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1. Marktbevraging

Om aanspraak te maken op één van de kavels binnen NextGen Demo, nodigt POAB geïnteresseerde kandidaten uit om 
een projectvoorstel in te dienen. Deze bevragingsprocedure heeft tot doel een concessie te verlenen aan geschikte 
kandidaten (rekening houdend met de beoogde invulling en de beschikbare ruimte van NextGen Demo), dan wel 
kandidaten te selecteren die in aanmerking komen voor een voorbereidingstraject met het oog op de toewijzing van 
een concessie op NextGen in een latere bevragingsprocedure (zoals hierna bepaald). 

Specifiek bevat deze bundel een toelichting van de bevragingsprocedure, waarbij o.m. aan bod komt op welke wijze 
een projectvoorstel voor de concessie moet worden ingediend en de verschillende selectie- en toekenningscriteria 
die zullen worden gehanteerd om te beoordelen of een kandidaat in aanmerking komt voor een voorbereidingstraject 
of een concessie.

POAB houdt zich te allen tijde het recht voor om geen, één of meerdere concessies in het kader van deze tweede 
bevragingsprocedure toe te wijzen. 

Als bijlage bij deze bevragingsbundel wordt een indicatief plan met verdeling van de zone verstrekt (opgemaakt voor 
doeleinden van de bevragingsprocedure). POAB behoudt zich het recht voor om in het kader van deze bevraging de 
voorgestelde lay-out en indeling van de zone aan te passen om een meer optimale invulling te realiseren. 

1.1 Periodieke bevragingsprocedure 
Onderhavige bevragingsbundel heeft betrekking op de tweede bevragingscyclus met betrekking tot NextGen Demo. 
Concreet wenst POAB na te gaan welke demonstratoren op dit ogenblik kandidaat zijn om zich op deze zone te vestigen.

POAB plant voor de invulling van NextGen Demo periodieke bevragingscycli te organiseren. Indien tijdens deze tweede 
bevragingscyclus blijkt dat er nog voldoende nuttig beschikbare ruimte is op NextGen Demo, kan POAB een volgende 
bevragingscyclus organiseren, met een aanbod gebaseerd op input uit de eerdere bevragingscycli (zonder dat dit 
evenwel een verplichting voor POAB is). 

De ontvangen projectvoorstellen zullen telkens worden beoordeeld en desgevallend weerhouden op basis van de 
alsdan geldende bevragingsbundel met de daarin vermelde selectie- en toekenningscriteria. 

Het staat de kandidaten die aan een eerdere bevragingsronde deelgenomen hebben, vrij om terug deel te nemen aan de 
daaropvolgende bevragingsronde(s). Zij zullen de verschillende stappen van de bevragingsprocedure opnieuw volledig 
moeten doorlopen en een nieuw projectvoorstel moeten indienen op basis van de alsdan geldende bevragingsbundel. 
Het nieuwe projectvoorstel zal verder worden afgewogen tegen de voorstellen van eventueel nieuwe kandidaten.

1.2 Verdere groei middels een traject 
 
POAB oordeelt op basis van de selectie- en toekenningscriteria (zoals hierna bepaald) welke projectvoorstellen wor-
den weerhouden voor de toewijzing van een concessie op NextGen Demo. Indien uit deze beoordeling blijkt dat een 
projectvoorstel weliswaar veel potentieel heeft maar nog onvoldoende matuur is om al in aanmerking te komen voor 
een concessie, kan POAB de betrokken kandidaat de mogelijkheid bieden om een voorbereidingstraject te volgen. 

De beoordeling of kandidaten en hun projectvoorstellen in aanmerking komen voor een concessie of een voorberei-
dingstraject, behoort uitsluitend toe aan POAB.

Voor zover POAB in functie van de nog nuttig beschikbare ruimte op NextGen Demo een keuze zou moeten maken, 
krijgen kandidaten die in aanmerking komen voor een concessie voorrang op degenen die in aanmerking komen voor 
een voorbereidingstraject.

