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BEGELEIDINGSTRAJECT KMO-ZONE DREEFVELDEN 

IGEMO voorziet een volledig begeleidingstraject bij de aankoop van uw perceel. Tijdens dit 
traject krijgt u advies inzake duurzaam bouwen en kan u een gratis energiescan laten 
uitvoeren op basis van de ontwerpplannen van uw bedrijfsgebouw. 

Door deze begeleiding is de kost van uw bouwproject gekend vóór de eigenlijke aankoop van 
het perceel en komt u niet voor verrassingen te staan bij het aanvragen van uw 
stedenbouwkundige vergunning. 

Het begeleidingstraject bestaat uit volgende stappen (met vermelding van de maximum 
duurtijd).  

• STAP 1 : U stelt zich kandidaat  (2 maanden) 

• STAP 2 : U ontwerpt een gebouw (2 tot 6 maanden) 

• STAP 3: U sluit een verkoopovereenkomst af met IGEMO 

• STAP 4A  : U vraagt een vergunning aan (3 maanden) 

• STAP 4B : U wordt definitief eigenaar (4 maanden) 

• STAP 5 : U bouwt uw KMO-gebouw (max. 3 jaar) 

Afhankelijk van de duurtijd van STAP 2 (ontwerp) kan u tussen 8 tot 12 maanden na uw 
kandidaatstelling starten met de bouwwerken van uw bedrijfsgebouw op de KMO-zone 
Dreefvelden!  

Een schematisch overzicht van dit begeleidingstraject staat achteraan de infofiche. 

STAP 1: U STELT ZICH KANDIDAAT 

1. Selectieprocedure 

De verkoop van de percelen in de KMO-zone Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver gebeurt op 
basis van een selectieprocedure. 

Voor deelname aan de selectieprocedure dient een kandidaatsfiche volledig ingevuld en 
ondertekend te worden verstuurd aan IGEMO, t.a.v. Ken Fransen, Schoutetstraat 2, 2800 
Mechelen of ken.fransen@igemo.be.  

Elke kandidatuur wordt beoordeeld op basis van volgende selectiecriteria: 

• Hoofd- en nevenactiviteit bedrijf; 

• Financiële toestand bedrijf; 

• Volledig kandidaatsdossier; 

• Verklaring inzake het behalen van een minimale duurzaamheidsscore van 35 punten; 

mailto:ken.fransen@igemo.be
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Enkel bedrijven met een hoofd- of nevenactiviteit die in overeenstemming is met de 
voorschriften van de KMO-zone Dreefvelden en een gezonde financiële toestand zullen 
positief beoordeeld worden indien zij een volledige kandidaatsfiche indienen en verklaren 
een minimale duurzaamheidsscore van 35 punten te zullen realiseren. 

Vervolgens worden de weerhouden kandidaat-bedrijven gerangschikt aan de hand van 
onderstaande rangschikkingscriteria: 

1. Zonevreemde bedrijven met exploitatiezetel in Sint-Katelijne-Waver krijgen voorrang 
op de niet-zonevreemde bedrijven uit de gemeente; 

2. Niet-zonevreemde bedrijven met exploitatiezetel in Sint-Katelijne-Waver krijgen 
voorrang op (zonevreemde) bedrijven met exploitatiezetel buiten de gemeente; 

3. Datum van indiening kandidatuur: de datum van ontvangst van het volledig 
ingevulde en ondertekende kandidaatsdossier met de gevraagde bijlagen bij IGEMO 
(per post of per e-mail) wordt als datum van indiening van de kandidatuur 
beschouwd. 

Binnen de 2 maanden na ontvangst van de kandidaatsfiche wordt de selectieprocedure 
afgerond en de beoordeling bekrachtigd door het Directiecomité van IGEMO. 

2. Ondertekening intentieverklaring 

De goedgekeurde kandidaat-ondernemers worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek 
teneinde een intentieverklaring voor een specifiek perceel te komen ondertekenen bij 
IGEMO. Hierdoor wordt dit perceel exclusief voorbehouden voor een periode van 6 
maanden.  

Als vergoeding voor de prestaties van IGEMO bij de verdere begeleiding tijdens de opmaak 
van het ontwerpdossier en als vergoeding voor de reservering van het perceel, dient binnen 
de 2 weken na het ondertekenen van de intentieverklaring een startvergoeding van 2500 
euro gestort te worden op rekening van IGEMO. 

