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1. DEEL 1 : TOELICHTING 
 

 
AGSO Knokke-Heist heeft zich door het afsluiten van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
geëngageerd om nog een uitbreiding te realiseren van het duurzaam bedrijventerrein ’t Walletje. Deze uitbreiding van circa 
5ha wordt aansluitend aan het bestaande lokale bedrijventerrein in oostelijke richting uitgebreid. 
De duurzame principes worden zowel gerealiseerd op het terrein zelf, als op de individuele kavels.  
De duurzaamheid wordt getoetst aan 5 thema’s: 

 Efficiënt ruimtegebruik 

 Mobiliteit en vervoer 

 Beeldvorming, bio-diversiteit en inrichting 

 Ketenbeheer, water en afval 

 Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit 
 
Deze thema’s komen terug in de beoordelingscriteria. 
 

A. UITGIFTEWIJZE 

 
Voor deelname aan deze selectieronde dient het inlichtingenformulier van deze vestigingsaanvraag, samen met alle verplicht 
en eventuele andere vrijblijvend toe te voegen documenten, ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd aan: 
 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist 
’t Walletje 104/101 
8300 Knokke-Heist 
Tel. : 050/44 25 00 
 
Uiterste indieningstermijn:  
 
De kandidaturen zullen beoordeeld worden, a.d.h.v. de gegevens opgenomen in het inlichtingenformulier van deze 
vestigingsaanvraag en alle toegevoegde documenten, op basis van bindende en rangschikkingscriteria. Bij een negatieve 
beoordeling op één van de bindende criteria wordt de kandidatuur geweerd. De weerhouden kandidaturen worden 
gerangschikt op basis van de bijzondere criteria die hierna vermeld zijn en krijgen een rangnummer. 
 
De beschikbare percelen worden aangeboden in volgorde van het rangnummer. 
 
Er wordt aan de kandidaten gevraagd om hun kandidatuur te bevestigen door het ondertekenen van een ’ verkoopbelofte en 
het storten van een optievergoeding van drieduizendvijfhonderd  EUR (3.500 EUR) op het rekeningnummer van AGSO 
Knokke-Heist.  
 
De verkoopbelofte zal gelicht worden van zodra de bouwaanvraag is ingediend, en dit door storting van een voorschot van 
10% verminderd met 3.500 euro (zie hierboven). Dit moet binnen de 4 maanden na de ondertekening van de verkoopbelofte. 
De volledige koopsom wordt betaald bij het verlijden van de notariële akte. 
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DEEL 3. BEOORDELINGSCRITERIA voor kandidaten voor een individuele kavel 
 

A. BINDENDE CRITERIA 

- Omschrijving van de hoofdactiviteit van het bedrijf 
- De nijverheidsgronden zijn gelegen in een zone bestemd als lokale bedrijvenzone voor de inplanting van 

onschadelijke en ongevaarlijke productie-, verwerkende- en/of dienstverlenende bedrijven die niet hinderlijk zijn 
voor de omgeving. Dit behelst eveneens alle noodzakelijke sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van 
de bedrijfsvoering. 
Worden aanzien als toegelaten bebouwing: 
- ondergrondse constructies 
- constructies en overdekte opslagplaatsen voor de bedrijven 
- productieplaatsen 
 

- Omschrijving van de eventuele nevenactiviteit 
- Handel, kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de activiteiten in hoofdbestemming van de individuele 

bedrijven zijn ondergeschikt toegelaten. Deze activiteiten in nevenbestemming mogen geen intensieve 
loketfunctie hebben. 

 
- Maximale kavelgrootte 

- de kavels worden beperkt tot 5000m². Samenvoegen van meerdere kavels is verboden. 
 
- Bebouwingsgraad 

- een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal 4 jaar, te rekenen vanaf het verlijden van de akte van 
terbeschikkingstelling. 

- een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal 5 jaar, te rekenen vanaf het verlijden van de akte 
van terbeschikkingstelling. 

