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Inleiding 

Omdat onze volgende generaties ook het recht hebben om in een gezonde en welvarende wereld te leven, 
dienen we onze economische welvaart en groei te ontkoppelen van de milieu-impact en grondstofbehoefte 
die deze economie heeft. 

Hiervoor zullen we het concurrentievermogen van onze Vlaamse economie moeten stimuleren door haar 
innovatiekracht, creativiteit en ondernemerschap te bevorderen. Enkel op deze manier zullen we de omslag 
naar een groene economie realiseren. Burgers, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties 
nemen reeds heel wat initiatieven om deze vergroening van de economie te verwezenlijken. Door middel 
van de Green Deals wil de Vlaamse Overheid deze groene initiatieven en dynamiek in de samenleving 
bundelen en sterker maken, om deze maatschappelijke (milieu-)uitdagingen aan te gaan. 

Het instrument van de Green Deal biedt hierbij een laagdrempelig, maar toch krachtig instrument, aan om 
samen met de overheid hierover afspraken te maken en belemmeringen uit de weg te ruimen. 

Het is de bedoeling dat de resultaten van een Green Deal steeds publiek worden gemaakt, zodat anderen 
ook van deze informatie kunnen gebruik maken en leren. 

Afspraken 

Artikel 1. Opsomming alle deelnemende partijen 

1. Minister Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn, handelend binnen zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse 
Regering; 

2. Minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, handelend 
binnen zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

3. Minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, handelend binnen haar 
hoedanigheid en haar bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

4. Minister Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, handelend 
binnen zijn hoedanigheid en zijn bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering; 

hierna ‘de Vlaamse overheid’ genoemd 

5. The Shift, vertegenwoordigd door dhr. David Leyssens in zijn functie van Network Director; hierna te 
noemen als The Shift; 

6. Koning Boudewijnstichting, vertegenwoordigd door dhr. Gerrit Rauws in zijn functie van Directeur; 
hierna te noemen als Koning Boudewijnstichting; 

7. Bond Beter Leefmilieu, vertegenwoordigd door dhr. Danny Jacobs in zijn functie van Directeur; hierna 
te noemen als BBL; 

8. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, vertegenwoordigd door dhr. Stijn Quaghebeur in zijn 
functie van Voorzitter Raad van Bestuur; hierna te noemen als VVSG; 

9. VIL (Innovatieplatform en Speerpuntcluster Logistiek), vertegenwoordigd door mevr. Liesbeth 
Geysels in haar functie van Algemeen Directeur; hierna te noemen als VIL; 

10. Vrije Universiteit Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Cathy Macharis in haar functie van Directeur 
onderzoeksgroep MOBI; hierna te noemen als VUB; 

hierna ‘de initiatiefnemers’ genoemd 

11. ASX-IBECO, vertegenwoordigd door dhr. Filip Goossens in zijn functie van Algemeen Directeur; hierna 
te noemen als ASX-IBECO; 

12. BeCommerce vzw, vertegenwoordigd door mevr. Sofie Geeroms in haar functie van Managing 
Director; hierna te noemen als BeCommerce vzw; 

13.  Bopro nv, vertegenwoordigd door dhr. Peter Garré in zijn functie Managing Director BSI nv; hierna 
te noemen als Bopro nv;  
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14. Bpost, vertegenwoordigd door dhr. Tom Goethals in zijn functie van Fleet Program Manager; hierna 
te noemen als bpost; 

15. Cargo Velo, vertegenwoordigd door dhr. Sander Vandenberghe in zijn functie van Co-founder; hierna 
te noemen als Cargo Velo;  

16. CityDepot, vertegenwoordigd door mevr. An Vercaemst in haar functie van Bestuurder en 
Gedeputeerd CEO; hierna te noemen als CityDepot;  

17. Colruyt Group, vertegenwoordigd door dhr. Koen De Maesschalck in zijn functie van 
verantwoordelijke voor het domein Communicatie en samenwerking; hierna te noemen als Colruyt 
Group; 

18. De Fietserij, vertegenwoordigd door dhr. Tom Calloens in zijn functie van Coördinator; hierna te 
noemen als De Fietserij;  

19. DHL Express BE, vertegenwoordig door dhr. Danny Van Himste in zijn functie van Managing Director; 
hierna te noemen als DHL Express BE;  

20. ECOkoeriers, vertegenwoordigd door mevr. Veerle De Wael haar functie van <xx>; hierna te noemen 
als ECOkoeriers; 

21. GreenPost, vertegenwoordig door dhr. Koenraad Grillaert in zijn functie van Vrijwillig Senior 
Researcher BE/FCH powertrain applications for fleets & vessels; hierna te noemen als GreenPost;   

22. Levanto, vertegenwoordigd door dhr. Alain Degol in zijn functie van Bedrijfsleider a Vélo; hierna te 
noemen als Levanto;  

23. Mobipunt consortium (Infopunt Publieke Ruimte, Taxistop en Autodelen.net), vertegenwoordigd 
door dhr. Jeffrey Matthijs in zijn functie van Coördinator Autodelen.net; hierna te noemen als 
Mobipunt consortium; 

24. Rikolto, vertegenwoordigd door mevr. Liesbeth van Meulder in haar functie van Program Advisor 
public & private sector; hierna te noemen als Rikolto;  

25. Schoenen Torfs, vertegenwoordigd door dhr. Wouter Torfs in zijn functie van CEO; hierna te noemen 
als Schoenen Torfs;  

26. Sligro Food Group Belgium, vertegenwoordigd door dhr. Bart Hallemeersch in zijn functie van 
Directeur Logistiek; hierna te noemen als Sligro Food Group Belgium;  

27. SOLVA – Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door dhr. Bart Wallays in zijn 
functie van Directeur SOLVA; hierna te noemen als SOLVA – Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen;  

28. Stad Antwerpen, vertegenwoordigd door dhr. Maarten Vanderhenst in zijn functie van Kabinetschef 
van Schepen Koen Kennis bevoegd voor Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Middenstand en 
Decentralisatie; hierna te noemen als Stad Antwerpen;  

29. Stad Gent, vertegenwoordigd door mevr. Sofie Bracke in haar functie van Schepen van Economie, 
Handel, Sport en Haven en door mevr. Mieke Hullebroeck in haar functie van Algemeen Directeur; 
hierna te noemen als Stad Gent;  

30. Stad Leuven, vertegenwoordigd door dhr. David Dessers in zijn functie van Schepen van Mobiliteit, 
Klimaat en Duurzaamheid, Landbouw en Consumptie; hierna te noemen als Stad Leuven;  

31. Stad Mechelen, vertegenwoordigd door dhr. Alexander Vandersmissen in zijn functie van Schepen 
van Mobiliteit; hierna te noemen als Stad Mechelen;  

