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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Port of Antwerp-Bruges (POAB) heeft een concessieterrein van 60.840 m² ter 
beschikking voor een concessionaris met het oog op de op- en overslag van 
nieuwe personenwagens. De haven van Antwerpen-Brugge is de krachtigste 
economische motor van ons land, en één van de belangrijkste schakels in het 
handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld. Deze performantie, in 
combinatie met een toekomstgerichte en duurzame visie, maken dat de Haven de 
troeven heeft om projecten te laten renderen.  
 

 

Over welk terrein gaat het?   
 

Het bevraagde terrein is een terrein met een oppervlakte van 60.840 m² gelegen aan de 
Aziëstraat.  

 

Op welke manier kandidaat stellen? 

 

Specifiek bevat deze bevragingsbundel een toelichting met betrekking tot het 

concessieterrein waarop deze bevragingsprocedure betrekking heeft en de bijhorende 

specificaties. Vervolgens wordt de bevragingsprocedure toegelicht waarbij aan bod komt 

op welke wijze een voorstel voor de concessie (projectvoorstel) moet worden ingediend 

en welke selectie- en toekenningscriteria in het kader van de beoordeling zullen worden 

gehanteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon Port of Antwerp-Bruges:  

Marijn Janssens 

T: 03 229 65 94 

E: invest@portofantwerpbruges.com 

  

mailto:invest@portofantwerpbruges.com
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1. Inleiding 

 
1.1 Port of Antwerp-Bruges (POAB) 

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt POAB een belangrijk 
knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor 
de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. 
POAB is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde 
chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 
164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro. 
 
POAB heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens 
en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, 
maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om 
het voortouw te nemen in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor een duurzame 
toekomst.  

 
Binnen het principe van een landlord-haven, is POAB eigenaar of beheerder van de 
gronden binnen het Antwerpse en Zeebrugse havengebied en stelt dit openbaar domein 
op basis van domeinconcessies ter beschikking van bedrijven die op die manier hun 
projecten kunnen realiseren.   
 
1.2 Marktbevraging 

Deze bevragingsbundel kadert in de marktbevraging die POAB organiseert met 

betrekking tot een concessieterrein met een oppervlakte van 60.840 m² gelegen aan de 

Aziëstraat. Gelet op de waargenomen groei van de automarkt, onder impuls van een 

elektrificatie van de markt, en een prangende congestie en overbezetting van de in 

concessie gegeven terreinen, wordt de bevraging voorzien met als doel de op- en 

overslag van nieuwe personenwagens. De bevragingsprocedure heeft tot doel een 

concessie toe te wijzen en een concessieovereenkomst te sluiten met de meest 

geschikte kandidaat-concessionaris. 

 

2. Beschrijving van het concessieterrein 

Dit hoofdstuk van de bevragingsbundel verstrekt meer informatie met betrekking tot het 

aangeboden concessieterrein. 

 

Het behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat om zichzelf verder 

te informeren met betrekking tot de specifieke karakteristieken van het concessieterrein 

en de omgeving. POAB kan niet worden aangesproken voor toekomstige wijzigingen van 

de verstrekte gegevens. 
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2.1 Algemeen 

Als bijlage wordt het concessieplan gevoegd (opgemaakt voor doeleinden van de 
bevragingsprocedure).  

POAB behoudt zich het recht voor om in het kader van deze bevraging de voorgestelde 
lay-out van het concessieterrein aan te passen om een meer optimale invulling te 
realiseren. POAB is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die uit het niet 
toewijzen, het aanpassen van de lay-out of het uitstel van de toekenningsbeslissing zou 
kunnen ontstaan. 

2.2 Specificaties concessieterrein 

Oppervlakte 60.840 m² 

Ligging Aziëstraat, 8380 Zeebrugge 

Bebouwd/ onbebouwd Onbebouwd, onverhard 

Beschikbaarheid Onmiddellijk 

Bodemattesten Als bijlage aan deze bevragingsbundel toegevoegd 

 

2.3 Verdere informatie over het concessieterrein 

Het terrein is heden onbebouwd en onverhard. POAB zal geen investeringen uitvoeren 
om dit terrein gebruiksklaar te maken. De concessionaris aanvaardt deze staat van het 
concessieterrein en maakt alle kosten met betrekking tot het gebruiksklaar maken van 
het concessieterrein.  
 
