Portius wil baanbrekend zijn voor havens
Onder meer dan gewone belangstelling hebben de havenbesturen van Zeebrugge en
Gent, de Universiteit Gent en het gerenommeerde Europacollege dinsdagavond de
academische kennis over de havens een stimulans gegeven met de oprichting van
'Portius'.
Portius wil binnen de kortste keren een academisch rechtsinstituut worden voor iets
wat eigenlijk nauwelijks bestaat: Europees, laat staan internationaal havenrecht. In
zijn soms humoristische inaugurale rede in het eeuwenoude Gentse Gravensteen
illustreerde initiatiefnemer prof. Eric Van Hooydonk alvast hoe havens per definitie
altijd al grensgevallen waren op de boord van water en land. Hoe havens als
draaischijven van vrije handel altijd al poogden zelfregulerend te werken, vaak zelfs
op basis van ongeschreven wetten.
Geen wonder dus dat ook vandaag de havens zowat de enige sector zijn waar de
Europese liberaliseringsdrift nog geen vat op kreeg: de Europese Commissie moest
bakzeil halen tegen de dokwerkers en het Europees Parlement. En internationaal
bestaat er geen wetgeving over bv. terminaluitbaters. "Havenrecht" is dan ook veelal
nationaal of zelfs regionaal, vaak bijgestuurd onder druk van snel wijzigende
omstandigheden.
Het nieuwe kenniscentrum Portius gaat in Gent van start binnen het Maritiem
Instituut van de Universiteit Gent en wil vooral via congressen, colloquia en
lessenreeksen specialisten samen brengen. Op een netwerk kan Portius alvast bogen.
Daartoe brachten de vier vermelde hoofdpartners al een batterij zwaargewichten
samen in een internationale adviesraad. Vanuit de regio Antwerpen bv. de gewezen
havenschepen Leo Delwaide, Europees Parlementslid Dirk Sterckx, Patrick Verhoeven
(ESPA) en prof Wim Winkelmans.
Samenwerken
Zowel Zeebrugge als Gent zien in Portius een kenniscentrum dat kan aanzetten tot
samenwerking waar mogelijk. Uitdrukkelijk riep voorzitter Joachim Coens van de
haven van Zeebrugge op om alvast na te denken over een algemene Vlaamse
havenstrategie en over samenwerkingsterreinen. De Gentse burgemeester Daniël
Termont grapte daarbij dan wel dat als Portius daarin slaagt Van Hooydonk "in
aanmerking komt om dan ook te bemiddelen in het Midden-Oosten of Afghanistan".
De Antwerpse haven prijkt slechts in de kleine lettertjes bij de 'partners' van Portius.
"Ik betreur dat de Antwerpse academische wereld deze kans heeft laten schieten",
aldus de Antwerpse politica Annick Deridder (Open VLD). Eerstdaags zou vanuit
Antwerpen eveneens een academisch initiatief worden geconcretiseerd.
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