32. Suez, vertegenwoordigd door dhr. Werner Annaert in zijn functie van Directeur Material Resources 
Management; hierna te noemen als Suez;  

33. Telenet, vertegenwoordigd door mevr. Ineke Rampart in haar functie van Director Corporate Affairs; 
hierna te noemen als Telenet;  

34. Trens BV, vertegenwoordigd door dhr. Peter Cats in zijn functie van Directeur; hierna te noemen als 
Trens BV;  

35. Het Verbond van Belgische Ondernemingen, vertegenwoordigd door dhr. Olivier Van der Maren in 
zijn functie van Hoofd Competentiecentrum Duurzame Ontwikkeling & Mobiliteit; hierna te noemen 
als VBO;  

36. Vzw Bycykel, vertegenwoordigd door dhr. Jürgen Craeye in zijn functie van Directeur; hierna te 
noemen als vzw Bycykel; 
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hierna ‘de deelnemende partijen’ genoemd 

37. Addax Motors, vertegenwoordigd door mevr. Liesbeth Braem in haar functie van Marketing 
Coördinator; hierna te noemen als Addax Motors;  

38. De Vlaamse Waterweg nv, vertegenwoordigd door dhr. Chris Danckaerts in zijn functie van 
Gedelegeerd Bestuurder; hierna te noemen als De Vlaamse Waterweg;  

39. RebelGroup, vertegenwoordigd door dhr. Kevin Lyen in zijn functie van Bestuurder; hierna te 
noemen als RebelGroup;  

hierna ‘de ondersteunende partijen’ genoemd 

De initiatiefnemers, de deelnemende partijen en de ondersteunende partijen worden hierna samen ‘de 
partners’ genoemd.  

De partners en de Vlaamse overheid worden hierna samen ‘de partijen’ genoemd. 

Artikel 2. Definities en specifieke bepalingen/overwegingen in deze Green Deal 

2.1. In het kader van deze Green Deal worden volgende definities gehanteerd: 

1. Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: de gebruiksnaam voor deze Green Deal; 
2. Initiatiefnemers: The Shift, Koning Boudewijnstichting, BBL, VIL, VUB, VVSG. Deze organisaties 

coördineren deze Green Deal; 
3. Ondertekenaars: rechtspersonen die zich binnen deze Green Deal engageren als initiatiefnemer, 

deelnemende en/of ondersteunende partij.  
4. Deelnemende partijen: rechtspersonen die zich engageren om binnen het jaar na ondertekening een 

of meer concrete acties die bijdragen tot de algemene doelstelling van de Green Deal op te starten;   
5. Ondersteunende partijen: rechtspersonen die zich engageren tot een of meer concrete 

ondersteunende acties die deelnemende partijen ondersteunen bij hun acties of een bijdrage 
leveren aan de netwerkactiviteiten die binnen de Green Deal georganiseerd zullen worden;  

6. Actie: concreet engagement van een van de partners dat bijdraagt tot de algemene doelstelling van 
de Green Deal. Er kunnen meerdere acties geformuleerd worden per partner. De acties worden 
opgenomen binnen het jaar na ondertekening van de Green Deal, tenzij specifiek anders vermeld.   

7. Stedelijke logistiek: alle logistieke activiteiten in steden en alle vervoer van goederen in, van of naar 
steden om te voldoen aan de vraag naar goederen en diensten van ondernemingen, publieke 
instellingen en bewoner-consumenten in die steden.   

8. Duurzame stedelijke logistiek: een stedelijke logistiek die in onze vraag naar goederen en diensten 
voorziet, zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar worden gebracht, nu of in de 
toekomst. 

2.2. Met betrekking tot deze Green Deal dienen volgende convenanteigen overwegingen in acht genomen te 
worden: 

- Overweging 1: De Vlaamse Regering ondersteunt een weldoordachte en planmatige aanpak om de 
omslag naar een koolstofarme samenleving te realiseren. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering 
het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed. Het plan legt de krijtlijnen vast voor 
het klimaatbeleid in de periode 2012-2030 in het Vlaamse Gewest. Per sector wordt omschreven wat 
de inspanning zal zijn en worden ook doelstellingen vooropgesteld. Voor de sector transport en 
mobiliteit wordt gestreefd naar een daling van de broeikasgasemissies door wegtransport met 
minstens 27% in 2030 (t.o.v. 2005).  

- Overweging 2: Om het doel van een koolstofarm transport- en mobiliteitssysteem te bereiken mogen 
we stedelijke logistiek niet vergeten. Nu al is die logistiek verantwoordelijk voor minstens een kwart 
van de transport-gerelateerde CO2-uitstoot in steden. Voor andere emissies zoals stikstofoxiden en 
fijnstof loopt dat op tot 30% of zelfs 50%, terwijl slechts 10 tot 20% van de voertuigkilometers in 
steden voor goederenvervoer gereden worden.  
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- Overweging 3: De Vlaamse Overheid heeft via het Vlaams beleidskader stedelijke logistiek de basis 
gelegd voor een horizontaal en geïntegreerd beleid. Dit beleidskader heeft ruimte gemaakt voor 
vergroenende en efficiëntie verhogende acties rond stedelijke logistiek zoals pakketbezorging met 
taxi’s en een betere combinatie van verschillende groenere modi in het aanleveringstraject.  

- Overweging 4: Efficiënte logistiek is een noodzaak voor leefbare en aantrekkelijke steden en zal 
blijvend gefaciliteerd moeten worden. Verwacht wordt dat de vraag naar stedelijk goederenvervoer 
verder blijft groeien. Steden zijn immers groeipolen waar veeleisende consumenten leven, werken 
en recreëren. Daarbij hoort een groeiende vraag naar zowel goederen als diensten.  

- Overweging 5: Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om de omslag 
naar zowel een groene als een efficiënte en combi-modale bevoorrading mogelijk te maken. 
Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor 
vergroening van economie en samenleving.  

- Overweging 6: Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige 
mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan vergroening. Initiatieven uit de 
samenleving staan daarbij aan de basis. Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens 
initiatiefnemers kunnen worden aangepakt op Vlaams niveau, wil de Vlaamse overheid zich inzetten 
deze weg te nemen of op te lossen om zo deze initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een 
Green Deal leggen partijen hierover concrete afspraken schriftelijk vast. 

- Overweging 7: De combinatie van een groeiende vraag naar zowel goederen als diensten, het 
verlangen om steden leefbaar te houden en het streven om de CO2-uitstoot in steden te 
verminderen vraagt om nieuwe manieren om steden te bevoorraden gericht om het reduceren van 
emissies. Dat kan door (1) voertuigkilometers te vermijden, (2) door niet te vermijden kilometers te 
verschuiven naar een ander (milieuvriendelijker) transporttype of tijdstip of (3) door ze te 
verschonen via zero-emissie voertuigen. Deze Green Deal geeft hier concrete invulling aan.  