2.4 Infrastructurele ontsluiting 

Het concessieterrein is enkel ontsloten via de bestaande weg. De toegang tot het terrein 
is door de concessionaris te realiseren via het uiteinde van de Aziëstraat. 
2.5 Regelgevend kader 

Het concessieterrein is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Zeebrugge' bestemd als '(Artikel Z2.1.) Gebied 
voor zeehaven- en watergebonden bedrijven'. Het concessieterrein is in dit GRUP 
bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke 
activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en 
aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur. 

 
2.6 Technische voorwaarden  

Hierna volgt een overzicht van de bijzondere voorwaarden die in de 
concessieovereenkomst zullen worden opgenomen. POAB behoudt zich in elk geval het 
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recht voor om – onder meer rekening houdend met de activiteiten van de weerhouden 
kandidaat met wie de concessieovereenkomst zal worden gesloten – deze bijzondere 
voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De kandidaten stemmen door middel van 
het indienen van een projectvoorstel in elk geval reeds in met onderstaande bijzondere 
voorwaarden: 
 
1. Bestemming 
Het in gebruik gegeven terrein is bestemd voor de voor de op- en overslag van nieuwe 
personenwagens.  
 
Er wordt overeengekomen dat op het concessieterrein geen kleinhandel wordt toegelaten. 
 
2. Staat concessieterrein 
Het concessieterrein is door de concessionaris voldoende gekend en wordt ter 
beschikking van de concessionaris gesteld in de staat waarin het zich bevindt. Vooraf en 
na de terbeschikkingstelling moet een tegensprekelijke controle van het concessieterrein 
plaatsvinden.  
 
3. Inrichting en suprastructuur 
De concessionaris moet zelf instaan voor het in goede werking stellen van zijn installaties 
en  suprastructuren. De concessionaris is exclusief verantwoordelijk voor het tijdig en 
voorafgaand voorhanden zijn en de geldigheid van alle nodige vergunningen hiervoor 
(o.a. voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van de inrichting), zowel voor 
de bestaande als de toekomstige constructies, handelingen, activiteiten, ophogingen, … 
op het concessieterrein.  
 
De concessionaris moet tevens instaan voor de nutsvoorzieningen (zoals water, 
elektriciteit, telefonie en datacommunicatie) op het concessieterrein, de afsluitingen, de 
verlichting, de toegangsgate en aansluiting op het wegenisnet enzovoort. De 
concessionaris moet zelf hiervoor alle nodige omgevingsvergunningen aanvragen en 
verkrijgen.  
 
Het concessieterrein moet minimaal gemiddeld 1 meter worden opgehoogd met 
bodemmaterialen vanuit de achterhaven van Zeebrugge. Indien er voldoende 
bodemmaterialen vanuit de achterhaven van Zeebrugge beschikbaar zijn, mag bij de 
ophoging geen aanvoer gebeuren van grond of zand dat van buiten het havengebied 
afkomstig is. De concessionaris is zelf verantwoordelijk voor de grondbalans van het 
concessieterrein. De concessionaris staat dus zelf in voor de eventuele afvoer van de 
bovenlaag of andere bodemmaterialen. De concessionaris gebruikt de bodemmaterialen 
die door POAB worden aangeduid en staat in voor het aanbrengen  van de verharding 
bovenop de toegepaste bodemmaterialen conform de vereisten voor bouwkundig 
bodemgebruik1 . De specifieke vereisten worden overgemaakt van zodra de gronden 
beschikbaar zijn en de grondcode gekend is. De kosten voor het grondverzet (inclusief 
standaardverklaring en dossierkosten) zijn ten laste van de concessionaris.  
 
