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STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VEA
Op maandag 25 februari 2019 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.

VEA heeft in 2018 weer een druk en productief jaar gekend met heel wat events en
belangrijke realisaties. Ook voor dit jaar staan er een aantal verschillende prioriteiten op
de agenda.

OMVORMING VEA TOT OVERKOEPELENDE NATIONALE ORGANISATIE
Binnen de diverse organisaties, VEA, CEB, Secorex, Poolarex en AVEV werd de oefening
gemaakt om de structuur te optimaliseren zowel vanuit fiscaal als vanuit
organisatorisch oogpunt. De voorbije jaren werd immers vastgesteld dat het voor regionale
expediteursorganisaties steeds moeilijker wordt om zich goed te organiseren en voldoende
toegevoegde waarde te blijven aanbieden aan de leden.
Uit deze analyse is de idee gegroeid om VEA, als grootste vereniging, open te stellen voor
expediteurs buiten de Antwerpse grenzen. Op die manier zal VEA fungeren als enige
nationale overkoepelende organisatie van expediteurs, logistieke dienstverleners en
douanevertegenwoordigers. Dit zal ons in staat stellen om als sterke organisatie het
aanspreekpunt te blijven van de ganse expeditie- sector in België.

BESTUURSVERKIEZINGEN
Tijdens de statutaire algemene vergadering werden de verkiezingen gehouden voor de
raad van bestuur.
De 5 uittredende mandaten worden opgevuld door:







Frank DE FYN, Chief Operational Officer, ARCELORMITTAL LOGISTICS BELGIUM
NV
Walter DROSSAERT, Managing Director, VEDROVA NV
Bruno GERARDIS, Managing Director, JAS FORWARDING WORLDWIDE BELGIUM
NV
Jef HERMANS, Managing Director, PORTMADE NV
Sonia MONTES, Country Head of Ocean Freight BeLux, PANALPINA WORLD
TRANSPORT NV

PRIORITEITEN VEA 2019
De voorbije maanden is het thema “douane” zeer nadrukkelijk in de pers geweest n.a.v.
de nakende Brexit. Voor expediteurs en douanevertegenwoordigers is dit een ideale
gelegenheid om hun activiteiten in de ‘picture’ te zetten. VEA heeft hiervoor een aantal
brochures
opgesteld
waarin
de
opportuniteiten
douanevertegenwoordigers worden toegelicht.

voor

expediteurs

en

Ook het uitrollen en in praktijk brengen van de samenwerkingsovereenkomst die eind vorig
jaar werd afgesloten met de douaneadministratie is prioritair voor 2019.
Tevens blijven we onze leden bijstaan en ondersteunen in de verschillende rechtszaken die
tegen

hen werden

ingeleid

in

het kader

van de

directe vertegenwoordiging.

Op het vlak van arbeidsmarkt, het imago van onze sector en het aantrekken van
jonge mensen werden reeds diverse initiatieven genomen met Hogescholen,
Havencentrum Lillo en Talentenstroom. Een sessie rond flexibel werken staat op de
agenda en het uitwerken van duaal leren in onze sector wordt verder uitgewerkt.

Climate change en duurzaamheid zullen de komende jaren hoog op elke agenda
staan. VEA heeft met het LEAN & Green traject voor expediteurs reeds een belangrijk
initiatief genomen maar onderzoekt momenteel verdere mogelijkheden om de bedrijven te
begeleiden naar duurzame logistieke dienstverleners.
Uiteraard zijn er nog tal van andere dossiers die door de verschillende VEA commissies
zullen behandeld worden.
Aan de deelnemers werd een warme oproep gedaan tot deelname aan de verschillende
VEA commissies.

UITREIKING

VEA

PRIJS

Uit de 16 eindwerken die dit jaar werden
ingediend om mee te dingen naar de VEA
Prijs, werd beslist om de prijs uit te
reiken aan Cédric Peeters voor zijn
masterproef “De digitalisering van het

fytosanitair oorsprongscertificaat”
Deze masterproef werd voorgedragen tot
het bekomen van de graad van masterna-master
wetenschappen

in

de
aan

de

maritieme
Universiteit

Antwerpen en dit onder leiding van
Professor Dr. Christa Sys en de
bedrijfsleiders dhr. Jef Hermans en dhr.
John Kerkhof.
Indien gewenst, kan het desbetreffende
werk opgevraagd worden bij het VEA
secretariaat.

VEA JONGEREN
De VEA Jongeren hebben nog enkele events op de agenda staan:


26 maart: VEA Academy ‘Samen succesvol in verandering’



17 mei: VEA cup
6 juni: ViEstA



Aan de aanwezigen wordt een oproep gedaan om jongeren af te vaardigen in de
verschillende VEA commissies. Topics zoals duaal leren, het imago van de sector,
duurzaamheid, digitalisering,… zijn enkele mooie voorbeelden waaraan jongeren in onze
sector kunnen meewerken.

Ten slot werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden zodat verder kon nagepraat
worden over de besproken thema’s.
Enkele sfeerbeelden kan u hier terugvinden.
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