
Indicatoren adviezen Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 2016

Nummer Advies Aanvang 

adviesproces

Datum 

vaststelling

Voorwerp van het advies Samenwerking Dagen/Termijn Consensus? Downloads (1) Pageviews 

VILT (2)

2016-00 Analyse. Problematiek in de Vlaamse visserij: opvolging 

en lokale verankering. Analyse van de Technische 

Werkcommissie Visserij van de SALV.

13/08/2015 4/02/2016 Geen concrete beleidstekst 175 /  n.v.t. ja 128 - groen De discussie over het werkdocument werd op 9 maart 2016 gevoerd op een vergadering 

van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. De minister vond het een 

bijzonder nuttig document "Het kan alleen maar een versterking zijn met betrekking tot 

een aantal inzichten in de sector. Het reikt ook een aantal denksporen aan op basis 

waarvan we verder kunnen werken om de sector nog sterker te maken. Het is dus een 

bijzonder nuttig analysedocument, dat ik ten zeerste verwelkom"...."Ik dank de SALV voor 

het vele werk dat hij heeft verricht.  We nemen dat zeker mee om daaruit een aantal 

conclusies te trekken".  Rechtstreeks gevolg van het document over de 

toekomstverkenning was ook een 2 daags werkbezoek van de Commissie. Op 

22/09/2016 werd een lunchvergadering met de TWV gehouden om over het document en 

de problemen te discuteren.

2016-01 Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende de gespecialiseerde pluimveebedrijven

4/12/2015 22/01/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

49 / 31 neen 31 383 oranje De SALV apprecieert de betrokkenheid en het feit dat de Raad in dit dossier om advies 

werd gevraagd maar stelt ook vast dat er verder geen rekening is gehouden met het 

eerder beperkte advies.

2016-02 Briefadvies: transport van dieren en konijnenhouderij 23/12/2015 29/01/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

37 / 30 ja 28 209 groen De SALV heeft geen opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen. De SALV vroeg wel 

om na te gaan of de bestaande regelgeving voldoende is afgestemd op alternatieve 

huisvestingssystemen. De Vlaamse Regering stelt in zijn antwoord aan de SALV dat deze 

nog niet voldoende op punt staan om opgenomen te worden in de regelgeving.

2016-03 Advies beleidbrief LV 2016, deel visserij 10/12/2015 4/02/2016 Beleidsnota/beleidsbrief 56 / n.v.t. ja 20 - groen Annie Cool, raadgever visserij op het kabinet Schauvliege,  kwam de beleidsbrief LV 

2016, deel visserij toelichten op de vergadering van de Technische Werkcommissie 

Visserij van de SALV op 10/12/2015. Vervolgens heeft de TWV hierover vragen kunnen 

stellen en is er een discussie geweest.  De Raad stelt is zeer erkentelijk voor de 

toekichting en stelt vast dat een aantal elementen uit dit advies ook zijn opgenomen 

onder de beleidsbrief LV 2017. vb instroom en verjonnging. In de beleidsbrief LV 2017 

erkent de minister dat de lage aantrekkelijkheid van de visserijsector als werkgever, 

voornamelijk voor jongeren, een belangrijk probleem blijft. In het advies wordt gesteld dat 

de juiste financiering mee de toekomst bepaalt van de sector. In de beleidsbrief LV 2017 

wordt verwezen naar een programmacoördinator die is aangesteld om het 

steunprogramma in het kader EFMZV te promoten.

2016-04 Advies. Het ontwerp wijzigingsbesluit m.b.t. het 

Soortenbesluit.

27/01/2016 26/02/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

Minaraad 30 / 30 neen 72 425 groen De Vlaamse Regering antwoordt op de aanbevelingen van de Raden en brengt 

verschillende aanpassingen aan (aanpassing van enkele data en 

bestrijdingsmogelijkheden, toevoegen van de veldwachter als persoon die bestrijding 

mag uitvoeren, opvang van inheemse wilde dieren in opvangcentra, ...). Bovendien stelt 

de Vlaamse Regering dat ook met de bemerkingen die niet rechtstreeks regeld worden 

via dit besluit rekening zal worden gehouden.

2016-05 Advies. Werktekst Witboek BRV 9/11/2015 26/01/2016 Nota van de Vlaamse 

administratie

Minaraad 78 / n.v.t. ja 47 484 blauw De nota van de Vlaamse Regering geeft niet aan wat er met de advies is gebeurd. 

Bovendien vermeldt de nota wel een advies van de Minaraad, maar wordt er niet vermeld 

dat dit een gezamenlijk advies met de SALV was.