 

 

1  https://www.grondbank.be/kenniscentrum/nieuws/nieuwe-verduidelijkende-nota-bouwkundig-bodemgebruik-
vormvast-product/ 

https://www.grondbank.be/kenniscentrum/nieuws/nieuwe-verduidelijkende-nota-bouwkundig-bodemgebruik-vormvast-product/
https://www.grondbank.be/kenniscentrum/nieuws/nieuwe-verduidelijkende-nota-bouwkundig-bodemgebruik-vormvast-product/
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De concessionaris maakt de nodige afspraken met de omliggende, betrokken 
terminaloperators in het kader van goed nabuurschap. Indien op termijn ontwikkelingen 
door aanpalende concessionarissen zouden plaatsvinden, stelt de concessionaris zich 
constructief op. Rond het concessieterrein zijn verschillende spoorovergangen aanwezig. 
Indien Infrabel aanpassingen aan overwegen zou realiseren, garandeert de 
concessionaris de beveiliging ervan, op eigen kosten (bijvoorbeeld door het voorzien van 
slagbomen). 
 
Aansluitingen op riolering moeten worden afgestemd met de naburige concessionarissen. 
Enkel gezuiverd water of RWA mag worden geloosd. Er moet worden aangesloten op de 
RWA-riolering van Bridgestone/ICO (vertraagde afvoer). Er is geen DWA-afvoer 
aanwezig. Verharde oppervlakte moet in een eigen rioleringsstelsel afwateren. 
 
De concessionaris gaat de verbintenis aan de beschikbare ruimte optimaal te benutten. 
De vrije en beschikbare gronden in de haven zijn schaars. Gelet hierop is het van 
uitermate belang dat een invulling steeds gebeurt door in te zetten op ruimtelijk 
rendement en door een duurzaam en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte (zie 
tevens de toekenningscriteria in het kader van deze bevragingsprocedure).  
 
Naast een duurzaam en efficiënt gebruik moet ook worden ingezet op alternatieve 
energievoorziening. Bij het oprichten van constructies moeten deze conform technische 
en veiligheidsvoorschriften maximaal worden bedekt met PV-panelen.  
 
De concessionaris voert een risico-analyse uit voor wat betreft de operationele 
mogelijkheden binnen de veiligheidscontouren van de naastgelegen windturbine.  
 
4. Afsluiten concessieterrein 
De concessionaris is verplicht het concessieterrein af te sluiten en staat zelf in voor de 
beveiliging en omheining van het concessieterrein (in lijn met het concessieplan dat bij de 
concessieovereenkomst wordt gevoegd).  
 
5. Beveiliging – verzekering – aansprakelijkheid  
De concessionaris gaat de verbintenis aan, voor wat de afsluitingen en de opgeslagen 
goederen en zo meer betreft, alle technische voorzorgen te nemen om de veiligheid 
ervan te verzekeren.  
 
Bovendien verbindt de concessionaris er zich toe alle nodige maatregelen te treffen en 
voorzorgen te nemen om te beletten dat door zijn gebruik een werkelijke hinder zou 
ontstaan voor de bewoning evenals voor de andere zich in het havengebied bevindende 
handels- of nijverheidsgronden, hetzij dat de hinder voortspruit uit de bezoedeling van het 
water, geluidshinder of de bezoedeling van de lucht als gevolg van het gebruik. 
 
De concessionaris zal dienaangaande alle verantwoordelijkheid dragen en iedere 
schade, ook deze voortspruitende uit een eventueel ongeval, herstellen en/of vergoeden. 
 
De concessionaris neemt alle voorzorgen om de veiligheid in het algemeen en specifiek 
van de inrichtingen, afsluitingen en toegangen te verzekeren en moet regelmatige 
(security)checks uitvoeren. 
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De concessionaris is geheel en alleen verantwoordelijk zowel ten opzichte van POAB als 
tegenover derden voor alle schade of ongevallen die zouden voorvallen uit hoofde van 
zijn exploitatievergunning.  
 
De concessionaris verbindt er zich ook toe de HKD van POAB onmiddellijk in te lichten bij 
onregelmatigheden. 
 
In geen enkel geval kunnen POAB of haar aangestelden aansprakelijk gesteld worden 
voor schade, verlies of diefstal door de concessionaris ondergaan. In deze vrijwaring is 
de zware fout van POAB en haar aangestelden begrepen. Opzet en bedrog daarentegen 
wordt uitgesloten. 
 
6. Bodem en milieu 
§ 1. Algemeen voorzorgsprincipe 
De concessionaris is verantwoordelijk voor alle gevolgen van schadegevallen, zoals 
rampen, ongevallen, brand, milieuverontreiniging of van welke aard dan ook die zich op 
het terrein of ingevolge zijn activiteiten voordoen en dient POAB hiervoor te vrijwaren. 
 
