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DEEL 1 VOORSTEL TOT VERKOOP 

1. Inleiding 

De Raad van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor het verwerven, beheren 
en vervreemden van onroerende goederen, op voorstel van de raad van bestuur van een scholengroep 
(art. 36- 6° BDGO). Deze bevoegdheid werd door de Raad gedelegeerd aan de afgevaardigd bestuurder. 

Het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende goederen omvat diverse types van transacties 
( aankoop, bezetting  ter bede, erfdienstbaarheden,  erfpacht, grondafstand, ruil, onteigening, huur, 
opstalrecht, PPS, …). 

Dit draaiboek beperkt zich tot een stappenplan voor de situatie waarbij een scholengroep beslist om 
een onroerend goed dat niet meer nuttig is voor onderwijs te koop te stellen. 

2. Voorbereiding binnen de scholengroep  

2.1. Marktverkenning 
Een scholengroep die overweegt om een onroerend goed te koop te stellen, kan ter voorbereiding van 
de beslissing van de raad van bestuur een marktverkenning uitvoeren (stedenbouwkundige inlichtingen 
verzamelen, peilen naar de interesse van mogelijke kopers, …). De bevindingen zullen al een indicatie 
geven van de waarde van het goed en worden best opgenomen in het voorstel tot verkoop. 

Wat de stedenbouwkundige inlichtingen betreft: 

Het gewestplan is te vinden op geopunt:  http://www.geopunt.be/kaart 

M.b.t. een eventueel BPA, RUP, … wendt men zich best tot de dienst stedenbouw van de gemeente. 
Soms zijn de plannen terug te vinden op de website van de gemeente.  

Gelet op de in het BDGO vastgelegde bevoegdheidsverdeling, kan de scholengroep geen 
onderhandelingen opstarten en geen engagement aangaan ten aanzien van eventuele kandidaat-
kopers. 

2.2. Zorg voor het onroerend goed tot datum verkoop 
De scholengroep staat in voor het onroerend goed tot het verkocht is, dus ook nadat de raad van 
bestuur heeft beslist om GO! te vragen het onroerend goed te verkopen. 

Wat dit concreet betekent, hangt uiteraard af van de situatie (gronden of gebouwen, bezet of niet, ...). 
In elk geval blijven de lasten van het onroerend goed voor de scholengroep (kosten van 
nutsvoorzieningen, onderhoud, ontruiming, belastingen en heffingen, risico's van beschadigingen en 
gebeurlijke ongevallen, ...) 

Voorbeelden: 

• Gebouwen beschermen tegen vandalisme en krakers; 
• Gebouwen regen- en winddicht houden; 
• Gebouwen bereikbaar houden voor kopers (minimaal onderhoud van de buitenruimte); 
• Verhinderen van schade aan derde 
• Vermijden dat gebouwen worden opgenomen op de lijst van verwaarlozing 
• Vermijden dat gebouwen worden opgenomen in de leegstandslijst op basis van uiterlijk verval 

en verwaarlozing. 

http://www.geopunt.be/kaart
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De standaardsituatie is dat het onroerend goed ontruimd is en vrij van gebruik op het moment dat de 
scholengroep het voorstel tot verkoop overmaakt aan GO!. Dit is echter niet noodzakelijk. Indien het 
onroerend goed een gebouw is, kan het nuttig zijn dat dit in gebruik blijft.  

Indien het onroerend goed niet ontruimd en/of vrij van gebruik is, dient de scholengroep de situatie en 
haar toekomstplannen te beschrijven in de beslissing raad van bestuur, zodat kandidaat-kopers correct 
kunnen geïnformeerd worden. 

Wat wordt verstaan onder “ontruimd”? 

Het onroerend goed is opgeruimd en alle roerende goederen zijn verwijderd (roerende goederen die 
door hun bestemming onroerend geworden zijn, mogen enkel verwijderd worden met toestemming van 
GO! en met in acht name van de nodige veiligheidsmaatregelen). 

De nutsvoorzieningen zijn afgesplitst van de aansluitingspunten van de school. 

Ongebruikte stookolietanks zijn buiten dienst gesteld. Deze buitendienststelling moet in de meeste 
gevallen (behalve kleine bovengrondse tanks) door een erkende technicus  gebeuren die achteraf een 
certificaat aflevert: 

 https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/een-
stookolietank-buiten-gebruik-stellen 

Wat wordt verstaan onder “vrij van gebruik”? 