- een minimale bebouwing van 70% van het grondperceel 
 

- CO2-neutralliteit 
- Verklaring van de kandidaat dat hij zal voldoen aan de verplichting tot Co2-neutraliteit. De bedrijven die een 

nieuwe kavel op de bedrijvenzone ’t Walletje in gebruik nemen, moeten voldoen aan de verplichting tot Co2-
neutraliteit. Aan deze verplichting kan worden voldaan door: 

1. de aankoop van groene stroom bij een energieleverancier naar keuze; 
2. de productie van groene stroom door het bedrijf zelf ter plaatse of door deelname van het bedrijf in 

de productie van groene stroom op het terrein; 
3. de compensatie van de CO2-emissies tengevolge van het elektriciteitsverbruik door de aankoop van 

emissiekredieten; 
4. de combinatie van de mogelijkheden vermeld in 1°, 2° en 3°. 
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B. RANGSCHIKKINGSCRITERIA 

 
De aanvragen die voldoen aan de bindende criteria worden gerangschikt op grond van de hierna bepaalde 
rangschikkingscriteria : 
 
 
- vestigingsplaats of woonplaats 
 

Er wordt in eerste instantie voorrang gegeven aan bedrijven van binnen de gemeente. Bedrijven en zelfstandigen 
gedomicilieerd in Knokke-Heist bekomen voorrang boven bedrijven en zelfstandigen gevestigd buiten de gemeente. 
 

- zonevreemdheid of verplichte herlokalisatie 
 
Personen die ingevolge een beslissing van de gemeente dwingend moeten herlocaliseren (BPA/RUP/…) of personen 
die omwille van een wettelijk vastgestelde reden die niet te wijten is aan een onzorgvuldige exploitatie moeten 
herlocaliseren, verkrijgen voorrang boven andere kandidaten. 
 

- aard van de activiteit 
 

Bedrijven die activiteiten ontwikkelen gericht op Knokke-Heist en omgeving bekomen een betere waardering dan 
wanneer de terreinen louter voor opslag dienstig zijn. 
 

- startende bedrijven 
 
Bedrijven die voldoen aan de notie starter bekomen hierdoor een betere score. 

 
- tewerkstelling  

 
Bij gelijke rangschikking wordt  rekening gehouden met het aantal directe tewerkstelling (actueel en toekomstige) in 
de gemeente Knokke-Heist. 
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DEEL 3. DUURZAAMHEID OP HET BEDRIJVENTERREIN 

 
 
AGSO Knokke-Heist wenst de bedrijven te sensibiliseren omtrent de meerwaarde van duurzame maatregelen. 
Bij de aanleg van het bedrijventerrein, en in een latere fase het bedrijfsverzamelgebouw, ziet AGSO er op toe dat dit op een 
duurzame manier gebeurt. 
 
De op de kavels op te richten gebouwen zullen, daarom zo veel als mogelijk voldoen aan navolgende criteria, waarbij de 
onderstreepte criteria verplicht zijn : 

 
- Efficiënt ruimtegebruik 

o door het stapelen van bedrijfsfuncties en bouwen in de hoogte ipv extra grondoppervlakte in te nemen. Het 
eventuele woongedeelte moet op de tweede of derde bouwlaag voorzien worden. 

o door flexibel te bouwen: opdat het gebouw gemakkelijk herbruikbaar en aanpasbaar zou zijn bij eventuele 
beëindiging van de activiteiten, zijn maximale kolomvrije en obstakelvrije bedrijfsruimten na te streven. 

o door collectief gebruik van bedrijfsfuncties: bereidheid tot het organiseren of deel te nemen in gezamenlijke 
parkeerplaatsen. 

 
- Mobiliteit en vervoer 

o Deelname in de uniforme signalisatie op het bedrijventerrein 
o Duurzaam woon-werkverkeer: werknemers stimuleren met de fiets naar het werk te komen: CO2-reductie, 

imago goede werkgever, kostenbesparing, parkeerbeleid, gezondheid en vitaliteit (1). 
 
- Beeldvorming, bio-diversiteit en inrichting 

o aandacht voor de beeldkwaliteit: bedrijven georiënteerd naar het stedelijk parkgebied dienen een architecturale 
meerwaarde te geven aan hun gevels. 

o Inrichten van een kwalitatieve groenzone door aanplant van streekeigen bomen en hagen 
o Leg een groendak aan of voorzie gevelgroen of een klimplant langs de muur van je bedrijf. 

 
- Water en afval 

o AGSO Knokke-Heist voorziet zelf in een collectieve waterbuffering op het terrein 
o waterbesparende kranen en toiletspoeling 
o optimaal herbruik regenwater of gezuiverd afvalwater 
o Maatregelen inzake bedrijfsafval (preventie / selectief inzamelen) 
o Gezamenlijke ophaling Klein Gevaarlijk Afval (KGA): POM West-Vlaanderen organiseert jaarlijks een 

gezamenlijke ophaling van KGA tegen een voordelige prijs. 
 
- Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit 

o compact bouwen: vermijden van uitstekende gebouwdelen; de meeste compacte vorm is deze van een doos. 
o verregaande isolatie: niet alleen door de dikte van de isolatie, maar ook door correct luchtdicht te bouwen 
o vermijd oververhitting door een goed geplaatste buitenzonwering 
o beperken van warmteverliezen langs leidingen door ze te isoleren en de lengte ervan te beperken. 
o zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk daglicht bvb. door goed georiënteerde dakramen. 
o gebruik van hernieuwbare energiebronnen: zonnepanelen, windenergie,… 
o geef aan welke milieuvriendelijke materialen u zal toepassen en op welke manier zij een bijdrage leveren tot 

het duurzaam bouwen. 
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DEEL 4. INLICHTINGENFORMULIER 
 

 

Firmanaam kandidaat       

Bedrijf wordt vertegenwoordigd door 

Naam       

Voornaam       

Functie       

Telefoonnummer       

Faxnummer       

Gsm-nummer       

E-mail       

Website       

Gegevens bedrijf huidige vestiging 

Naam bedrijf       

Juridische vorm       

Nace-code       

Adres (correspondentie)       
      

Adres maatschappelijke 
zetel (indien andere) 

      
      

Adressen 
exploitatiezetels 
(indien andere) 

            
            

Ondernemingsnummer       

Btw-nummer       

Telefoon kantoor       

Fax kantoor       
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Huidige ligging 
(volgens gewestplan, 
APA, BPA of RUP) 

 Woonzone 
 Landbouwzone 
 Industriezone 
 Ambachtelijke zone 
 Dienstenzone 
 Andere       

Gebruikersstatuut  Eigenaar 
 Huurder 
 Andere       

Totale bedrijfsoppervlakte       

Bebouwde oppervlakte       

Omschrijving van de aard 
van de bebouwing 

      

Bedrijfsactiviteit 

Huidige bedrijfsactiviteit 
 

Hoofdactiviteit(en)  
(gedetailleerde 
omschrijving) 
 
 
 

      

Nevenactiviteit(en)  
(gedetailleerde 
omschrijving) 
 
 
 

      

Omzet       

Afzetmarkt 
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Toekomstige bedrijfsactiviteit op het bedrijventerrein ‘‘t Walletje’ 
 

Hoofdactiviteit(en)  
(gedetailleerde 
omschrijving) 
(indien verschillend van 
de huidige) 
 

      

Nevenactiviteit(en)  
(gedetailleerde 
omschrijving) 
(indien verschillend van 
de huidige) 
 

      

Omschrijving van de 
goederen die opgeslagen 
of verwerkt zullen worden 
op de vestiging: soort, 
hoeveelheden, specifieke 
risico’s 

      

Afzetmarkt 
 

      

Omschrijving van een 
geschikte oplossing voor 
de verwerking van het 
proceswater indien het 
bedrijf proceswater heeft 
 

      

Tewerkstelling 

Huidig personeelsbestand (aantallen) 
 

Zaakvoerder, werkende vennoten of gelijkwaardig       

Bedienden       

Arbeiders       

Andere (v.b. leercontract)       

 
Spreiding over verschillende vestigingen :       
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Toekomstig personeelsbestand op het bedrijventerrein ‘‘t Walletje’ (aantallen) 
 

Zaakvoerder, werkende vennoten of gelijkwaardig       

Bedienden       

Arbeiders       

Andere (v.b. leercontract)       

Motivatie / beweegredenen voor (her)lokalisatie op het bedrijventerrein ‘‘t Walletje’ 

De motivatie dient u verder toe te lichten in een toe te voegen nota.  
 

 Zonevreemd (vergunningsproblemen) 
 
Zijn er initiatieven tot bestemmingswijziging, zo ja: 
      
Geef een korte omschrijving en stand van het dossier: 
      

 
 Significante toelevering door of aan een ander bedrijf op het bedrijventerrein (reeds gevestigd of mogelijk toekomstige 

vestiging).  De toelevering dient bewezen te worden a.d.h.v. een toeleveringscontract. 
 

 Onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse 
 

 Wenst eigenaar te worden (momenteel huurder, gebruiker, ..) 
 

 Andere (geef korte omschrijving)       

Welke bestemming zal de huidige vestiging krijgen indien u kunt herlokaliseren naar een nieuwe vestiging? 