De concessionaris neemt op zijn kosten alle nodige maatregelen om dergelijke 
schadegevallen te voorkomen, dit minstens overeenkomstig de reglementaire, wettelijke 
en/of decretale bepalingen en de gangbare praktijk binnen de sector. 

 
De concessionaris verbindt er zich toe het concessieterrein bestendig in staat van 
volledige netheid te onderhouden en hiertoe, onder meer, alle onkruid te verdelgen, alle 
afval en vuilnis te verwijderen en dit tot volledige voldoening van POAB. Dit betekent dat 
verhinderd moet worden dat materiaal en/of producten door de wind verspreid worden en 
in de bodem dringen. Speciale aandacht moet worden gegeven aan het proper houden 
van de gebruikte haven- en openbare wegen, t.t.z. bevuilde wegen dienen onmiddellijk te 
worden opgeschoond. 
 
§ 2. Vergunningen 
De concessionaris moet een afschrift van zijn vergunningsaanvragen, zijn verleende 
vergunningen, en alle documenten die moeten worden medegedeeld aan de vergunning 
verlenende overheid aan POAB overmaken. Het meedelen van deze gegevens gebeurt 
louter ter informatie en zonder dat dit op welke manier dan ook afbreuk kan doen aan de 
verantwoordelijkheden van de concessionaris of de aansprakelijkheid van POAB in het 
gedrang kan brengen. 
 
§ 3. Remediëring 
De concessionaris is ertoe gehouden onmiddellijk de nodige remediërende maatregelen 
te nemen in geval van eender welke vorm van milieuschade en/of -hinder, zowel ten 
opzichte van derden als ten opzichte van POAB. POAB kan, tijdens de duur van de 
huidige vergunning, de nodige maatregelen opleggen aan de concessionaris om deze 
milieuschade en/of -hinder te remediëren. 
 
De concessionaris is ertoe gehouden deze maatregelen uit te voeren en moet de kosten 
ervan volledig dragen. 
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Een beslissing van POAB tot het opleggen van dergelijke maatregelen doet geen afbreuk 
aan de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de concessionaris en kan op 
geen enkele manier de aansprakelijkheid van POAB in het gedrang brengen. 
 
§ 4. Bodem 
De concessionaris aanvaardt de bodem en de ondergrond in de staat waarin zij zich 
bevinden zowel op milieuhygiënisch als stabiliteitstechnisch vlak. 
 
Bij het overdragen, verbreken of beëindigen (om welke reden of door welke partij dan 
ook) of bij het verstrijken van de termijn van de overeenkomst, moet de concessionaris 
aan alle verplichtingen uit het Bodemdecreet of elke wetgeving of regelgeving die op dat 
ogenblik van toepassing zou zijn, voldoen. 
 
 
2.7 Bodemgesteldheid 

De bodemattesten zijn te vinden als bijlagen bij deze bevragingsbundel.  
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3. Bevragingsprocedure 

3.1 Indicatief overzicht van de bevragingsprocedure 

Hierna wordt indicatief een overzicht van de mogelijke stappen in het kader van de 
bevragingsprocedure gegeven. POAB behoudt zich het recht voor dit in het kader van de 
bevragingsprocedure aan te passen en zal in dat geval tijdig de vereiste communicatie 
aan de kandidaten richten. 

1. Aankondiging van de bevragingsprocedure – Terbeschikkingstelling 
bevragingsbundel 
 

2. Registratie geïnteresseerde kandidaten via 
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten 
(doorklikken naar betreffende bevraging): tot en met 17 maart 2023 
 

3. Mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling aan POAB via 
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten: tot 
en met 17 maart 2023 
 

4. Antwoord van POAB op de ingediende vragen aan geregistreerde kandidaten 
 

5. Indiening projectvoorstel via mail aan invest@portofantwerpbruges.com tot 17 
april 2023 (12 uur), met een ondertekend, begeleidend schrijven. 
 

