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1. Voorstelling 

Flanders Logistics-consulenten



� Vlaanderen wil tegen 2020 de beste Europese regio zijn op het vlak 

van slimme en duurzame logistiek.

� Om dit te bereiken moeten we in Vlaanderen een intelligent, 

duurzaam, multimodaal en geïntegreerd transportsysteem tot 

stand brengen.

� Tegen 2020 moeten goederenverplaatsingen zoveel mogelijk 

gebeuren met de duurzaamste modus voor het gewenste traject 

en met de laagste totale logistieke kost.

� Logistieke goederenstromen moeten worden gebundeld waar 

mogelijk.

� De Flanders Logistics Consulenten staan ter beschikking om samen 

met u de logistieke keten van uw bedrijf te optimaliseren en de meest 

efficiënte en optimale vervoersmodus te bepalen.

Doelstellingen Flanders Logistics



Flanders Logistics-consulenten

Na 2,5 jaar

560 bedrijven bezocht

260 optimalisatieprojecten

Doelgroep : KMO’s 

�75% van de bezochte bedrijven heeft <250 werknemers. 

In totaal werd er een kostenreductie van €13 mln becijferd 

of 8% van de beschouwde transport- en logistieke kosten. 

Over alle projecten heen werd er een CO₂-reductie 

van meer dan 7.000 ton CO₂ gedefinieerd 

of 9% op de beschouwde een CO₂-uitstoot. 
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Methodiek 
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2. Duurzaamheidsverbeteringen



Duurzaamheidsverbeteringen

Grond- en hulpstoffen van leveranciers bundelen

Binnenvaart voor inkomende containers gebruiken

Bezettingsgraad verbeteren door: 

Orders te bundelen (intern en met andere verladers) 

Transport uitbesteden 

Betere verpakking en/of palletisatie 

Minder gereden kilometers door 

Optimale magazijn/cross docklocatie

Rittenplanning verbeteren 



Import containers via RotterdamImport containers via RotterdamImport containers via RotterdamImport containers via Rotterdam

Een kleding bedrijf uit West Vlaanderen import van 96 TEU per 
jaar. Deze gaan via de haven van Rotterdam per vrachtwagen naar 
het bedrijf.

Alternatieven:

• Optie 1: Aanvoer vanuit het Verre Oosten via Antwerpen verschepen in 
plaats van via Rotterdam indien natransport per truck gebeurd. 

=> Vermindering van het transport over de weg met 6.200 kilometer of te wel 
5,4 ton CO2e (op jaarbasis).

• Optie 2: Voor de aanvoer via binnenschip vanuit Rotterdam naar 
Avelgem Container Terminal, zijn er bijna dagelijks lichters.

=> Vervanging van 11.160 kilometer over de weg naar de binnenvaart of te 

wel 4,5 ton CO2e (op jaarbasis).

Voor bepaalde rederijen fungeert Avelgem als lege
container depot. Dan zijn er geen retour kosten.

Rotterdam - Avelgem Vol Leeg

20' Container € 170 / Ctr € 65 / Ctr

40' Container € 203 / Ctr € 86 / Ctr



Case: Groothandel in toebehoren 
voor spuiterijen

Distributie

�Leveringen worden met 2 eigen kleine vrachtwagens uitgevoerd

�Met deze wagens worden vaste routes gereden.  

�Klanten plaatsen bestellingen en krijgen vervolgens levering op de dag 

dat de route hun regio aandoet.
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Analyse

Berekening van 3 scenario´s
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Eigen wagens en 
chauffeurs

Inhuren wagens en 
chauffeurs

Transport 
uitbesteden

Berekening van:
Vaste kosten (afschrijving, 
verzekering en taxen)

Inhuren op basis van 
dagtarief of prijs per km

Commerciële tarieven voor 
mono-colli´s en pallets

Variabele kosten:
Onderhoud en brandstof

Loon kosten

€ 19.539 € 17.650 € 16.421



Conclusie
Transport uitbesteden levert een kostenbesparing op

Voor- nadelen uitbesteden van transport

�Voordelen

� Goedkoper (16%)

� Vaste tours niet meer nodig, alles op 24 uur

� Meer flexibiliteit naar fluctuatie in volumes

� Variabele ipv vaste kost

� Geen restrictie bij groei

� Lagere CO2e uitstoot

�Nadelen

� Minder controle, afhankelijk van externe dienstverlener

� Reacties van klanten?
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Case: Textielfabrikant
Hoe kunnen we onze producten efficiënter vervoeren?



Case : producent van Tex Mex- producten



Case : producent verse salades

Op basis van de (x,y)-coördinaten van de 

klanten, en het aantal en de grootte van hun 

leveringen maken we een gewogen 

zwaartepunt analyse.



iedere locatie doet 

eigen distributie

één van de locaties 

als centrale hub optimale hub locatie

shuttle km´s 0 900 8.763

distributie 

km´s 39.774 31.119 24.170

totale km´s 39.774 32.019 32.933

verschil -19% -17%

Op jaarbasis -120.000 km´s
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�Het samen uitleveren van de goederen levert een aanzienlijke reductie in 

kilometers op. (17%) Een reductie in CO2e van 96 ton op jaar basis.

�In km´s zijn optie 2 en 3 ongeveer hetzelfde, in kosten is scenario 3 lager omdat er 

minder distributie kilometers worden gemaakt (dit zijn dure kilometers) 

Kilometer berekening voor 3 scenario´s



3. CO₂₂₂₂- tools



CO₂₂₂₂- berekening diverse modi

Bron : http://www.ecotransit.org/calculation.en.html



CO₂₂₂₂- berekening (STREAM model)



CO₂₂₂₂- berekening baanvervoer

Het onderzoek is 

mogelijk gemaakt door 

een financiële bijdrage 

van Dinalog, EVO, Green

Freight Europe en TLN.

De handleiding is 

opgesteld door:

Françoise van den Broek 

(Duoinlog)

Aad van den Engel 

(Panteia)

Hedi Maurer (Panteia)



CO₂₂₂₂- berekening baanvervoer

Bron: 

http://www.duoinlog.eu/aanpak/voorbeeldprojecten/handleiding-

standaard-co2-toerekenmethodiek-wegvervoer/



Conclusie

1. Denk na over de duurzaamheid van uw supply chain

2. Duurzaamheidsverbetering = kostenbesparing

3. Veel duurzame mogelijkheden en tools

4. Als u  hulp nodig heeft kunt u gratis terecht bij de 

Flanders Logistics-consulenten


