Beroepsorganisatie scheepsagenten legt nieuwe accenten.
Om toekomstige uitdagingen nog beter het hoofd te bieden, gebeurt een herschikking van taken
binnen het secretariaat van de Antwerpse Scheepvaartvereniging en de nationale koepelorganisatie
NAVES. Nadruk ligt op het versterken van de werking naar Europese en internationale instanties
(bijvoorbeeld in douanezaken), en tegelijk meer ruimte creëren voor algemene beroepsbelangen en
lokale thema’s, zoals nautische toegankelijkheid en optimalisatie van de ketenwerking in het
scheepvaartverkeer.
"De laatste jaren hebben wij al een sterke focus gelegd op de douane, en dat gaat steeds verder in
stijgende lijn.", stelt ASV-voorzitter Bernard Moyson. "Niet in het minst omdat een aantal
rechtszaken, die door de douane tegen onze leden zijn aangespannen in smokkelzaken, ons daartoe
gedwongen heeft. Onder de paraplu van onze overkoepelende Europese en internationale
beroepsfederatie ECASBA/FONASBA laten we onze stem horen bij de Commissie, en zelfs bij de
World Customs Organisation. Hierbij speelt niet alleen ASV maar ook NAVES als overkoepelende
nationale Belgische organisatie, een zeer belangrijke rol."
Andere tijden vragen een andere aanpak.
Daarnaast vragen heel wat lokale, nationale en internationale instanties een meer persoonlijke
benadering en vaak zijn meer en intensievere contacten nodig. Deze gesprekken moeten met kennis
van zaken gevoerd worden, en dat in alle materies die ASV en haar leden aanbelangen.
Het geheel van al deze uitdagingen kan op directieniveau noch inhoudelijk noch tijdsmatig nog
voldoende worden aangegaan door één enkele persoon.", gaat Bernard Moyson verder. "Een
verdere activering van NAVES en een thematische opdeling van taken als ASV en NAVES lag dan ook
voor de hand."
"Gelet op haar kennis en ervaring, onder meer op het vlak van douane, en haar mandaten binnen de
Europese beroepsfederatie ECASBA, hebben wij Hilde Bruggeman gevraagd om, naast haar huidige
functie van adjunct directeur-generaal van ASV, de directiefunctie van NAVES in te vullen.", getuigt
NAVES voorzitter Eugène Vanfleteren. "Wij zijn verheugd dat zij hierop positief heeft geantwoord".
Eind juni 2015 zal huidig directeur-generaal Xavier van Engelen ASV verlaten om op pensioen te gaan.
In voorbereiding daarvan gaat selectiebureau MenT nu op zoek naar een geschikte opvolger.