Het goed wordt niet meer gebruikt door de school en /of gebruikers vreemd aan de school. Indien het 
onroerend goed niet ontruimd en/of vrij van gebruik is, beschrijft men in de beslissing in detail de 
situatie en de lasten voor de kandidaat-kopers. 

bijvoorbeeld: 

• Het onroerend goed zal ten laatste op … door de scholengroep ontruimd worden; 
• Het onroerende goed is verhuurd, het contract voorziet volgende opzegmogelijkheden (copie 

van het contract meesturen); 
• De koper dient binnen een termijn van … na het verlijden van de akte de bestaande leidingen  af 

te koppelen van het net van de school; …  

2.3. Voorbereiding beslissing raad van bestuur 
De scholengroep verzamelt volgende documenten die relevant zijn voor de verkoop (voor zover van 
toepassing op het betrokken onroerend goed): 

• De milieuvergunning en de bouwvergunning (in toekomst omgevingsvergunning); 
• Een plan met aanduiding van de risicoactiviteiten (zie milieuvergunning); 
• Het postinterventiedossier ( voor gebouwen gebouwd of verbouwd na 1-5-2001); 
• De asbestinventaris van de GPD; 
• Verhuurcontracten; 

 
 
 
 
 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/een-stookolietank-buiten-gebruik-stellen
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• De relevante (laatste geldige) verslagen van de keuringen opgesomd in het preventieregister 
van de betrokken onderwijsinstelling. 
In eerste instantie gaat het dan over de keuring van de elektrische installatie en de 
stookolietank, de verwarmingsinstallatie. 
Naargelang de situatie: de lift, de stookolietank, ... 
Alle informatie rond het preventieregister is verzameld op http://pro.g-o.be/gezondheid-en-
preventie/preventie/preventieregister 

• Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte 
van meer dan 250 m2. 
 

De hierboven opgesomde vergunningen, keuringen en certificaten vloeien voort uit de regelgeving en 
moeten dus in principe reeds aanwezig zijn binnen de scholengroep, los van de geplande verkoop.   

In enkele gevallen dient de scholengroep een onderzoek te laten uitvoeren specifiek voor de geplande 
verkoop: 

Energieprestatiecertificaat  woning 

Indien het verkoopdossier betrekking heeft op een wooneenheid gebouwd vóór 2006, dan moet er een 
EPC attest worden opgemaakt, ongeacht de bruikbare vloeroppervlakte van de woning en ongeacht of 
in de wooneenheid verwarming aanwezig is.(Onder een wooneenheid wordt verstaan een woonruimte 
met eigen toilet, een eigen douche of bad en eigen keuken/kitchenette.)  

Het attest moet worden opgemaakt door een energiedeskundige aan de hand van de technische 
kenmerken van het gebouw (isolatiewaarden, energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie, …). De 
scholengroep is het best geplaatst om de energiedeskundige rond te leiden in het gebouw en zo veel 
mogelijk technische informatie ter beschikking te stellen. Alle verdere informatie over het attest en een 
lijst van erkende energiedeskundigen is te vinden op: 

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/epc-bij-verkoop-
verhuur-van-een-woning-met-bouwaanvraag-voor-2006 
 

Oriënterend bodemonderzoek  

Vóór de verkoop van een onroerend goed moet de overdrager nagaan of er op het kadastraal perceel 
risico-inrichtingen (werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die 
een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden) aanwezig zijn of waren. Zo ja, moet er 
mogelijk een oriënterend bodemonderzoek (OBO) worden uitgevoerd. 

De risico-inrichtingen waarvan sprake worden opgesomd in de milieuvergunning. Afhankelijk van de 
aard van de risico’s kan de milieuvergunning de uitbater verplichten om periodiek een OBO uit te 
voeren. De scholengroepen zijn dus als uitbater van het best geplaatst om indien nodig ook in het kader 
van een verkoop een bodemsaneringsdeskundige aan te stellen. 

Of er effectief een OBO  nodig is, kan hier niet samengevat worden maar moet geval per geval bekeken 
worden. Er zijn bijvoorbeeld specifieke regels voor de verkoop van delen van een kadastraal perceel. Het 
is aangewezen dat de scholengroep hierover bij de voorbereiding van de verkoop contact opneemt met 
het team vastgoed. In de dossiers waar een OBO niet verplicht blijkt, zal het team vastgoed een 
bodemattest aanvragen.  

