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Op 1 september 2015 promoveerde Patrick Verhoeven (onder leiding van Eddy Van de Voorde)
aan de Universiteit Antwerpen. In zijn doctoraat herbekijkt hij de rol van havenautoriteiten,
identificeert hij trends in havenmanagement en –beheer en analyseert hij de economische impact
van de hervorming van havenmanagement. Hij doet dat aan de hand van literatuuronderzoek,
empirisch materiaal voor de Europese zeehavens, en een boordeling van de Europese
beleidsinitiatieven. De voornaamste bijdrage van dit werk is een omvattend analysekader dat
toelaat de economische impact van een hervorming van havenmanagement te meten, alsook
invloedrijke procesfactoren te identificeren. Het denkkader werd toegepast op de gevalstudie van
de Haven van Rotterdam.
Verhoeven toonde eerst en vooral aan dat in de meeste zeehavens ter wereld, het havenbestuur
in handen is van een havenautoriteit, een orgaan dat de statutaire verantwoordelijkheid heeft de
natte en droge infrastructuur van de haven te beheren. Hij stelt vast dat de havenbesturen sterk
verschillen in eigendomsstructuur, vorm, doelstellingen, verantwoordelijkheden en mate van
autonomie. Verder observeert hij een sterke evolutie in de rol en kenmerken van
havenautoriteiten doorheen de tijd, gedreven door technologische evolutie, privatiserings- en
liberaliseringsgolven, alsook socio-economische factoren.
In zijn verdere analyse toont Verhoeven aan dat een havenautoriteit haar concurrentiekracht kan
vergroten  door  haar  eigen  functies  als  facilitator  of  ondernemer  uit  te  voeren,  met  als  doel  de
gegeneraliseerde kost te verminderen van goederen of passagiers die door de haven passeren. De
invloed van een havenautoriteit over gegeneraliseerde kosten is eerst en vooral een zaak van haar
basiskenmerken, en meer bepaald van of de autoriteit functioneert als landheer, instrumentalist
of dienstverlener. Ten tweede zal de investeringskracht in grote mate de invloed van de haven
bepalen op kosten van tijd en risico. Het gaat daarbij  niet alleen om harde infrastructuur, maar
ook om bijvoorbeeld ICT en vlotte en flexibele procedures. Ten derde en tot slot spelen ook
beheersvormen een grote rol: formele aspecten, zoals het wettelijk en statutair kader, maar ook
meer informele, zoals corporate governance, management-cultuur en in het bijzonder leiderschap.
De machtsverhouding tegenover de overheid blijft het belangrijkste beheerselement.
Een havenbestuurshervorming moet volgens het onderzoek van Verhoeven starten van een
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duidelijke doelstelling om de concurrentiekracht van de haven te verbeteren (Figuur 1). Partijen
die deelnemen in het hervormingsproces, met inbegrip van overheid en havenbestuur, moeten
die doelstelling vanaf de start delen. Tevens moeten die partijen zich er van bewust zijn dat het
proces vaak allesbehalve rationeel is, en beïnvloed wordt door pad-afhankelijkheid en culturele
factoren. Deze overstijgen zal substantiële inspanningen vergen, maar geldige hervormingsopties
uitsluiten in een vroeg stadium zou er niet alleen voor zorgen dat het proces pover zou zijn, maar
zou ook contra-productief zijn. De gevalstudie Rotterdam toont aan dat de betrokkenheid van
een overheidsniveau dat niet direct bij het bestuur betrokken is, ertoe kan bijdragen om op koers
te blijven.

Figuur 1: Analysekader voor havenbestuurshervorming (Verhoeven, 2015)

Verhoeven bewijst verder dat de economische impact meten van havenbestuurshervorming een
noodzakelijke maar uitdagende taak is, omdat verschillende andere interne en externe factoren
de concurrentiekracht van een haven beïnvloeden. Bovendien is havenbestuurshervorming vaak
deel van een breder hervormingspakket. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de
economische impact van havenbestuurshervorming op de havenautoriteit zelf, en de
concurrentiekracht van de haven als geheel. Opnieuw toont de gevalstudie Rotterdam aan dat
het eerste meer voor de hand liggend is en makkelijker te meten.
Wat  ook  de  keuze  is  die  uiteindelijk  wordt  gemaakt,  het  blijft  belangrijk  dat  de  impact  van
havenbestuurshervorming wordt gemonitord. Het veelgelaagde denkkader voor ex-post-
evaluatie dat Verhoeven in zijn doctoraat ontwikkelde, geeft overheden en andere



Tijdschrift Vervoerswetenschap 51 (3), oktober 2015,  124 - 126
Thierry Vanelslander

126

Bespreking: Patrick Verhoeven (2015) Een economische doorlichting van de management-hervorming
in Europese zeehavens

belanghebbenden de basis om een pragmatisch instrument te ontwikkelen om objectief en
kwantitatief de economische impact te evalueren van de hervorming. Door een proces-dimensie
toe te voegen, zullen overheden en belanghebbenden bovendien in staat zijn te begrijpen waarom
de hervorming werkt of niet. Verder laat het analysekader toe aanpassingen en revisies aan te
brengen waar nodig. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het effect van elke
hervorming na verloop van tijd afzwakt.

Trefwoorden: bestuurshervorming, concurrentiekracht, havenautoriteit, havenbestuur, landheer,
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