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1  Impuls voor het behalen van klimaatdoelstellingen, de vermindering van wegcongestie, de efficiëntieverhoging 
van transport en het commercialiseren van nieuwe technologieën. 
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1 CONTEXT EN AANLEIDING VOOR DE OPEN OPROEP 
 
De Vlaamse overheid heeft de ambitie de unieke geografie van Vlaanderen en de er mee samenvallende 

maritieme-logistieke en industriële clusters duurzaam te valoriseren en haar rol als ‘dé logistieke 

draaischijf van Europa’  verder uit te bouwen. De Vlaamse overheid beoogt maatschappelijke en 

economische meerwaarde te creëren, de Vlaamse economie op lange termijn te versterken en te 

excelleren in een internationale omgeving.  

Daartoe zijn door de Vlaamse regering al verschillende initiatieven genomen en staan er nog grote 

investeringsprojecten rond mobiliteit in de steigers. Infrastructuur is een noodzakelijke maar 

onvoldoende voorwaarde om o.a. een goede hinterlandconnectiviteit te waarborgen.  

 

Ondanks de geplande en reeds uitgevoerde infrastructurele ingrepen, blijven er een aantal factoren die 

de status van ‘Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa’ bedreigen. Zo blijft het wegvervoer de 

meest populaire vervoersmodus, ongeacht de toenemende wegcongestie. Er is een reëel risico dat die 

congestie in de toekomst nog verder zal toenemen door de stijgende vervoersvraag en de opstart van 

grote mobiliteitswerken, zoals de Oosterweelverbinding rond Antwerpen. Daarnaast zien we in de 

modal splitcijfers een terugval van het spoorvervoer en een stagnatie van het aandeel van de 

binnenvaart.  

 

Bovendien vraagt het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de Belgische dichtbevolkte regio een 

bijzondere inspanning om de externe effecten van het goederenvervoer terug te dringen.  

 

Ook de Vlaamse zeehavens zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve impulsen die het vervoer van 

goederen van en naar het achterland vlotter en efficiënter moeten doen verlopen. De Vlaamse overheid 

wenst dergelijke impulsen dan ook financieel te ondersteunen en initieert hiervoor deze projectoproep. 

De verschillende projecten kunnen zo de efficiëntie van het goederenvervoer verbeteren, de ‘modal shift’ 

verder ondersteunen en/of de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens verbeteren. Tenslotte dragen 

deze projecten  bij aan de milieu- en klimaatbeleidsdoelstellingen zoals de Europa 2020-strategie die 20% 

minder uitstoot van broeikasgassen ambieert ten opzichte van 1990. 

 

De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen die op korte termijn veranderingen op het 

terrein kunnen bewerkstelligen en onder één van volgende luiken vallen: 

 

• Luik 1: organisatie van watergebonden hubs voor niet-gecontaineriseerde goederenstromen; 

 

• Luik 2: modal-shift of verhoging van efficiëntie van goederenstromen naar of vanuit de Vlaamse 

zeehavens; 
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• Luik 3: digitalisering van maritieme stromen; 

 

• Luik 4: geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen. 

 

Voor het 2de luik zullen de Vlaamse havenbedrijven van Zeebrugge en North Sea Port Flanders de helft 

van de verleende subsidie bekostigen. Voor de projectvoorstellen die tot de 1ste, 3de en 4de categorie 

behoren, zal de Vlaamse overheid instaan voor de financiering van het uiteindelijk toegekende 

subsidiebedrag. 

 

2 ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De kandidaat die een projectvoorstel indient, voegt hierbij alle nodige gegevens en documenten waaruit 

blijkt dat aan de minimale voorwaarden is voldaan. Door het indienen van een projectvoorstel verklaart 

de kandidaat op eer (toe te voegen als bijlage) zich niet te bevinden in een toestand die leidt tot 

uitsluiting zoals:  

− deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;  

− omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek;  

− 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;  

− witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 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 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;  

− aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of 

gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure 

bestaande in andere nationale reglementeringen;  
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− bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een 

misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;  

− bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;  

− niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen;  

− niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van 

het land waar hij gevestigd is; 

− zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 

verstrekken van inlichtingen, opgevraagd in het kader van onderhavige Open Projectoproep of 

die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.  

In elk stadium van de procedure kan de Vlaamse overheid een projectvoorstel afwijzen indien wordt 

vastgesteld dat de kandidaat zich bevindt in een van deze gevallen.  

Belangrijk (!): de ondersteuning die wordt aangeboden dient steeds te voldoen aan de toepasselijke 

regels, in het bijzonder de Europese regelgeving inzake staatssteun. Deze oproep valt volledig onder de 

de-minimisregelgeving van de Europese Commissie. Dit betekent dat de totale de-minimisondersteuning 

over een periode van drie jaar, voor investering- en exploitatiesteun samen, per begunstigde maximaal 

200.000 euro kan bedragen. Met totale de-minimisondersteuning wordt zowel de ondersteuning via het 

departement MOW bedoeld, als deze van andere overheidsinstanties die ondersteuning onder de-

minimis aanbieden. 

