Duurzame logistiek:
wie doet er iets aan?
De sector van transport en logistiek vertegenwoordigt meer dan een kwart van de finale energievraag.
Zonder beperkende maatregelen zou de CO2‐uitstoot in de transportsector tegen 2050 kunnen verdubbelen vanwege de groei van het personen‐ en
vrachtvervoer.

Samen met het VIL heeft VEA een Lean & Green traject
voor logistieke dienstverleners opgestart met als doelstelling om de Antwerpse expediteursgemeenschap
internationaal in de markt te zetten als aanbieder van
en hoopt op die manier buitenlandse verladers aan te
trekken!

Duurzame logistiek is het belangrijkste middel om de
doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te helpen bereiken. Nochtans stellen we vast dat noch op federaal niveau noch op Vlaams niveau er momenteel een
duidelijk kader bestaat voor de logistieke sector.

Het Lean & Green traject voor expediteurs is er op vraag
van VEA gekomen omdat de sterke overtuiging bestaat
dat logistieke dienstverleners steeds meer zullen moeten aantonen dat ze duurzame logistiek hoog in het
vaandel dragen.

Overheidsmaatregelen zullen bedrijven mee moeten
helpen stimuleren om op zoek te gaan naar duurzame
oplossingen.

Het is specifiek op maat gemaakt van logistieke dienstverleners, die de logistieke keten organiseren zonder
daarbij zelf steeds het transport uit te voeren.

VEA, de Vereniging Expediteurs Antwerpen, die 170 logistieke dienstverleners vertegenwoordigt in de haven
van Antwerpen, wil de Antwerpse expediteurs hierin
bijstaan en biedt hen nu reeds de mogelijkheid om in
hun transport- en logistieke activiteiten de CO2-uitstoot
met minstens 20% te reduceren binnen een periode van
5 jaar.

Onlangs ontvingen enkele expediteurs als eerste op
Benelux- niveau deze Lean & Green Award: Ahlers Belgium, JAS Forwarding, Gosselin Logistics en Embassy
Freight Services Europe.

male benutting van laadruimtes, intermodaal vervoer
via spoor en binnenvaart, gebruik van IT- platformen die
toelaten gegevens uit te wisselen met andere logistieke
spelers en hinterlandstromen beter in te plannen,…
De CO2 reductie die hiermee wordt gerealiseerd, komt
uiteindelijk de verlader of producent ten goede. Bovendien werd duidelijk aangetoond dat duurzame logistiek
niet duurder hoef te zijn voor de klant.
Het wordt hoog tijd dat het Klimaatakkoord de toon zet
in de logistieke wereld.
VEA effent alvast het pad.

Zij deden dit door in te zetten op bundeling van goederenstromen, hergebruik van lege containers en opti-

Deelname aan Lean and Green...
•
toont aan dat u duurzaam ondernemen hoog in
het vaandel draagt;
•
betrekt en motiveert medewerkers bij logistieke verbeterprocessen;
•
zorgt voor het verbreden en verdiepen van relaties met klanten en leveranciers;
•
fungeert als een doorlichting van uw logistiek
vanuit een verfrissende invalshoek;
•
trekt jonge nieuwe medewerkers aan.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact nemen met:
VEA, Vereniging Expediteurs Antwerpen | Brouwersvliet 33/1, 2000 Antwerpen | T 03 233 67 86 | F 03 231 82 02
vea@vea-ceb.be, www.vea-antwerpen.be | Contactpersoon: Olivier Schoenmaeckers

