STATUTAIRE ALGEMENE
VERGADERING VEA
23 februari 2016
Op dinsdag 23 februari 2016 heeft de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering van VEA
plaatsgevonden in zaal Anker van het CEPA gebouw. De vergadering werd ingeleid door
de VEA Voorzitter, Johan Proost.
Naast het opvolgen en behandelen van verschillende actuele dossiers zoals de invoering van de
verplichte weging van containers, de invoering van de Union Customs Code, de directe
vertegenwoordiging, de operationele opstart van het Centraal Boeking Platform en nog vele andere
belangrijke zaken, wil VEA dit jaar bijkomend de focus leggen op 2 thema’s die de komende jaren
een cruciale factor zullen spelen in de competitiviteit van onze sector namelijk:
1. duurzaamheid / climate change
2. Big Data/IT
Verschillende internationale studies over de toekomst van
de logistieke sector en daarin begrepen ons beroep,
vestigen zeer sterk de aandacht op deze beide thema’s als
overwegende factor om te kunnen overleven en
competitief te blijven.
Vandaar dat VEA extra wil
investeren in deze onderwerpen om zich te wapenen tegen
de enorme uitdagingen die op ons afkomen.
Niet alleen wil VEA haar leden sensibiliseren maar
daarenboven wil VEA concrete tools aanreiken aan de
bedrijven.

Pagina 1 van 4

BESTUURSVERKIEZINGEN
Na de inleiding door de Voorzitter werden de Verkiezingen gehouden voor de raad van bestuur.
Volgende bestuurders werden verkozen:
 Kurt CRAUWELS, Managing Director & gedelegeerd bestuurder, ECA ANTWERP NV
 Frank DE FYN, Vice-President, ARCELORMITTAL LOGISTICS BELGIUM NV
 Walter DROSSAERT, Oprichter & Managing Director, VEDROVA NV
 Stefan DUBOIS, Director Ocean Freight Belgium, DHL GLOBAL FORWARDING NV/SA
 Bruno GERARDIS, Managing Director, JAS FORWARDING WORLDWIDE BELGIUM NV
 Jef HERMANS, Managing Director, PORTMADE NV
 Bart VAN ROSSEN, Directeur & Division Manager, RHENUS LOGISTICS NV

LEAN EN GREEN
Geert De Wilde, Voorzitter VEA Commissie Logistiek, lichtte toe dat het ontwikkelen van een Lean
& Green programma voor de expeditie sector verder wordt uitgewerkt met het VIL. Hij benadrukte
het belang hiervan voor onze sector en roept de VEA leden op om deel te nemen aan dit project.
Doelstelling is om onze Antwerpse expediteursgemeenschap internationaal in de markt te zetten als
een duurzame oplossing voor de wereldwijde logistieke
stromen.
Peter Lagey, Project Officer bij het Vlaams Instituut voor
de Logistiek – VIL – deelde vervolgens aan de hand van
een presentatie de details van het project mee.
Klik hier voor de desbetreffende presentatie.
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UITREIKING VEA PRIJS
Uit de 10 thesissen die dit jaar werden ingediend om mee te
dingen naar de VEA Prijs, werden 2 werken gelijkwaardig
bevonden. De VEA prijs werd daarom dit jaar uitgereikt aan:
1. Jan Delen voor zijn masterscriptie “Aansprakelijk voor
goederen op de kade. Het einde van het juridisch
niemandsland?” met als promotor Prof. Kristiaan
Bernauw. Het werk werd
voorgedragen tot het
bekomen van de graad van manama in het Zee- en
Vervoerrecht aan de Universiteit Antwerpen.
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2. Kevin Van Gastel voor zijn bachelorproef “Xrail Capacity Booking. Connecteren met CFL.”
Met als promotoren de heren Jan-Pieter Cootjans en Filip Aerts. Het werk werd
voorgedragen tot het bekomen van een professionele bachelor bedrijfsmanagement met
afstudeerrichting logistiek management aan de Karel de Grote Hogeschool.
Beide heren kregen de VEA prijs uitgereikt onder de vorm van een cheque en een getuigschrift.

VEA JONGEREN
Koen Verhelst - Voorzitter VEA jongeren - gaf vervolgens een kort overzicht van de geplande
activiteiten en de lopende projecten voor 2016.
Vooral de recente opstart van de jobstudenten databank – die de
VEA jongeren met veel trots op hun palmares mogen zetten –
werd in de verf gezet. De VEA jongeren willen met dit project
studenten met een logistieke achtergrond de kans bieden om een inhoudelijk interessante
vakantiejob uit te oefenen. Zo hopen de VEA jongeren de studenten te ‘passioneren’ voor onze
sector.
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Verder willen de VEA jongeren ook meer tools gaan aanbieden aan de jongeren binnen onze sector
om hun persoonlijke ontplooiing en carrière te versterken. Een interessant programma met
professionele sprekers wordt momenteel voorbereid.
Bij de aanwezigen werd alvast een oproep gedaan om 14 mei (VEA voetbalcup) en 2 juni (after
work party) in de agenda’s te noteren.
Ter afronding werd nog een oproep gedaan aan de aanwezige leden om jongeren af te vaardigen
binnen het VEA jongerencomité.

Ten slot werd aan de aanwezigen een receptie
aangeboden zodat verder kon nagepraat worden over
de besproken thema’s.

Enkele sfeerbeelden van de Statutaire
Algemene Vergadering kan u hier
vinden.
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