6. Beoordeling van de regelmatigheid van de projectvoorstellen, de geschiktheid 
van de kandidaten, van de (inhoudelijke) projectvoorstellen en rangschikking 
projectvoorstellen, keuze voor een preferentiële kandidaat. 
 

7. Onderhandelingen met de preferentiële kandidaat met het oog op het sluiten van 
de concessieovereenkomsten. 
 

8. Beslissing tot toekenning van de concessies, gevolgd door de ondertekening van 
de concessieovereenkomsten. 

Het indicatief karakter van bovenstaande procedureverloop houdt in dat POAB 
bijvoorbeeld bijkomende stappen kan voorzien.  

3.2 Regelmatigheid van het projectvoorstel 

De ingediende projectvoorstellen worden vooreerst op hun volledigheid en formele 

regelmatigheid (tijdige indiening, schriftelijk voorstel en rechtsgeldige 

vertegenwoordiging), en dus de ontvankelijkheid ervan, getoetst. 

 

POAB behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens op te vragen, 

projectvoorstellen te laten regulariseren in zoverre de gelijkheid tussen de kandidaten 

daarmee niet geschonden wordt, dan wel projectvoorstellen die niet volledig zijn 

onmiddellijk te weren. 
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3.3 Selectiecriteria 

Voor de projectvoorstellen die regelmatig worden bevonden, worden de kandidaten 
vervolgens aan onderstaande selectiecriteria getoetst: 

3.3.1 Projectvoorstel moet betrekking hebben op op- en overslag activiteiten met 

nieuwe personenwagens 

POAB stelt dit terrein ter beschikking voor op- en overslag activiteiten inzake nieuwe 
personenwagens.  
 
Door samenloop van onder andere de pandemie van de voorgaande jaren wat tot een 
vertraging in leveringen heeft gezorgd, alsook een sterke boost van elektrificatie van de 
automarkt, waarbij wordt vastgesteld dat ook nieuwe trafieken zich hebben ontwikkeld en 
blijven ontwikkelen, is een enorme toestroom van levering van nieuwe personenwagens 
waar te nemen. Deze vaststellingen en het belang van deze activiteiten voor POAB 
verantwoorden de bestemming van het concessieterrein in het kader van deze bevraging.  
De enige (hoofd-)activiteit die wordt toegestaan op het bevraagde concessieterrein, 
betreft aldus de op- en overslag van nieuwe personenwagens. Het gaat aldus niet om 
loutere opslag; er moet wel degelijk een periodieke rotatie plaatsvinden. 
 

3.3.2 Financiële draagkracht 

De kandidaat is financieel gezond en beschikt over voldoende financiële draagkracht om 
alle concessie gerelateerde kosten (zoals onder meer concessievergoeding en 
onroerende voorheffing) te betalen.  
 
Aan de hand van de laatst beschikbare jaarrekening wordt de financiële draagkracht van 
de kandidaat getoetst op basis van een aantal ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, eigen 
vermogen e.a.). 
 
Indien het bedrijf niet voldoende kapitaalkrachtig is (zuiver kapitaal of ingebracht 
vermogen (bij kapitaalloze vennootschap), kan POAB een waarborg vereisen van een 
derde partij (zoals holding, moedervennootschap of dergelijke meer). 
 

3.3.3 Technische bekwaamheid / relevante ervaring 

POAB wenst te contracteren met een partij die over de vereiste technische bekwaamheid 

/ relevante ervaring beschikt om de concessie op de voorgestelde wijze te exploiteren. 

De kandidaat toont aan dat hij over de organisatie beschikt om het projectvoorstel te 

realiseren. De kandidaat verstrekt daartoe inzicht in zijn bedrijf en zijn activiteiten zodat 

POAB zich een beeld kan vormen van volgende elementen: 

o Hoofd- en bij-activiteiten;  

o Locaties waar deze activiteiten uitgeoefend worden (portuair en extraportuair). 
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3.4 Toekenningscriteria 

De projectvoorstellen die voor verdere inhoudelijke beoordeling in aanmerking komen, 

worden op grond van volgende kwalitatieve toekenningscriteria beoordeeld en 

gerangschikt, waarvan de onderdelen een gelijk gewicht hebben: 

 

1. Inrichting concessieterrein, gekoppeld aan nieuwe trafieken 

2. Plan van aanpak en timing 

 

3.4.1 Toekenningscriterium 1: Inrichting concessieterrein, gekoppeld aan nieuwe 
trafieken 

De kandidaat toont aan dat hij middels een concessie op het bevraagde terrein bijdraagt 
aan de vergroting van op- en overslagvolumes van nieuwe personenwagens in het 
Zeebrugse havengebied (additionele volumes worden toegelicht).  
 
