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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in 
hoofdzaak de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in 
de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden 
vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke besluitvorming.
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voorzitter

Chris Coenegrachts
ondervoorzitter

Koen Carels
secretaris

Dirk Van Guyze
beleidsmedewerker

Kris Van Nieuwenhove
beleidsmedewerker
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De SALV wordt administratief ingebed bij de SERV

Het SALV-secretariaat kon dit jaar reke-
nen op de ondersteuning en inzet van de 
SERV-communicatiedienst bij het schrij-
ven en versturen van nieuwsbrieven, de 
organisatie van het SALV-evenement en de 
ontwikkeling van dit jaarverslag. De SALV 
kijkt er naar uit om deze samenwerking in 
2017 verder te zetten, met onder andere de 
release van de nieuwe SALV-website.

Koen Carels 
seCretaris salV

Look-and-feel.  In het regeerakkoord werd vastgelegd dat de SALV zou ingebed worden 
in de SERV. Op 2 januari 2016 namen de personeelsleden van de SALV hun intrek in het 
gebouw van de SERV. De SALV blijft inhoudelijk onafhankelijk en blijft adviezen afleveren 
over landbouw- en visserijbeleid. De SALV verwacht dat de look-and-feel en mentaliteit 
van de Raad en zijn secretariaat verdergezet wordt. 

Personeel. Bij de administratieve inbedding van SALV in de SERV werden de drie statu-
taire SALV-personeelsleden door een regeringsbesluit overgedragen.  Voor die transfer 
was een aanpassing nodig van het organiek reglement van de SERV en van het Vlaams 
Personeelsstatuut (VPS). Wanneer statutaire personeelsleden terechtkomen in een enti-
teit die niet onder het VPS ressorteert, zoals de SERV, zijn overgangsmaatregelen nodig 
om de rechten die deze personeelsleden verwierven te vrijwaren. Daardoor kunnen zij 
bijvoorbeeld later nog terugkeren naar de Vlaamse overheid.

De medewerkers van het SALV-secretariaat maken nu deel uit van het SERV-personeelsbe-
stand. De secretaris is lid van het managementcomité van de SERV en de secretariaatsme-
dewerkers worden geleidelijk betrokken worden in de interne overlegstructuren.

Budget. Door de administratieve inbedding 
in de SERV is de SALV per 01/01/2016 
geen autonome rechtspersoon meer en 
beschikt dus niet meer over een eigen wer-
kingsbudget noch een formele budgetlijn in 
de Vlaamse begroting zoals voorheen.  In 
2015 bedroeg het werkingsbudget, inclu-
sief personeelsgebonden kosten zoals IT en 
opleidingen 54.000 euro en het investe-
ringsbudget 3.000 euro.  De SALV werkt nu 
met de middelen van de SERV, met het oog 
op het verderzetten van de inhoudelijke 
werking van de SALV door de 3 bestaan-
de personeelsleden. De aan SALV binnen 
SERV toegekende middelen worden binnen 
de SERV-werking opgevolgd.

De SALV kan, net als de andere SERV 
entiteiten, rekenen op de backoffice van 
de SERV. Personeelszaken en financiën van 
worden vanaf nu beheerd door de SERV. 
Voor communicatie kan de SALV rekenen op 
de ondersteuning van de SERV-communica-
tiedienst, bijvoorbeeld bij het uitsturen van 
nieuwsbrieven en het organiseren van het 
SALV ontmoetings- en netwerkevenement.

Inhoudelijk zijn er mogelijkheden tot 
wisselwerking. Het SALV-secretariaat kan 
deelnemen aan SERV-activiteiten zoals de 
SERV academie. Ook de lijnen tussen het 
secretariaatspersoneel van de SALV en van 
de andere SERV-entiteiten zijn verkort.
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Ik heb het SALV-document  
aandachtig bekeken en kan zeggen 
dat met de conclusies ervan vanop 
het schip in woelige wateren de  
vuurtoren toch in zicht komt.

FranCesCo Vanderjeugd 
Vlaams VolKsVertegenwoordiger

23 juni 2015

De TWV stelt vast dat het  
aantal Belgische vaartuigen 
blijft dalen. Buitenlandse  
reders willen wel nog investeren.

september - november 2015

Het SALV-secretariaat neemt 
interviews af bij 15 experten 
uit de Vlaamse visserijwereld.

december 2015

Het secretariaat verwerkt de 
interviews in een rapport.

4 februari 2016

De TWV bekrachtigt de  
conclusies van het rapport.

9 maart 2016

In het Vlaams Parlement krijgt 
de minister vragen op basis 
van het rapport van de SALV.

18 februari 2016

De SALV publiceert zijn  
rapport.

Lees het rapport

22 september 2016

Het Vlaams Parlement brengt 
een bezoek aan de TWV.

10 november 2016

De SALV publiceert een  
vervolgadvies.

