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Nieuwe regelgeving onroerend 
goedtransacties Vlaamse en lokale 
besturen 

 

 

Sinds januari 2019 is er een nieuw regelgevend kader van 
kracht voor onroerend goedtransacties uitgevoerd door 

Vlaamse en lokale besturen. 
 

Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 

Op 1 januari 2019 trad het Decreet van 30 november 2018 

betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen 
en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de 

Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in werking. Dit 
decreet beoogt de creatie van een zelfstandig juridisch kader 
voor de onroerend goedtransacties uitgevoerd door de 

Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. 
 

Voor de inwerkingtreding van dit decreet maakte het Vlaams 
bestuursniveau gebruik van ad hoc regelingen voor deze 

materie. Het eerste regime vond zijn grondslag in artikel 22 
van het Decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen 
tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

Dit artikel verklaarde de Wet van 31 mei 1923 betreffende de 
vervreemding van onroerende domeingoederen eveneens van 

toepassing op de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse 
Gewest. Dit regime machtigde de Vlaamse Regering om de 
onroerende domeingoederen hetzij openbaar, hetzij uit de 

hand of bij wijze van ruiling te vervreemden en zakelijke 
rechten te vestigen of te vervreemden. Deze transacties 

moesten steeds openbaar gemaakt worden door passende 
publiciteitsmaatregelen en de aanpalende eigenaars moesten 
worden verwittigd. Behalve in geval van openbare verkoop of 

bij onteigening moesten de vervreemdingen van onroerende 



domeingoederen waarvan de geschatte waarde meer dan 
1.250.000 Euro bedroeg, door het Vlaams Parlement worden 

goedgekeurd. 
 

Deze voorafgaande parlementaire goedkeuring werd als een te 
zware beperking ervaren. Om deze reden machtigde de 

Programmadecreten van 2015 tot en met 2018 de Vlaamse 
Regering om voor de betrokken begrotingsjaren onroerende 
domeingoederen, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de 

hand te vervreemden of er zakelijke rechten op te vestigen. 
De parlementaire controle werd hierdoor volledig 

uitgeschakeld bij onderhandse verkoop. Na kritiek op dit 
systeem door de Raad van State bij het Programmadecreet 
voor de begroting van 2017 besloot het Vlaams Parlement een 

volledig nieuwe regeling uit te vaardigen.   
 

Het vernieuwde regime vertrekt nog steeds van het 
uitgangspunt dat de Vlaamse Regering bevoegd is voor deze 
onroerend goedtransacties. Deze bevoegdheid wordt nu wel 

omkaderd door meer formele verplichtingen. Enerzijds moeten 
de vervreemdingen van onroerende domeingoederen en de 

vestigingen en vervreemdingen van zakelijke rechten 
voorafgaandelijk openbaar gemaakt worden door passende en 
evenredige publiciteitsmaatregelen. Deze 

publiciteitsmaatregelen dienen rekening te houden met de 
waarde, toestand en ligging van het onroerend goed, alsook 

de marksituatie. Anderzijds moeten de eigenaars van de 
aangrenzende percelen een maand voordat een rechtsgeldige 
overeenkomst gesloten wordt, op de hoogte gebracht worden. 

Er worden echter drie gevallen beschreven waarin deze 
formele vereisten niet moeten worden nageleefd.  

 
Er wordt eveneens voorzien in een systeem van dubbele 
parlementaire controle. De eerste vorm van controle is een 

goedkeuring a priori door het Vlaams Parlement voor de 
vervreemdingen van onroerende domeingoederen waarvan de 

geschatte waarde meer dan 10.000.000 Euro bedraagt. Deze 
goedkeuring moet enkel plaatsvinden bij een onderhandse 
verkoop van de onroerende domeingoederen, aangezien niet 

iedereen in deze procedure een gelijke kans krijgt om een bod 
uit te brengen. De tweede controle is een a posteriori evaluatie 

via een algemene rapporteringsplicht van de Vlaamse Regering 
aan het Vlaams Parlement aangaande alle vervreemdingen 

van onroerende domeingoederen en alle vestigingen en 
vervreemdingen van zakelijke rechten boven een bepaalde 
drempel. 