2016-06 Advies ontwerp onteigeningsdecreet 31/03/2016 29/04/2016 Voorontwerp van decreet 

na principiële goedkeuring 

VR

29 / 30 ja 125 426 oranje De Vlaamse Regering antwoordt op de vraag van de SALV rond de vervaltermijn van het 

onteigeningsbesluit en geeft aan dat een aantal elementen uit het SALV-advies in de 

pachtwet moeten behandeld worden. De Vlaamse Regering gaat niet in op de vragen van 

de SALV om meer gegevens bij te houden, om zorgvuldig om te gaan met het principe 

van zelfrealisatie, plattelandsarmoede en de relatie met het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid.

2016-07 Advies Landbouw, visserij en klimaat. 3/05/2016 27/05/2016 Geen concrete beleidstekst 24 / 30 neen 135 681 groen Het Vlaams Parlement maakte geen nota op waarin wordt weergegeven welke 

elementen uit het SALV-advies worden meegenomen en welke niet. In de 

klimaatresolutie zijn echter verschillende elementen terug te vinden die ook in het SALV-

advies aan bod kwamen: onder andere rekening houden met technische en economische 

haalbaarheid van nieuwe maatregleen, onderzoek naar het verlagen van methaanuitstoot 

bij runderen, inzetten op bouw emissiearme stallen, energiebesparing, potenitieel van 

landbouwbodems als CO2-buffer, ...

Appreciatie van de raad (3)



2016-08 Advies. Insteek beleidsbrief Landbouw 2017. 29/04/2016 12/07/2016 Beleidsnota/beleidsbrief 74 / n.v.t. ja 107 - groen De adjunct-kabinetschef Landbouw kwam de beleidsbrief toelichten op de SALV-

raadszitting van 16 december 2016. Verschillende elementen uit het SALV-advies komen 

terug in de beleidsbrief: onder andere ondersteuning van het transformatieproject, 

transparantie over prijzen, vormingsaanbod, gebruiksvriendelijkheid van het e-loket, 

landbouwrampenfonds, ondersteuning van het concept 'lekker van bij ons', discussie over 

GLB na 2020, ...

2016-09 Advies. Besluit Vlaamse Regering schade algemene 

rampen

18/07/2016 12/09/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

56 / 56 ja 65 313 groen Uitvoerig antwoord op het advies in de nota aan de VR van 21/10/2016 bij de definitieve 

goedkeuring. Er gebeurde 1 wijziging tov het ontwerpbesluit waarover werd geadviseerd: 

er is rekenuing gehouden met vraag tot aanpassing van de vergoedingen door te 

indexeren.

2016-10 Advies. Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van 

Vogelrichtljingebieden

25/07/2016 16/09/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

Minaraad 53 /53 ja 23 - blauw Nog geen zicht op het lopende beleidsproces.

2016-11 Advies. Besluit Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer 25/07/2016 16/09/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

Minaraad 53 / 53 ja 46 272 blauw Nog geen zicht op het lopende beleidsproces.

2016-12 Advies. Ontwerp verzameldecreet omgeving, natuur en 

landbouw

25/07/2016 16/09/2016 Voorontwerp van decreet 

na principiële goedkeuring 

VR

Minaraad, SERV 53 / 53 ja 64 - blauw Nog geen zicht op het lopende beleidsproces.

2016-13 Advies Vlaams Vrijwilligersbeleid 15/07/2016 30/09/2016 Conceptnota/witboek/groen

boek na agendering VR

77 / 77 ja 33 - groen Het advies ontbreekt in het dossier van de tweede principiële goedkeuring door de 

Vlaamse Regering. De SALV richtte daarop een schrijven naar de bevoegde ministers. In 

een uitgebreid antwoord danken de ministers de SALV voor het geleverde advies en de 

organisatie van een hoorzitting voor de strategische adviesraden. Er wordt aangegeven 

dat het advies van de SALV wordt meegenomen in het verdere traject. De ministers 

antwoorden op alle aanbevelingen van de SALV.

2016-14 Advies. Wijziging Energiebesluit i.v.m. 

duurzaamheidscriteria biomassa

1/09/2016 3/10/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

Minaraad, SERV 32 / n.v.t. ja 67 340 blauw Nog geen zicht op het lopende beleidsproces.

2016-15 Briefadvies BVR instandhouding en beheer visbestanden 

en controle op visserijactiviteiten

22/09/2016 14/10/2016 Ontwerpbesluit na 

principiële goedkeuring VR

22 / n.v.t. ja 43 - rood Het BVR was een inhoudelijke copy paste van het koninklijk besluit van 14 augustus 

1989. De SALV heeft een aantal opmerkingen geformuleerd, waaronder de bemerking 

dat de SALV niet om advies werd gevraagd. Het ging vooral om een aantal technische 

opmerkingen die de leesbaarheid en het begrip van het besluit ten goede zouden komen. 