De Vlaamse overheid (en in voorkomend geval het betrokken havenbestuur)  zullen de uitvoering van 

het project in detail opvolgen aan de hand van concrete doelstellingen en meetbare criteria opgenomen 

in het ministerieel subsidiebesluit.   
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3 LUIK 1: ORGANISATIE WATERGEBONDEN HUBS VOOR NIET-
GECONTAINISEERDE GOEDERENSTROMEN 

 

Vlaanderen heeft de ambitie om ‘dé logistieke draaischijf van Europa’ te worden. Daartoe zijn door 

de Vlaamse Regering al verschillende initiatieven genomen en staan er nog grote 

mobiliteitsprojecten in de steigers. Infrastructuur is een noodzakelijke maar geen voldoende 

voorwaarde om een goede hinterlandconnectiviteit te waarborgen. Ondanks de geplande en reeds 

uitgevoerde infrastructurele ingrepen, zijn er dan ook een aantal andere factoren die de status van 

‘Vlaanderen als logistieke draaischijf van Europa’ bepalen. Zo blijft het wegvervoer de meest 

populaire vervoersmodus, ongeacht de toenemende wegcongestie. De verwachting is dat die 

congestie in de toekomst nog verder zal toenemen door de stijgende vervoersvraag en door de 

impact van grote mobiliteitswerken zoals de Oosterweelverbinding. 

De marginale externe kosten voor het binnenvaartvervoer bedragen gemiddeld 1,65 EUR per 100 

tonkm i.p.v. van 5 eur per 100 tonkm voor het wegvervoer2. De wegcongestie heeft een belangrijk 

aandeel in de totale marginale externe kosten van het wegvervoer. Mobiliteitsoplossingen die de 

binnenvaart als vervoersmodus duurzaam verankeren in de Vlaamse logistieke regio verdienen het 

om verder onderzocht te worden en geïmplementeerd te worden. 

Eén van de randvoorwaarden voor het realiseren van de modal shift van weg naar de binnenvaart, 

betreft het aantrekken van de nodige kritische massa om de rendabiliteit van dit transport aan te 

tonen. 

In dat kader werd onderzocht hoe de binnenvaart een sterk alternatief voor het vervoer van 

bouwmaterialen kan zijn. Immers, conform de federatie voor handelaren in bouwmaterialen (FEMA) 

is 25% van het vrachtverkeer op de Vlaamse wegen bouwgerelateerd.  

De Vlaamse Waterweg heeft, in samenwerking met de federaties voor handelaren en producenten in 

bouwmaterialen (FEMA en FEPROMA) en de Belgische Bouwmaterialen producenten (PMC BMP), het 

project Distribouw3 in 2011 opgestart voor de uitbouw van een netwerk van distributie- en 

consolidatiecentra4 (D&CC) op de waterweg.   

                                              
2 Bron: MIRA; cijfers 2014;  https://www.milieurapport.be/publicaties/2017/onderzoeksrapport-internalisering-van-externe-
kosten-van-transport-in-vlaanderen-actualisering-2016  
3 Dit project verschilt van het ‘bouwhub’-innovatieproject van het VIL met volgende kenmerken:, individueel transport van en 
naar bouwwerven; innovatief bouwconceptproject, grotere transporten naar bouwhub met trucks. 
4 Reeds steun toegekend aan ontwikkeling hub; EFRO steun van 198.825 EUR 

https://www.milieurapport.be/publicaties/2017/onderzoeksrapport-internalisering-van-externe-kosten-van-transport-in-vlaanderen-actualisering-2016
https://www.milieurapport.be/publicaties/2017/onderzoeksrapport-internalisering-van-externe-kosten-van-transport-in-vlaanderen-actualisering-2016
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Dit project bouwt verder op de studie en het  proefproject “Build-Over-Water” (BOW) van het 

toenmalig Vlaams Instituut voor Mobiliteit. BOW heeft onderzocht of het concept van Regionale 

Watergebonden Distributiecentra (RWDC) een oplossing kan bieden aan de mobiliteitsproblematiek 

die de bouwsector ondervindt en wat hiervoor de kritische succesfactoren zijn.5 Binnen dit project 

hebben testvaarten tussen Genk en Harelbeke plaatsgevonden, vergelijkbaar met het project van 

Multimodaal Vlaanderen (zie later). 

De belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren: 

1) Er is nood aan ketenregie tussen de verlader en de logistiek dienstverlener. 

2) Per goederenflow dient een ontwerpmodel opgesteld te worden 

3) Er dient voldoende kritische massa te worden overgeslagen (richtdoel 250.000 ton per jaar) 

4) Een overdekte plaats om aan overslag te doen biedt een grote meerwaarde 

5) Value added logistics maken D & CC’s economisch haalbaar 

6) Een opslagplaats dicht bij een kaaimuur biedt een meerwaarde 

 

Een proefproject  binnen Distribouw is het Noord-Zuid proefproject. Dit proefproject gaat na of op 

een belangrijke hoofdas van het waterwegennetwerk (Antwerpen – Rumst – Wintam – Brussel ) met 

enkele hoofdspelers in de productie - en distributie van bouwmaterialen een vaste en frequentie 

lijndienst voor bouwmaterialen opgezet kan worden. 

