INSCHRIJVINGSSTROOK
Elektronisch inschrijven: via www.gpv.ugent.be

Praktische inlichtingen

Naam en voornaam:

Plaats: Filmzaal Plateau

Functie:

Faculteit Recht en Criminologie UGent
Campus Aula, Paddenhoek 3, 9000 Gent

Organisatie:

Een wegbeschrijving is beschikbaar via:

E-mailadres:

https://www.ugent.be/re/nl/contact

Facturatie op naam van:

Inschrijvingsprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150.
De KMO-portefeuille kan hiervoor aangewend worden.

Adres:
Postcode en plaats:
BTW-nummer:

€ 150 (gewone inschrijving)
€ 150 (verlaagd tarief: lid Alumni Rechten Gent)

Leden van Alumni Rechten Gent betalen slechts € 130
(u bent lid vanaf € 20 per jaar). Meer info op:
www.alumnirechten.ugent.be.
Inschrijvingsprijs voor studenten: € 50.
Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het
documentatiemateriaal, koffie, en afsluitende drink.

studententarief: € 50

Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch via de website van
Gandaius (of door het terugsturen van de inschrijvingskaart).

Datum:
Handtekening:
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 mei 2020
Per post: Gandaius Permanente Vorming (UGent, RE56),
Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent (België)

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van

Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur, door
overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op het
bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met vermelding
van het factuurnummer) van Universiteit Gent, SintPietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig, behouden de
organisatoren zich het recht voor deelnemers te weigeren.
Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 15 mei 2020
Gandaius Permanente Vorming is door de Orde van Vlaamse Balies
erkend als opleidingsverstrekker. Aan dit symposium werden 3
standaardpunten voor permanente vorming toegekend.

Verdere inlichtingen:
Maritiem Instituut / Gandaius Permanente Vorming
Campus Aula, Universiteitstraat 4 - 9000 Gent
E: gpv@ugent.be

24ste Maritiem Symposium

De impact van
geopolitieke
ontwikkelingen op
havens en scheepvaart
woensdag 20 mei 2020
Gent

De impact van geopolitieke
ontwikkelingen op havens en
scheepvaart
Het lijkt soms of het tijdperk van de voortschrijdende
globalisering van de economie stilaan voorbij is. Waar de deur
gisteren wijd open stond (al was dat soms vooral in één
richting), gaat ze steeds vaker op een minder brede kier staan.
De vraag rijst of de wereldhandel aan een herijking toe is. Voor
havens en scheepvaart, die de doorgeefluiken van die
wereldhandel zijn, kan dat verregaande gevolgen hebben.
De kranten staan er vol van: met de Brexit trekt het Verenigd
Koninkrijk de deur van de Europese Unie achter zich dicht,
handelsoorlogen steken stokken in de wielen van de
wereldhandel, sancties leggen de handel met landen zoals Iran
en Rusland aan banden, China timmert voort aan het logistieke
en infrastructurele luik van zijn nieuwverworven positie als
toonaangevende wereldeconomie…
Voor havens en scheepvaart staat bij dit alles ontzettend veel
op het spel. Als de goederenstromen gaan haperen of zich
verleggen omwille van geopolitieke spanningen, het opwerpen
van nieuwe handelsbelemmeringen of het losbarsten van
handelsconflicten, dan voelen zij dat vaak het eerst. Een crisis
loert dan om de hoek, al kunnen ook nieuwe kansen opduiken.
Het 24ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de
Universiteit Gent buigt zich over dit thema. In een nieuwe,
halfdaagse formule belichten zes sprekers vanuit hun
achtergrond de nieuwe uitdaging waar de maritieme wereld
voor staat.
Het Symposium vindt dit jaar opnieuw plaats in Gent.

Programma
Voorzitter: Dhr. Jean-Louis Vandevoorde

13.30 u Ontvangst en registratie

13.50 u Opening / Algemene inleiding
Jean-Louis Vandevoorde
14.00 u De impact van geopolitieke ontwikkelingen op

scheepvaart en havens
Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal,
Douane en Accijnzen)
14.30 u Havens en scheepvaart in tijden van

16.00 u Terreurdreiging en veiligheid van scheepvaart en

havens
Carl Gillis (Kapitein-ter-zee, Belgische marine)
16.30 u De impact van sancties op een havengebonden

onderneming
NN (ArcelorMittal Gent)
17.00 u Geopolitieke implicaties van de energietransitie voor

handelsoorlogen

havens en transport

Theo Notteboom (professor, Universiteit Gent en
Universiteit Antwerpen)

Patrick Verhoeven (Managing Director, International
Association of Ports and Harbours)

15.00 u De geopolitiek en geostrategie van havens
Wim Dillen (International Development Manager,
Havenbedrijf Antwerpen)

17.30 u Afsluiter
Jean-Louis Vandevoorde

15.30 u Koffie

17.40 u Afsluitende drink & networking