1.2.1 Voorbereidingstraject

Een voorbereidingstraject is bedoeld om kandidaten wiens projectvoorstel veel potentieel heeft (op ba-
sis van de beoordeling volgens de selectiecriteria) maar nog onvoldoende matuur is (op basis van de be-
oordeling volgens de toekenningscriteria) te ondersteunen bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van 
hun projectvoorstel. Dit verbeterd projectvoorstel kan vervolgens in een latere bevragingsprocedure 
opnieuw worden ingediend en op deze manier alsnog in aanmerking komen voor de toewijzing van een concessie.
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Dit voorbereidingstraject zal specifiek per kandidaat worden vastgelegd in een Letter of Intent (LOI). In deze 
LOI zullen een aantal mijlpalen worden bepaald. Elke behaalde mijlpaal leidt tot een eventuele terugbeta-
ling van bijhorende consultancy (zie verder: financiële ondersteuning). Welke kosten voor welke mijlpaal wor-
den terugbetaald, zal duidelijk worden gedefinieerd in de LOI, alsook het systeem van terugbetaling door POAB. 

Na het bereiken van alle mijlpalen kan de kandidaat opnieuw deelnemen aan een volgende bevragings-
cyclus en volgens de alsdan geldende criteria alsnog in aanmerking komen voor een concessie op Next-
Gen Demo. Het succesvol afronden van een begeleidingstraject houdt voor alle duidelijkheid geen automa-
tisch recht op een concessie in. POAB voorziet dat kandidaten op het einde van hun voorbereidingstraject 
de kans kunnen krijgen om deel te nemen aan een nieuwe bevragingscyclus met het oog op een realisatietraject.

POAB verwacht van de kandidaten het commitment om de mijlpalen te halen binnen het jaar, en vereist, tij-
dens en na een voorbereidingstraject, de exclusiviteit van de kandidaat om uitsluitend deel te nemen aan de be-
vragingsprocedure van NextGen Demo. Dit houdt in dat de kandidaat, in het kader van hetzelfde project, niet mag 
kandideren voor andere terreinen buiten het havengebied, voor een periode van 3 jaar. Indien de kandidaat deze 
voorwaarde niet naleeft, zal hij ertoe verplicht zijn de financiële ondersteuning terug te betalen aan POAB. Dit is 
echter de enige voorwaarde waardoor financiële ondersteuning terugbetaald zou moeten worden. Het niet be-
halen van bepaalde mijlpalen zal nooit leiden tot een verplichting tot terugbetaling van financiële ondersteuning.

De LOI kent een maximale standaardduurtijd van één jaar (vanaf ondertekeningsdatum van de LOI). Bij het af-
lopen van de LOI zal er altijd een mogelijkheid voorzien worden om de LOI maximaal éénmalig te verlengen voor 
een periode van één jaar wegens onvoorziene omstandigheden. Hier ligt dan de verantwoordelijkheid bij de kan-
didaat om aan te tonen dat een nieuwe LOI van één jaar zal leiden tot een verbeterd projectvoorstel. Een LOI 
zal nooit meer dan één keer verlengd worden en een verlenging is een gunst van POAB, geen recht van de kan-
didaat. Een verlenging zal eveneens nooit leiden tot een verhoogde financiële ondersteuning. Indien een LOI af-
loopt zonder verlenging, vervalt elke financiële ondersteuning van POAB toegekend in het kader van deze LOI.

Mocht er tussen de kandidaten die allen in aanmerking komen voor het voorbereidingstraject een keuze moeten worden 
gemaakt, dan zal de weging gebeuren op basis van de toekenningscriteria met daarbij hun potentieel om een toekomsti-
ge versterking voor het bestaande havenplatform te realiseren als doorslaggevende factor, alsook de complementariteit 
met de eerder weerhouden kandidaten. 

1.2.2 Realisatietraject 

Voor zover de kandidaat, na een positieve beoordeling van de selectie- en toekenningscriteria, meteen in aanmerking 
komt voor de onderhandeling richting een concessieovereenkomst, kan POAB financiële steun toekennen aan bepaal-
de mijlpalen om de opstart van het projectvoorstel te verwezenlijken. Daarbij wordt onder meer – maar niet uitsluitend  
– consultancy terugbetaald (zie verder: financiële ondersteuning). Welke kosten voor welke mijlpaal terugbetaald wor-
den, zal duidelijk worden gedefinieerd in de concessieovereenkomst, alsook het systeem van terugbetaling door POAB.

