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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Vastgoed. Restpercelen langs voormalige provinciewegen. 
Machtiging om de provincie te vertegenwoordigen. 
Goedkeuring.

In vergadering van 28 november 2013 keurde uw raad, onder nummer 4/37 van de 
agenda, de kosteloze overdracht goed van 18 restpercelen gelegen te Dessel, 
Heist-op-den-Berg, Mechelen, Puurs en Bornem langs de voormalige 
provinciewegen, aan de nieuwe wegbeheerder, namelijk het Vlaams Gewest of de 
betrokken gemeente.

De akten van overdracht worden opgesteld en verleden via de afdeling 
Vastgoedtransacties, ressorterend onder de Vlaamse Belastingdienst.

De instrumenterende commissaris stelt voor dat de provincie zich bij de 
ondertekening van de akten door hem zou laten vertegenwoordigen. Hij heeft 
daartoe de bevoegdheid krachtens van het decreet van 19 december 2014 
houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse 
commissarissen werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde 
vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor rekening van het Vlaams 
Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten opgesomd in artikel 5.

Uw raad dient hiervoor uitdrukkelijk machtiging te verlenen.

Het dossier is digitaal beschikbaar.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 5 april 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013, nummer 4/37 van de 
agenda, houdende overdracht van 18 restpercelen langs voormalige 
provinciewegen aan de betrokken wegbeheerder;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex;

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
Aan de heer Hans Duyck, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, 
wordt volmacht verleend om de provincie Antwerpen te vertegenwoordigen bij de 
ondertekening van de akten van kosteloze overdracht van 18 restpercelen langs 
voormalige provinciewegen, opgesomd in het provincieraadsbesluit van 28 
november 2013, naar het Vlaams Gewest of de betrokken gemeente.
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