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DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW 
 
 

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 
Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 

maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het 
Mestdecreet van 22 december 2006, wat betreft de maatschappelijke zetel van de Vlaamse 
Landmaatschappij  

 
 
1 INHOUDELIJK 
 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is door het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting 
van de Vlaamse Landmaatschappij (oprichtingsdecreet) opgericht als een burgerlijke vennootschap 
die de vorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. De rechtspositie van het Extern 
Verzelfstandigd Agentschap (EVA) wordt geregeld door het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 
2003 (kaderdecreet), het oprichtingsdecreet en de statuten van de VLM. De bepalingen van het 
Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschap zijn op de VLM 
toepasselijk voor alles wat niet bepaald is door het kaderdecreet, door het oprichtingsdecreet, door 
de wetten en de decreten die voor de Vlaamse Gemeenschap en de eronder ressorterende instellingen 
een regeling inzake begroting, boekhouding, organisatie van de controle en controle op subsidies 
invoeren en door de statuten van de VLM, en slechts in die mate dat het Wetboek van 
vennootschappen niet in strijd is met deze bepalingen.  
 
Het oprichtingsdecreet en de statuten bepalen dat de vestigingsplaats van de zetel van de VLM wordt 
bepaald door de Vlaamse Regering. Bij de oprichting van de VLM is bij besluit van de Vlaamse Regering 
van 1 februari 1989 de maatschappelijke zetel van de VLM gevestigd op de Gulden Vlieslaan 72 in 1060 
Brussel. 
 
In 2014 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, aan de VLM gevraagd de nodige 
stappen te ondernemen om het kantoorgebouw van de VLM te valoriseren en er op toe te zien dat 
de verkoopsmodaliteiten en het tijdstip van de verkoop worden onderhandeld in functie van een zo 
nauw mogelijke aansluiting op het moment waarop de VLM, in het kader van het globaal beleid op 
het vlak van huisvesting van de diensten van de Vlaamse overheid, kan verhuizen naar een andere 
locatie. Gevolg gevend aan deze vraag is de VLM ingegaan op het aanbod van het Facilitair Bedrijf 
om de VLM te huisvesten in het Hendrik Consciencegebouw, gelegen in de Koning Albert II-laan 15 in 
1210 Brussel. Door de inhuizing van de VLM in het Hendrik Consciencegebouw en de adreswijziging 
die hiermee gepaard gaat, moet ook het adres van de maatschappelijke zetel van de VLM als naamloze 
vennootschap worden gewijzigd. Tevens moeten de vermeldingen van het adres van de 
maatschappelijke zetel van de VLM worden aangepast in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 
oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 (VLAREME).  
 
Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maatschappelijke 
zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat 
betreft de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij, gaat als bijlage 1.  
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2 ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 
 
Artikel 1 bepaalt dat de maatschappelijke zetel van de VLM als naamloze vennootschap verplaatst 
wordt van de Gulden Vlieslaan 72 in 1060 Brussel naar de Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel met 
ingang van 6 juni 2018.  
De artikelen 2 en 3 wijzigen in artikel 9.5.6.2, §1, eerste lid, en artikel 12.1.1, §3, van het VLAREME het 
adres van de maatschappelijke zetel van de VLM.  
Met artikel 4 wordt het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 1989 houdende vaststelling 
van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij opgeheven.  
Artikel 5 bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit besluit.  
Artikel 6 bepaalt de minister die met de uitvoering van dit besluit is belast.  
 
 
3 BUDGETTAIRE WEERSLAG  
 
Het advies van de Inspectie van Financiën van 20 december 2017 gaat als bijlage 2 en stelt dat het 
akkoord van de Vlaamse minister van Begroting niet vereist is.  
 
 
4 WEERSLAG OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Het voorontwerp van besluit heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de personeels-
budgetten van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
 
5 WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Het voorontwerp van besluit heeft geen weerslag op de lokale besturen.  
 
 
6 KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 
 
Het voorontwerp van besluit is aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nummer 
2017/446 van 12 december 2017.  
 
Het voorstel van beslissing betreft een voorontwerp van besluit zonder belangrijke inhoudelijk impact 
en vereist dan ook geen reguleringsimpactanalyse.  
 
 
7 VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan bovengenoemd 
voorontwerp van besluit houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse 
Landmaatschappij en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 
2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat betreft de 
maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij. 
 
 
Joke SCHAUVLIEGE  
Vlaams minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw  
 