Een parallel project met het Noord-Zuid proefproject is de ‘bouwcorridor’6 (Multimodaal Vlaanderen) 

waarbij advies verleend wordt voor het doorbreken van het ‘kip en ei’-probleem van nieuwe 

logistieke oplossingen7. Dit wordt gerealiseerd door het samenbrengen van logistieke experts én 

verladers en dienstverleners actief op één corridor.  

 

                                              
5 Het rapport kan opgevraagd worden bij dhr. Johan Boonen van het AMS (Antwerp Management School) 
6 https://multimodaal.vlaanderen/2019/02/multimodaal-vlaanderen-zet-in-op-corridors/ : voor goede logistieke oplossing is ook 
een balans tussen I/EX-goederenstromen noodzakelijk en kan een combinatie met retourstromen van afval een interessant 
uitganspunt vormen. 
7 Algemeen: palletvervoer corridor West-Vlaanderen – Limburg. 

https://multimodaal.vlaanderen/2019/02/multimodaal-vlaanderen-zet-in-op-corridors/
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De Vlaamse overheid wil de ontwikkeling van D&CC’s voor bouwmaterialen op strategische locaties in 

Vlaanderen ondersteunen. Binnen het kader van deze open oproep onderschrijft de Vlaamse overheid 

de ambitie om kansrijke vervoers- en distributieconcepten te ontwikkelen voor niet-gecontaineriseerde 

goederenstromen. 

Daarmee  is deze maatregel een aanvulling op de Steunmaatregel palletvervoer van DVW, die beoogt de 

meerkost van het watergebonden vervoer van niet-gecontainiseerde goederenstromen te laten 

afnemen. 

3.1 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 

 
De projecten moeten concreet bijdragen aan de volgende doelstellingen:  

1. ‘Modal shift’ naar de binnenvaart door een verdere integratie en intensiever gebruik van het 

binnenvaartvervoer in de multimodale transport- en logistieke keten (of een verhoging van 

de kostenefficiëntie van bestaande en nieuwe goederenstromen per binnenvaart); 

2.  ‘One stop shop supply chain’8 - oplossing bereiken; 

3. Keuze van hub(s) (locatie, grootte,… ) laten valideren;  

4. Potentieel van te vervoeren volumes (per jaar) op bedrijfsniveau of op het niveau van een 

samenwerkingsverband in kaart brengen via een doorgedreven marktanalyse; 

5. Concrete samenwerking tussen marktpartijen initiëren, stroomlijnen en optimaliseren, o.a. op 

het vlak van aansprakelijkheid, interne doorrekening en “clearing” van kosten en 

confidentialiteit; 

6. Actief mogelijkheden prospecteren in de markt om verschillende type goederen combineren 

voor vervoer via binnenvaart; 

7. Juridisch kader creëren voor ‘neutraliteit’ van hubs. 

 

                                              
8 Combinatie van verschillende logistieke disciplines in één multimodale terminal op het gebied van voorraadbeheer, distributie, 
hoogwaardig beveiligd transport, fulfilment, service-logistiek en technische logistieke diensten. 
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De projectvoorstellen kunnen een piloot- en/of projectfase bevatten. Weerhouden kandidaten kunnen 

desgewenst kosteloos beroep doen op de transportdeskundigen van De Vlaamse Waterweg om het 

voorbereidend luik van het vaartraject te onderzoeken. 

Met deze open projectoproep wenst de Vlaamse overheid meer duurzame en logistieke stromen tot 

stand te brengen. In die zin biedt zij tijdelijk ondersteuning aan projecten die maximaal tegemoet komen 

aan bovenstaande doelstellingen. Potentiële kandidaten worden uitgenodigd om een projectvoorstel in 

te dienen. 

 

3.2 SCOPE 

De kandidaten kunnen een concreet projectvoorstel indienen waarin duidelijk wordt aangegeven op 

welke wijze (periode, maximumbedrag, eventuele modaliteiten, …) de doelstellingen van de open 

projectoproep worden gerealiseerd. Kandidaten die een projectvoorstel indienen, kunnen uit deze 

mogelijkheid geen rechten putten. 

De scope van de  projectoproep wordt beperkt tot:  

• Projecten die betrekking hebben op het transport, overslag, opslag en distributie van  niet-

gecontaineriseerde goederenstromen via de waterweg. 

• Transportrelaties met een start- of eindpunt in Vlaanderen. 

• Projecten die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door VIL en waarbij de focus 

ligt op innovatie en/of ontwikkeling, worden uitgesloten van deze open oproep. 
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3.3 BEOORDELINGSCRITERIA 

De Vlaamse overheid zal de ingediende projectvoorstellen evalueren aan de hand van volgende 

beoordelingscriteria:  

1. Meerwaarde van het voorgestelde project (50/100)  

De Vlaamse overheid wenst specifieke projecten te ondersteunen die zoveel als mogelijk 

samenwerking bevorderen tussen handelaren of producenten of transportbedrijven binnen 

éénzelfde categorie bedrijven en waarbij de implementatie als leerproject kan dienen voor een 

groter project (grotere schaal) op een latere datum. 