De reeds aanwezige concessionarissen die een projectvoorstel zouden indienen, moeten 
duidelijk aantonen dat er een werkelijke noodzaak is aan het beschikken over bijkomend 
terrein en dit voor langere tijd. Er moet inzicht worden gegeven over welke structurele 
nieuwe dan wel uitbreidingen van reeds bestaande trafieken er zouden komen en welke 
engagementen zijn aangegaan / zouden worden aangegaan.   
 
Gelet op een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, en binnen de toegelaten 
technische randvoorwaarden, geeft POAB de voorkeur aan een projectvoorstel dat niet 
louter voorziet in het verharden van het concessieterrein, gevolgd door het stallen van 
personenwagens op deze verharding. Aldus wordt de voorkeur gegeven aan een 
duurzamer ruimtegebruik, bijvoorbeeld door middel van een parkeertoren.  
 
De kandidaat voegt ter onderbouwing van zijn invulling van dit duurzaam ruimtegebruik 
een indeling/schets toe van het concessieterrein met vermelding van het mogelijk aantal 
wagens. De kandidaat toont aan op welke wijze dit voorstel innovatief en competitief in 
de markt is. Gelet op het feit dat een gemiddelde duurtijd van een 
concessieovereenkomst langdurig is, strekt het tot de aanbeveling dat wordt ingezet op 
het aanpassingsvermogen van deze indeling/inrichting bij nieuwe evoluties en inzichten 
hiervoor. Het future proof karakter van het projectvoorstel moet worden toegelicht.  
 
Bij deze inrichting wordt ook aangegeven in welke mate ingezet wordt op duurzame 
energievoorzieningen. 
 

3.4.2 Toekenningscriterium 2: Plan van aanpak en timing 

De kandidaat licht zijn plan van aanpak en bijhorende timing toe met betrekking tot de 
uitrol van de activiteiten op het concessieterrein. Uit deze planning moet blijken dat het 
project op korte termijn zal worden gerealiseerd (rekening houdend met de 
vergunningsprocedures) en dit op basis van een concrete marktvraag en een concreet 
plan van aanpak.  
 
POAB behoudt zich in elk geval het recht voor om deze timing in de 
concessieovereenkomst te verankeren.  
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3.5 Toe te voegen documenten 

De kandidaat moet bij zijn projectvoorstel alle nodige informatie meedelen en de nodige 
stukken toevoegen om de toetsing aan de selectiecriteria en de toekenningscriteria 
mogelijk te maken. Dit betreft een eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat. Het 
ontbreken van bepaalde informatie kan tot de onontvankelijkheid en dus de 
onregelmatigheid van het projectvoorstel leiden. 
 
POAB onderstreept dat aan het projectvoorstel een begeleidend schrijven moet worden 
toegevoegd dat ondertekend is door de perso(o)n(en) die namens de kandidaat 
gemachtigd zijn om een voorstel in te dienen. De kandidaat voegt bij zijn projectvoorstel 
de bewijsstukken met betrekking tot deze bevoegdheid om zijn vennootschap te 
verbinden door middel van bijgevoegde kandidaatstelling (bijvoorbeeld op basis van een 
volmacht en/ of verwijzing naar de statuten). 

 

3.6 Termijn en wijze van indiening projectvoorstel 

Het projectvoorstel moet uiterlijk worden ingediend op 17 april 2023 voor 12 uur via 

invest@portofantwerpbruges.com, met daarbij een ondertekend, begeleidend schrijven. 

Het projectvoorstel kan uitsluitend worden opgemaakt in één van de volgende talen, m.n. 

in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.  

 

3.7 Contractuele structuur: Domeinconcessie - concessieovereenkomst  

POAB beheert de havengronden in eigendom/beheer door middel van 
domeinconcessies. Hierbij verkoopt POAB geen grond, noch verhuurt zij deze grond. 