- Overweging 8: Zowel bedrijven, lokale overheden als de Vlaamse Overheid doen nu al inspanningen 
om emissies uit stedelijk goederenvervoer te reduceren. De Vlaamse Overheid heeft een aantal 
logistieke acties opgenomen in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-20130. Een recent afgeronde 
opdracht ‘Potentieel van lichte elektrische voertuigen’ heeft de sector in kaart gebracht en 
aanbevelingen geformuleerd om het potentieel meer te ontsluiten. In 2018 was er ook een Clean 
Power for Transport oproep rond het gebruik van zero-emissie voertuigen voor stedelijke logistiek.  

- Overweging 9: Innoveren in stedelijke logistiek is niet vanzelfsprekend. Enerzijds omwille van de 
technologische en sociaaleconomische veranderingen, maar ook omdat verschillende actoren met 
vaak tegenstrijdige belangen een actieve rol opnemen. Transporteurs werken in een zeer 
competitieve omgeving met lage marges en zijn gefocust op het drukken van kosten en tegelijk een 
zo goed mogelijke dienst verlenen aan hun klanten. Lokale overheden nemen maatregelen om de 
leefbaarheid in hun stad te verbeteren, maar worstelen vaak met het evenwicht tussen stedelijke 
logistiek als noodzaak en last. Ontvangers van goederen, zowel consumenten als bedrijven, zijn zich 
vaak niet bewust van de impact van hun bestelgedrag. Regionale overheden nemen verschillende 
stappen naar meer flexibiliteit en combi-mobiliteit zoals het toelaten van pakjesbezorging door taxi’s 
en het ondersteunen van groene initiatieven zoals belevering over water. Naast directe acties om 
emissies te verminderen, heeft streven naar een multimodale duurzame stedelijke logistiek ook nood 
aan bewustmaking, verbinding, coördinatie en samenwerking tussen die actoren. Deze Green Deal 
is daartoe een eerste stap.  

Artikel 3. Doel van deze Green Deal  

Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de partners, en de partners onderling, 
om samen groene initiatieven na te streven, samen obstakels aan te pakken en samen acties te ondernemen. 

Het specifieke doel van deze Green Deal is om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden te bevorderen 
omdat duurzame stedelijke logistiek een noodzaak is voor bereikbare en leefbare steden. Dit vraagt om 
nieuwe manieren om steden te bevoorraden en om meer verbinding, coördinatie en samenwerking tussen 

http://www.greendeals.be/


 

www.greendeals.be    

de verschillende actoren. De deelnemende partijen zullen daartoe minstens een actie opnemen binnen het 
jaar na ondertekening van deze conventie. De acties hebben minstens een van de volgende vier meetbare 
doelen:  

- Voertuigkilometers vermijden 

- Niet of moeilijk te vermijden kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel 

of tijdstip 

- Niet of moeilijk te verschuiven kilometers te verschonen via zero-emissie voertuigen 

- Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek 

Innoveren in stedelijke logistiek kan op verschillende vlakken en door verschillende actoren. Deze Green Deal 
zet in op bewust gedrag van consumenten, bedrijven en chauffeurs, nieuwe logistieke concepten, zinvol 
beleid en doelmatige planning, multi- en combimobiliteit en technologische innovaties. Alle acties binnen de 
Green Deal beschouwen verkeersveiligheid en het niet laten toenemen van congestie en geluidsoverlast als 
belangrijke randvoorwaarden.  

Partners erkennen dat ze voordelen zien in duurzame stedelijke logistiek voor zowel de maatschappij als voor 
hun organisatie. Door via specifieke acties of gerichte ondersteuning de mogelijkheden voor duurzame 
stedelijke logistiek te vergroten en die onder de noemer van de Green Deal onder de aandacht te brengen 
worden zowel de markt als verschillende overheidsniveaus gestimuleerd om sterker in te zetten op duurzame 
stedelijke logistiek. 

Initiatiefnemers en ondersteunende partijen zullen de deelnemers inspireren, stimuleren en coachen tijdens 
de opstart en uitvoering van hun zelfgekozen acties. Ze brengen deelnemende en ondersteunende partijen 
minstens 2 keer per jaar samen tijdens thematische sessies. Zo inspireren deelnemers ook elkaar en worden 
ze uitgedaagd via binnen- en buitenlands cases.  

Artikel 4. Tijdsduur van deze Green Deal 

Er wordt verwacht dat deze Green Deal 3 jaar in beslag neemt en afloopt op 01/04/2022.  

Artikel 5. Niet-afdwingbaarheid van de Green Deal als inspanningsverbintenis 

De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partijen die het 
document ondertekenen.  

De partijen komen bovendien overeen dat de afspraken opgenomen in de Green Deal niet in rechte 
afdwingbaar zijn. 

De partijen engageren zich ertoe om, met wederzijds respect, gedurende de termijn van de Green Deal, 
samen te werken aan de succesvolle uitvoering van de Green Deal. 

Artikel 6. Opsomming acties en timing ervan (met alle partijen/per actie) 

1. VERMIJDEN 
Cargo Velo, CityDepot, Colruyt Group, ECOkoeriers, Mobipunt consortium, Rikolto, Stad Gent, Stad 
Leuven, Stad Mechelen en Suez nemen minstens een actie op waarmee voertuigkilometers in een 
steden vermeden worden.  
 

2. VERSCHUIVEN 
ASX-IBECO, bpost, Cargo Velo, Colruyt Group, De Fietserij, DHL Express BE, ECOkoeriers, Stad 
Antwerpen, Stad Gent, Stad Mechelen, Stad Leuven, Suez en Vzw Bycykel nemen minstens een actie 
op waarbij niet of moeilijk te vermijden voertuigkilometers in steden verschoven worden naar een 
milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip.  
 

3. VERSCHONEN 
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Bpost, Cargo Velo, CityDepot, Colruyt Group, GreenPost, Levanto, Rikolto, Sligro Food Group 
Belgium, Stad Gent, Trens BV en Telenet nemen minstens een actie op waarbij niet of moeilijk te 
vermijden of verschuiven voertuigkilometers in steden verschoond worden via zero-emissie 
voertuigen.  
 

4. VERBINDEN 
BeCommerce vzw, Bopro nv, Schoenen Torfs, SOLVA | Streekoverleg, Stad Antwerpen, Stad Gent, 
Stad Mechelen en het VBO nemen minstens een actie op waarbij actoren bijkomend verbonden 
worden rond duurzame stedelijke logistiek.  
 

5. LEREND NETWERK 
De initiatiefnemers inspireren, stimuleren en coachen de deelnemers tijdens de opstart en uitvoering 
van hun zelfgekozen acties. Ze brengen deelnemende en ondersteunende partijen minstens 2 keer 
per jaar samen tijdens thematische sessies.  