Wanneer tot ondertekening van de authentieke akte wordt overgegaan, wordt dit bedrag in 
mindering van de verkoopprijs gebracht.1 

 

1 Voor alle modaliteiten wordt verwezen naar de bepalingen van de intentieverklaring en de 
verkoopsvoorwaarden, op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij IGEMO. 
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STAP 2: U ONTWERPT EEN GEBOUW 

Na de ondertekening van de intentieverklaring gaat u aan de slag met uw eigen, vrij te 
kiezen, architect. Hebt u nog geen idee met welke architect u wilt samenwerken, neem dan 
eens een kijkje op www.energiebewustarchitect.be. 

Tijdens het ontwerpproces kan u een energiescan laten uitvoeren van de in opmaak zijnde 
ontwerpplannen. Deze scan wordt in samenwerking met het Agentschap Ondernemen 
aangeboden en is volledig gratis. Op maat van uw bedrijf wordt geanalyseerd welke 
mogelijkheden er bestaan om tot een efficiënter energieverbruik en financiële besparingen 
te komen. 

Heeft uw bedrijf een totale bruikbare verwarmde of gekoelde vloeroppervlakte groter dan 1 
000m², dan dient u daarnaast zelf een haalbaarheidsstudie voor alternatieve 
energiesystemen te laten uitvoeren (volgens Besluit Vlaamse Regering dd. 23/11/2007). 

U verwerkt de adviezen in uw bouwplannen en vult de duurzaamheidstool in waarbij u 
bepaalt welke acties u kiest om aan de minimale duurzaamheidsscore van 35 punten te 
voldoen. Nadien wordt u, samen met uw architect, uitgenodigd voor een overleg bij IGEMO. 
Tijdens dit overleg zal dieper ingegaan worden op de energiescan(s) en wordt het 
ontwerpdossier in detail besproken. Aan de hand van dit overleg kunnen aanpassingen en 
wijzigingen aan het ontwerpdossier gevraagd worden. 

Vooraleer het ontwerpdossier wordt ingediend, moeten de plannen nog voorgelegd worden 
aan de brandweer. Indien u een bedrijf in halfopen bebouwing opricht, vragen we u ook om 
een afspraak te maken met uw aanpalende buren, voor zover deze al gekend zijn. Op die 
manier kan u goede afspraken maken omtrent vb. de gemeenschappelijke muur en de 
fundering van het gebouw. 

Uiterlijk binnen de bindende termijn van 6 maanden na de ondertekening van het 
intentieverklaring dient u een volledig ontwerpdossier aan IGEMO te bezorgen. Het 
ontwerpdossier2  omvat: 

1. Inrichtingsplan van het terrein; 
2. Plannen van het gebouw zoals vereist voor de stedenbouwkundige aanvraag; 
3. Uitgewerkt groenplan; 
4. Ingevulde duurzaamheidstool; 
5. Haalbaarheidsstudie (indien van toepassing); 
6. Rapport van de energiescan (indien van toepassing); 
7. Toelichtingsnota mobiliteit en ontsluiting; 

 

2 Voor alle modaliteiten wordt verwezen naar de bepalingen van de intentieverklaring en de 
verkoopvoorwaarden. 

http://www.energiebewustarchitect.be/
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8. Berekeningsnota stallingscapaciteit; 
9. Beschrijvende nota inzake CO2-neutraliteit; 
10. Kopie van het voorlopige EPB-verslag; 
11. Bankverklaring (indien van toepassing) 

Binnen de 2 maanden na indiening wordt het volledige ontwerpdossier beoordeeld op basis 
van de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en de verkoopvoorwaarden van IGEMO. 

STAP 3: ONDERTEKENING ONDERHANDSE OVEREENKOMST 

Na goedkeuring van het ontwerpdossier wordt de onderhandse verkoopovereenkomst 
opgemaakt. Binnen 14 dagen na de ondertekening van de onderhandse 
verkoopovereenkomst stort u een voorschot van 10% van de totale aankoopprijs van uw 
perceel op rekening van de door IGEMO aangestelde notaris. 

