
 

 
 
 
 
 

Checklist: indienen van je projectvoorstel 
voor NextGen Demo 

 

Dit document kan je gebruiken om het indienen van je projectvoorstel voor NextGen Demo voor te 

bereiden. Het biedt een overzicht van alle vragen die gesteld worden in het online webformulier, 

evenals de bijlagen die je moet uploaden. Vragen met een asterisk (*) zijn verplicht. 

 

Belangrijk!  In verscheidene secties van het webformulier zal je gevraagd worden om (meerdere) 

bijlagen te uploaden. Het is hierbij belangrijk dat je alle gevraagde bijlagen in één keer uploadt door op 

de ‘Bestanden kiezen’-knop te klikken en alle relevante bestanden samen te selecteren. Indien niet, 

zullen enkel de laatst geselecteerde bestanden daadwerkelijk worden geüpload! Zet je bestanden dus 

vooraf samen klaar in dezelfde map. 

 

Bij vragen, kan je invest@portofantwerpbruges.com contacteren voor meer informatie. 

 

1. Demo pitch 
 

• Hoe heet jouw project?* 

 

• Hoe zou je jouw project in een tweet voorstellen (met max. 240 karakters)?* 

 
• Bedrijfsactiviteit:* 

o Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen) 

o CCU (Carbon Capture & Utilisation) 

o Biogebaseerde technologieën 

o Opslag van hernieuwbare energie & H2-technologieën 

 

• Wat is het innovatieve aspect van jouw technologie t.a.v. de huidige technologie?* 

 

2. Contactgegevens  
 

• Naam van de onderneming* 

 

• Ondernemingsnummer* 

 

• Straat en nummer* 

 

• Postcode* 

 

• Plaats* 

 

• Land* 

 

• Wanneer werd de onderneming opgericht?* 
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Contactgegevens van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van het 

project 

 

• Voornaam* 

 

• Naam* 

 

• Functie* 

 

• E-mail* 

 

• Directe lijn of GSM* 

 

 

In geval van afwezigheid, contactgegevens van een tweede contactpersoon: 

 

• Voornaam* 

 

• Naam* 

 

• Functie* 

 

• E-mail* 

 

• Directe lijn of GSM* 

 

• Bestandsupload: Voeg hier een begeleidend schrijven toe waarin wordt beschreven dat jouw 

onderneming zich kandidaat stelt. Dit schrijven moet schriftelijk (niet digitaal) ondertekend zijn 

door (een) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s). Voeg hier ook statuten toe die deze 

rechtsgeldigheid aantonen.* 

 

3. Financiële draagkracht 
 

• Bestandsupload: Voeg hier de jaarrekening van je onderneming toe.  

 

4. Relevante ervaring  

• Uit hoeveel personen bestaat het team (oprichters en teamleden)?* 

o 1-2 

o 3-5 

o 6-10 

o 11-20 

o meer dan 20 

 

• Geef een algemene beschrijving van de ervaring van de betrokken projectleden (CV’s, 

wetenschappelijke publicaties, prijzen). Licht in deze beschrijving de vaardigheden, capaciteit 



 

 
 
 
 
 

en ervaring van de betrokken projectleden toe in functie van het realiseren van het 

voorgestelde project. Neem in de beschrijving zeker de kerncompetenties die bijdragen aan 

het project, alle relevante eerdere projecten of ervaring, en alle andere aanvullende details op 

die bijdragen aan het realiseren van het project. Voeg eventuele documenten toe via de 

uploadfunctie onderaan deze pagina.* 

 

• Ben je nog op zoek naar extra profielen om je team te versterken?* 

o Ja 

o Nee 

 

• Zo ja, welke? 

 

• Hoeveel personen zullen werkzaam zijn op NextGen Demo?* 

 

• Hoe lang ben je al bezig met je project?* 

o < 1 jaar 

o 1+ jaar 

o 2+ jaar 

o 3+ jaar 

o 4+ jaar 

o 5+ jaar 

 

• Wat is de historiek van het project?* 

 

• Wat zijn de belangrijkste en meest vergelijkbare projecten (voorafgaand of parallel aan dit 

project) die de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd?* 

 

• Zal dit project in een partnerschap of consortium worden uitgevoerd?* 
o Ja 
o Nee 

 

• Indien het een partnerschap of consortium betreft, gelieve het volgende toe te lichten: 
o Korte voorstelling met de belangrijkste ervaringen van elk van de partners 
o De rol van elke speler in het project en de manier waarop die bijdraagt tot het project 
o De vorm van de (toekomstige) partnerschapsrelatie (voorbeeld: gemeenschappelijke 

juridische structuur, of een consortiumovereenkomst) 

Als de aanvraag wordt ingediend door een groep, voeg je als bijlage een organigram toe waaruit 

de structuur en de verschillende dochterondernemingen en/of verbonden ondernemingen 

duidelijk blijken. Dit voor zowel entiteiten in het buitenland als in België. Gebruik hiervoor de 

uploadfunctie onderaan deze pagina. 