Lees het vervolgadvies

Publicatie van de toekomstverkenning over de Vlaamse visserij

Conclusies

• Naast de klassieke zijn er alternatieve financieringsvormen nodig.
• Bemanning: neem maatregelen om jongeren aan te trekken en actieve   

vissers in de sector te houden.
• Imago: Voer een goed PR-beleid.
• Vereenvoudig de administratieve lasten.
• Optimaliseer het Vlaams quotumbeheer.
• Durf te experimenteren met alternatieve vistechnieken.
• Visserijgemeenschap
• Creëer een sterke keten, maak goede afspraken.

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-00_analysevisseirj.pdf
http://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20161110_opvolging-analyse_DEF.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-00_analysevisseirj.pdf
http://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20161110_opvolging-analyse_DEF.pdf
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425 volgers op Twitter

Adviezen voor een werkbare landbouw, 
proficiat! @SALVtweet @HendrikABS 
#keepupthegoodwork

HoeVe Zuid-Bellegoed  
@ZuidBellegoed

De adviezen van de SALV zijn publiek. 
De SALV stuurt zijn afgewerkte adviezen 
steeds naar de adviesvrager en naar de 
minister bevoegd voor Landbouw, Visserij 
en Plattelandsbeleid. Daarnaast krijgen 
meer dan 1000 personen de SALV-nieuws-
brief, volgen meer dan 400 mensen de 
SALV op Twitter en publiceert de SALV zijn 
adviezen op Facebook en op de website 
van de Vlaamse overheid. VILT, het Vlaams 
infocentrum land- en tuinbouw, publiceert 
regelmatig artikels over adviezen van de 
SALV. Zowel de website van de Vlaamse 
overheid als VILT hebben ook een nieuws-
brief met duizenden abonnees. 

Dankzij het publieke karakter voeden de 
adviezen van de SALV ook het publieke 
debat, zowel in het Vlaams Parlement als in 
de brede maatschappij. De SALV ontvangt 
bedenkingen bij adviezen via e-mail en op 
Twitter. Ook de nieuwsbrieven en ledenbla-
den van ledenorganisaties verwijzen regel-
matig naar de adviezen van de Raad.

aantal nieuwsbrieven aantal inschrijvingen nieuwsbriefaantal volgers twitter
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Vlaamse overheid publicaties

@SALVtweet

sar.salv

artikels met vermelding van SALV

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties?zoekterm=&thema=&publicatiedatum%5Bfrom%5D=&publicatiedatum%5Bto%5D=&uitgever=strategische+adviesraad+voor+landbouw+en+visserij&publicatie_type=&taal=
https://twitter.com/salvtweet
https://www.facebook.com/sar.salv
http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=SALV
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties?zoekterm=&thema=&publicatiedatum%5Bfrom%5D=&publicatiedatum%5Bto%5D=&uitgever=strategische+adviesraad+voor+landbouw+en+visserij&publicatie_type=&taal=
https://twitter.com/salvtweet
https://www.facebook.com/sar.salv
http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=SALV
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De SALV laat zich informeren

De SALV adviseert kundig. De SALV en zijn secretariaat 
bouwden een grote basiskennis uit over het Vlaamse en  
Europese landbouw- en visserijbeleid. Via het grote 
netwerk is daarnaast ook alle gedetailleerde informatie 
binnen handbereik. Adviesprocessen binnen de SALV  
beginnen in de regel met een hoorzitting waarop een 
expert de voorliggende materie komt toelichten. Op die 
manier kunnen alle SALV-leden beschikken over de nodige 
kennis om deel te nemen aan het adviesproces.

vergadering datum onderwerp spreker(s)

Ad-hoc-werkcommissie 12/01/2016 Dierenwelzijn Karlien De Paepe (departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

SALV 26/02/2016 Evolutie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2016-2020 Pieter Lietaer (algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de perma-
nente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie)

TWV 27/04/2016 Toelichting belangrijkste ILVO-projecten, vooral met het oog op aanlan-
dingsverplichting

Hans Polet (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

SALV 29/04/2016 Dynamische terugblik op het ruimtelijk landbouwgebruik Bart Bollen (departement Landbouw en Visserij)

SALV 27/05/2016 Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de land- en 
tuinbouw 2013

Jos Coenen (SERV Stichting Innovatie en Arbeid)

Ad-hoc-werkcommissie (alle advies-
raden uitgenodigd)

30/08/2016 Traject naar een gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid Bart De Boiserie (departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media), Eva Hambach 
(Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk)

TWV 22/09/2016 Stand van zaken in de werkgroepen van het maatschappelijk convenant Annie Cool (kabinet minister Joke Schauvliege)

SALV 30/09/2016 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Stand van Zaken Pieter Lietaer (algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de perma-
nente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie)

SALV 28/10/2016 Plattelandsontwikkeling. Verborgen veranderingen. Anna Verhoeve (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Ad-hoc-werkcommissie (organisatie 
door SERV)

9/11/2016 Groenboek Bestuur Martin Ruebens (departement Kanselarij en Bestuur)

TWV 15/12/2016 Beleidsbrief Landbouw en Visserij 2017, thema Visserij Annie Cool (kabinet minister Joke Schauvliege)

