
ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging vzw) verdedigt sinds 
1901 de belangen van de scheepvaart, de scheepsagenturen 
en de haven van Antwerpen. Vandaag vertegenwoordigt ASV 
een 80-tal onafh ankelijke en rederijgebonden scheepsagen-
turen die gezamenlijk meer dan 90% van de scheepvaart op 
Antwerpen behandelen. ASV verzorgt tevens het secretari-
aat van NAVES (Nati onale Federati e der Verenigingen van 
Scheepsagenten en –makelaars). 
Via ASV zijn haar leden niet alleen lid van NAVES, maar ook 
van de wereldfederati e FONASBA (Federati on of Nati onal 
Ship Brokers and Agents) en haar afdeling ECASBA (European 
Community  Associati on of Ship Brokers and Agents).

      UW ANTWERPSE 
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ASV vergroot uw naambekendheid 
en voorziet u van een kwaliteitslabel

• ASV-lidmaatschap is uw garanti e voor kwaliteit en 
        betrouwbaarheid naar principalen en klanten toe.
• De Algemene Voorwaarden van ASV zijn voor haar 
        leden een “code of conduct”.
• Uw contactgegevens worden vermeld op www.asv.be. 
• U mag bij uw briefwisseling of advertenti es het ASV- en 

het FONASBA-logo gebruiken.
• Uw bedrijf wordt vermeld in het wereldwijd verspreide 

FONASBA Handbook.  
• U komt in aanmerking voor het vlot behalen van het 

FONASBA Quality Label.

ASV houdt u op de hoogte

• ASV-leden ontvangen algemene, operati onele en 
directi e-circulaires.  

• ASV-leden hebben toegang tot het afgeschermd 
        gedeelte van www.asv.be.  
• Als ASV-lid ontvangt u alle berichtgeving vanuit Alfaport 

Antwerpen.

 
Lid worden van 

Een keuze die loont!Een keuze die loont!Een keuze die loont!

Voor meer informati e 
www.asv.be
     03/222.99.00 
info@asv.be



Dankzij ASV komt u in een uitgebreid netwerk

• ASV organiseert voor haar leden acti viteiten zoals de 
mariti eme get-together, Shiplink en infosessies. 

• In de ASV-werkgroepen bespreken ASV-leden met elkaar 
professionele problemen en uitdagingen. 

• ASV-leden zetelen in de koepelwerkgroepen van 
Alfaport Antwerpen.

• Als ASV-lid wordt u ook uitgenodigd op de Alfaport 
Antwerpen events.

• Als sti chtend lid van Alfaport Antwerpen zetelt ASV in de 
Stuurgroep Havencel van VOKA-Kamer van Koophandel 
Antwerpen en Waasland.

WAT BETEKENT ASV VOOR U?

ASV geeft  u een stem

• ASV beharti gt de belangen van haar leden op professio-
neel en interprofessioneel vlak in een ruim economisch 
en sociaal kader. 

• ASV vormt lokaal, regionaal en nati onaal via NAVES het 
aanspreekpunt voor o.m. het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen, het Loodswezen, de Douane, de Scheep-
vaartpoliti e en de Vlaamse en Federale Overheid.

• Via ECASBA en FONASBA laat ASV zich ook op Europees 
en internati onaal niveau horen.

• Via werkgroepen werken afgevaardigden van de leden, 
samen met het secretariaat, standpunten en strategieën 
uit. 

Uw belangen zijn bij ASV in goede handen

• ASV beschikt over uitgebreide informati ebronnen met 
gedegen consultati e- en overlegmogelijkheden.

• ASV combineert prakti jkkennis met theorie.
• ASV houdt de vinger aan de pols bij materies die de 

hoofdacti viteiten van een scheepsagentuur betreff en. 
• ASV heeft  een sterke traditi e in het met raad en daad 

bijstaan van haar leden in principiële dossiers.
• ASV volgt materies op die niet tot de hoofdacti viteiten 

van de scheepsagentuur behoren maar hen wel recht-
streeks of onrechtstreeks kunnen beïnvloeden zoals 
milieu, BTW & douane, security, dual use goederen, 
namaak, …. 

Dankzij ASV kan u geld en ti jd besparen

• ASV-leden genieten van een voordeeltarief voor 
cursussen en seminaries van Porti log. Daarnaast 
sponsort ASV regelmati g extra de deelname aan 
bepaalde opleidingen.

• ASV stelt zich in de plaats van haar leden borg tegen-
over het Vlaams Gewest en het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen voor de door haar leden 
verschuldigde zee- en rivierloodsgelden, en 
doksleep- en havenrechten. 

• ASV-leden betalen een sterk verminderde jaarlijkse 
ledenbijdrage bij het Shipowners Protecti on Fund 
(onderlinge verzekering voor reders tegen de gevolgen 
van stakingen).

• ASV-leden kunnen zich inschrijven voor een multi -user 
abonnement om volledig grati s de digitale versie van de 
‘reglementen en   gebruiken van de haven van 
Antwerpen’ te raadplegen.

• ASV-leden kunnen Reprobel-aangift es (verplichte 
aangift e van fotokopies van auteursrechtelijk bescherm-
de werken) doen onder een door ASV genegoti eerde  
kaderovereenkomst.

namaak, …. van stakingen).
• ASV-leden kunnen zich inschrijven voor een multi -user 

abonnement om volledig grati s de digitale versie van de 
‘reglementen en   gebruiken van de haven van 
Antwerpen’ te raadplegen.
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