 

Bestandsupload: 

Voeg hier toe: 

o Eventuele documenten om de ervaring van de betrokken projectleden te duiden.* 

o Als de aanvraag wordt ingediend door een groep, een organigram waaruit de 

structuur en de verschillende dochterondernemingen en/of verbonden ondernemingen 

duidelijk blijken. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

5. Details van het project  
 

Strategie 

 

• Wat is het doel van het project?* 

 

• Welk probleem wordt d.m.v. jullie project aangepakt?* 

 

• Hoe biedt het project een oplossing voor het vastgestelde probleem en wie kan er gebruik van 

maken?* 

 

• Welke alternatieve oplossingen zijn er, en wat is de onderscheidende/innovatieve factor van 

het voorgestelde project?* 

 

• Belangrijkste concurrentie:* 

o Wie zijn deze?* 

o Wat is jouw onderscheidende factor?* 

 

• Wat is het huidig TRL-niveau van de toegepaste technologie?* 

o Level 1: Fundamenteel onderzoek 

o Level 2: Toegepast onderzoek 

o Level 3: Proof of concept 

o Level 4: Implementatie en test prototype 

o Level 5: Validatie prototype 

o Level 6: Demonstratie prototype in testomgeving 

o Level 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving 

o Level 8: Product/ dienst is compleet en operationeel 

o Level 9: Marktintroductie product/dienst/procedé 

 

• Wat is het TRL-niveau van het voorgestelde project (indien verschillend van huidig TRL-

niveau)? Gebruik de uploadfunctie onderaan deze pagina om documenten toe te voegen om 

dit te staven.* 

o Level 1: Fundamenteel onderzoek 

o Level 2: Toegepast onderzoek 

o Level 3: Proof of concept 

o Level 4: Implementatie en test prototype 

o Level 5: Validatie prototype 

o Level 6: Demonstratie prototype in testomgeving 

o Level 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving 

o Level 8: Product/ dienst is compleet en operationeel 

o Level 9: Marktintroductie product/dienst/procedé 

 

• Beschrijf waarom je dit TRL-niveau gekozen hebt. Geef een verklaring die je selectie 

ondersteund. Wat is er tot nu toe aan deze technologie gedaan? Indien van toepassing, welk 

verder onderzoek of ontwikkeling en testen zijn er nodig voordat de technologie klaar is voor 

commercialisering en implementatie op volledige schaal?* 

 

• Hoe zie je het project evolueren de komende 5 jaren?* 

 

• Wat is de langetermijnvisie?* 

 



 

 
 
 
 
 

• Zijn er reeds proefopstellingen geweest die inzicht geven in de haalbaarheid van de 

technologie? Gebruik de uploadfunctie onderaan deze pagina om documenten toe te voegen 

die dit aantonen.* 

 
 
Productstromen 
 
Indien het project een productieproces bevat, voeg hier de productstromen toe. Klik op de ‘Maken’-

knop om de massabalans toe te voegen voor je hoofd- en bijproducten. 

 

Vul hier per productstroom in wat de inkomende en uitgaande producten en bijproducten zijn, met de 

capaciteit op jaarbasis: 

• In: (voorbeeld: 1.000 ton PET-afval) 

• Uit: (voorbeeld: 10.000 liter azijnzuur) 

• Bijproduct: (voorbeeld: 500 kg waterstof) 

 

• Zijn de inkomende stromen reeds gegarandeerd?* 

o Ja 

o Nee 

 

• Indien wel, met welke partners zijn er reeds overeenkomsten? Gebruik de uploadfunctie 

onderaan deze pagina om documenten toe te voegen die dit kunnen onderbouwen (contract, 

samenwerkingsovereenkomsten, LOI’s, MOU’s …) 

Indien niet, wie zijn de gewenste partners en wat is de strategie waarmee je stromen wil 

aantrekken? 

 

•  Is de afzetmarkt voor de verschillende uitgaande stromen reeds gegarandeerd?* 

o Ja 

o Nee 

 

• Indien wel, met welke partners zijn er reeds overeenkomsten? Gebruik de uploadfunctie 

onderaan deze pagina om documenten toe te voegen die dit kunnen onderbouwen (contract, 

samenwerkingsovereenkomsten, LOI’s, MOU’s …) 

Indien niet, wie zijn de gewenste partners en wat is de strategie waarmee je klanten wil 

aantrekken? 