- In het eerste kwartaal na de opstart van de Green Deal wordt een inspiratie-event 
aangeboden waar deelnemers worden uitgedaagd via binnen- en buitenlandse cases.  

- Tijdens het eerste jaar wordt een matchmaking event georganiseerd om samenwerking 
tussen deelnemers op het vlak van stedelijke logistiek te stimuleren. Het thema van dit event 
wordt bepaald in samenspraak met de deelnemers en afgestemd op de ingediende acties.  

- Gekoppeld aan de jaarlijkse evaluatie van de Green Deal wordt na één jaar een moment 
georganiseerd waarop deelnemers en ondersteunende partijen hun acties met elkaar 
kunnen delen.    

Alle partijen zijn bereid om opgedane inzichten rond hun acties en de impact van hun actie met 
anderen te delen tijdens Green Deal events. Bovendien plaatsen ze hun actie(s) voor de Green Deal 
regelmatig in de kijker via hun eigen communicatiekanalen.  
Tijdens de looptijd van de Green Deal informeren de initiatiefnemers alle deelnemers over events, 
projecten en subsidiemogelijkheden over en voor duurzame stedelijke logistiek. 
 

6. ONDERSTEUNENDE ACTIES 
Addax Motors, De Vlaamse Waterweg nv en RebelGroup engageren zich om concrete acties te 
ondernemen die ondersteunend zijn voor de deelnemende partijen en het lerend netwerk (bijv. via 
vorming, consultancy, ontwikkeling van tools, onderzoek, communicatie, etc.).  

Alle acties worden binnen het jaar na ondertekening opgenomen en lopen minstens x maanden. De invulling 
en timing van deze acties wordt in een jaarplan opgenomen. Dat jaarplan wordt jaarlijks teruggekoppeld naar 
de Stuurgroep.  

Artikel 7. Opsomming partijen (met alle acties en engagementen/partij)  

1. Addax Motors 
1. Addax Motors biedt elektrische en compacte vrachtwagens aan voor duurzame stedelijke 

logistiek. Addax Motors zal, afhankelijk van de noden van de Green Deal, zich engageren 
voor demo’s bij andere deelnemers of een roadshow organiseren op een centrale locatie.   

2. ASX-IBECO 
1. ASX-IBECO vervangt 2 bestelwagens door 3 cargobikes voor levering van kleine pakketten 

in de provincie Antwerpen. Bij positieve evaluatie kan dit verder uitgebreid worden.  
3. BeCommerce vzw 

1. BeCommerce zal dit jaar een Sustainability Award uitreiken op de jaarlijkse BeCommerce 
Awards op 16 mei. Er zal een prijs uitgereikt worden aan de meest duurzame webshop, 
gaande van bijvoorbeeld logistiek tot productie. Een van de criteria die door de juryleden in 
het besluitvormingsproces zal beoordeeld worden, is het efficiënt en emissievrij beleveren 
van steden.  
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2. BeCommerce zal verder samenwerken met Thuiswinkel.org in het kader van de Bewust 
Bezorgd campagne. Dit kan bijvoorbeeld een voorbereidend onderzoek inhouden over hoe 
een applicatie zoals Bewust Bezorgd ook hier operationeel gemaakt kan worden.   

4. Bpost 
1. Vanaf 2019 vergroent bpost hun bestelwagenvloot. Ze plannen tegen 2030 de helft van hun 

voertuigen met een dieselmotor door een elektrisch alternatief te vervangen, wat 
ambitieuzer is dan de algemene verwachtingen over de markt van elektrische voertuigen.  

2. Vanaf 2019 start bpost de overschakeling naar alternatieve voertuigen zoals cargofietsen 
en elektrische fietsen voor de distributie van brieven en pakketten in beperkt toegankelijke 
zones in steden.  

5. Bopro nv 

1. Bopro fungeert als matchmaker voor duurzame stedelijke logistiek op Blue Gate Antwerp. 
Bopro identificeert opportuniteiten rond stedelijke logistiek voor de site en brengt de 
partners hiervoor actief samen.  

6. Cargo Velo 
1. In 2019 rolt Cargo Velo zijn VELOPACK service verder uit, met in eerste instantie focus op 

Antwerpen en Gent. VELOPACK staat voor pakketbezorging per fiets in de stad en richt zich 
vooral op e-commerce volumes van lokale spelers.   

2. Cargo Velo is actief in Gent en Antwerpen en plant in 2019 een duurzame shuttle-service 
tussen beide steden via een elektrische of CNG bestelwagen zodat het interstedelijk 
transport van hun klanten gebundeld wordt in één voertuig.  

3. Cargo Velo streeft tegen eind 2020 naar een duurzame en robuuste setup voor stedelijke 
logistiek per fiets voor grotere volumes die schaalbaar is binnen hun operaties. In 2019 
wordt hierin een versnelling hoger geschakeld en worden nieuwe marktconcepten, o.a. rond 
standaard containers, in detail bestudeerd.  

7. CityDepot 
1. CityDepot past hun comfort delivery service toe voor EROV – Groot Vleeshuis in Gent. Het 

leveradres wordt aangepast naar CityDepot Gent. CityDepot buffert de geleverde goederen 
in het depot aan de stadsrand en levert uit op een vaste dag of op afroep.  

2. CityDepot vergroent hun vloot en neemt in 2019 4 nieuwe CNG bestelwagens in gebruik en 
evalueert kost, gebruiksgemak en milieu-impact.  

8. Colruyt Group 
1. Colruyt Group ontwikkelt een betere fietsstalling voor zijn winkelende klanten. Het gaat 

om een modulair systeem dat aangepast kan worden aan de specifieke noden van een 
bepaalde winkellocatie. In een tweede fase kan het systeem geïmplementeerd worden. Een 
fietsenstalling die voldoet aan de noden van de fietsende klant is een mooie stap in de 
verduurzaming van de winkelformules.   

2. Colruyt Group test zero en lage emissievoertuigen ter voorbereiding van een verdere 
vergroening van de vloot en integreert ‘bewezen’ lage emissie voertuigen verder in de 
vloot.  

3. Colruyt Group ontwikkelt binnen het Europees consortium EIT food een platform om 
consumenten de keuze te geven om hun online bestellingen op een meer duurzame manier 
te laten leveren en hier ook op een transparante manier info over te krijgen.  