2. Kwaliteit van het ingediende projectvoorstel (50/100)  

Er wordt een voldragen en gedetailleerd projectvoorstel van de kandidaten verwacht. Het 

projectvoorstel bevat onder meer een realistische uiteenzetting van een business plan dat op 

middellange termijn rendabel is (binnen een periode van maximum 3 jaar) . Het projectvoorstel 

van de kandidaat dient tevens een voldoende gedetailleerd plan van aanpak met een 

ontwerpmodel per goederenstroom te bevatten (betreffende commercialisering, timing, 

organisatie, promotie, etc.).  

De ondersteuning die de Vlaamse overheid aanbiedt, dient doeltreffend te zijn en zo efficiënt mogelijk te 

worden aangewend in het licht van de eerder vermelde doelstellingen. De kandidaat dient in het 

projectvoorstel duidelijk aan te geven in welke mate en op welke wijze er ondersteuning voor het 

project wordt gevraagd (b.v. periode, eventuele modaliteiten, etc.).  
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4 LUIK 2 : MODAL SHIFT EN EFFICIËNTIE VAN GOEDERENSTROMEN 
HAVENS 

 

Ook de Vlaamse zeehavens staan onder druk door een toegenomen congestie op de weg en zoeken 

bijgevolg nieuwe impulsen om het vervoer van goederen van en naar het hinterland vlotter en 

betrouwbaarder te doen verlopen. Het is de bedoeling om met die nieuwe impulsen op korte termijn 

verder concrete stappen naar een modal shift te kunnen zetten. Een modal shift draagt ook bij aan de 

milieubeleidsdoelstellingen zoals de Europa 2020-strategie, die 20% minder uitstoot van broeikasgassen 

beoogt ten opzichte van 1990. Dergelijke doelstellingen kunnen mede worden bereikt door de keuze van 

duurzame vervoerswijzen te ondersteunen. 

 

De projecten worden gezamenlijk door de Vlaamse overheid en de bij het weerhouden project 

betrokken haven gefinancierd. 

 

4.1 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 

De Vlaamse overheid en de havenbesturen van Zeebrugge en North Sea Port Flanders moedigen de 

markt aan om initiatieven te nemen die de efficiëntie van bestaande en nieuwe goederenstromen in 

Vlaanderen verhogen en de  achterlandconnectiviteit van, naar en in de haven verbeteren (bijvoorbeeld 

door een betere samenwerking, spreiding of efficiëntie om de beladingsgraad te verhogen) en/of die een 

modal shift van wegvervoer naar spoor of binnenvaart realiseren, met een positief effect op vergroening 

en duurzaamheid. De voorgestelde projecten moeten concreet bijdragen aan de volgende 4 

doelstellingen:  

 
1. Een positieve impact op de doorstroming van goederenstromen in Vlaanderen of van het 

goederenvervoer van, naar en in de havens van Zeebrugge en North Sea Port Flanders; 

2. Een verhoging van de efficiëntie van bestaande en nieuwe havengebonden goederenstromen, 

zowel continentaal als maritiem; 

3. Alternatieven aanreiken om de huidige congestie te verlichten door in te zetten op een ‘modal 

shift’ richting spoor/binnenvaart;  

4. Positieve impact op de milieueffecten, voornamelijk op het terugdringen van broeikasgassen en 

fijn stof. 
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Met deze open projectoproep wensen de Vlaamse overheid en de havenbesturen alle partijen die 

betrokken zijn bij de transportkeuze aan te moedigen en hen kansen te geven met het oog op het 

realiseren van nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen of het verbeteren van bestaande oplossingen 

voor maritieme stromen.  

 

4.2 SCOPE 

Het is de bedoeling dat de kandidaten een concreet projectvoorstel indienen waarin duidelijk wordt 

aangegeven op welke wijze (periode, maximumbedrag, eventuele modaliteiten, …) de doelstellingen van 

de Open Projectoproep  worden gerealiseerd. 

 

4.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN  

Om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuning voldoet het ingediende projectvoorstel 

minstens aan volgende voorwaarden:  

− Het projectvoorstel betreft nieuwe of verbeterde mobiliteitsoplossingen binnen de haven, een 

verbetering van de efficiëntie van spoor- of binnenvaartstromen en/of een realisatie van modal 

shift naar binnenvaart of spoor.  

- Het projectvoorstel concentreert zich op verkeerstromen van, naar en in de havens van 

Zeebrugge en North Sea Port Flanders9. Projectvoorstellen die bijdragen tot een verbeterde 

achterlandconnectiviteit van de haven van Antwerpen en de haven van Oostende worden 

buiten de scope van deze oproep gehouden. 

− De mobiliteitsoplossing moet een “open access” dienst zijn en toegankelijk zijn op een niet-

discriminerende wijze voor alle potentiële klanten.  

− Het voorgestelde project beoogt rendabel te zijn op middellange termijn (binnen de 3 jaar).  

