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Op maandag 4 december organiseerde VEA een infosessie rond risicobeheersing
op maat van de expediteur.

Peter van De Vijver, advocaat bij AMBOS NBGO Advocaten, stond stil bij de Nieuwe Wet
Zakelijke Zekerheden: pand , registerpand en retentierecht.
Deze wet treedt in werking op 1 januari 2018 maar de concrete uitwerking laat
waarschijnlijk nog even op zich wachten.
Tijdens de uiteenzetting werd stil gestaan bij:




Het retentierecht en de mogelijke gevolgen voor het bestaande retentierecht van
expediteurs en goederenbehandelaars.
Het pandrecht : evolutie van een vuistpand naar een pand waar verzilvering zonder
tussenkomst van de rechter mogelijk zal zijn
Introductie van het registerpand: op basis van een overeenkomst tussen
schuldeiser en schuldenaar kan een pand op de goederen ingeschreven worden in
een centraal register zonder dat de goederen feitelijk moeten overgaan in handen
van de schuldeiser.

Het is nog afwachten op welke manier
deze nieuwe wet ingang zal vinden in
onze sector en welke de mogelijke
gevolgen zullen zijn. Veel zal afhangen
van de invulling door de rechtbanken.
VEA Legal zal de verdere ontwikkelingen
van deze wet nauwgezet opvolgen en de
leden ten gepaste tijde informeren.
De presentatie kan u hier downloaden.

In het 2e deel van de sessie stonden Olivier Schoenmaeckers, directeur van VEA en
Caroline Gubbi, juridisch adviseur van VEA samen stil bij de resultaten van de VEA Legal
Quickscan die reeds bij 15 VEA leden werd uitgevoerd.
Zowel op het vlak van het juridisch statuut, het gebruik van algemene voorwaarden,
douaneverantwoordelijkheid en fiscale vertegenwoordiging, SOLAS en claims
behandeling is er binnen onze bedrijven nog werk aan de winkel. VEA legal kan u daarbij
helpen.
De presentatie kan u hier downloaden.
VEA leden die gebruik willen maken van de gratis quickscan kunnen hiervoor Caroline
Gubbi contacteren.



VEA legal Quickscan is gratis voor de leden en is nuttig voor zowel
KMO’s als grote ondernemingen



Hulp bij opstellen contracten / algemene voorwaarden



Gratis juridisch 1e lijnadvies



Claims afhandeling
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