 

Lokale besturen   

Voor wat betreft de lokale besturen voorzien de artikelen 292 
en 293 van het Decreet Lokaal bestuur en artikel 185 van het 

Provinciedecreet recentelijk ook in een nieuw regime voor de 
vervreemding van onroerende domeingoederen en voor de 

vestiging en vervreemding van zakelijke rechten.  
De artikelen bepalen het volgende: “[De respectievelijke 
besturen] kunnen, op voorwaarde van bijzondere en 

omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op 
openbare domeingoederen als die rechten niet kennelijk 

onverenigbaar zijn met de bestemming van die goederen.”  
 



“Onroerende goederen van [de respectievelijke besturen] 
worden altijd vervreemd volgens de principes van 

mededinging en transparantie, behalve als er een motivering 
wordt gegeven voor een afwijking daarvan.” 

 
Het vroegere Gemeentedecreet en de oude versies van het 

Provinciedecreet voorzagen niets betreffende de vervreemding 
van onroerende goederen. De lokale besturen hadden als 
leidraad enkel omzendbrief 2010/02 betreffende vervreemding 

van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, 
OCMW's en besturen van de erkende erediensten (12 februari 

2010). Deze bepaalde dat de algemene regel bij elke 
onroerende vervreemding de openbare verkoop was. De 
onderhandse verkoop moest een uitzondering blijven. De 

onderhandse verkoop zou enkel aanvaard worden als het 
bestuur met een bijzondere motivering kon aantonen dat de 

onderhandse procedure gerechtvaardigd was om redenen van 
algemeen belang. Uit rechtspraak van de Raad van State bleek 
echter dat er geen enkele wets- of verordeningsbepaling 

bepaalde dat het lokaal bestuur haar onroerende goederen 
openbaar moest verkopen. Een omzendbrief kon lokale 

besturen hier dan ook niet toe verplichten. De algemene 
beginselen van bestuur en de Europese verkeersvrijheden 
moesten wel steeds in acht worden genomen.  

 
Aan deze rechtsonzekerheid wordt nu verholpen door de 

creatie van een duidelijke rechtsgrond voor de wijze waarop 
de gemeenten, provincies, OCMW’s en autonome gemeente- 
of provinciebedrijven onroerende goederen kunnen 

vervreemden. De decretale bepalingen zijn niettemin vrij 
bondig en geven weinig extra duiding over de vormvereisten 

die in acht moeten worden genomen. Om verdere richtlijnen te 
bieden vaardigde de Vlaamse Regering daarom de 
omzendbrief KB/ABB 2019/3 uit betreffende transacties van 

onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en 
door besturen van de erkende erediensten (3 mei 2019).  

 
Er worden verschillende verplichtingen opgelegd aan de lokale 
besturen in deze nieuwe omzendbrief. Ten eerste moet het 

bestuur een recent, niet ouder dan twee jaar, 
schattingsverslag hebben voor de objectieve waardebepaling 

van de onroerende transacties. Als wordt afgeweken van de 
schattingsprijs, moet het bestuur dit motiveren aan de hand 

van objectieve redenen. Ten tweede moet de markt 
geraadpleegd worden voor onroerende transacties, om ervoor 
te zorgen dat elke geïnteresseerde de kans krijgt om mee te 

dingen. De procedure moet met voldoende openbaarheid en 
transparantie verlopen. Onderhandse verkopen met voldoende 

publiciteit, transparantie en mededinging beantwoorden aan 
voormelde criteria. Alleen om redenen van algemeen belang 
kan worden aanvaard dat de transactie zonder concurrentie 

verloopt, dit moet dan voldoende worden gemotiveerd.  Ten 
slotte moeten de besturen bij de uitoefening van het algemeen 

bestuurlijk toezicht het dossier bezorgen aan de 
toezichthoudende overheid. Het dossier moet verplicht 
bepaalde stukken bevatten die worden uiteengezet in de 

omzendbrief. 
 

De vraag rijst of men deze vormvereisten niet beter een 
decretale basis had gegeven. Op deze manier zouden 



mogelijke bezwaren tegen het verordenend karakter van deze 
omzendbrief vermeden kunnen worden. 
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