 

                                              
9 Onder ‘Vlaamse zeehaven’ wordt begrepen: het havengebied van Brugge-Zeebrugge en het havengebied van Gent, vermeld in 

artikel 2, 6° en 7°, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens 
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4.4 BEOORDELINGSCRITERIA 

Het betrokken havenbestuur en de Vlaamse overheid zullen de ingediende projectvoorstellen evalueren 

aan de hand van volgende beoordelingscriteria:  

 

1. Meerwaarde en kwaliteit van de voorgestelde dienstverlening (30/100)  

De Vlaamse overheid en de havenbesturen wensen projecten te ondersteunen die een 

maximale meerwaarde bieden voor de betrokken haven en de havengebruikers met 

inachtneming van de gelijkheid van de gebruikers. In deze optiek zullen voorstellen met 

meer lading hoger gewaardeerd worden. De voorgestelde mobiliteitsoplossing zal verladers 

een efficiënt, betrouwbaar en prijs-competitief alternatief aanbieden en kan duurzaam 

uitgebaat worden naast bestaande diensten. Projectvoorstellen die een hoger aantal 

vrachtwagens uitsparen van/naar de betrokken haven, zullen hoger gewaardeerd worden. 

Het project waartoe de kandidaat zich engageert, versterkt de positie van de betrokken 

haven en van Vlaanderen als logistieke regio.   

2. Kwaliteit van het ingediende projectvoorstel (30/100)  

Er wordt een voldragen en gedetailleerd projectvoorstel van de kandidaten verwacht. Het 

projectvoorstel bevat onder meer een realistische uiteenzetting van een business plan dat op 

middellange termijn rendabel is (binnen een periode van maximum 3 jaar) en nadien 

bestendigd wordt. Het projectvoorstel van de kandidaat dient tevens een voldoende 

gedetailleerd plan van aanpak te bevatten (betreffende commercialisering, timing, 

organisatie, promotie, etc.).  

3. Duurzaamheid (20/100)  

Projectvoorstellen zullen voor dit criterium gunstiger geëvalueerd worden naarmate zij 

meer rekening houden met duurzaamheidsaspecten.  

4. Bekwaamheid, ervaring, vertrouwdheid met de toepasselijke vervoersmodi (20/100)  

De kandidaat dient zijn bekwaamheid en ervaring aan te tonen inzake de toepasselijke 

intermodale vervoersmodus (spoor of binnenvaart). De kandidaat toont bij voorkeur ook 

aan vertrouwd te zijn met de betrokken haven. De kandidaat kan zich beroepen op de 

bekwaamheid, kennis en ervaring van andere (rechts)personen indien blijkt dat hij voor de 

uitvoering van het project beroep zal kunnen doen op deze (rechts)personen. In voorkomend 
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geval legt de kandidaat de verbintenissen voor waaruit blijkt dat hij voor de uitvoering van 

het project op deze derden beroep kan doen.  

De ondersteuning die de Vlaamse overheid en het havenbestuur aanbieden, dient 

doeltreffend te zijn en zo efficiënt mogelijk te worden aangewend in het licht van de eerder 

vermelde doelstellingen. De kandidaat dient in het projectvoorstel duidelijk aan te geven in  

welke mate en op welke wijze er ondersteuning voor het project wordt gevraagd (b.v. 

periode, eventuele modaliteiten, etc.). 

5 LUIK 3: DIGITALISERING VAN MARITIEME STROMEN 
 

Digitalisering van transport en logistiek neemt een vlucht wereldwijd met ook nieuwe initiatieven in de 

Vlaamse zeehavens. De digitale ontwikkelingen richten zich in de zeehavens in de eerste plaats op het 

optimaliseren van havenoperaties van nautische dienstverleners, het vergroten van de 

betrouwbaarheid van boekingen en ‘track-and-trace’ van containerlading. Er wordt reeds geïnvesteerd 

in digitale infrastructuur om samenwerking via dataplatformen mogelijk te maken en bijkomende IT-

oplossingen in de markt te zetten. De inzet van de digitale ontwikkelingen is onder meer om logistieke 

ketens verder te optimaliseren. 

 

5.1 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: 

De Vlaamse overheid moedigt de markt aan om initiatieven te nemen die de efficiëntie van bestaande 

en nieuwe (maritieme) goederenstromen van, naar en in de haven verbeteren. 

De projecten moeten concreet bijdragen aan de volgende vier doelstellingen:  

1. Een positieve impact op de doorstroming van, naar en in de haven;  

2. Een verhoging van de efficiëntie van bestaande en nieuwe (maritieme) goederenstromen en 

betrouwbaarheid van de logistieke keten vergroten door concepten van slimme mobiliteit te 

introduceren;  

3. Kansrijke reeds ontwikkelde IT-oplossingen havenbreed en havenoverschrijdend helpen 

uitrollen die de logistieke reputatie van Vlaanderen en de Vlaamse zeehavens versterken;  

4. Samenwerking stimuleren tussen partijen in de haven en andere ketenpartners. 
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Met deze open projectoproep wenst de Vlaamse overheid alle partijen die betrokken zijn bij de 

transportkeuze aan te moedigen en hen kansen te geven met het oog op het verbeteren van bestaande 

oplossingen voor (maritieme) goederenstromen  en het in de markt zetten van  mature geteste IT-

oplossingen. Potentiële kandidaten worden uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. 