U bezorgt zelf 1 exemplaar van de onderhandse verkoopovereenkomst aan uw notaris. 
IGEMO bezorgt 1 exemplaar aan de door IGEMO aangestelde notaris. In overleg met de 
notarissen volgt binnen de 4 maanden na de ondertekening de akteverlijding. U staat zelf in 
voor de regelingen inzake de kredietakte. 

STAP 4A: AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

De stedenbouwkundige aanvraag moet ingediend worden op de dienst Ruimtelijke Ordening 
van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 

De gemeente zal uw dossier ter advies voorleggen aan (minstens) de brandweer en IGEMO. 
Wanneer uw plannen conform het door IGEMO goedgekeurde ontwerpdossier zijn 
opgemaakt, kan IGEMO gunstig advies verlenen. 

Na een 3-tal maanden vanaf de indiening zal u normaal gezien bericht krijgen van de 
gemeente in verband met de stedenbouwkundige vergunning. 

STAP 4B: ONDERTEKENING VAN DE AUTHENTIEKE AKTE 

Voorafgaand aan de ondertekening van de verkoopovereenkomst laat IGEMO uw perceel 
opmeten en afpalen door een landmeter. De kostprijs voor de opmeting en afpaling van uw 
perceel stort u vóór het verlijden van de authentieke akte op rekening van IGEMO. Het 
opmetingsplan wordt aan de onderhandse overeenkomst en de akte gehecht. 

Als garantie voor het naleven van de verkoopvoorwaarden en de uitvoering van de door u 
gekozen maatregelen uit de duurzaamheidstool , wordt een waarborg gevraagd van 5 
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euro/m². Deze waarborg dient vóór het verlijden van de authentieke akte aan IGEMO 
overgemaakt te worden. 

Bij het verlijden van de authentieke akte zorgt u voor de betaling van het saldo van de 
aankoopprijs, verminderd met het reeds betaalde voorschot en het (resterende) bedrag van 
de startvergoeding. 

STAP 5: U BOUWT UW KMO-GEBOUW 

Nadat de authentieke akte is verleden en uw bouwvergunning wordt goedgekeurd, kan u 
aan uw aannemer de opdracht geven tot aanvang van de werken. 

Tijdens en na de bouwwerken gebeurt de opvolging en controle van de 
verkoopvoorwaarden en maatregelen die u heeft gekozen in de duurzaamheidstool. Na 
realisatie van deze maatregelen in uw project en het naleven van de verkoopvoorwaarden 
wordt de hiervoor gestelde waarborg vrijgegeven. U dient hiervoor wel binnen de 
vastgelegde termijn de nodige bewijsstukken voor te leggen aan IGEMO. Het teruggeven van 
de waarborg kan in volgende delen gebeuren: 

• 20% vrijgave na het winddicht maken van het gebouw; 

• 30% vrijgave na ingebruikname van het gebouw; 

• 20% vrijgave na terreinaanleg; 

• 30% vrijgave na controle resterende duurzame maatregelen. 

Bij voltooiing van de bouwwerken dient u opnieuw het gemeentebestuur en IGEMO 
schriftelijk verwittigen. 

Bedrijvenparkmanagement 

Het bedrijventerrein Dreefvelden zal beheerd worden door invoering van 
bedrijvenparkmanagement. 

Het bedrijvenparkmanagement zorgt ervoor dat een bedrijventerrein niet veroudert, dat het 
een aangename plek is om te werken en dat het imago van het bedrijventerrein en de 
gevestigde bedrijven wordt versterkt. Ieder bedrijf betaalt een jaarlijkse bijdrage die de 
werkingskosten van het bedrijvenparkmanagement dekt, evenals een vergoeding voor het 
gezamenlijke groenonderhoud en de bewegwijzering. 

Daarnaast heeft bedrijvenparkmanagement ook als doel om via gezamenlijke initiatieven de 
samenwerking en netwerking tussen bedrijven te bevorderen waardoor de bedrijven 
bepaalde meerwaarden en schaalvoordelen kunnen realiseren. Voorbeelden van activiteiten 
zijn: collectieve afvalophaling, beveiliging van het bedrijventerrein, gezamenlijke aankoop 
energie, organisatie van opleidingen (bijv. EHBO, brandveiligheid,…), organisatie van 
netwerkevents, … 
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Tot slot richt het bedrijvenparkmanagement zich op het uitbouwen en verbeteren van een 
structureel overleg en samenwerkingsverband met de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 
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