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MARKTRAADPLEGING  

 
 

MARKTRAADPLEGING MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN CONCESSIE 

OP OPENBAAR DOMEIN 

 

 
 

Toewijzing van een Concessierecht op openbaar domein.  

 

 

 
Uiterste tijdstip van ontvangst van de biedingen: 

 
Op 16 november 2020  om 12u. 
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I. INLEIDING  
 

 ALGEMEEN  

 

Voorliggend document heeft als voorwerp de organisatie van een marktraadpleging met het oog 

op de mogelijke toekenning aan een private partner van: 

 

Een Concessie op openbaar domein met name; een aangelegd terrein, gelegen aan de 

Beatrijslaan te Antwerpen Linkeroever, ingericht als minigolf.  

 

De toekenning van deze Concessie betreft geen overheidsopdracht. Bijgevolg is de wetgeving 

inzake overheidsopdrachten niet van toepassing. De Concessionaris kan dit terrein uitbaten voor 

commerciële doeleinden. De Concessie heeft een zuiver privaat karakter.  

 

De toewijzing van de Concessie zal evenwel gebeuren op basis van een open en transparante 

marktraadpleging waarbij de Concessionaris zal worden aangeduid op grond van de geboden 

Concessievergoeding.  

 

Het Marktraadplegingsdocument wordt uitsluitend verstrekt onder de in dit document genoemde 

voorwaarden. Het wordt uitgegeven om de geïnteresseerde partijen de kans te bieden een 

kandidatuur in te dienen voor de toewijzing van deze Concessie. Elk ander gebruik van dit 

Marktraadplegingsdocument is dan ook strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating van 

De Vlaamse Waterweg nv.  

 

De Vlaamse Waterweg nv heeft ten allen tijde het recht om de Concessie niet toe te kennen en 

om de huidige procedure te stoppen en om al dan niet een nieuwe procedure op te starten, in 

voorkomend geval met het oog op de toekenning van een zakelijk recht. 

 

 VRAGEN BETREFFENDE HET MARKTRAADPLEGINGSDOCUMENT  

 

Kandidaten kunnen vragen stellen en/of opmerkingen maken over het 

Marktraadplegingsdocument. Deze vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend schriftelijk, per e-

mail of per schrijven en tot uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van 

de biedingen, bij de contactpersoon van De Vlaamse Waterweg nv worden ingediend.  

 

De vragen en/of opmerkingen die kunnen worden overgemaakt aan deze contactpersoon, zullen 

uiterlijk 4 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van de biedingen worden 

beantwoord. De Toewijzende Overheid zal uitsluitend de vragen of opmerkingen die een algemene 

draagwijdte hebben en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van het 

Marktraadplegingsdocument aanleiding kunnen geven, beantwoorden.  
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 DEFINITIES 

 

In het Marktraadplegingsdocument hebben de hierna opgesomde begrippen de volgende inhoud: 

 

Marktraadplegingsdocument: 

Onderhavig document: het bevat de administratieve procedure, de uitsluitingsgronden en de 

beoordelingscriteria met het oog op de toewijzing van de Concessie. 

 

Concessie: 

De Concessie wordt verleend voor een ingericht terrein aan de Beatrijslaan, vlakbij de St-

Annatunnel (voetgangerstunnel).  

 

Concessieverlenende vennootschap: 

Maatschappelijke zetel: 

De Vlaamse Waterweg nv 

Havenstraat 44 

3500 Hasselt 

Correspondentie adres: 

De Vlaamse Waterweg nv 

Oostdijk 110  

2830 Willebroek 

 

Kandidaat: 

De natuurlijke en/of rechtspersoon dan wel het consortium van natuurlijke en/of rechtspersonen 

die op grond van het Marktraadplegingsdocument een kandidatuur indient.  

 

Concessionaris: 

De Kandidaat aan wie de Concessie wordt toegewezen en met wie een Concessieovereenkomst 

op lange termijn wordt gesloten. 

