CO2

De doelstelling van 200.000 ton 
verbrandbaar afval via binnenvaart 
en spoor betekent concreet een 
CO2-reductie van 50 % en 300.000 tot 
800.000 vrachtwagenkilometers minder 
op de Vlaamse wegen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn 
synergieën tussen private bedrijven en 
intercommunales noodzakelijk.

GAAT UW BEDRIJF MET DEZE 
MAATREGEL AAN DE SLAG? LAAT 
HET ONS WETEN. WE LEREN GRAAG 
OVER DE IMPACT OP MOBILITEIT EN 
DUURZAAMHEID.

MEER INFO?
CONTACTEER
Filip Dupré (filip.dupre@vil.be) en ontdek 
de mogelijkheden voor uw bedrijf.

WAS U ERBIJ? 

200.000 TON VERBRANDBAAR AFVAL VAN 
WEG NAAR BINNENVAART OF SPOOR DANKZIJ 
NIEUWE KORTING OP MILIEUHEFFING

mailto:filip.dupre@vil.be



