US TRADE - NATIONAL
STRATEGY FOR GLOBAL
SUPPLY CHAIN SECURITY
14 maart 2012
Op woensdag 14 maart 2012 organiseerde VEA een debat rond het thema “US
trade – national strategy for global supply chain security” in het Auditorium van
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen waarop twee Amerikaanse specialisten
te gast waren.
De VS is één van onze belangrijkste handelspartners. In de VS gelden vaak andere voorschriften en
regels. Indien deze niet worden nageleefd, kunnen bedrijven blootgesteld worden aan hoge boetes
en aansprakelijkheden. Zo heeft de VS onder meer duidelijke definities met betrekking tot de rol
van een logistieke dienstverlener die optreedt als ‘expediteur’ en als ‘NVOCC (Non Vessel Operating
Common Carrier)’.
Teneinde de VEA leden voldoende te informeren over de diverse reguleringen waarmee ze
rekening dienen te houden wanneer ze zaken doen met de VS, werden de heren Kevin Sarsfield en
Michael Brown van Avalon Risk Management (partner van FIATA) uitgenodigd om het debat vorm
te geven.
De discussies varieerden van de wederzijdse erkenning tussen het Amerikaanse
beveiligingsprogramma C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) en AEO (Authorised
Economic Operator) tot de stand van zaken inzake 100% scanning, dat net zoals C-TPAT in het leven
werd geroepen naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9/11. Ook de Rotterdam Rules en Hague
Visby Rules mochten niet op het programma ontbreken.
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Door de grensoverschrijdende impact van verschillende lokale Amerikaanse reglementeringen, is
het van groot belang dat buitenlandse bedrijven goed op de hoogte te zijn van de verschillende
regimes en voorschriften. Aan de hand van concrete voorbeelden werd aangetoond hoe de
aansprakelijkheid van buitenlandse bedrijven in het gedrang komt, zelfs wanneer louter nationale
transporten binnen de US plaatsvinden.
De presentaties van het debat, kan u opvragen bij het secretariaat. Indien u over deze
onderwerpen nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Kevin Sarsfield
Divisional Vice President
Avalon Risk Management
E-mail: ksarsfield@avalonrisk.com

Michael Brown
Executive Vice President
Avalon Risk Management
E-mail: mbrown@avalonrisk.com

Het VEA secretariaat
Brouwersvliet 33 / Bus 1 | 2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: vea@vea-ceb.be
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