Tevens zal POAB bij ondertekening van de concessieovereenkomst opleggen dat het beoogde projectvoorstel binnen 
een termijn van twee jaar op NextGen Demo moet worden gerealiseerd.

1.3 Financiële ondersteuning
Hoeveel steun de kandidaat voor zijn projectvoorstel precies zal ontvangen per mijlpaal (middels de terugbetaling van 
bijhorende consultancy), zal door POAB worden bepaald op basis van een kwalitatieve afweging van het projectvoor-
stel. Hoe beter het projectvoorstel scoort op de toekenningscriteria, hoe meer steun het project zal ontvangen.

De financiële ondersteuning die POAB biedt, kadert in de ontzorging van de kandidaat om zijn projectvoorstel te kunnen 
uitvoeren op NextGen Demo. POAB zal enkel kosten terugbetalen die leiden tot het realiseren van zijn projectvoorstel. 
Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van kosten die kunnen worden terugbetaald:

• Consultancy:
• Subsidies
• Vergunningsaanvragen
• Business development
• Fiscaliteit
• Marketing en communicatie
• Ontwerp
• Tendering

• Constructie:
• Lekvrije verharding
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• Overkapping
• Specifieke aansluitingen voor utilities

POAB behoudt ten allen tijden het recht om te beslissen welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling, welke 
gespecifieerd zullen worden in de LOI of concessieovereenkomst. Deze lijst is een indicatie van de werkwijze, maar 
geeft geen recht aan de kandidaat op terugbetaling van eender welke kost gemaakt in deze domeinen.

Per bevragingscyclus kan POAB maximaal 500.000,00 EUR steun uitkeren. Het maximale bedrag per demonstrator kan 
nooit meer zijn dan 100.000,00 EUR.

Indien een demonstrator al steun heeft ontvangen in het kader van een voorbereidingstraject, zal hij bij het sluiten van 
een concessieovereenkomst slechts recht hebben op een restbedrag waarbij hij nooit het totaalbedrag van 100.000,00 
EUR overschrijdt.

Alle steun die wordt uitgekeerd door POAB, zal vallen onder de regeling inzake de-minimis steun, waarvoor de kan-
didaten tevens een verklaring zullen moeten afleveren. (Meer uitleg over de-minimis steun: https://www.vlaio.be/nl/
begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis)

1.4 Indicatief overzicht van het indienen van een projectvoorstel en de 
beoordeling van het ingediende projectvoorstel
Hierna wordt indicatief een overzicht gegeven van de stappen die met de indiening van een projectvoorstel en de 
beoordeling ervan gepaard gaan. 

1. Aankondiging van de bevragingsprocedure – Terbeschikkingstelling bevragingsbundel via https://www.
portofantwerpbruges.com/nl/business/investeren#opportuniteiten

2. Mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling aan POAB via de website: 28 februari 2023

3. Antwoord van POAB op de ingediende vragen via Q&A via de website: 10 maart 2023

4. Indiening projectvoorstel door kandidaat door middel van het verplichte webform via de website: ten laatste 
31 maart 2023 (voor 12 uur)

5. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het projectvoorstel, de geschiktheid van de kandidaat, van het 
(inhoudelijke) projectvoorstel en indien van toepassing een rangschikking van meerdere projectvoorstellen.                                           
De kandidaat wordt daarbij uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van het projectvoorstel.

6. Onderhandelingen met het oog op het sluiten van een voorbereidingstraject, dan wel een 
concessieovereenkomst. 

7. Beslissing tot toekenning van het voorbereidingstraject of een concessie, gevolgd door de ondertekening van 

een LOI of de concessieovereenkomst.

De precieze locatie binnen NextGen Demo waarop de weerhouden kandidaten een project zouden kunnen realiseren, 
wordt tijdens de onderhandelingsfase door POAB bepaald. In de mate van het mogelijke houdt POAB hierbij rekening 
met de wensen en voorkeuren van de weerhouden kandidaten, maar de uiteindelijke beslissing tot toewijzing van een 
welbepaalde locatie en dus een welbepaald concessieterrein behoort enkel toe aan POAB.