 Industriële of ambachtelijke activiteiten (geef korte omschrijving)       

 Wordt verder gebruikt door het eigen bedrijf voor dezelfde of andere bedrijfsactiviteiten 

 Wordt te huur gesteld 

 Wordt te koop gesteld 

 
 Commerciële activiteiten (geef korte omschrijving)       

 
 Woonfunctie 

 Afbraak van de bestaande bebouwing en verkaveling van de gronden 

 Renovatie van bedrijfsgebouwen naar woongelegenheden 

 Wordt te huur gesteld 

 Wordt te koop gesteld 
 

 Andere functie (geef korte omschrijving)       
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Gezochte vestigingsmogelijkheid 

Oppervlakte perceel / bebouwingsgraad (m2) 
 

  

Totale perceelsgrootte       

Bebouwbare oppervlakte        

Bedrijfsvloeroppervlakte productie en aanverwante ruimten       

Bedrijfsoppervlakte kantoren, sanitair, keuken, vergaderzalen e.d.       

Parkeeroppervlakte personenwagens       

Parkeeroppervlakte vrachtwagen       

Zijn laadkades noodzakelijk? 
(Indien wens tot instappen in een bedrijfsverzamelgebouw) 

      

Extra niet-bebouwde oppervlakte (afgezien van brandweerweg)       

Oppervlakte bedrijfswoning ( geïntegreerd in het bedrijfsgebouw met 
een maximum volume van 1000 m³) 

      

Hierbij verklaar ik dat, binnen de termijn voor afronding van de bouw- en uitrustingswerken van 4 jaar,       % (minstens  
60 %) van de bebouwbare oppervlakte zal ingenomen zijn door het geplande bedrijfsgebouw. 
(voornaam, naam, functie, handtekening) 
      

 
Bouwwijze 
 

Koppelbouw: mogelijkheid en bereidheid tot koppelbouw 2 aan 2 met 
gemeenschappelijke zijgevel(s) 

 Ja 
 Nee 

Koppelbouw: mogelijkheid en bereidheid tot koppelbouw 4 aan 4 met 
gemeenschappelijke zij- en achtergevels 

 Ja 
 Nee 

Bouwhoogte: opgave van het aantal bouwlagen (max. 3 al of niet 
woonst inbegrepen) 

      

 
Benaderende raming van de geplande investering 
 

Grondaankoop naargelang zone 225 of 300 euro/m² 

Gebouwen en infrastructuur       

Machines en materieel           

TOTAAL       
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Duurzaamheid: eigen vooropgestelde duurzame maatregelen. 

Voor opgave van de vooropgestelde duurzame maatregelen kunnen maatregelen uit de lijst van de bijzondere 
selectiecriteria opgenomen worden.  Ook andere niet-opgesomde duurzame maatregelen zijn mogelijk.  Alle duurzame 
maatregelen moeten uitvoerig omschreven worden. 
 

ALLE VOOROPGESTELDE DUURZAME MAATREGELEN ZULLEN, BIJ SELECTIE VAN DE KANDIDATUUR, 
OPGENOMEN WORDEN IN DE VERKOOPOVEREENKOMST 

 

Benoeming van de maatregel Omschrijving van de maatregel 
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Verplicht bij te voegen documenten 

 Statuten en wijzigingen (kopie van publicatie in het Belgisch Staatsblad) 

 Laatste twee neergelegde jaarrekeningen, gesteld op de officiële NBB-formulieren 

 of, indien voorgaande niet van toepassing, een verklaring op erewoord opgemaakt door een erkend accountant 
betreffende de omzet 

 een verklaring van de bank met betrekking tot kredietwaardigheid voor de realisatie van de geplande vestiging 

 Huidige exploitatievergunning (b.v. ARAB-vergunning, lozingsvergunning, milieuvergunning) 

Vrijblijvend toe te voegen documenten 

 Schetsmatig plan bebouwing en omgevingsaanleg van de geplande vestiging op het bedrijventerrein ‘‘t Walletje’ 

 Maquettes, optekening van de vooropgestelde gevelmaterialen, ... 

 Toeleveringscontract door of aan een ander bedrijf op het bedrijventerrein (reeds gevestigd of mogelijk toekomstige 
vestiging) 

 
 
 
 
 
 
Ingevuld en waar en echt verklaard te                 op               2019      
 
(voornaam, naam, functie, handtekening) 
 
 
 


