Didam: Bij voorgenomen verkoop van onroerende zaken door overheidslichamen moet een selectieprocedure gevolgd worden.

Welke transacties?
Didam betrof de verkoop van een onroerende zaak, maar verwacht wordt dat
het geldt voor het sluiten van overeenkomsten met overheidslichamen in het
algemeen (voor zover aanbestedingsrecht niet van toepassing is) en niet alleen
bij eigendomsoverdracht of overeenkomsten over onroerende zaken. Voor
grondtransacties kan ook gedacht worden aan:
- vestiging van erfpacht- of opstalrechten, of;
- aangaan van overeenkomsten voor (ver)huur of bruikleen

Stap 2 (meerdere serieuze gegadigden)
A. Organiseer en publiceer een transparante, openbare selectieprocedure,
waarbij bekend wordt gemaakt:
1. dat, wanneer, welke onroerende zaak verkocht wordt;
2. hoe de selectieprocedure is vormgegeven;
3. het tijdschema van de selectieprocedure, en;
4. de toegepaste selectiecriteria.
B. Geef derden een termijn waarbinnen zij kunnen reageren om mee te
dingen.
C. Beoordeling van inschrijvingen: op basis van objectieve, toetsbare en
redelijke criteria.

Verkoop aan geselecteerde koper(s)

Wie gaat het aan?
Rechtspersonen die
gebonden zijn aan
de algemene
beginselen van
behoorlijk bestuur.

Nee

Toch meer
serieuze
gegadigden

CV

Maar één
serieuze
gegadigde

Eén-op-één
verkoop mogelijk

Stap 1: Criteria voor selectie van gegadigden vaststellen
Criteria moeten objectief, toetsbaar en redelijk zijn. Gedacht kan
worden aan:
- bijzondere, vereiste technische kennis of ervaring;
- een eigendomspositie die maakt dat diens medewerking
vereist is en;
- de juridische mogelijkheid om iets met de grond te doen.

Is op basis van deze criteria redelijkerwijs te verwachten dat er
maar één serieuze gegadigde is?

Stap 2 (als één serieuze gegadigde)
A. Publiceer voornemen tot verkoop voorafgaand aan verkoop.
B. Neem een motivering op waarom op basis van de criteria
(redelijkerwijs) mag worden aangenomen dat er maar één
gegadigde is.
C. Geef derden een termijn waarbinnen zij kunnen reageren op
het voornemen. Suggestie voor termijn: aansluiten bij
Aanbestedingswet 2012 (daar geldt bij gepubliceerde
gunning na foute procedure een termijn van 30 dagen).

Consequenties als ten onrechte is uitgegaan van één serieuze
gegadigde zijn nog niet duidelijk.
Gedacht kan worden aan:
• Nietigheid van de overeenkomst.
• Vordering tot schadevergoeding door derden op grond van
onrechtmatige daad.

Ja