1.5 Vragen
Vragen moeten verplicht worden gesteld via het webform op  https://www.portofantwerpbruges.com/nl/business/
investeren#opportuniteiten. Enkel vragen die via dit webformulier worden gesteld, worden beantwoord. Mondeling 
gestelde vragen worden niet beantwoord. Met het oog op het gelijkheidsbeginsel worden de gestelde vragen schriftelijk 
beantwoord via een Q&A-pagina op de website en worden deze bezorgd aan de geregistreerde kandidaten. 

1.6 Regelmatigheid van het projectvoorstel
De ingediende projectvoorstellen worden vooreerst op hun volledigheid en formele regelmatigheid (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 inschrijvers daarmee niet geschonden wordt, dan wel projectvoorstellen die niet volledig 
zijn voor wat betreft de verplichte velden, onmiddellijk te weren.
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1.7. Selectiecriteria

De projectvoorstellen die regelmatig worden bevonden, worden aan volgende selectiecriteria getoetst:

Selectiecriterium m.b.t. de voorgestelde activiteit 

Project passend in het kader van circulaire economie
Vanuit de ontwikkelde en gewenste strategische visie worden door POAB met het oog op de invulling van de projectsite 
enkel projectvoorstellen in overweging genomen die een transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie 
voorbereiden. 

Onder circulaire economie begrijpen we ‘een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten 
en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waardevernietiging in 
het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft’. 

Specifiek voor NextGen Demo richt POAB zich op innovatieve, industriële circulaire en koolstofslimme 
demonstratieprojecten met een TRL (technology readiness level* ) van 6 tot 8. POAB focust zich dus op projecten 
die de laatste ontwikkeling en demonstratie nodig hebben, door middel van een piloot- of demo-installatie, om zo de 
volgende stap te zetten naar commercialisering. Op het moment van indiening mag het project zich situeren op TRL-
niveau 5. Specifiek is er een focus op technologieën binnen vier domeinen:

• Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen)
• CCU (Carbon Capture & Utilisation)
• Biogebaseerde technologieën
• Opslag van hernieuwbare energie en en H2-technologieën

Binnen deze domeinen toont de kandidaat ook aan dat er minstens een potentieel toegevoegde waarde is voor de 
Antwerpse havencluster, door bijvoorbeeld te staven dat de technologie aanwezig is of zijn nut kan hebben binnen de 
havencluster.

De kandidaat geeft via zijn projectvoorstel inzicht in het huidige TRL-niveau (Technology Readiness Level) op basis van 
studies en/of rapporten. 

De verstrekte informatie is kwalitatief, gestructureerd en duidelijk waardoor een algemeen inzicht wordt verkregen 
in het projectvoorstel, het doel ervan en de beweegredenen van de kandidaat. De kandidaat moet alle informatie, 
beschrijvingen en stukken aanleveren die noodzakelijk zijn om te kunnen oordelen dat het voorgestelde project past 
binnen bovenstaande definitie van een circulaire economie.

Projectvoorstellen die geen betrekking hebben op bovenvermelde activiteiten en aldus niet passen in bovenvermelde 
ambitie van POAB worden niet in overweging genomen en komen niet in aanmerking voor toetsing aan de verdere 
selectiecriteria, noch de toekenningscriteria (hierna in de bevragingsbundel opgenomen).

Selectiecriteria m.b.t de identiteit van de kandidaat

Financiële draagkracht 
De kandidaat toont aan dat hij beschikt of zal beschikken over voldoende financiële draagkracht om het voorgestelde 
project op het terrein te financieren en alle terrein-gerelateerde kosten, zoals concessievergoedingen, te betalen. Aan 
de hand van de laatste jaarrekeningen wordt de financiële draagkracht van de kandidaat getoetst op basis van een 
aantal ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, eigen vermogen e.a.). Van jonge ondernemingen, die nog geen jaarrekening ter 
beschikking hebben, wordt verwacht een meerjarenplan of balans in te dienen.

Kandidaten die inschrijven in de vorm van een joint venture leggen voor elke partij minstens hun laatste jaarrekening voor, 
tezamen met een verklaring dat de partners de financiële draagkracht van de projectvennootschap zullen waarborgen. 