5.2 SCOPE 

De scope van de van de projectoproep wordt beperkt tot:  

• Projectvoorstellen met activiteiten voor het op grote schaal implementeren van (de) IT-

oplossing(en) en/of het ter beschikking stellen van (de) IT-oplossing(en) aan gebruikers; 

• De projecten die betrekking hebben op een centraal boekingsplatform voor containers worden 

uitgesloten van deze open oproep; 

• Projecten die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door VIL en waarbij de focus 
ligt op innovatie en/of ontwikkeling, worden uitgesloten van deze open oproep. 

 

5.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN  

Om in aanmerking te kunnen komen voor de ondersteuning voldoet het ingediende projectvoorstel 

minstens aan volgende voorwaarden:  

− Het projectvoorstel betreft een verbetering van de efficiëntie en transparantie van zeevaart-, 

spoor- of binnenvaartstromen in de Vlaamse zeehavens; 

− De IT-oplossing in het projectvoorstel is al in belangrijke mate technisch ontwikkeld en getest; 

− Het projectvoorstel geeft inzicht in de activiteiten waarvoor steun gevraagd wordt.  

− Het voorgestelde project betreft geen IT-applicatie met slechts één gebruiker (bv. 

diepzeecontainerterminal); 

− Het voorgestelde project beoogt rendabel te zijn op middellange termijn (binnen de 3 jaar); 

− De commerciële informatie over het IT-project wordt bekendgemaakt aan een voldoende aantal 

potentiële gebruikers in de haven en daarbuiten; 

− De IT-oplossing mag geen elementen van marktverstoring bevatten. 
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De kandidaat die een projectvoorstel indient, voegt hierbij alle nodige gegevens en documenten waaruit 

blijkt dat aan de minimale voorwaarden is voldaan.  

5.4 BEOORDELINGSCRITERIA 

De Vlaamse overheid zal de ingediende projectvoorstellen evalueren aan de hand van volgende 

beoordelingscriteria:  

1. Meerwaarde van het voorgestelde  project (50/100)  

De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen die een maximale meerwaarde 

bieden voor de havengebruikers en bedrijven in de logistieke keten met inachtneming van 

de gelijkheid van de gebruikers. Het project waartoe de kandidaat zich engageert, versterkt 

de positie van Vlaanderen als logistieke regio.  Het voorgestelde project zal verladers, 

terminals, softwareontwikkelaars, operatoren, … data én (een) IT-oplossing(en) aanbieden die 

noodzakelijk zijn om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en  prijs-competitiever 

te maken. De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen met een meetbare impact 

op korte termijn  op de vermindering van inefficiënties (vermijden hoge wachttijden, 

leegrijden, lage beladingsgraden…) in de logistieke keten (voor één of meerdere 

vervoersmodi). 

De Vlaamse overheid wenst IT-projecten te ondersteunen waaraan meerdere bedrijven 

deelnemen in de commercialisatie (die bv. voorheen afzonderlijke gelijkaardige applicaties 

ontwikkelden). De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen waarbij een 

realistische inschatting kan gemaakt worden van het aantal nieuwe en bestaande  

gebruikers (rechtspersonen). De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen die 

vernieuwende oplossingen in de markt zetten. De Vlaamse overheid wenst projecten te 

ondersteunen  die een duidelijk omschreven ‘value proposition’10 bevatten. 

2. Kwaliteit van het ingediende projectvoorstel (50/100)  

Er wordt een voldragen en gedetailleerd projectvoorstel van de kandidaten verwacht. Het 

projectvoorstel bevat onder meer een realistische uiteenzetting van een business plan dat op 

middellange termijn rendabel is (binnen een periode van maximum 3 jaar) en nadien 

bestendigd wordt.  

                                              
10 Dit betekent dat het projectvoorstel een  IT-oplossing aanreikt die beantwoordt aan een duidelijke behoefte in de markt. 
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Het projectvoorstel van de kandidaat dient tevens een voldoende gedetailleerd plan van 

aanpak te bevatten (betreffende commercialisering, timing, organisatie, promotie, etc.).  

 

6 LUIK 4: GEAUTOMATISEERD VAREN OP KLEINE VAARWEGEN 
 

Het Europese visiedocument ‘Strategic research agenda’11 heeft aandacht voor verschillende 

toekomstbepalende thema’s zoals vlot bereikbare steden, zero-emissie schepen, betrouwbare en 

klantvriendelijke mobiliteitsoplossingen en de waterwegen voorbereiden op de klimaatsverandering. 

Om deze toekomstgerichte visie verder uit te werken, werden verschillende studiedomeinen 

geselecteerd. Bijkomende onderzoeken en extra innovaties worden noodzakelijk geacht in de 

strategische agenda. De geselecteerde innovatie- en onderzoekclusters zijn: vaarwegen klaarmaken voor 

de toekomst, ‘smart’ en geconnecteerde binnenvaart en duurzaam en competitief transport.  

De Vlaamse overheid is van oordeel dat er, binnen het kader van een projectoproep, op korte termijn 

financiële incentives kunnen gegeven voor het testen van  binnenvaartdiensten, uitgerust met nieuwe 

technologie die toelaat het schip vanop afstand te besturen.  Zo bereiden we een volgende stap voor 

naar een op termijn volledig autonome binnenvaart12 (zie figuur 1) op bepaalde delen van de Vlaamse 

binnenwateren.  