 

Utilities 
 

• Welke utilities/producten (in welke hoeveelheden en met welke specificaties) moeten 
aanwezig zijn op de site?* 
 

• Wat zijn eventuele (neven)producten (in welke hoeveelheden en met welke specificaties) uit 
het proces, die afgenomen kunnen worden door andere partijen?* 

 

Faciliteiten 
 

• Welke (infrastructurele) faciliteiten zijn nodig of gewenst voor dit project? Klik op de ‘Maken’-
knop om faciliteiten en benodigde capaciteiten toe te voegen. Vul hierbij per faciliteit in: 

o Type faciliteit: 
▪ Verharding terrein 
▪ Omheining rond het terrein 



 

 
 
 
 
 

▪ Overkapping van de installatie 
▪ Kantoorruimte 
▪ Vergaderruimte 
▪ Parkeerplaats auto 
▪ Parkeerplaats fiets 
▪ Andere 

 
o Benodigd aantal plaatsen, indien van toepassing 

 
o Indien ‘Andere’, beschrijf de gewenste faciliteiten 

 
o Nood: 

▪ Must-have 
▪ Nice-to-have 

 
Efficiënt ruimtegebruik  

 

• Wat is de gewenste terreinoppervlakte? Gebruik de uploadfunctie onderaan deze pagina om 

een (aanzet tot) grondplan toe te voegen van de geplande installatie met daarbij de totale 

gewenste oppervlakte en een onderscheid in verdeling van proces- en opslagruimte.* 

 

• Bestandsupload: 

Voeg hier toe:* 

o (Verplicht) Documenten die het TRL-niveau van het voorgestelde project staven. 

o (Optioneel) Documenten die aantonen dat er proefopstellingen geweest die inzicht 

geven in de haalbaarheid van de technologie. 

o (Optioneel) Documenten die overeenkomsten met partners voor inkomende stromen 

aantonen 

o (Optioneel) Documenten die overeenkomsten met partners voor uitgaande stromen 

aantonen. 

o (Optioneel) Een (aanzet tot) grondplan toe van de geplande installatie met daarbij de 

totale gewenste oppervlakte en een onderscheid in verdeling van proces- en 

opslagruimte. 

 

6. Projectmaturiteit 
 

Implementatieplanning 

 

• Vermeld de belangrijkste fasen m.b.t. realisatie van het project en de bijhorende tijdlijn.* 
 

• Wat zijn de kritische parameters voor de uitvoering van het project en hoe worden deze 
beheerst?* 
 

• Wanneer verwachten jullie dat het project NextGen Demo ontgroeid zal zijn en is het project 

klaar om opgeschaald te worden? Kunnen daar een beoogde omzet of andere KPI’s aan 

gekoppeld worden? Zo ja, welke?* 

 
 

Investeringen en financiering 

 



 

 
 
 
 
 

 

• Wat is het totale investeringsbedrag van het project en hoe wordt het verdeeld over de 

verschillende financieringsbronnen (eigen vermogen, particuliere banken, overheidssubsidies, 

andere)?* 

 

• Bestandsupload: 

Voeg hier toe:* 

o (Verplicht) Een overzicht van de geplande investeringen voor de ontwikkeling van het 

project, met daarbij een aanduiding van de tijdsspanne waarin ze gerealiseerd zullen 

worden. 

o (Verplicht) De ingevulde template met betrekking tot financiële analyse toe (te 

downloaden via de aparte bijlagen). 

 

7. Klimaat- en milieu-impact 
 

• Beschrijf de klimaat- en/of milieu-impact van de voorgestelde technologie op vlak van 

emissies, waterhuishouding, energiehuishouding, …* 

 

• Hoe verhoudt zich dit tot de klimaat- en/of milieu-impact van de huidige technologie?* 

 

8. Potentieel tot clusterversterking en toegevoegde waarde creatie 
 

 

• Wat is volgens jullie het voordeel van een locatie middenin de Antwerpse industriële cluster?* 
 

• Hoe kunnen potentiële partners uit het havengebied bijdragen tot een eventuele groei van het 
project?* 
 

• Hoe zien jullie een eventuele toekomst in het havengebied?* 
 

• Hoe zien jullie toekomstige samenwerkingen of synergieën binnen de havengemeenschap bij 
verdere opschaling?* 
 

• Welke bedrijven gevestigd op het havenplatform kunnen (later) potentieel gebruik maken van 
het product/technologie?* 
 

9. Vergunningen en ondersteuning 
 

Vergunningen 

 

• Wat zijn de wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de geplande installatie 

te realiseren (met inbegrip van administratieve vergunningen)? 

 

Ondersteuning 

 

• Op welk vlak is er nood aan ondersteuning, en op welke manier kan Port of Antwerp daaraan 

bijdragen? 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GDPR-clausule: 

Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens. Port of Antwerp mag contact met mij 

opnemen in het kader van NextGen Demo. 

https://www.portofantwerp.com/nl/kennisgeving-GDPR