Technische bekwaamheid / relevante ervaring
De kandidaat licht zijn ervaring toe met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten die deel uitmaken van het projectvoorstel. 
De kandidaat toont aan dat hij over de organisatie beschikt om het project te realiseren en voegt bij wijze van voorbeeld 
CV’s toe van betrokken teamleden, wetenschappelijke publicaties of een lijst met – indien van toepassing – gelijkaardige, 
verwezenlijkte projecten, en toont eventuele samenwerkingsverbanden met derde partijen aan.

 

* https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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De projectvoorstellen van kandidaten die niet aan deze selectiecriteria voldoen, worden niet getoetst aan de 
toekenningscriteria.

1.8. Toekenningscriteria
De projectvoorstellen die voor verdere inhoudelijke beoordeling in aanmerking komen, worden op grond van volgende 
kwalitatieve toekenningscriteria beoordeeld:

• Haalbaar
• Impact
• Schaalbaar
• Innovatief

1. Haalbaar

Implementatieplanning
De kandidaat voegt een tijdsbestek toe met betrekking tot de realisatie van het project. Uit deze planning blijkt 
dat het project voldoende maturiteit kent als testproject en binnen een concrete en realistische termijn zal 
worden gerealiseerd als demonstratieproject. De kandidaat voegt ook een schematisch mijlpalenplan toe aan 
zijn projectvoorstel. De kandidaat schenkt eveneens aandacht aan de mogelijke knelpunten/risico’s, hoe deze 
invloed hebben op zijn planning en mogelijke mitigatiemaatregelen.

POAB houdt zich het recht voor om de vooropgestelde timings van de kandidaat contractueel vast te leggen (in 
die zin dat aan deze timings verdere gevolgen met betrekking tot de LOI/concessie kunnen worden gekoppeld).

Investeringen en financiering
De kandidaat vult de template met betrekking tot een investeringsanalyse (zie aparte bijlage) in om een inzage 
te geven in de geplande investeringen/kosten, de toekomstige uitgaven en algemene rendabiliteit van het 
geplande project. 

In geval van een gefaseerde ontwikkeling geeft de kandidaat het verloop van de investeringen op een 
overzichtelijke wijze weer en dit in relatie tot de opschaling van de activiteiten. 

Hierbij wordt tevens een inzicht gegeven in de zekerheid van de financiering middels welke financieringsbronnen 
(op basis van contracten of LOI’s) met daarbij de verhouding van het eigen vermogen en het vreemd vermogen 
(vermogen van derden), alsook inzage in de (gewenste) vennootschapsstructuur.

2. Impact 
 
De kandidaat licht de klimaat- en/of milieu-impact van de voorgestelde technologie toe op vlak van 
emissies, waterhuishouding (waterverbruik, waterhergebruik en volumes geloosd afvalwater, al dan niet via 
zuivering), energiehuishouding (energiebronnen, energieverbruik, energiebesparende maatregelen), etc. 
Daarnaast beschrijft de kandidaat hoe dit zich verhoudt tot de klimaat- en/of milieu-impact van de huidige 
technologie. Hierbij wordt minstens een beoogd ambitieniveau verwacht, maar bij voorkeur concrete 
engagementen. De kandidaat geeft daarbij tevens aan hoe hij deze impact zal monitoren om desgevallend bij 
te sturen.

3. Schaalbaar

De kandidaat licht toe welke toegevoegde waarde, voor de Antwerpse haven in het bijzonder, zou gepaard 
gaan met de opschaling van dit project tot commercieel niveau. POAB streeft naar een versterking en 
diversificatie van het huidige havenplatform en wil symbiose dan ook maximaal ondersteunen. Om die reden 
zullen activiteiten die een grotere toekomstige toegevoegde waarde kunnen bieden aan het havenplatform 
beter worden beoordeeld. Daarnaast toont de kandidaat aan dat de oplossing snel kan worden uitgebreid, 
gekopieerd en/of aangepast aan de havencontext met behoud van effectiviteit.

