
  

 

 

 

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VEA    

 

Op maandag 26 februari 2018 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 2017 een druk en productief jaar gekend met heel wat events en belangrijke 

realisaties. Ook voor 2018 werd reeds een druk werkprogramma vastgelegd. 

  

Twee zaken krijgen momenteel binnen VEA extra aandacht:  

 Binnen de diverse organisaties, VEA, CEB, Secorex, Poolarex en AVEV zal de 

oefening gemaakt worden of deze structuren niet geoptimaliseerd kunnen 

worden  uit fiscaal en organisatorisch oogpunt. Er zal daarenboven de komende 

maanden onderzocht worden of VEA haar sterke werking kan openstellen naar 

andere regio’s en een integratie van verenigingen mogelijk is.   

 Een 2e dossier waar VEA intens op heeft gewerkt, is het Centraal Boeking 

Platform. VEA blijft sterk geloven in de toekomst van dit concept en het belang 

daarvan voor de expediteursgemeenschap maar bekeken zal worden op welke 

manier het CBP eventueel kan geïntegreerd worden in een bredere community- 

werking met mogelijke linken naar NXTPort of andere platformen.    

Deze ontwikkelingen getuigen echter elk van een sterk dynamisme binnen VEA, waarbij 

duidelijk is dat VEA niet bij de pakken blijft zitten en steeds zoekt naar nieuwe realisaties 

in het belang van de leden. 

  

 

 

 

BESTUURSVERKIEZINGEN   
 

Na de inleiding door de Voorzitter werden traditiegetrouw de verkiezingen gehouden 

voor de raad van bestuur. Dit jaar werden er 6 kandidaturen ontvangen voor 5 te begeven 

mandaten. 

  

Volgende bestuurders werden verkozen:  

 Luk BUELENS, General Manager, BELFRUCO NV 

 Geert DE WILDE, Managing Director, GOSSELIN FORWARDING SERVICES NV 

 Bart LOOS, General Manager, FIEGE FORWARDING BELGIUM NV 

 Erik MATTHYSSENS, Support Services Director, GEODIS BELGIUM NV 

 Jens ROEMER, Managing Director, A. HARTRODT (BELGIUM) NV 

  

 

 

PRIORITEITEN 2018 

   

Momenteel zijn volgende commissies actief binnen VEA: breakbulk, douane, intermodaal, 

legal, logistiek, promotie, wegvervoer, zeevervoer en digitalisering. 

De verschillende VEA commissies kennen ondertussen elk hun eigen dynamiek. 
 

 
 

 

Ook de VEA Jongeren zullen zich in de 

toekomst meer profileren als een 

volwaardige VEA commissie en het is 

onze ambitie om ervoor te zorgen dat in 

elke VEA commissie een sterke delegatie 

jongeren aanwezig is. Een oproep werd 

gelanceerd naar de aanwezigen om  deel 

te nemen aan de commissies en ook te 

bekijken welke young potentials men kan 

afvaardigen in een VEA Commissie.  

 

De VEA leden zullen de prioriteiten voor 2018 van de verschillende commissies eerstdaags 

ontvangen. 

 



 

  

 

 

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 Pauline Van Doren met haar werk “ Digitale 

innovaties in de logistieke dienstverlening: een onderzoek naar de toekomst van de 

logistieke dienstverlener.” 

 

 
 

 

Deze masterscriptie werd voorgedragen 

tot het bekomen van de graad van Master 

in de Toegepaste Economische 

Wetenschappen – Handelsingenieur onder 

leiding van promotor Dr. Evy Onghena en 

co- promotor Valentin Carlan. 

 

Het werk leunt zeer sterk aan bij de focus 

die de vorige jaren binnen VEA op dit 

thema werd gelegd. 
 

 

Ondanks de wrange nasmaak omtrent het thema, werd ook een eervolle vermelding geven 

aan het mooie eindwerk “Hanjin Shipping Company” van Evelien Denis en Nina De Roeck, 

in het kader van hun opleiding Master in het zee- en vervoerrecht aan de UA, onder leiding 

van prof. Ralph De Wit. 

  

Indien gewenst, kunnen de desbetreffende werken opgevraagd worden bij het VEA 

secretariaat. 

 

  

 

 

 

VEA JONGEREN 

  

Koen Verhelst - Voorzitter VEA jongeren - gaf een korte toelichting over de werking van 

de VEA jongeren.  

Hij besloot dat de VEA jongeren de goede weg zijn ingeslagen en dat ze verder op 

hetzelfde elan zullen blijven werken. 

Wel zal de structuur binnen de VEA jongeren worden herbekeken. 
    

 

Ten slot werd aan de aanwezigen een receptie aangeboden zodat verder kon nagepraat 

worden over de besproken thema’s. 
    

 

 

 

 

VEA - Vereniging Expediteurs Antwerpen 

Brouwersvliet 33 - 2000 Antwerpen 

Tel.: + 32 3 233 67 86 
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