CONGRES “LAW AND LOGISTICS:
THE WAY FORWARD”
12 & 13 oktober 2016
Op 12 en 13 oktober organiseerde VEA, in samenwerking met Flows, het
internationaal congres ‘Law and Logistics: the way forward’ in Antwerpen. Het
betreft een event van het Forwarderlaw netwerk, een internationaal platform
(www.forwarderlaw.com) waarop transportjuristen wereldwijd gratis adviezen
publiceren over relevante logistieke thema’s.
Een 100- tal deelnemers namen deel aan dit 2- daags congres en kregen een overzicht van
actuele juridische thema’s.
VEA was zeer verheugd dat het sprekers kon aantrekken uit China, Australië, Canada, Argentinië,
UAE, UK, Ierland, Nederland, Oekraïne, Italië,
Spanje, Duitsland en België.
Het congres werd geopend door de VEA voorzitter,
Johan Proost, die stil stond bij de positie van de
expediteur in het huidige Hanjin debacle.
Hij focuste eveneens op het juridisch statuut van de
expediteur en stelde de vraag of de recente
evoluties in het kader van big data,
boekingsplatformen, 3D printing, zelfrijdende
voertuigen,… geen impact zal hebben op het
juridisch regime waarin de huidige expediteur
optreedt.
Ook Prof. Ralph De Wit en Dr. Wouter Verheyen
stonden stil bij deze ontwikkelingen op gebied van
innovatie en tastten de grens af van de rol van de
huidige expediteur en de digitale expediteur van de toekomst op het vlak van
aansprakelijkheden en contracten.
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Uiteraard ging tijdens het congres de aandacht uit naar het Hanjin dossier en werd toegelicht
welke de rechten en plichten zijn van de verschillende schakels in de logistieke keten. De
informatieverplichting die de expediteur heeft ten aanzien van zijn klant werd uitvoering
behandeld door Mr. A. Poelmans.
Door andere experten werd onder meer stil gestaan bij de invoering van de SOLAS
regelgeving, waar op moet gelet worden indien men geconfronteerd wordt met claims in China
en het Midden Oosten, de nieuwe Spaanse maritieme wetgeving werd toegelicht evenals de
belangrijkste aandachtspunten in transport gerelateerde claims in Zuid- Amerika, Duitsland en
vele andere regio’s.
De praktijkgerichte cases bezorgden de deelnemers een groot aantal nuttige tips die ze kunnen
gebruiken in hun dagdagelijkse internationale zakelijke contacten.
U kan de presentaties hier terug vinden.
De deelnemers werden ’s avonds ontvangen op het Antwerpse Stadhuis waar schepen Marc Van
Peel VEA bedankte voor dit prachtig initiatief. Klik hier voor een korte overzichtsfilm.
De mix van deelnemers, advocaten, verzekeraars, logistieke operatoren, studenten,… maakten
er alvast een geslaagd congres van.

VEA
Vereniging Expediteurs Antwerpen
Brouwersvliet 33 / Bus 1 | 2000 Antwerpen | .: +32 (0)3 233 67 86

2

