BIVEC-GIBET
Jubileumcongres en
boekpresentatie
UITNODIGING
BIVEC-GIBET is een Benelux vereniging van
onderzoekers die actief zijn op het brede
terrein van de vervoerseconomie, transport
en mobiliteit. BIVEC-GIBET bestaat 40 jaar
en houdt daarom op 8 mei 2019 een
jubileumcongres met als centraal thema
rekeningrijden in de Benelux. Het congres
richt zich op een breed spectrum van
stakeholders betrokken bij dit thema.
Tijdens dit congres presenteert BIVEC-GIBET
het jubileumboek "Road pricing in Benelux.
Towards an efficient and sustainable use of
road infrastructure: Theory, Application and
Policy". Een 15-tal wetenschappers en
experts geven in dit boek toelichting over
verschillende aspecten van rekeningrijden.
Deelnemers aan dit congres ontvangen na
afloop een exemplaar van het boek.

Programma
12u00 - Registratie (koffie, broodjes)
13u00 - Welkom door moderator Hajo
Beeckman (verkeersexpert en VRT
woordvoerder verkeer)
13u05 - Welkom door Prof. Frank Witlox
(UGent / BIVEC-GIBET voorzitter)
13u10 - Welkom door Thomas Antoine
(Secretaris-Generaal Benelux Unie)
13u15 - Inleiding op het thema "road
pricing and efficient use of road
infrastructure" door Prof. Erik Verhoef
(VU Amsterdam)
14u00 - Reacties vanuit wetenschap en
praktijk door Prof. em. Stef Proost (KU
Leuven) en Bernard Piette (Logistics in
Wallonia)
14u30 PAUZE
15u00 - Inleiding op het thema "road
pricing and sustainable use of road
infrastructure" door Prof. Cathy
Macharis (VUB)
15u30 - Panelgesprek o.l.v. Hajo
Beeckman met:
Prof. Bert van Wee (TU Delft),
Philippe Degraef (FEBETRA),
Luuk Blom (Benelux Unie)
15u45 - Publiek debat o.l.v. Hajo
Beeckman
16u15 - Conclusies door BIVEC-GIBET
voorzitter Prof. Frank Witlox
16u25 - Presentatie jubileumboek aan
het College van Secretarissen-Generaal
Benelux Unie
16u30 - Receptie

Praktisch
8 mei 2019, Benelux Huis van de Benelux
Unie, Regentschapsstraat 39, 1000 Brussels
Het Benelux Huis bevindt zich op 15min.
loopafstand van het Centraal Station en het
metrostation Louiza. Parking is beschikbaar
op het nabijgelegen Poulaertplein.
Routebeschrijving:
http://www.benelux.int/nl/beneluxunie/contact
Gratis deelname, maar registratie vooraf is
verplicht. Een 'no show' zal toegepast
worden voor degene die registreerden
maar op de dag zelf niet opdagen.
Registratie via email vóór 20 april 2019
(helga.vermeulen@ugent.be)
Het aantal deelnemers is beperkt tot 120.
Omwille van veiligheidsredenen moeten
alle deelnemers in het bezit zijn van een
legitimatiebewijs. Dit zal gevraagd worden
aan het onthaal van de Benelux Unie
Congrestalen zijn NL, FR, ENG. Er is geen
simultaanvertaling voorzien.
Meer informatie: Frank Witlox
(frank.witlox@ugent.be), Veronique Van
Acker (veronique.vanacker@ugent.be) of via
https://www.bivec-gibet.eu