9. De Fietserij 
1. De Fietserij is net gestart met een eigen fietskoerierdienst in Aalst. In 2019 willen ze het 

project “Korte Keten koerier” lanceren, waarbij lokale producten op een ecologische 
manier worden geleverd rechtstreeks bij de klant. Klanten kunnen online groenten, fruit en 
zuivel bestellen. De Fietserij haalt de goederen per cargofiets en aanhangwagen op bij 
plaatselijke boeren, stelt pakketten samen op basis van de bestellingen en brengt de 
pakketten per cargofiets tot bij de klant.  
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10. De Vlaamse Waterweg 
1. De Vlaamse Waterweg zal in haar dagelijkse werking bij organisaties die projecten opstarten, 

waarbij de binnenvaart wordt ingezet voor stedelijke logistiek en aldus voertuigkilometers 
vermeden worden, informeren en stimuleren over de Green Deal Duurzame Logistiek om 
het project te registreren als actie binnen de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek en 
toe te treden tot het netwerk van actoren dat zich binnen de Green Deal engageert voor een 
duurzamere stedelijke logistiek.  

11. DHL Express BE 
1. DHL Express BE heeft een lopend pilootproject in Antwerpen en Gent waar ze bestelwagens 

hebben vervangen door elektrisch ondersteunde cargofietsen. De komende twee jaar 
bereiden ze dit project uit. Tegen eind 2020 streven ze naar zoveel mogelijk cargofietsen in 
centrumsteden zoals: Leuven, Kortrijk, Mechelen, Brussel, Luik, Namen, Oostende, Hasselt, 
etc.  

12. ECOkoeriers 
1. ECOkoeriers is een open samenwerkingsplatform tussen verschillende partners met als doel 

een ecologisch alternatief te bieden voor gemotoriseerde leveringen, binnen een 
economisch rendabel model. ECOkoeriers start samen met stad Mechelen, City Hub ODTH 
en Bouwunie een pilootproject rond de rol van fietskoeriers en een city hub in 
bouwlogistiek. Tijdens de renovatie van 2 handelspanden op de Wollemarkt in autoluw 
gebied wordt onderzocht hoe goederen geconsolideerd kunnen worden in de city hub en 
welke goederen per cargofiets kunnen uitgeleverd worden.  

2. ECOkoeriers start samen met stad Mechelen en City Hub ODTH een pilootproject rond 
logistieke ontzorging voor Mechelse handelaars. Tijdens het project zullen alle logistieke 
activiteiten voor 1 of 2 handelaars uitgevoerd worden door ECOkoeriers en de City Hub 
ODTH. Het gaat om stock management, goederen ontvangen en geconsolideerd uitleveren 
met de cargofiets, order picking van e-commerce bestellingen, etc.  

3. ECOkoeriers zal inzetten op samenwerking met de handelaars met een standplaats in de 
nieuwe Mechelse foodmarket De Vleeshalle zodat zij hun goederen op een duurzame 
manier geleverd krijgen. 

13. GreenPost 
1. GreenPost ontstond uit een Europees onderzoeksproject in 2007 en gaat na hoe batterij-

elektrische (BE) en waterstof-brandstofcel (FCH) aandrijfsystemen met fossiele brandstoffen 
aangedreven voer- en vaartuigen kunnen vervangen door koolstofvrije eco-innovaties. In 
2019-2020 versnelt GreenPost in samenwerking met CityDepot, GentLevert en PostEurop-
leden de uitrol van BE/FCH aandrijving.  

2. In 2019-20120 test GreenPost het gebruik van een HydraCat voor zowel personen- als 
goederenvervoer tussen Vilvoorde en Brussel. De Hydracat is een 12 meter lange catamaran 
met brandstofcel (FCH) en semi-autonome sturing.  

3. GreenPost start met het testen van semi-autonome en autnonome last-mile delivery 
shuttles.  

14. Levanto 
1. Levanto is een bedrijf in de sociale economie in Antwerpen. Eén van hun afdelingen is 

verantwoordelijk voor het herverdelen van de stadsfietsen in Antwerpen. Momenteel 
gebruiken ze daarvoor diesel bestelwagens met aanhangwagen. Levanto gaat op zoek naar 
een minder vervuilend voertuig waarmee ze de stadsfietsen kunnen verplaatsen met een 
minimum aan schade.  

15. Mobipunt consortium 
1. Mobipunt consortium spant zich in om, als pilootproject, een pakjesmuur voor e-commerce 

te voorzien op één mobipunt. Zo willen ze het aantal verplaatsingen in een stedelijke 
omgeving reduceren. Dit idee wordt ook verder uitgewerkt in hun handleiding voor 
gemeenten en verder gepromoot.   
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16. RebelGroup 
1. RebelGroup organiseert jaarlijks minstens 2 leersessies omtrent concrete uitdagingen op 

het vlak van duurzame stedelijke logistiek. Thema, inhoud, doelgroep en timing van deze 
leersessies worden afgestemd met de Stuurgroep.  

17. Rikolto 
1. Rikolto organiseert binnen het project Kort’om Leuven de distributie van landbouw- en 

voedingsproducten van producenten in de omgeving van Leuven (tot ongeveer 40km) naar 
afnemers in Leuven. Duurzame stedelijke logistiek is een belangrijk aandachtspunt binnen 
dit pilootproject. In een vervolgfase kan Rikolto ook andere steden ondersteunen om een 
gelijkaardige distributie op te zetten.   

18. Schoenen Torfs 
1. Schoenen Torfs zet intern een klimaatteam op waarbinnen duurzame logistiek een 

belangrijk thema wordt. Het klimaatteam komt op regelmatige basis samen.  
19. Sligro Food Group Belgium 

1. Foodservicebedrijf Sligro-ISPC opende eind 2018 haar eerste distributiecentrum met 
afhaalmogelijkheid aan het Antwerpse Eilandje. In 2019 zetten ze de duurzame, compacte 
en stille TRENS-Logic solar-elektrische wegtrein in voor hun leveringen vanuit het Antwerpse 
distributiecentrum.   

20. SOLVA | Streekoverleg 
1. Sinds januari 2019 werkt SOLVA | Streekoverleg binnen haar regiowerking aan het creëren 

van een regionaal overlegplatform rond verschillende thema’s. Op het regionetwerk 
mobiliteit en het regionetwerk werk en economie van mei 2019 staat het thema Slim 
Beleveren op de agenda. SOLVA | Streekoverleg plant een gelijkaardig initiatief in 2020 met 
de nadrukkelijke ambitie om de zes stedelijke kernen van het werkingsgebied te 
enthousiasmeren en verbinden.   

21. Stad Antwerpen 
1. Stad Antwerpen zal een strategisch plan opmaken voor logistieke activiteiten binnen de stad 

Antwerpen zodat toekomstige projecten/maatregelen kunnen kaderen binnen een 
beleidsvisie stedelijke logistiek.  

2. Stad Antwerpen zal, gebaseerd op het mobiliteitsplan van de stad, een vrachtroutenetwerk 
uittekenen zodat het vrachtwagenverkeer gebundeld wordt op bepaalde grote assen en er 
zones ontstaan waar zware en vervuilende vrachtwagens beperkt of vermeden worden.  