Er werd geen rekening gehouden met deze opmerkingen.

2016-16 Advies. Vlaams fonds voor stimulering van 

(groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen

27/09/2016 28/10/2016 Voorontwerp van decreet 

na principiële goedkeuring 

VR

Minaraad 31 / 30 ja 48 172 rood Het advies had geen impact op het definitieve decreet. De Vlaamse Regering antwoordt 

dat de Vlaamse overheid kaderscheppend wil zijn en daarom niet te sturend wil optreden 

voor de gemeenten. De Vlaamse Regering meent dat in de toekomst nog meer 

subsidiestromen aan dit decreet kunnen worden toegevoegd. Wat betreft het ontbreken 

van de mogelijkheden tot het terugvorderen van subsidies stelt de Vlaamse Regering dat 

dit nog voorzien kan worden in verdere uitvoeringsbesluiten. De Vlaamse Regering gaat 

niet in op de specifieke elementen rond het 'plattelandsfonds'.

2016-17 Briefadvies opvolging acties SALV toekomstverkenning 

'problematiek in de Vlaamse visserij' 

1/09/2016 10/11/2016 Geen concrete beleidstekst 70 / n.v.t. ja 21 - groen Vraag van Johan Verstreken op 11/01/2017 aan minister Schauvliege over de elementen 

uit het advies over de opvolging van het SALV-analysedocument "Minister, wat is uw visie 

op de tussentijdse evaluatie van de SALV? Welke mogelijkheden ziet u om een gerichte 

benadering van de specifieke Belgische visserijsector binnen Europa mogelijk te maken? 

Daar is net voor de kerstvakantie al over onderhandeld". De minister heeft uitvoerig 

geantwoord op de aanbevelingen. Conclusie: "Wij nemen de aanbevelingen zeker ter 

harte en gaan daar verder mee aan de slag"

2016-18 Advies Betere regelgeving 31/08/2016 28/10/2016 Geen concrete beleidstekst 58 / n.v.t. ja 146 410 + 242 (4) groen Veel reacties naar aanlelding van het advies. Vraag Jos Demeyer en reacties via Twitter. 

VILT-artikel "SALV-advies over regeldruk valt niet in dovemansoren 

(http://www.vilt.be/salv-advies-over-regeldruk-valt-niet-in-dovemansoren). Proficiat 

vanwege ILVO! (mail 22/11/2016 Greet Riebels)

2016-19 Advies Complex project -toegankelijkheid achterhaven van 

Zeebrugge

5/10/2016 18/11/2016 Geen concrete beleidstekst 44 / 44 ja 93 - blauw Nog geen zicht op het verdere beleidsproces.. Er komt een overwegingsdocument dat 

beschrijft wat er uiteindelijk gedaan werd met alle adviezen en inspraakreacties, dit 

document zal (samen met de aangepaste alternatievenonderzoeksnota) beschikbaar zijn 

op de site eind januari/begin februari.

2016-20 Voorontwerp van decreet houdende instemming met het 

Verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector 

aangenomen door de IAO

31/10/2016 25/11/2016 Voorontwerp van decreet 

na principiële goedkeuring 

VR

25 / n.v.t. ja 24 - oranje De Raad heeft enerzijds bevestigd dat de SALV het eens is met het ontwerpdecreet maar 

vermeldde dat de SALV betrokken wil worden in alle regelgeving met strategisch belang 

voor of met betrekking tot de commerciële visserij. Mondelinge reactie Annie Cool tijdens 

de TWV vergadering van 15/12/16 dat dit in de toekomst ging gebeuren.   

2016-21 Advies groenboek bestuur 16/11/2016 16/12/2016 Conceptnota/witboek/groen

boek na agendering VR

30 / 45 ja 17 (5) - blauw Nog geen zicht op het lopende beleidsproces.



legende

(1) Aantal downloads van het advies op publicaties.vlaanderen.be (periode 1/01 - 31/12/2016). groen grote impact op het beleidsproces

(2) Aantal unieke bezoekers op de website www.vilt.be (periode 1/01 - 31/12/2016). oranje matige impact op het beleidsproces

(3) Een inschatting van de SALV op  31/01/2017 naar de mate waarin rekening gehouden werd met dit advies. rood (bijna) geen impact op het beleidsproces

(4) Er werden twee artikels gepubliceerd naar aanleiding van dit advies. blauw (momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces

(5) Het advies werd pas gepubliceerd op 20/12/2016.