Deze bevragingsprocedure betreft geen procedure tot plaatsing van een 
overheidsopdracht in de zin van de overheidsopdrachtenregelgeving. Deze bevraging 
heeft de toewijzing van een domeinconcessie tot voorwerp, waardoor de bevraging wordt 
georganiseerd in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook de 
wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten is niet van toepassing. 

Verder in de bevragingsprocedure bezorgt POAB (aan de kandidaat die voor de 
betreffende fase is uitgenodigd) een ontwerp van concessieovereenkomst. Minstens 
zullen hierbij volgende algemene bepalingen van toepassing zijn: 

• De “Havenverordening voor het havengebied Brugge-Zeebrugge”, uitgevaardigd 
door POAB evenals de wijzigingen en aanvullingen welke POAB aan de 
voorschriften van deze verordening zou aanbrengen; 

• De “Algemene veiligheidsvoorschriften op terminals, kaaien, steigers, 
landingsbruggen, pontons en andere haveninfrastructuur” uitgevaardigd door 
POAB evenals de wijzigingen en aanvullingen welke POAB aan de voorschriften 
van deze verordening zou aanbrengen. 

• De concessionaris gaat de verbintenis aan zich steeds zelf volledig in te lichten 
bij POAB nopens de voorschriften, wijzigingen en aanvullingen en kan, in 
voorkomend geval, zijn onwetendheid terzake niet inroepen. 
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• Daarnaast zullen o.a. volgende principes van toepassing zijn en opgenomen 
worden in de concessieovereenkomst: 

• Een concessietarief zal aangerekend worden (uitgedrukt in EUR/m²/jaar), 
hetwelk jaarlijks wordt vastgesteld (geïndexeerd) en per kwartaal wordt 
aangerekend; 

• De concessionaris mag zijn gebruik niet afstaan, overdragen, in pand geven of 
het door hem in gebruik genomen terrein geheel of gedeeltelijk verhuren of de 
bestemming ervan veranderen; 

• In het geval dat de concessionaris wezenlijke elementen van de 
concessieovereenkomst overtreedt, wordt de concessieovereenkomst van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verbroken en met onmiddellijke ingang. 
"Wezenlijke elementen" zijn onder meer: de betaling van de 
concessievergoeding, de bestemming van de terreinen, ... en in het algemeen 
alles wat door POAB als wezenlijk beschouwd wordt. 

• De concessionaris is verantwoordelijk voor het saneren van alle verontreiniging 
van de bodem, het grondwater of van enige andere milieuschade die ten zijner 
laste gelegd kan worden. 

• Bij het vervallen of het beëindigen of bij de verbreking van de 
concessieovereenkomst is de concessionaris ertoe gehouden, op zijn kosten en 
risico, het concessieterrein in de vroegere toestand te herstellen dan wel 
aanwezige opstallen en verhardingen over te dragen. 

• De verplichtingen opgenomen in de concessieovereenkomst, waaronder de  
concessievergoeding, blijven na te leven tot op het ogenblik dat het gebruik 
ervan niet meer wordt gehinderd door bodemsanering(-swerken) en het terrein 
opnieuw kan worden toegewezen aan een concessionaris. 

• De zegel-, registratie- en overschrijvingskosten van de concessieovereenkomst 
alsmede alle belastingen en taksen met inbegrip van de onroerende voorheffing, 
slaande op de in gebruik gegeven grond of voortspruitend uit de bezetting van de 
in gebruik gegeven oppervlakte zijn ten laste van de concessionaris. 

 

3.8 Geldende principes met betrekking tot de bevragingsprocedure  

Door het indienen van een projectvoorstel, stemt de kandidaat onvoorwaardelijk met 
volgende principes in (onverminderd andere verklaringen die op basis van deze 
bevragingsbundel gelden): 

• POAB beschikt over het recht om de bevragingsprocedure te allen tijde stop te 
zetten. Een dergelijke stopzetting geeft de kandidaat geen enkel recht op een 
vergoeding van de kosten en/of schadevergoeding in welke zin en om welke 
reden dan ook. 
 