 

De Concessieovereenkomst:  

De Concessieovereenkomst wordt gesloten tussen de Concessie verlenende vennootschap en de 

Concessionaris zoals opgenomen in de bijlage bij dit Marktraadplegingsdocument.  
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II. ALGEMENE INFORMATIE   
 

 TOEWIJZENDE OVERHEID  

 

De Toewijzende Overheid voor onderhavige Concessie is: 

 

De Vlaamse Waterweg nv  

Havenstraat 44 

3500 Hasselt 

 

Inlichtingen betreffende de toewijzingsprocedure van de Concessie kunnen bekomen worden 

bij: 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

T.a.v. Ann Verschueren 

Oostdijk 110 

2830 Willebroek 

Telefoonnummer: 03/860.62.69 

Email: ann.verschueren@vlaamsewaterweg.be 

 

Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst De Vlaamse 

Waterweg nv de communicatie met de Kandidaten telkens via één contactpersoon te laten 

verlopen. De contactpersoon dient gemachtigd te zijn om namens de Kandidaat op te kunnen 

treden. De namen, adressen, telefoonnummers en het e-mailadres van de contactpersoon en 

diens plaatsvervanger moeten in de Offerte worden vermeld.  

 

III. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  
 

De Vlaamse Waterweg nv is de beheerder van deze grond, de oever en het aanpalend 

wateroppervlak. Met deze marktraadpleging wenst zij een Concessionaris te zoeken voor de 

exploitatie van dit terrein. Het terrein is op het gewestplan ingekleurd als zone voor recreatie.  

 Ligging 

Het terrein is gelegen aan de Beatrijslaan, ten zuiden van de Sint-Annatunnel, op het 

grondgebied van Stad Antwerpen (Linkeroever) en heeft een berekende oppervlakte van 

3.900 m² zoals aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer: C070 van 10/02/2020). Het 

terrein is kadastraal gekend als: 13de afdeling, sectie N, perceelnummers 947/X2, 947/Y2 en 

947/P2. 
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 Beschrijving van het terrein 

 

Het terrein is vlot bereikbaar; zowel te voet (Sint-Annatunnel) als met de wagen (veel 

parkeergelegenheid) of met het openbaar vervoer (bus- en tramhalte). Het heeft een lengte 

van 94 meter (aan straatzijde) en een breedte van 41 meter. Het terrein is ingericht als minigolf 

met 18 holes. Door de verlichtingspalen op het terrein, is er ook ’s avonds nog spel mogelijk. 

Op het terrein staan 2 gebouwtjes die gebruikt kunnen worden als bedieningschalets en er is 

ruimte voor een aangenaam terras. Door de aanwezigheid van de vele bomen, is er voldoende 

schaduw en langs het parcours staan zitbanken.  
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 Beschrijving van de bestaande infrastructuur 

 

Er werd een plaatsbeschrijving opgemaakt op 20 mei 2020. Deze is als bijlage toegevoegd. 

Tussentijdse wijzigingen ten opzichte van de toestand zoals beschreven in deze 

plaatsbeschrijving kunnen geen aanleiding geven tot enige werken of lasten voor De Vlaamse 

Waterweg nv. Bij de start van de concessie zal een nieuwe plaatsbeschrijving worden 

opgemaakt. 
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In 2020 werd er aan het pand een tekortkoming in de elektriciteitsvoorziening vastgesteld. De 

Vlaamse Waterweg nv heeft de meest dringende reparatiewerken laten uitvoeren en betaald. 

De elektriciteitsvoorziening van het pand is momenteel nog niet volledig conform de norm en 

in 2020 zullen de overige reparatiewerken uitgevoerd en betaald worden door De Vlaamse 

Waterweg nv. Er zal in 2020 na de uitvoering van de bijkomende reparatiewerken ook nog een 

nieuwe elektriciteitskeuring plaatsvinden. Na deze tweede blanco keuring dienen in de 

toekomst alle andere reparatiewerken en latere aanpassingen aan de installatie volgens de 

wettelijke normen door de nieuwe Concessionaris uitgevoerd en betaald te worden. De 

Kandidaten kunnen de pro-forma factuur van de leverancier, de bestelbon en de 

elektriciteitskeuring uitgevoerd op  8 augustus 2020 opvragen bij De Vlaamse Waterweg nv. 

 Vergunningen 

 

Volgens het Gewestplan is het terrein gelegen in recreatiegebied (gele zone). Voor meer 

informatie aangaande vergunningen en stedenbouwkundige voorschriften, dient u zich te 

richten tot de omgevingsambtenaar van stad Antwerpen.  
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 Duurtijd 

 

De Concessie wordt toegekend voor een periode van 5 jaar met aanvang op 1 januari 2021 om 

van rechtswege te eindigen op 31 december 2025, zonder betekening van opzeg en zonder dat 

een stilzwijgende vernieuwing of verlenging zou kunnen intreden. 

  

IV. DE TOEWIJZINGSPROCEDURE  
 

Bij de onderhavige toewijzingsprocedure worden de in dit hoofdstuk omschreven criteria 

gehanteerd. Voor de toewijzing komen enkel kandidaten in aanmerking die niet verkeren in 

één van de hieronder bedoelde gevallen van uitsluiting.  