3. In april starten Stadslab 2050 en Slim naar Antwerpen in de buurt Oud-Berchem een 
experiment rond het delen van cargofietsen voor bewoners. Stad Antwerpen zal dit 
experiment een breder kader geven door een overzicht te maken van de verschillende 
spelers, drempels en goede praktijken. Op basis hiervan zal een visie uitgeschreven worden 
hoe de stad een rol kan spelen om het delen van cargofietsen te faciliteren en op te schalen.  

4. De kans is zeer reëel dat de stad Antwerpen binnen het jaar een nieuw proefproject start 
rond slimme logistiek. Antwerpen heeft al meerdere projecten uitgewerkt rond ‘slimme’ 
logistiek. Zo zijn er bijvoorbeeld een heel aantal laad- en loszones voorzien van slimme 
plaatsdetectie voor een betere handhaving van deze plaatsen. Samen met VIL en IMEC 
werkte de stad binnen het project ‘Intello City’ ook een use case uit die een micromagazijn 
combineerde met een slimme laad- en loszone. Tenslotte gebeurde er ook al heel wat 
onderzoek rond laden en lossen in de ‘Smart Zone’.  

5. Er wordt een kerngroep “stedelijke logistiek Antwerpen” opgericht. De kerngroep zal een 
structuur uitwerken waarbij de relevante stadsdiensten op een efficiënte manier op de 
hoogte kunnen blijven van de activiteiten/projecten op het gebied van stedelijke logistiek en 
elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.  

6. De stad Antwerpen zal een structureel overlegplatform met (private) logistieke 
stakeholders uit diverse sectoren opzetten om hen regelmatig te informeren over 
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initiatieven, ze onderling te verbinden én om praktijkgerichte feedback te ontvangen van de 
sector.  

22. Stad Gent 
1. Stad Gent neemt samen met NV De Vlaamse Waterweg actie om goederenvervoer over de 

Gentse binnenwateren te faciliteren, met als prioriteit bouwlogistiek. Met dit project zoekt 
men ondernemers die een logistiek model uitwerken voor watergebonden bouwlogistiek. 
Ook wordt het ontwikkelen van een vaartuig voor stadsdistributie gestimuleerd. 

2. Via GentLevert ondersteunt de Stad Gent twee initiatieven die efficiënte en duurzamere 
belevering bevorderen. Deze initiatieven richten zich op de belevering van de Gentse 
handelaar en ondernemer: (1) Ontvangst en tijdelijke opslag van leveringen in een hub aan 
de rand van de stad met van daaruit gebundelde milieuvriendelijke leveringen aan de 
Gentse handelaar en (2) First, last en only mile pakketvervoer per cargofiets voor e-
commerceleveringen met bestemming of vertrekpunt Gent.  

3. Via GentLevert brengt Stad Gent op regelmatige basis actoren samen rond concrete 
vraagstukken in de stedelijke logistiek. De bedoeling van dit stakeholderoverleg is innovatie, 
ondernemerschap en samenwerking te stimuleren.  

4. Het project ‘Logistieke Huisvesting’ van de stad Gent streeft naar centralisatie van opslag en 
leveringen door stadsdiensten. Het project landde in een voorstel van grote, centrale 
stadsdepots, in het noorden, zuiden en westen van de stad, gecombineerd met een 6 tal 
decentrale hubs zonder veel opslag. De actie bestaat eruit dat er een inventarisering 
plaatsvindt van stadsinterne leveringen en dat de dienstverlening in de Depot+Hub-
structuur in kaart wordt gebracht. Dit zal ook afgetoetst worden aan de Green Deal 
principes. Daarnaast worden synergieën onderzocht met het Stadsdistributieplatform 
GentLevert.   

23. Stad Leuven 
1. Stad Leuven bouwt een tijdelijk micro-overslagplatform uit op de voormalige stelplaats van 

De Lijn. De bedoeling is dat goederen hier gebundeld worden en de laatste kilometers naar 
hun bestemming gebeurt via duurzaam transport. De kennisopbouw die gepaard gaat met 
de actie is een belangrijke stap richting het opzetten van een permanent 
stadsdistributiecentrum op de site Leuven-Noord.  

24. Stad Mechelen 
1. Stad Mechelen start samen met ECOkoeriers, City Hub ODTH en Bouwunie een pilootproject 

rond de rol van fietskoeriers en een city hub in bouwlogistiek. Tijdens de renovatie van 2 
handelspanden op de Wollemarkt in autoluw gebied wordt onderzocht hoe goederen 
geconsolideerd kunnen worden in de city hub en welke goederen per cargofiets kunnen 
uitgeleverd worden.  

2. Stad Mechelen start samen met ECOkoeriers en City Hub ODTH een pilootproject rond 
logistieke ontzorging voor Mechelse handelaars. Tijdens het project zullen alle logistieke 
activiteiten voor 1 of 2 handelaars uitgevoerd worden door ECOkoeriers en de City Hub 
ODTH. Het gaat om stock management, goederen ontvangen en geconsolideerd uitleveren 
met de cargofiets, order picking van e-commerce bestellingen, etc.  

3. Handelaars met een standplaats in de nieuwe Mechelse foodmarket De Vleeshalle zijn 
verplicht om hun goederen op een duurzame manier te laten leveren. De belevering kan 
gebeuren in samenwerking met de fietskoerier Ecokoeriers en de City Hub ODTH.  

4. Stad Mechelen zet voor de wijk Bethaniënpolder-Auwegemvaart een cargofietsdeelsysteem 
voor bewoners op.  

5. Stad Mechelen stelt samen met de logistieke sector en belangenorganisaties een convenant 
rond duurzame stedelijke logistiek op. Via het convenant kan er onderhandeld worden om 
samen tot een actiegericht stappenplan te komen waar elke partij zijn eigen engagementen 
definieert en realiseert. Het is een manier om draagvlak te creëren en daarna ook over te 
gaan naar concrete acties. In het kader van de plannen rond de uitbreiding van de autoluwe 
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zone en een luchtkwaliteitszone is het belangrijk om de logistieke sector mee te 
sensibiliseren en tot actie aan te zetten.  

6. Stad Mechelen officialiseert het bestaand ad hoc overleg met logistieke spelers in een 
stakeholdersplatform. Doel van het platform is om logistieke spelers regelmatig te 
informeren over nieuwe initiatieven en ze onderling te verbinden en om praktijkgerichte 
feedback te ontvangen.  

25. Suez 
1. Suez test via een pilootproject logistieke samenwerking met andere 

afvalbeheerders. Met een “white truck” wordt de inzameling van elkaars klanten in 
eenzelfde gebied gecombineerd. Zo komen ze tot een hogere stopdensiteit, dus minder CO2 
uitstoot per klant. 