Er is een aarzeling in de markt om gebruik te maken van de nieuwe technologie, deels door 

terughoudendheid bij de rederijen13, en deels door de vereiste hoge investeringen in het schip. De 

Vlaamse overheid is bereid om middelen ter beschikking te stellen ter versterking van de 

binnenvaartsector en investeringen in die sector te ondersteunen voor de introductie van  nieuwe 

technologie bij geautomatiseerd varen. 

                                              
11 TOWARDS A STRATEGIC RESEARCH AGENDA, Inland waterways transport and ports in Horizon Europe, January 2019 
12 P. 99:  Innovative inland navigation, TPR, Universiteit Antwerpen, Edwin Verberght 
13 Er is ook een tendens van rederijvorming in de binnenvaartmarkt. 
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6.1 SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN 

 
De voorgestelde projecten moeten concreet bijdragen aan de volgende 6 doelstellingen: 

  

1. Bijdragen aan de aanvaarding in de markt (operatoren, rederijen, verladers..) van het 

geautomatiseerd varen met een haalbare technologie;  

Figuur 1: niveau’s van geautomatiseerd varen: levels of autonomy, gepubliceerd door de CCR 
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2. Vermijden of terugdringen van een ‘reverse modal shift’14; 

3. Promotie van ‘modal shift’ naar binnenvaart op kleinere vaarwegen; 

4. Een verhoging van de kostenefficiëntie15 van bestaande en nieuwe goederenstromen per 

binnenvaart, betrouwbaarheid van de logistieke keten vergroten en een grotere veiligheid 

waarborgen;  

5. Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen16 (beperken van de CO2-uitstoot); 

6. Integratie van het binnenvaartvervoer in de multimodale logistieke keten. 

 

6.2 SCOPE 

De scope van de van de projectoproep wordt beperkt tot:  

• Geautomatiseerd varen op (delen van) vaarwegen van het Vlaamse binnenwater buiten de 

havengebieden van de Vlaamse zeehavens. De graad van geautomatiseerd varen ligt minimaal 

op niveau 3 (zie figuur 1).; 

• Transportdiensten waarbij gebruik gemaakt wordt van geteste en ontwikkelde technologie voor 

geautomatiseerd varen17; 

• Geautomatiseerd varen op de kleinere waterwegen (CEMT I tot en met CEMT III).   

 

6.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN  

Om ondersteuning te kunnen toekennen, moet het ingediende projectvoorstel minstens aan volgende 

voorwaarden voldoen:  

- Er is geen risico op marktverstoring18; 

− De begunstigde engageert zich om de veiligheid op de vaarwegen even hoog te houden als het 

huidige scheepvaartverkeer; 

                                              
14 Verschuiving van vervoer per binnenvaart naar vervoer over de weg. 
15 Reductie van personeelskosten, reductie van brandstofkosten, verhoging van aantal roundtrips door snellere vaartijden in 
vergelijking met klassieke binnenvaart en hogere payload (% laadruimte van schip). 
16 Zoals gedefinieerd in het ‘Vlaams Beleidsklimaatplan’: https://www.lne.be/vlaams-klimaatbeleidsplan. 
17 Projectvoorstellen waarbij er een investering voor geautomatiseerd varen plaatsvindt of plaatsgevonden heeft op het schip 
en waarbij de technologie getest is op gelijkaardige schepen en/of schaalmodellen. 
18 Het volume vervoerd door de ‘klassieke’ binnenvaart wordt niet negatief beïnvloed door het project. 

https://www.lne.be/vlaams-klimaatbeleidsplan
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− De aanvraag om te testen op de waterweg werd goedgekeurd door De Vlaamse Waterweg NV 

 

6.4 BEOORDELINGSCRITERIA 

De Vlaamse overheid zal de ingediende projectvoorstellen evalueren aan de hand van volgende 

beoordelingscriteria:  

 

1. Meerwaarde van het voorgestelde  project (70/100)  

De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen waarbij het tekort aan varend 

personeel voor de bemande binnenvaart verholpen wordt en een oplossing gevonden wordt 

voor de te lage operationele rendabiliteit  van de bemande binnenvaart op specifieke 

vaarwegen. De Vlaamse overheid wenst projecten te ondersteunen die de potentiële groei 

van binnenvaart op het Vlaamse binnenwater vrijwaart. 

2. Duurzaamheid (30/100)  

Projectvoorstellen zullen voor dit criterium gunstiger geëvalueerd worden naarmate zij 

meer rekening houden met duurzaamheidsaspecten. 
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7 ORGANISATIE EN MODALITEITEN 

7.1 OVERZICHT VAN DE PROCEDURE  

De procedure die met betrekking tot de projectoproep zal worden gevolgd is:  

− Bekendmaking open projectoproep en terbeschikkingstelling leidraad: 4 juni 2019  

− Uiterste datum voor indiening van projectvoorstel: 5 juli 2019 om 12 uur 

− Analyse van de ingediende projectvoorstellen en bekendmaking van de geselecteerde projecten 

5 augustus 201919 

−  Opmaak individuele ministeriële subsidiebesluiten en ondertekening: loop van augustus 2019 

 

In elk ministerieel subsidiebesluit zullen per geselecteerde kandidaat definitieve voorwaarden en 

modaliteiten worden bepaald. De overige kandidaten die een projectvoorstel indienden, worden in 

kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van de Vlaamse overheid.   