4. Innovatief

De kandidaat licht toe in welke mate de oplossing een verbetering is ten opzichte van de huidige best 
beschikbare technologieën. Is het eerder geleidelijk of disruptief? De kandidaat toont de potentiële voordelen 
van hun aanpak aan.

Via het webform om een projectvoorstel in te dienen, worden bovenstaande elementen bevraagd. De inhoud 
hiervan zal dienen als basis voor de beoordeling (verplichte velden). In datzelfde webform komen tevens 
andere aspecten (niet-verplichte velden) aan bod die dienen ter kennisgeving en ter inschatting door POAB 
naar de mate van gewenste ondersteuning en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de zone.
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1.9 Toe te voegen documenten
De kandidaat moet bij zijn projectvoorstel alle nodige informatie opladen en de nodige stukken toevoegen om de 
toetsing aan de selectiecriteria en de toekenningscriteria mogelijk te maken. Dit betreft een eigen verantwoordelijkheid 
van de kandidaten. Het ontbreken van bepaalde informatie kan tot de onontvankelijkheid en dus de onregelmatigheid 
van het projectvoorstel leiden.

Bij indienen van het projectvoorstel wordt via het webform nogmaals aangegeven welke informatie de kandidaat bij zijn 
projectvoorstel moet voegen om voor beoordeling in aanmerking te komen. 

POAB onderstreept dat aan het projectvoorstel een gehandtekende brief en bewijsstukken (bijvoorbeeld op basis van 
statuten) moeten worden toegevoegd die aantonen dat het webform werd ingevuld door een perso(o)n(en) die namens 
de kandidaat gemachtigd zijn om een voorstel in te dienen.

1.10 Contractuele structuur
Op de concessie zullen volgende algemeen geldende bepalingen van toepassing zijn: 

1. Algemene Voorwaarden voor concessies in het havengebied, met inbegrip van alle eventuele toekomstige 
wijzigingen zoals te raadplegen op www.portofantwerpbruges.com
2. de Havenpolitieverordening, met inbegrip van alle eventuele toekomstige wijzigingen zoals te raadplegen op 
www.portofantwerpbruges.com
3. de Havenonderrichtingen Havenkapiteinsdienst, met inbegrip van alle eventuele toekomstige wijzigingen 
zoals te raadplegen op www.portofantwerpbruges.com

Daarnaast zal de concessieovereenkomst tevens bijzondere voorwaarden bevatten. In deze bijzondere voorwaarden 
zal o.m. het concessietarief worden vastgesteld (uitgedrukt in EUR/m²/jaar), hetwelk jaarlijks wordt vastgesteld 
(geïndexeerd) en per kwartaal wordt aangerekend. Tevens zullen daarin een aantal afwijkingen op de Algemene 
Voorwaarden worden opgenomen omwille van de specificiteit van de concessies voor NextGen Demo. 

Zoals hierboven reeds vermeld, zal er eerst een LOI worden gesloten met de kandidaten wiens projectvoorstel 
onvoldoende matuur is en waarvoor een voorbereidingstraject wordt voorzien. 

1.11 Geldende principes mbt 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 of bij te sturen 
(om desgevallend later een nieuwe bevragingsprocedure met betrekking tot het terrein te organiseren). Een 
dergelijke stopzetting of bijsturing geeft de kandidaten geen enkel recht op een schadevergoeding.

• In aanvulling op het bovenstaande 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.

• De bevragingsbundel kan in de loop van de bevragingsprocedure worden aangevuld, nader gepreciseerd 
en/of gewijzigd door POAB. 

• 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).
Onverminderd de wettelijke rapportageverplichtingen en de regels inzake openbaarheid van bestuur, 
verbinden de kandidaat en POAB zich over en weer tot vertrouwelijkheid van alle informatie waarvan zij 
het vertrouwelijk karakter kennen of kunnen vermoeden, en die zij in het kader van de deelname aan de 
procedure verkrijgen. De kandidaat doet het nodige om vertrouwelijkheid te garanderen en alle informatie 
die zij zou ontvangen over andere projecten (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend beperkt tot – in het kader 
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van symbiosevorming op de site) eveneens in zijn totaliteit als vertrouwelijk te behandelen. 