• In alle geval behoudt POAB zich te allen tijde het recht voor om geen concessie 
in het kader van deze bevraging toe te wijzen, indien er zich geen geschikte 
kandidaat presenteert, of om andere redenen, waaronder (niet-uitsluitend) het 
algemeen havenbelang. 
 
POAB is in alle geval niet aansprakelijk voor de eventuele kosten en/of schade 
die uit het niet toewijzen, het aanpassen van de lay-out en/of locatie, het 
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verschaffen van bijkomende informatie of het uitstel van de 
toekenningsbeslissing zou kunnen ontstaan. 
 

• In aanvulling geldt dat de kandidaat alle kosten die hij maakt in het kader van de 
bevragingsprocedure, integraal zelf draagt. De kandidaat kan geen aanspraak 
maken op een vergoeding van kosten verbonden aan de deelname aan de 
bevragingsprocedure. 
 

• POAB is geenszins gebonden door termijnen die met betrekking tot de 
bevragingsprocedure in deze bevragingsbundel zouden zijn vermeld. Deze 
termijnen kunnen door POAB worden ingekort of verlengd, zonder dat de 
kandidaat hieruit enige rechten, noch een recht tot schadevergoeding kan putten. 
Daarentegen geldt wel dat de vermelde termijnen bindend voor de kandidaat zijn. 
 

• Door het indienen van een projectvoorstel aanvaardt de kandidaat de invulling en 
het verloop van de bevragingsprocedure zoals in deze bevragingsbundel 
beschreven en aanvaardt hij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.  
 

• POAB deelt met deze bevragingsbundel informatie die relevant wordt geacht, 
met de kandidaten. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van 
alle door hem bijkomend benodigde informatie die hij nodig zou hebben om een 
projectvoorstel te kunnen indienen (en is hiervoor uitsluitend zelf 
verantwoordelijk). 
 

• Op verschillende momenten doorheen de bevragingsprocedure wordt aan de 
kandidaat gevraagd om bewijsstukken aan te leveren die engagementen uit het 
projectvoorstel staven. Indien bewijsstukken voor een vooraf bepaalde en 
gecommuniceerde deadline ontbreken, kan dit leiden tot een uitsluiting van de 
verdere procedure. Indien na het sluiten van de concessieovereenkomst zou 
blijken dat de bewijsstukken frauduleus zijn, dan wel niet langer 
overeenstemmen met de realiteit, zonder dat hiervoor vervangende 
bewijsstukken zijn aangeleverd kan de concessie, onverminderd de toepassing 
van andere sancties, onmiddellijk worden ontbonden / beëindigd ten laste van de 
concessionaris. 

 

3.9 Verwerking persoonsgegevens 

POAB verwerkt persoonsgegevens conform de kennisgeving die als bijlage bij deze 
bevragingsbundel is toegevoegd. 

Wanneer een kandidaat gegevens uitwisselt in het kader van zijn 
interesse/projectvoorstel voor een concessie bij POAB, verklaart deze kandidaat: 

• dat hij steeds de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en 
verwerking van persoonsgegevens in acht neemt en dat hij op een correcte en 
rechtmatige wijze omgaat met persoonsgegevens van onder andere 
medewerkers van POAB, die hij verwerkt in het kader van deze 
bevragingsprocedure en het projectvoorstel. Zo zorgt de kandidaat ervoor dat hij 
elke betrokkene correct informeert, een verwerkingsregister bijhoudt en 
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passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de 
persoonsgegevens die hij verwerkt te beschermen. Hij verwerkt enkel 
persoonsgegevens op een manier die overeenstemt met de verwerkingsprincipes 
uit de GDPR en enkel op basis van een rechtmatige rechtsgrond. 

• dat hij de kennisgeving als bijlage bij deze bevragingsbundel bezorgt aan alle 
personen wiens persoonsgegevens POAB verwerkt in het kader van de 
bevragingsprocedure en het projectvoorstel en dat hij deze persoonsgegevens 
conform de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en 
verwerking van persoonsgegevens behandelt. 
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4. Bijlagen 

Deze bijlagen zijn apart te raadplegen via 

https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten 

(doorklikken naar betreffende bevraging). 

 

BIJLAGE 1 – CONCESSIEPLAN 

BIJLAGE 2 – BODEMATTESTEN 

BIJLAGE 3 – KENNISGEVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

 


