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 VEA KERSTDINER 

   

 

Donderdag 14 december 2017 

  

 

 

Op donderdag 14 december organiseerde  VEA traditiegetrouw haar jaarlijks 

kerstdiner in de prachtige Belle Epoque zaal van Hilton Antwerp Old Town. Dit 

eindejaarsfeest kent een lange traditie en vormt één van de meest succesvolle 

netwerkevents in onze haven. Het was wederom een uiterst geslaagde editie met 

een opkomst van 340 vertegenwoordigers van de Antwerpse haven- en logistieke 

wereld.  

  

 

 

 

Ook dit jaar werd Hilton Antwerp Old Town omgetoverd in een echt winterwonderland 

waar de kerstsfeer voornaam aanwezig was. 

  

De voorzitter, Johan Proost, deelde in zijn speech aan de aanwezigen mee dat VEA een 

prachtig jaar achter de rug heeft, met veel activiteiten, events, belangrijke doorbraken in 

dossiers zoals directe vertegenwoordiging, Lean & Green, digitalisering en vele andere. 

 

Toch greep de voorzitter ook de kans om een noodkreet te slaan. Ondanks de zeer 

positieve en constructieve samenwerking die we ondervinden met de diensten van 

douane, worden vele  bedrijven momenteel geconfronteerd met navorderingen en 

geschillendossiers. De wijze waarop men onze bedrijven en medewerkers benadert tart 

hierbij alle verbeelding. Ondanks inspanningen om goede trouw en professionalisme aan 

te tonen, worden wij door bepaalde diensten en rechtbanken nog steeds aanzien als 

potentiële fraudeurs.  
 

 

 

Deze houding maakt het voor onze sector 

onmogelijk om nog verder te blijven 

werken zonder voortdurend het risico te 

lopen strafrechtelijk vervolgd te worden 

als fraudeur. Daarom werd  een 

uitdrukkelijke oproep gedaan aan alle VEA 

leden om zo snel mogelijk over te 

schakelen naar directe 

vertegenwoordiging. 
 

 

Als VEA willen we ook mee helpen om de mobiliteitsknoop en de congestieproblemen 

in onze haven op te lossen. De enige manier hierbij is om de mental shift naar modal 

shift te helpen realiseren, zowel intern binnen onze bedrijven als naar de klanten- 

verladers toe.  

VEA blijft er sterk van overtuigd dat het onze rol is als logistiek dienstverlener om in te 

zetten op duurzame logistieke oplossingen en bij te dragen aan de uitdagingen op gebeid 

van climate change. Hierbij kan intermodaal vervoer een belangrijke factor zijn. De 

voorzitter lanceerde dan ook een warme oproep om te kijken naar alternatieve 

vervoersmodi en gebruik te maken van het CBP. 

  

Als afsluiting van de voorzittersspeech werden de aanwezigen getrakteerd op de VEA 

jaaroverzichtsfilm 2017. De film kan u hier bekijken.  

  

  

 

 

 

https://youtu.be/oLiw6r5MIvo
https://plus.google.com/photos/109231250255074627690/album/6495974659549243377/6495974661432174466?authkey=CKf_v9v5iamG2gE&hl=nl


 

 

GOEDE DOELEN 
 

Dit jaar werden er nog meer kerstbomen dan vorig jaar aangekocht. Deze werden – 

omwille van de positieve reacties van vorig jaar – de dag na het event terug 

weggeschonken aan opvangtehuizen voor kinderen, centra voor kinderzorg en 

minderbedeelden. Op deze manier hoopt VEA een steentje bij te dragen om ook aan hen 

een warme Kerst te geven. 

  

Aan het einde van de avond ontvingen de aanwezigen ook nog een boek waarbij de 

voltallige opbrengst zal geschonken worden aan de stichting Stop Darmkanker. 

  

 

 

 

VEA JONGEREN 
 

Koen Verhelst, Voorzitter VEA jongeren, overhandigde  traditiegetrouw de wisselbeker 

van de VEA quiz aan “The Open Tops”, de quizploeg van CMA CGM (Logistics). 

  

2017 is een uitdagend, soms moeilijk, maar toch vooral productief jaar gebleken voor gans 

de sector, voor VEA jongeren was het misschien wel hét jaar van de doorbraak. VEA 

Academy bleek een schot in de roos en ViEstA groeide uit tot één van de grootste 

maritieme events van het jaar. 

Het nieuwe jaar kondigt zich wederom aan als eentje vol uitdagingen. Ook 2018 zal een 

rijkelijk gevulde agenda hebben met Academy’s, VEAcups en natuurlijk ook weer een 

knaller van een event alvorens de zomer in te gaan. 

  

Geïnteresseerde expediteurs die de VEA jongeren willen vervoegen, kunnen hiervoor 

steeds contact opnemen met het VEA jongeren secretariaat. 

  

  

Als slot van de avond werden de aanwezigen getrakteerd op een rijkelijk dessertbuffet . 

  

   

Wij wensen u bij deze alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2018! 
 

 

 

Met dank aan onze sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van ons jaarlijks VEA 

kerstdiner een geslaagde avond te maken: 

  

Portmade - GTS – Geybels Transport Service - BE-Trans - Alaska Software - ECU Worldwide Belgium - 

Remant - Geodis Belgium - KVG Trans - Fiege Forwarding Belgium - Havenbedrijf Antwerpen - KGH 

Customs Services – Stream Software - RMT - Vanbreda Risk & Benefits -  Pool Arex - Truck Parking & 

Handling - Fresh Connection - Contargo - Grimaldi Belgium - Hollanders Carl - Interfreight Antwerp - JAS 

Forwarding Worldwide Belgium - KMO-Insider - Van Laer & Van Mechelen Advocatenkantoor - Mexico 

Natie - Titan Cargo - Broekman Logistics - Organi - MSC Belgium - Trafuco - NDB Logistics - Transport 

Broodthaers - Transport Joosen - DP World Antwerp - DEX Transport - Deertrans - Transport Verlinden      

    

  

   

 

 

VEA - Vereniging Expediteurs Antwerpen 

Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen 

Tel.: + 32 3 233 67 86 
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