• Op verschillende momenten doorheen de bevragingsprocedure en onderhandelingsfase 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 de 
voortijdige beëindiging van de onderhandelingsfase.  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.

1.12 Domeinconcessie - geen overheidsopdracht

POAB beheert de havengronden in eigendom 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.

1.13 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 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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2. Technische specificaties 

Dit hoofdstuk verstrekt meer technische informatie over de bevraagde zone. Het behoort evenwel tot de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de kandidaat om zichzelf verder te informeren met betrekking tot de specifieke 
karakteristieken van de zone en de omgeving. POAB kan in elk geval niet worden aangesproken op toekomstige 
wijzigingen van de verstrekte gegevens.  

Kadastrale gegevens 11816C0340/00P00

11816C0340/00E00

Oppervlakte 2 ha

Ligging Ter hoogte van Churchilldok, zonder directe watertoegang

Adres Noorderlaan, 2030 Antwerpen

Bebouwd/onbebouwd De volledige projectsite van NextGen District is onbebouwd 

Toegankelijkheid werf In functie van lopende infrastructurele werken, is dit in overleg met POAB te 
bepalen

Oplevering terrein 
(openbaar domein)

2023

Bodemattest Zal bij ontwikkeling van de zone NextGen Demo aan de geregistreerde 
kandidaten worden bezorgd.
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2.1 Infrastructurele inrichting
Voor NextGen Demo werd in opdracht van POAB een studie uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau 
om te bepalen welke infrastructurele faciliteiten zullen worden voorzien, respectievelijk gerealiseerd door of in opdracht 
van POAB. De uitkomst van deze studie zal tijdens het verdere verloop van de bevragingsprocedure aan weerhouden 
kandidaten worden meegedeeld. 

Basisinfrastructuur en aansluitingen voor basisfaciliteiten zoals drinkwater, gas, elektriciteit en data zullen in elk geval 
aanwezig zijn en worden gerealiseerd door of in opdracht van POAB. 

Het openbaar domein zal worden opgeleverd met onder meer wegen, fiets- en voetpaden, hemelwaterafvoer, openbare 
verlichting, groen, en een met verkeerslichten geregeld kruispunt met de Noorderlaan. 

2.2 Haalbaarheid ontwikkeling windturbines
Tot op heden zijn er geen windturbines aanwezig op de projectsite van NextGen District, wel in de naaste omgeving. In 
een later stadium zal POAB, samen met de betrokken concessionarissen bekijken, of het wenselijk en haalbaar is om 
(een) windturbine(s) binnen NextGen District op te richten. 

2.3 Multimodale ontsluiting van het terrein
Om, indien wenselijk, zowel spoor- als watergebonden toegang te realiseren, zijn er mogelijkheden om samenwerkingen 
aan te gaan met buurconcessionarissen. 

In het kader van strategische ontwikkelingen m.b.t. pijpleidingen is het de opzet van POAB om NextGen District verder 
te ontsluiten door o.a. de ruimte te voorzien om de aanleg van pijpleidingen mogelijk te maken tussen de projectsite en 
de industriële cluster gelegen aan de overkant van het Kanaaldok (Scheldelaan). De regio langsheen de Scheldelaan is 
zeer goed voorzien van een netwerk van pijpleidingen waar o.a. volgende producten worden vervoerd: zuurstof, stikstof, 
waterstof, koolwaterstoffen etc. 

2.4 Regelgevend kader
De projectsite is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ 
bestemd als ‘(Artikel R1.) Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven’. De Projectsite 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.

2.5 Technische voorwaarden 

Hierna volgt een overzicht van de technische voorwaarden die in de concessieovereenkomst zullen worden 
opgenomen. POAB behoudt zich in elk geval het recht voor om – onder meer rekening houdend met de activiteiten van 
de weerhouden kandidaat met wie de concessieovereenkomst zal worden gesloten – deze technische 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 technische voorwaarden:

• De concessionaris mag overeenkomstig de Algemene Voorwaarden de te realiseren dan wel gerealiseerde 
bebouwing en de inrichting van het terrein slechts oprichten, wijzigen of uitbreiden na het verkrijgen van 
een voorafgaande schriftelijke bouwtoelating van het Havenbedrijf. POAB kan aan deze bouwtoelating 
voorwaarden verbinden. 