 

7.2 BELANGRIJKSTE ASPECTEN VAN DE PROJECTOPROEP  

De projectoproep doet geen rechten ontstaan in hoofde van de (mogelijke) kandidaten. De Vlaamse 

overheid kan op elk ogenblik beslissen om de procedure stop te zetten, zonder dat dit aanleiding kan 

geven tot enige vorm van schadevergoeding en is niet verplicht om een toewijzingsbeslissing te nemen. 

De Vlaamse overheid behoudt zich de mogelijkheid voor om op een later ogenblik over te gaan tot een 

nieuwe projectoproep, al dan niet met gewijzigde voorwaarden en modaliteiten. De ondersteuning die 

het voorwerp uitmaakt van de projectoproep, heeft geen exclusief karakter. Kandidaten dragen de volle 

verantwoordelijkheid voor de projectvoorstellen. De Vlaamse overheid is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor de projectvoorstellen die worden ingediend.  

 

                                              
19  Wat luik 4 ‘Geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen’ betreft, gebeurt de selectie van projecten onder voorbehoud van de  
goedkeuring van het ingediende project door de Vlaamse Waterweg NV (zie titel 6.3.). Dit betekent dat de finale selectie 
mogelijk op een latere datum plaatsvindt.  
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7.3 INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL 

De projectvoorstellen kunnen per mail ingediend worden, uiterlijk op 5 juli 2019 om 12:00u bij de 

gewestelijke havencommissaris (jan.blomme@mow.vlaanderen.be) en afdeling Beleid van het 

departement MOW (glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be). 

 

Voor het 2de luik (‘Modal shift en efficiëntie van goederenstromen havens’) worden de projectvoorstellen 

ook eveneens bezorgd aan de contactpersonen van het havenbedrijf die een link heeft met het 

ingediende projectvoorstel: 

 

- Voor het havenbedrijf North Sea Port: stephanie.dierick@northseaport.com  

- Voor het havenbedrijf Zeebrugge: ja@mbz.be  

 

De projectvoorstellen bevatten minstens volgende gegevens en documenten:  

− Een gedetailleerd voorstel, dat onder meer bestaat uit een financieel plan, een plan van aanpak 

met een concreet tijdspad en een uiteenzetting van de wijze waarop ondersteuning wordt 

verwacht;  

− Een motivatie waaruit de meerwaarde van het projectvoorstel voor de gebruikers (operatoren) 

blijkt;  

− Een verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat gedurende het huidige en de twee voorgaande 

belastingjaren al dan niet staatssteun heeft ontvangen in het kader van de de-minimisregeling20 

(en zo ja, wat het gecumuleerde steunbedrag was) en, in voorkomend geval, een verklaring 

betreffende enige andere vorm van staatssteun die voor het ingediende project werd ontvangen 

met vermelding van de overheid die de steunmaatregel toekende en het bedrag;  

− Alle inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de minimale voorwaarden en de 

beoordelingscriteria (zie verder).  

De Vlaamse overheid behoudt zich het recht voor om een projectvoorstel zonder verder onderzoek af 

te wijzen indien een of meerdere van voormelde gegevens of documenten ontbreken. De gewestelijke 

havencommissaris en het departement MOW (Beleid) kan van een of meerdere kandidaten aanvullingen 

                                              
20 Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. L 352/1, 24 december 2013, blz. 5. 

mailto:jan.blomme@mow.vlaanderen.be
mailto:glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be
mailto:stephanie.dierick@northseaport.com
mailto:ja@mbz.be
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of verduidelijkingen vragen omtrent het ingediende projectvoorstel en op basis hiervan hen toelaten 

ontbrekende documenten alsnog toe te voegen. 

Indien een projectvoorstel uitgaat van meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon (consortium), 

wordt bij het projectvoorstel een verklaring gevoegd die is ondertekend door alle partijen. Uit deze 

verklaring moet blijken wie gerechtigd is om het consortium ten aanzien van de Vlaamse overheid te 

vertegenwoordigen. Alle leden van het consortium zijn hoofdelijk gehouden om de engagementen en 

verbintenissen ten aanzien van de Vlaamse overheid na te komen.  

 

8 CONTACT EN INLICHTINGEN 
 
Vragen over onderhavige projectoproep kunnen ten laatste op 4 juli 2019 per mail worden overgemaakt 

aan de gewestelijke havencommissaris en aan Afdeling Beleid. 

 
  

- Havencommissaris – jan.blomme@mow.vlaanderen.be  

- Afdeling Beleid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken) – 

glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be 

 
 
De Vlaamse overheid behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de beginselen inzake 

gelijkheid en transparantie, de inlichtingen die zijn overgemaakt als antwoord op de vraag van een 

welbepaalde partij, indien relevant ook over te maken aan de andere partijen via mow.vlaanderen.be.     

 
 
 

mailto:jan.blomme@mow.vlaanderen.be
mailto:glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be
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