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Workshop III Business to Business 
 
VIL – Speerpunt cluster Logistiek 
 

DUURZAME EN EFFICIËNTE LOGISTIEK. WELKE TOL VOOR DE FIETS? 



Look who’s talking 

‘89:  Logistiek/QA - Pharma Warner-Lambert, BD 

‘99:  Logistiek/RFID - Pharma + PwC, IBM 

‘07:  IoT/RFID – Multi-sector Time2Trace/Aucxis 

‘14:  Digital/Stadslogistiek  VIL 
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De visie 
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Stap per stap 

• Lean & Green 

• LogPack 

• Powering Logistics 2020 

• E-green 

• Ilse 

• Flanders Recycling Hub 

• Lean & Green II 
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http://vil.be/lean-green/


Een nieuw record 
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Ontwerp van Programmawet van 2 juni 2016 (De Croo) 

• Sinds 01/07/16 zijn de inkomsten uit diensten die een particulier zelf 

levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 

20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve 

belastingtarief is dus 10%. 

• Geen btw-identificatienummer (vrijgesteld van btw, geen 

inschrijvingsverplichting bij de Kruispuntbank) 

• Maximaal 5.000 euro bruto per jaar  

• De belasting wordt dus onder de vorm van een bronheffing ingehouden 

door het elektronisch platform zelf.  
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Ontwerp van Programmawet van 2 juni 2016 (De Croo) 

• Maximaal 5.000 euro bruto per jaar  

• De belasting wordt dus onder de vorm van een bronheffing ingehouden 

door het elektronisch platform zelf. 

• Twee belangrijke categorieën vallen er niet onder: leveringen van 

goederen en verhuur. 
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Micro Magazijnen 
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KPI’s 

• aantal verplaatsingen verminderen (#km totaal) 

• afstand bestelwagens verminderen (#km per bestelwagen) 

• CO2 impact 

• gemiddelde los en laadtijd verminderen 

 verbetering van het stadsbeeld 
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Smart Flanders 

 

“In een slimme stad creëren stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgerinitiatieven 
samen oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Dit gaat om het verminderen van files, het creëren van 
een duurzame distributie van goederen naar en van de binnenstad, het verbeteren van de 
luchtkwaliteit, het bevorderen van de gezondheid, het zorgen voor optimaal parkeerbeleid, het 
wegwerken van drempels voor kansengroepen enz.” 



Concept - hoofdlijnen 

• een zone die (al dan niet)tijdelijk beschikbaar is voor laad en 
losactiviteiten 

• in de buurt van de zone is een cross-dock/microwarehouse voor 
een snelle levering en retours 

• met 24/24 locker kast (B2C; en ‘gevoelige ‘B2B) 

• Doel: 

• versnellen van de doorstroming door testen IOT technologie 

• transparantie en beschikbaarheid van IOT-data 

• validatie van microconsolidatie concept 
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Pilootproject: concept 

1. Booking van iLL zone 

2. Lossen in iLL zone 

3. Transfer naar mC 

4. Transfer naar leveradres 

5. Retour naar mC 

6. Laden in iLL zone (retours) 

mC 

iL 

UC 

1 

4 

6 

iLL = intelligente Laad & Loszone 
mC = micro consolidatie magazijn 
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mC 

iL 
mC 

iL 

Pilootproject: uitrol 

mC 

iL 

UC 

UC 
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BP: Londen: micro consolidatie center 

Micro-CC and complete replacement of the diesel 
van fleet by electric vans and tricycles for the last 
mile 

Reduction of 20-67% in the total distance driven by 
vehicle/ parcel delivered (annual average, 
depending on clients). 

The total CO2 emissions per parcel delivered was 
54% lower in 05/2010 than in 10/2009, before the 
start. In 2016 the last mile CO2 reduction is 20-
100%/parcel, depending on clients. 

Use of electric vehicles using fuel generated from 
renewable, carbon-free sources. 

Start-up company paid back all debts after 1 year 

Strong growth and upscale now to 100 vehicles & 3 
depots 
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BP: Barcelona: micro consolidatie center (Grow Smarter) 
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Barcelona 

NOVELOG 

SMILE 
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BP: Parijs: Distripolis 
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https://vimeo.com/35945419


BP: Munchen 
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