2. Suez engageert zich in een project waarbij via co-creatie naar concrete projecten gewerkt 
wordt rond optimale afvallogistiek over langere afstanden via de binnenvaart.  

26. Telenet 
1. Telenet start met het beleveren van zijn winkels op AAA stadslocaties via groen en gepast 

vervoer in plaats van via de klassieke melkrondes. Ze streven naar het weren van 
vervuilende vrachtwagens/bestelwagens in steden en het vermijden van ongepast 
parkeren op deze locaties.  

27. Trens BV 
1. Trens Solar Trains bouwt zero-emissie voertuigen voor vervoer van personen en 

goederen. De Trens-Logic voor stadsdistributie heeft een groot laadvermogen en is toch 
flexibel. De wagons kunnen ingezet worden als mini-hubs. De Trens-Logic zal gebruikt 
worden door Sligro-ISPC voor hun leveringen vanuit de distributiecentra in Antwerpen en 
Gent.   

28. VBO 
1. VBO organiseert verbindend overleg tussen logistieke actoren en steden rond het thema 

logistieke regels om het onderling begrip te verhogen. Het overleg wordt ingepast in de 
werkgroep stedelijk logistiek beleid die het Departement MOW binnen deze Green Deal 
plant. Binnen de werkgroep zal voor 9 mogelijke maatregelen voor efficiënte en duidelijke 
logistieke regels naar een werkbaar draagvlak gezocht worden.  

29. Vzw Bycykel 
1. In het kader van een 3-jarig actieprogramma in samenwerking met de Vlaamse Overheid en 

UNIZO zal vzw Bycykel een testkaravaan voor cargofietsen en trailers aanbieden aan 
bedrijven, organisaties en openbare instellingen. De ondersteuning bestaat uit (1) het 
kosteloos ter beschikking van cargofiets, trailers en bijhorende transportboxen als test, (2) 
het samen zoeken naar nieuwe transportoplossingen en (3) ondersteuning bij overleg met 
(fiets)fabrikanten om oplossingen op maat te kunnen aanbieden. 

Artikel 8. Stuur- en werkgroepen 

Binnen de twee maanden na de ondertekening van de Green Deal zal door de initiatiefnemers een 
Stuurgroep worden opgericht. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van 
de Green Deal. Onder de leden ervan zal een voorzitter en secretaris worden aangeduid.  

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging en de bewaking van de uitvoering van de Green Deal, 
de beoordeling van de toetreding en uitreding van partijen in de Green Deal, de jaarlijkse verslaggeving aan 
het Green Deal loket en het opleveren van een eindrapportage. De Stuurgroep staat ook in voor de 
organisatie van het Lerend Netwerk.  

De Stuurgroep is een verderzetting van de stuurgroep die de Green Deal mee tot stand heeft gebracht. De 
huidige stuurgroep bestaat uit: Bart Corijn (The Shift), Anneke Ernon (Koning Boudewijnstichting), Arne 
Daneels en Saartje Swinnen (Departement Omgeving), Tijl Dendal (Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken), Inge Malevé (BBL), Stefan Bottu (VIL), Sara Verlinde (VUB) en Bart Palmaers (VVSG).  
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Indien zinvol en ondersteund door de partners zullen thema- of actiegerichte werkgroepen worden 
opgericht, die aan de stuurgroep zullen rapporteren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de 
aanwezige expertise binnen de deelnemende partijen. 

Ter ondersteuning van de werking van de Stuurgroep kan een huishoudelijk regelement worden opgemaakt 
met bepalingen over de samenstelling, het verslag, de voorzitter, de frequentie, de beslissingen, etc. indien 
de leden van de Stuurgroep dit wenselijk achten. Indien gewenst kan dit reglement ook als leidraad gebruikt 
worden voor de werkgroepen.  

Artikel 9. Informatie-uitwisseling tussen partijen, openbaarheid van Green Deal en gebruik resultaten 
Green Deal 

Partijen verklaren dat zij alle nodige en nuttige informatie aan elkaar zullen overmaken, zodanig dat alle 
betrokkenen steeds over voldoende en up-to-date informatie beschikken. Enkel daar waar van toepassing 
en mits aangeven door de informatieverstrekker kan de vertrouwelijkheid van gegevens worden ingeroepen. 
Deze vertrouwelijkheid staat echter nooit de werking en de communicatie van de Green Deal in de weg. 

De Green Deal kan in communicatie worden aangehaald als de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Na 
het afsluiten van de Green Deal zal deze openbaar worden gemaakt. Dit o.a. via de website van het 
departement Omgeving. Deze actieve openbaarheid van bestuur maakt dat anderen kennis ervan kunnen 
nemen waardoor de navolging van de gemaakte afspraken wordt bevorderd. 

De Green Deal doet ten aanzien van de partners geen rechten ontstaan op het vlak van auteursrechten en 
intellectuele eigendom. In principe zijn de resultaten dus publiek goed en kunnen de resultaten van een 
Green Deal vrij gebruikt worden door anderen of in andere projecten, waardoor het effect ervan vergroot en 
verruimd wordt zonder extra ondersteuning van de overheid. 

Aan partijen wordt gevraagd om, in elke communicatie over de Green Deal, verspreid via woord, beeld, 
website, brochure en eventueel andere of aanvullende communicatiemiddelen, enerzijds het Vlaamse logo 
van de Green Deal te gebruiken en anderzijds kunnen de initiatiefnemers een eigen projectgebonden Green 
Deal logo ontwikkelen om een veelvoud van logo’s in de communicatie te vermijden.  

Communicatie op sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn behoort tot de mogelijkheden. Om een 
maximale Vlaamse herkenning te krijgen, wordt voorgesteld om gebruik te maken van de hashtag 
#greendealsvlaanderen. Deze komt idealiter telkens bij de communicatieboodschappen te staan. 