Meer informatie is te vinden in de handleiding overdrachten van Ovam: 
https://ovam.be/sites/default/files/atoms/files/2016_OVAM_overdrachten_bodem_interactief.pdf 
 

http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister
http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventie/preventieregister
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/epc-bij-verkoop-verhuur-van-een-woning-met-bouwaanvraag-voor-2006
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/epc-bij-verkoop-verhuur-van-een-woning-met-bouwaanvraag-voor-2006
https://ovam.be/sites/default/files/atoms/files/2016_OVAM_overdrachten_bodem_interactief.pdf
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2.4. Het voorstel tot verkoop  
In de beslissing van de raad van bestuur moet volgende informatie worden opgenomen: 

a) Een omschrijving van het onroerend goed; 
b) Historiek van het dossier; 
c) De kadastrale gegevens van het te verkopen goed en, indien het om een deel van een kadastraal 

perceel gaat, een inplantingsplan met aanduiding van het te verkopen goed en eventueel een 
verkavelingsvoorstel; 

d) Uittreksels uit het integraalplan of een lokaal masterplan waaruit blijkt dat het voorstel tot 
verkoop hiermee in overeenstemming is (of de redenen waarom hiervan wordt afgeweken); 

e) Een verslag van de marktverkenning; 
f) Vooraf te realiseren randvoorwaarden (oplevering van een geplande nieuwbouw, …); 
g) De bijzondere voorwaarden die in de prospectus moeten opgenomen worden (recht van 

doorgang, ondergrondse erfdienstbaarheden, inrichting van de perceelgrens, afkoppeling 
nutsvoorzieningen, verhuring, … 

We stellen voor deze beslissing te baseren op bijgaand sjabloon.  

Elk voorstel tot verkoop moet door de scholengroep aan GO! worden voorgelegd onder de vorm van 
een ondertekende en gedateerde beslissing van de raad van bestuur met de bijlagen opgesomd in punt 
2.3. 
Het geheel (gescande beslissing plus alle bijlagen) wordt doorgemaild aan de teamcoördinator vastgoed.  

3. Voorbereiding door de centrale diensten 

3.1. Prékadastrale opmeting en schatting 
Na ontvangst van het voorstel tot verkoop verzamelt het team vastgoed de nodige aankoopakten. 

Team vastgoed stelt een beëdigd schatter aan om de waarde van het onroerend goed te schatten en, 
indien het om een gedeelte van een kadastraal perceel gaat, een landmeter aan om een prékadastrale 
opmeting uit te voeren. Eventueel wordt de landmeter gevraagd een verkavelingsvergunning op te 
maken.  

Team vastgoed bezorgt de schatter daartoe het door de scholengroep ter beschikking gestelde 
informatiebundel. De scholengroep begeleidt de schatter/landmeter. 
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DEEL 2 VERKOOPPROCEDURE 

4. De beslissing van de afgevaardigd bestuurder tot verkoop 

Team vastgoed maakt op basis van de verzamelde informatie een nota aan de afgevaardigd bestuurder 
met een voorstel tot verkoop. 

Deze nota omvat drie blokken: een toelichting bij het voorstel van de scholengroep, een toelichting bij 
het schattingsverslag en de voorgestelde verkoopmethodiek. 

De afgevaardigd bestuurder beslist om een onroerend goed te verkopen en beslist ook over de wijze 
waarop het onroerend goed zal verkocht worden. In geval van complexe herbestemming kan er een 
voorafgaand een gebiedsontwikklelingstudie gebeuren. Dit moet leiden tot een grotere transparantie 
voor de potentiele kopers. 

Afhankelijk van de situatie wordt een specifieke verkoopsmethodiek gebruikt. Dit kan gaan tot 
inschakeling van de afdeling vastgoedtransacties, tot een verkoop via notaris onder gesloten omslag.  

5. De lastgeving 

Afhankelijk van de gekozen verkoop methodiek wordt een notaris of afdeling vastgoedtransacties 
aangesteld die de akte voorbereid en een prospectus opmaakt. Deze verzorgt de publicatie. Het team 
vastgoed verifieert de inhoud van de akte. 

Praktische afhandeling  

Afhankelijk van de situatie kan het nuttig zijn dat er een personeelslid van de scholengroep aanwezig is 
bij de ondertekening van de akte ten einde praktische afspraken te maken met de koper (sleutel,  
overdracht nutsvoorzieningen, …). 

 

DEEL 3 FINANCIELE AFHANDELING 

6. De verdeling van de middelen 

De gelden uit de verkoop worden gestort op rekening van de centrale diensten. Deze worden verdeeld 
volgens de beslissing van de Raad van het GO! van 21-10-2005, agendapunt 131, dossier nr. 2005-11-
131   
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