SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 828
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 27 juli 2022

aan JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Pachtwetgeving - Hervorming
Op 26 januari 2022 antwoordde toenmalig landbouwminister Hilde Crevits op mijn vraag
om uitleg over de aanpassing van de pachtwetgeving dat er binnen de meerderheid
gesprekken gaande waren om tot een volledig uitgewerkt tekstvoorstel van decreet te
komen op basis van een bevraging van alle betrokken actoren. Commissievoorzitter Bart
Dochy gaf daarop aan dat het de bedoeling was om de besprekingen in het voorjaar af te
ronden, en “om in de eerstkomende weken, zeker dit voorjaar, het voorstel van decreet
af te werken en aan het parlement voor te leggen”. De minister voegde hieraan toe dat
ze het niet beter zou kunnen verwoorden.
1.

Blijkbaar werd de vooropgestelde timing niet behaald.
Waaraan is dat te wijten? Is de minister ervan op de hoogte wat de knelpunten
desgevallend zijn? Welke nieuwe timing wordt vooropgesteld? Overweegt hij bij
uitblijven van het aangekondigde voorstel van decreet alsnog zelf een ontwerp van
decreet in het parlement in te dienen?

2.

In welke mate werd tot nu toe de landbouwsector betrokken bij het debat omtrent de
uitwerking
van
de
aangekondigde
nieuwe
pachtwetgeving?
Met
welke
landbouworganisaties werd al overlegd, en wanneer en op welke manier gebeurde
dat precies?

3.

De minister had het over een bevraging van alle betrokken actoren.
Werd de bevraging al afgerond? Zo niet, wanneer zal dat wel het geval zijn? Welke
actoren worden/werden concreet bevraagd? Zal een overzicht van de bevragingen
beschikbaar worden gesteld?

JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 828 van 27 juli 2022
van STEFAAN SINTOBIN

Zoals collega Crevits op 26 januari 2022 bij het beantwoorden van uw vraag om uitleg nr.
1261 van 12 januari 2022 heeft aangegeven, is het de bedoeling om deze legislatuur met
dit dossier te landen. Dit is dé timing die van in het begin van deze legislatuur naar voor
is geschoven en nog steeds naar voor wordt geschoven.
De hervorming betreft voorstel van decreet, waarbij het initiatief wordt genomen door
verschillende parlementsleden van de meerderheid. Tijdens de vorige legislatuur werd een
uitgebreide bevraging van heel wat actoren georganiseerd. Ik kan evenwel geen vragen
beantwoorden over de concrete stand van zaken met betrekking tot de opmaak van het
voorstel en de inhoud van het overleg dat met de betrokken actoren is gevoerd.

