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15 DECEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling
van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, inzonderheid op artikel 12.7 van artikel I,
gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 27 oktober 2006 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van
18 juni 2003 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij,
wat betreft de uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de pachtwetgeving, goedgekeurd door de federale
Regering op 10 december 2004, door de Brusselse Regering op 27 januari 2005, door de Waalse Regering op 21 april 2005
en door de Vlaamse Regering op 10 maart 2006;

Gelet op de voorstellen van de Vlaamse provinciale landbouwkamers, meegedeeld bij de brieven van
30 augustus 2005, 12 september 2005, 16 september 2005 en 26 september 2005;

Gelet op het eensluidend advies van de Nationale Landbouwraad, gegeven op 28 april 2006;
Gelet op het overleg in de Permanente Werkgroep van de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid

op 12 juni 2006, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid van 5 oktober 2006;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 juni 2006;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006,met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-

beleid;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in artikel 12.7 van artikel 1 van de wet van

4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, worden vastgesteld als volgt :

1° Antwerpen :
a) polders 120 ha;
b) zandstreek 80 ha;
c) Kempen 80 ha;

2° Vlaams-Brabant :

a) zandstreek 80 ha;

b) Kempen 80 ha;

c) zandleemstreek 120 ha;

d) leemstreek 150 ha;

3° Limburg :

a) Kempen 80 ha;

b) zandleemstreek 120 ha;

c) leemstreek 150 ha;

d) grasstreek 100 ha;

4° West-Vlaanderen :

a) duinen 120 ha;

b) polders 120 ha;

c) zandstreek 80 ha;

d) zandleemstreek 100 ha;

e) leemstreek 120 ha;

5° Oost-Vlaanderen :

a) polders 120 ha;

b) zandleemstreek 120 ha;

c) zandstreek 100 ha;

d) leemstreek 150 ha.

Art. 2. De maximale rentabiliteitsoppervlakten zijn geldig voor vijf jaar.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 november 2002.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 15 december 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Y. LETERME
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