Hierbij engageren de partners zich om minstens de volgende niet-limitatieve bepalingen te vervullen: 

1. In brochures krijgt het logo van de Vlaamse overheid en de verwijzing naar de Green Deal of een 
gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst voldoende zichtbaarheid; 

2. Bij elk evenement met betrekking tot de Green Deal wordt de Vlaamse overheid voldoende 
zichtbaarheid gegeven. De organisatoren van het evenement zorgen er tevens voor dat het logo 
van de Vlaamse overheid bij een presentatie en in mogelijke filmpjes die betrekking hebben op 
het project, aan het begin en het einde getoond wordt;  

3. In een tv-spot met betrekking tot de Green Deal krijgt het logo van de Vlaamse overheid 
voldoende zichtbaarheid; 

4. In een radiospot rond initiatieven in dit kader wordt de Green Deal vermeld; 
5. Op affiches m.b.t. de Green Deal krijgt de Vlaamse overheid de nodige zichtbaarheid. Het logo 

van de Vlaamse overheid krijgt een gelijkwaardige plaats ten opzichte van eventuele andere, al 
dan niet commerciële partners; 

6. Op een website van de Green Deal staat het logo van de Vlaamse overheid duidelijk zichtbaar op 
de homepage van de website (boven de vouwlijn); 

7. Omgekeerd, zal de Vlaamse overheid zelf in haar eigen relevante publicaties en communicatie 
verwijzen naar deze Green Deal.  
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Met betrekking tot het omgaan met persoonlijke gegevens houden de partners zich bij de uitvoering van de 
Green Deal uiteraard aan de nieuwe Europese privacyregels die op 25 mei 2018 inwerking zijn getreden 
(Algemene Vordering Gegevensbescherming). Zo zullen, met het oog op een vlotte communicatie over en in 
kader van de uitvoering van de Green Deal, de persoonlijke en/of professionele contactgegevens die van alle 
betrokkenen aan de Green Deal worden verzameld en bewaard door de initiatiefnemers en het Departement 
Omgeving voor geen ander doeleinde dan voor deze communicatie worden aangewend. Verdere details en 
bepalingen rond het correct omgaan met persoonlijke gegevens kunnen vastgelegd worden in het reglement 
voor de werking van de stuurgroep (zie artikel 8). Dit kan betrekking hebben op bepalingen inzake het gepast 
gevolg geven aan een verzoek tot schrapping uit de bijgehouden lijsten met persoonlijke gegevens, het 
beperken van de periode dat persoonlijke gegevens bewaard zullen blijven, het beperken van het openbaar 
maken van persoonlijke gegevens verzameld tijdens uitvoering van de Green Deal en zo meer. 

Artikel 10. Evaluatie Green Deal 

De uitvoering van de Green Deal zal via een Stuurgroep van nabij worden opgevolgd. Er zal minstens jaarlijks 
door de stuurgroep een schriftelijke (generieke) evaluatie en stand van zaken worden opgemaakt op basis 
van input van de partners.  

Concreet rapporteren de initiatiefnemers jaarlijks minstens onderstaande zaken:  

- Per partner: specifieke acties en resultaten  

- Een overzicht van de nieuwe partners; 

- Beschrijving van de extra concrete acties door nieuwe en huidige partners; 

- Beleidsaanbevelingen. 

Artikel 11. Wijzigingen aan de inhoud  

Elke partij kan aan de andere partijen verzoeken om de Green Deal te wijzigen. Dit door middel van een 
schrijven gericht aan de voorzitter van de Stuurgroep van de Green Deal. 

Partijen zullen na het ontvangen van het verzoek binnen een termijn van 6 weken in overleg treden. 

Enkel mits schriftelijk akkoord van de stuurgroep wordt deze voorgestelde wijziging goedgekeurd. De 
wijziging en het schriftelijk akkoord zullen als bijlagen aan de Green Deal worden toegevoegd en maken er 
een integraal deel van uit. 

Artikel 12. In- en uittreding partijen Green Deal 

Er kunnen steeds nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal. Een nieuwe partij zal daarvoor schriftelijk een 
verzoek overmaken aan de voorzitter van de stuurgroep. De engagementen van deze nieuwe partij worden 
hierbij duidelijk omschreven. Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep, maakt de partij 
officieel deel uit van de Green Deal waardoor voor die partij ook alle rechten en engagementen verbonden 
aan de Green Deal van toepassing zijn vanaf de datum van de schriftelijke goedkeuring van de aanvraag. 

De aanvraag en goedkeuring zullen als bijlage aan de Green Deal worden toegevoegd.  

Elke partij van de Green Deal kan te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden 
door middel van een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de stuurgroep, uittreden uit de Green Deal. 

Artikel 13. Ontbinding van de Green Deal 

Mocht de uitvoering van de Green Deal onmogelijk worden, dan kan de Stuurgroep beslissen de Green Deal 
voortijdig te ontbinden. 
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Artikel 14. Datum inwerkingtreding 

Deze Green Deal treedt in werking vanaf 2 april 2019.  

Artikel 15. Overzicht namen met handtekeningen van alle partijen 

Namens Vlaamse Overheid Namens Vlaamse Overheid Namens Vlaamse Overheid 

minister Ben Weyts minister Philippe Muyters minister Lydia Peeters 

   

Namens Vlaamse Overheid Namens ASX-IBECO Namens Addax Motors 

minister Koen Van den Heuvel dhr. Filip Goossens mevr. Liesbeth Braem 

   

Namens BeCommerce vzw Namens BBL Namens Bopro nv 

mevr. Sofie Geeroms dhr. Danny Jacobs dhr. Peter Garré 

   

Namens bpost Namens Cargo Velo Namens CityDepot 

dhr. Tom Goethals dhr. Sander Vandenberghe mevr. An Vercaemst 

   

Namens Colruyt Group Namens De Fietserij Namens De Vlaamse Waterweg 

 dhr. Koen De Maesschalck dhr. Tom Calloens dhr. Chris Danckaerts 

   

Namens DHL Express BE Namens ECOkoeriers Namens GreenPost 

dhr. Danny Van Himste mevr. Veerle De Wael dhr. Koenraad Grillaert 
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Namens Koning Boudewijnstichting Namens Levanto Namens Mobipunt consortium 

dhr. Gerrit Rauws dhr. Alain Degol dhr. Jeffrey Matthijs 

   

Namens RebelGroup Namens Rikolto Namens Schoenen Torfs 

dhr. Kevin Lyen mevr. Liesbeth van Meulder dhr. Wouter Torfs 

   

Namens Sligro Food Group Belgium Namens SOLVA - Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen 

Namens Stad Antwerpen 

dhr. Bart Hallemeersch dhr. Bart Wallays dhr. Maarten Vanderhenst 

   

Namens Stad Gent Namens Stad Leuven 

mevr. Sofie Bracke mevr. Mieke Hullebroeck dhr. David Dessers 

   

Namens Stad Mechelen Namens Suez Namens Telenet 

dhr. Alexander Vandersmissen dhr. Werner Annaert mevr. Ineke Rampart 

   

Namens The Shift Namens Trens BV Namens VBO 

dhr. David Leyssens dhr. Peter Cats dhr. Olivier Van der Maren 
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Namens VVSG Namens VIL Namens Vrije Universiteit Brussel 

dhr. Stijn Quaghebeur mevr. Liesbeth Geysels mevr. Cathy Macharis 

   
Namens Vzw Bycykel   
dhr. Jürgen Craeye 

  
 

Het origineel van de getekende Green Deal zal gedurende de looptijd door het departement Omgeving 
worden bewaard. Iedere partij kan op vraag steeds een digitale kopie ontvangen van het departement 
Omgeving, maar dit document zal ook downloadbaar zijn van de website www.greendeals.be.  
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