• De concessionaris is exclusief verantwoordelijk voor het voorhanden zijn van alle nodige vergunningen (o.a. 
voor stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van de inrichting), zowel voor de bestaande als de 
toekomstige constructies, handelingen, activiteiten, … op het concessieterrein. 

• De door de concessionaris op het concessieterrein geplande activiteiten en constructies moeten volledig 
binnen de concessiegrenzen worden georganiseerd. Ze mogen op geen enkele wijze hinder veroorzaken 
voor naastliggende concessieterreinen en/of het openbaar domein. 

  • Met betrekking tot de in de nabijheid op te richten/opgerichte windturbines:
• Turbulentie: De concessionaris neemt kennis van het feit dat POAB mogelijke hoogtebeperkingen 

kan opleggen voor nieuw op te richten vaste en tijdelijke constructies van 30 meter of hoger boven 
maaiveld in een zone binnen de 240 meter (zie concessieplan) rond de turbine.

• Nieuw op te richten gebouwen zodanig ontwerpen dat schaduwgevoeligheid wordt vermeden.
• Met betrekking tot tewerkstelling van personen:

• Binnen de 10-5–risicocontour van de turbine, mogen geen kantoor- of werkfaciliteiten worden 
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opgericht tenzij in een door een erkend veiligheidsdeskundige uitgevoerde QRA aanvaardbaar 
geacht. De rotorstraal (zie concessieplan) wordt als goede indicatie voor deze 10-5contour 
weerhouden.

• Een permanente aanwezigheid van personen binnen een afstand tot de turbine, gelijk aan de 
ashoogte, moet in een door een erkend deskundige uit te voeren veiligheidsstudie worden 
geëvalueerd.

• Met betrekking tot gevarengoed: binnen een afstand, gebaseerd op de referentieafstand voor 
bladbreuk van de turbine (zie concessieplan) moet de haalbaarheid van behandeling van gevarengoed 
in opdracht van de concessionaris door een erkend deskundige worden geëvalueerd.

• De concessionaris neemt kennis van de operationele beperkingen in de nabijheid van de rotor bij 
ontijzing van de windturbine.

• De concessionaris neemt er kennis van dat het havengebied niet beschikt over een openbaar rioleringsstelsel 
en wordt gelijkgesteld met een individueel te optimaliseren buitengebied.

• Bij beëindiging van de concessie moet de concessionaris een specifieke exploitatievergunning (milieuvergunning 
of omgevingsvergunning) stopzetten uiterlijk vóór het beëindigen van de concessieovereenkomst, tenzij 
anders overeengekomen met de nieuwe, door POAB aanvaarde gebruiker van het terrein. Bij het uitvoeren 
van risico-activiteiten conform het Vlarebo moet de stopzetting van de vergunning gebeuren vóór de datum 
van ondertekening van het oriënterend bodemonderzoek (OBO) door de erkende bodemdeskundige.

• Bij beëindiging van de concessie moeten principieel ook steeds alle ondergrondse en bovengrondse 
constructies in eigendom van de concessionaris worden verwijderd, tenzij dit voorafgaand anders wordt 
overeengekomen met POAB. Enkel funderingspalen moeten slechts worden weggebroken tot op ten minste 
2,00 meter onder de paalkop. Ongebruikte rioleringen en leidingen moeten eveneens uit de ondergrond 
worden verwijderd. Het is verboden om op het terrein aanvullingen te doen met puin of ander afval. Bij 
afbraak van de terreinriolering moet de terreinriolering volledig worden weggenomen tot aan de laatste 
privatieve toezichtschouw. De aldus ontstane gaten in de toezichtschouw moeten worden opgevuld met 
vol metselwerk. Is er geen toezichtschouw aanwezig, dan moet het laatste deel van de buis aangesloten 
op de moerriool blijven zitten tot juist op de concessiegrens en worden afgedicht met een betonprop 
of metselwerk. Voor vaststellingen van de verwijdering van ondergrondse constructies moet POAB 5 
werkdagen voor de start van de sloopwerken schriftelijk worden verwittigd.
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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 – Template investeringsanalyse
BIJLAGE 3 – Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
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