 UITSLUITINGSGRONDEN (TOEGANGSRECHT) 

 

Van deelname aan de toewijzingsprocedure zal worden uitgesloten elke Kandidaat die 

verkeert in één van de hieronder bedoelde gevallen van uitsluiting. 

 

In elk stadium van de procedure wordt automatisch de Kandidaat uitgesloten die, bij 

rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is voor: 

1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het 

Strafwetboek; 

2. Omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 

3. Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 

financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

4. Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 

van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme; 

In elk stadium van de procedure kan de Kandidaat worden uitgesloten die: 

a) In staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft 

gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare 

toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere 

nationale reglementeringen; 

b) Aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening 

aanhangig is; 

c) Bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor 

een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 

d) Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 

e) Niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale 

zekerheidsbijdragen; 

f) Niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die 

van het land waar hij gevestigd is.  
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De Kandidaat voegt aangaande al deze uitsluitingsgronden een verklaring op eer toe dat hij 

zich niet bevindt in een situatie van die bepaalde uitsluitingsgrond.  

 

 DE FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT VAN DE KANDIDAAT  

De Kandidaat dient voldoende solvabiliteit en kredietwaardigheid aan te tonen op basis van 

gepaste stukken waaruit kan blijken dat hij voldoende financiële draagkracht heeft het door hem 

voorgestelde project te realiseren.  

De Kandidaat dient dit te staven door een ondernemings-/businessplan voor te leggen dat 

aantoont dat zijn project haalbaar is. Dit ondernemings-/businessplan bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

1. Beschrijving van de doelstellingen 

2. Product of diensten 

3. Management, organisatie en personeel 

4. Marketingstrategie 

5. Financieel plan 

6. Een beschrijving van de geplande activiteiten: een plan van aanpak en timing van 

ingebruikname, geplande werken en andere na toewijzing 

7. Een recent solvabiliteitsattest van een erkende Belgische bank (maximaal 6 maanden 

oud) 

 

De relevantie van deze stukken zal door De Vlaamse Waterweg nv worden beoordeeld. 

 

 TIMING  

In afwachting van het sluiten van een Concessieovereenkomst zal de Kandidaat aan wie de 

Gronden worden toegewezen een maandelijkse reserveringsvergoeding verschuldigd zijn van 

500 EURO vanaf de betekening van de Toewijzingsbeslissing van de Gronden tot het sluiten van 

de Concessieovereenkomst. De reserveringsvergoeding wordt in mindering gebracht op de te 

betalen Concessierechten, evenwel onverminderd het hieronder gestelde.  

 

Indien de Concessieovereenkomst niet wordt ondertekend uiterlijk 3 maanden na de betekening 

van de Toewijzingsbeslissing, dan vervalt deze Toewijzingsbeslissing van rechtswege en is de 

reserveringsvergoeding definitief verworven in het voordeel van De Vlaamse Waterweg nv. 

 

Na een getekende Concessieovereenkomst dient de kandidaat uiterlijk binnen de 12 maanden 

te starten met exploitatie van de site. 
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 HET BEOORDELINGSCRITERIUM 

 

Gezien het een kort lopende Concessie betreft, zal De Vlaamse Waterweg nv enkel rekening 

houden met de bieding van de Concessievergoeding.  

 

Het beoordelingscriterium betreft het Concessierecht dat wordt gegarandeerd voor het 

gebruik van het terrein tot de Concessie van 5 jaar afloopt. 

 

De minimale jaarlijkse Concessievergoeding bedraagt:  

8.000 EUR per jaar (excl. BTW)  

 

De bieding verloopt in twee biedingsrondes. De Vlaamse Waterweg nv zal na de eerste 

biedingsronde de hoogste bieding per e-mail meedelen aan alle Kandidaten. Enkel Kandidaten 

die deelnamen aan de eerste ronde kunnen deelnemen aan een tweede en finale bieding.  

 

Het bod van de tweede bieding wordt vervolgens beoordeeld op basis van onderling vergelijk 

van de totale biedingsprijs over de totale duurtijd (5 jaar).  

 

Het jaarlijks Concessierecht is verschuldigd aan De Vlaamse Waterweg nv vanaf 1 januari 2021. 

Het bedrag van het Concessierecht wordt berekend op de oppervlakte van het in Concessie 

gegeven voorwerp. Het Concessierecht zal op de eerste januari van ieder jaar aangepast 

worden aan het indexcijfer der consumptieprijzen volgens de volgende formule: 

 

X   x   Y  

      Z 

  waarbij: 

 

X = basisbedrag Concessierecht 

Y = indexcijfer van de maand december voorafgaand aan de aanpassing 

Z = basisindex van de maand december 2020 

 

 TIMING VOOR HET SLUITEN VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST 

 

Van zodra de marktraadpleging is afgerond en de toekomstige Concessionaris is gekend, 

worden alle kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht (geselecteerd of niet-geselecteerd). 

De geselecteerde kandidaat-Concessionaris ontvangt met dit schrijven meteen ook de te 

ondertekenen Concessieovereenkomst. De toewijzing is pas finaal wanneer beide partijen de 

Concessieovereenkomst hebben ondertekend. De Concessie start dan op de eerstvolgende 

dag.  
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V. DE BIEDING 
 

 VERPLICHTE OPBOUW EN INDELING VAN DE BIEDING 

 

De Kandidaat dient zijn eerste bieding uit te brengen via het invullen van het 

kandidaatstellingsformulier (bijlage 1) en de indeling  te volgen zoals gehanteerd in het 

Marktraadplegingsdocument: 

1. Kandidaatstellingsformulier eerste bieding: 

a) Identificatiegegevens van de Kandidaat; 

b) Verklaring op eer betreffende de uitsluitingsgronden; 

c) Bod Concessievergoeding; 

2. Verplichte stukken zoals gevraagd in IV.2. 

 

De Vlaamse Waterweg nv zal na de eerste biedingsronde de hoogste bieding per e-mail 

meedelen aan alle Kandidaten en dit uiterlijk op 18 november om 17u. Enkel Kandidaten die 

deelnamen aan de eerste ronde kunnen deelnemen aan een tweede en finale bieding. Het 

uiterste tijdstip van ontvangst van de tweede bieding is 23 november 2020 om 12u. 

 

De Kandidaat dient zijn tweede bieding uit te brengen via het invullen van het 

kandidaatstellingsformulier dat de Kandidaat per e-mail zal ontvangen en de indeling  te 

volgen zoals gehanteerd in het Marktraadplegingsdocument: 

1. Kandidaatstellingsformulier tweede bieding: 

a) Identificatiegegevens van de Kandidaat; 

b) Verklaring op eer betreffende de uitsluitingsgronden; 

c) Bod Concessievergoeding; 

 

 TAALGEBRUIK 

 

De biedingen moeten in het Nederlands worden opgesteld. Alle mededelingen en 

kennisgevingen tussen de Kandidaten en De Vlaamse Waterweg nv zullen in het Nederlands 

worden gevoerd.  

 INDIENING EN ONDERTEKENING  

 

De bieding dient minstens ondertekend te worden door de Kandidaat. Ondertekening gebeurt 

steeds met vermelding van de plaats, datum en handtekening van de rechtsgeldige 

vertegenwoordigers van de kandidaat.  

 

De biedingen in de eerste ronde moeten uiterlijk op 16 november 2020 om 12 uur toekomen 

op volgend adres: 
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De Vlaamse Waterweg nv 

T.a.v. Ann Verschueren 

Oostdijk 110 

2830 Willebroek 

  

De biedingen in de tweede ronde moeten uiterlijk op 23 november 2020 om 12 uur 

toekomen op volgend adres: 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

T.a.v. Ann Verschueren 

Oostdijk 110 

2830 Willebroek 

 

VI. CONTRACTUELE BEPALINGEN  
 

De contractuele rechten en verplichtingen van beide partijen zullen worden vastgelegd in de 

Concessieovereenkomst. De te ondertekenen Concessieovereenkomst wordt als bijlage 

toegevoegd aan dit marktraadplegingsdocument. 

 

In het bijzonder zal een waarborg ten bedrage van 1 jaar Concessievergoeding (gemiddelde 

over de duur van de Concessie) dienen gesteld te worden bij ondertekening van de 

Concessieovereenkomst. 

 

VII. BIJLAGEN 
 

1. Kandidaatstellingsformulier voor de kandidaat-Concessionaris – eerste bieding 

 

2. Plan van het terrein (plannummer C070) 

 

3. Concessieovereenkomst 

 

4. Plaatsbeschrijving (te bekomen op aanvraag via ann.verschueren@vlaamsewaterweg.be) 

 

5. Elektriciteitskeuring (te bekomen op aanvraag via ann.verschueren@vlaamsewaterweg.be) 

 