SALV 16/12/2016 Beleidsbrief Landbouw en Visserij 2017, thema Landbouw Patricia De Clercq (kabinet minister Joke Schauvliege)
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Advies. Landbouw, visserij en klimaat

Het Vlaams Parlement richtte een bijzondere Commissie 
voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen 
op onder voorzitterschap van Jan Peumans. De com-
missie stelde de SALV 5 algemene adviesvragen en 
10 specifieke adviesvragen over landbouw en visserij 
in relatie tot het klimaat.
Parallel aan het Vlaams Parlement organiseerde de 
Vlaamse Regering ook een traject als gevolg van de 
klimaattop van Parijs. Het advies van de SALV diende 
als insteek voor beide trajecten.
Het advies van de SALV werd geschreven door een 
ad-hoc-werkcommissie én door de Technische Werk-
commissie Visserij. Op 27 mei 2016 bekrachtigde de 
SALV dit advies.
Het SALV-secretariaat en de raadsleden werden ook 
uitgenodigd op de bijeenkomsten die de Vlaamse 
Regering organiseerde:
• 19 april 2016: eerste Vlaamse klimaattop
• 20 juni 2016: ronde tafel Klimaat en Landbouw
• 3 oktober 2016: ronde tafel Klimaat en Landbouw
• 1 december 2016: Vlaamse klimaat- en energietop

Het is daarom belangrijk de sector 
niet alleen te zien als een deel van het 
probleem, maar ook als deel van de 
oplossing.

Citaat uit adVies
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Advies 
Landbouw, visserij en klimaat 

 

Brussel, 27 mei 2016 

 

Ik lees graag dat de Raad pleit voor een zo lokaal mogelijk, 
meer duurzame en meer evenwichtige consumptie, en voor 
een gematigd en verantwoord nuttigen van dierlijke produc-
ten. Het is een trendbreuk die ondertussen breed gedragen 
is. Moedig van de SALV.

Bart Caron 
Vlaams VolKsVertegenwoordiger

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-07_klimaatcommissie.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-07_klimaatcommissie.pdf
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80 gasten maken kennis met de diversiteit van de Vlaamse landbouw

Naar goede jaarlijkse gewoonte organi-
seert de SALV (Strategische Adviesraad 
voor Landbouw en Visserij) eind juni een 
ontmoetings- en netwerkevenement voor 
sleutelpersonen uit het land- en tuinbouw-
beleid. Bewust kiest de SALV ervoor om 
tijdens dit evenement geen academische 
zitting te organiseren, maar om de land-
bouwpraktijk te tonen.

“Voor het SALV-evenement van dit jaar 
hebben we ervoor gekozen om twee 
verschillende gezichten van landbouw in 
Vlaanderen te laten zien. Enerzijds zien we 
hier vandaag een klassiek akkerbouwbe-
drijf met perenplantage die in samenwer-
king met een privaat partnerschap (Bayer 
Crop Science) innovatieve technieken 
binnen de landbouw laat zien. Dit moet 
kunnen!”, aldus Hendrik Vandamme.

“Een andere bedrijf dat we bezochten 
was een CSA-boerderij die een andere 
‘benadering’ van de landbouw liet ziet, 
waarbij de initiatiefnemers ook vanuit een 
sociaal engagement mee gestart zijn. Het 
kan dus ook op een andere manier,” aldus 
de toelichting van voorzitter Vandamme.

Uit Landbouwleven 1/7/2016

De combinatie van beide bedrijven was 
interessant. Het gaf een goed inzicht in de 
verschillende manieren van bedrijfsvoe-
ring.

giel Boey 
salV-raadslid

Als de Vlaamse landbouw de 
storm van de globalisering wil 
overleven dan zit de sleutel 
daarvoor in volle bak inzetten 
op innovatie, verduurzaming en 
vergroening.

els roBeyns 
Vlaams VolKsVertegenwoordiger
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Advies. Insteek beleidsbrief landbouw 2017

Een primeur! De SALV gaf al verschillende 
adviezen naar aanleiding van een beleids-
nota of –brief, maar een advies als insteek 
voor de beleidsbrief, dat deed de SALV 
nog nooit. Het resultaat was een advies 
dat aanbevelingen formuleerde over 10 
thema’s.

Op 21 oktober 2016 diende minister Joke 
Schauvliege haar beleidsbrief Landbouw 
en Visserij 2016-2017 in bij het Vlaams 
Parlement.

Op de raadszitting van 16 december 
2016 kwam Patricia De Clercq, adjunct-ka-
binetschef Landbouw, toelichting geven bij 
de beleidsbrief. De vertegenwoordiger 
van de minister dankte de SALV voor het 
advies.  Het advies vormt een hulp bij 
het schrijven van de beleidsbrief, het is 
immers meteen duidelijk welke punten de 
stakeholders belangrijk vinden. De SALV 
stelde vast dat verschillende elementen uit 
het SALV-advies werden opgenomen in de 
beleidsbrief.

We kunnen er (met de adviezen van de 
SALV, nvdr.) altijd mee aan de slag en het 
geeft een meerwaarde aan beslissingen en 
aan het beleid dat wordt gevoerd.

joKe sCHauVliege 
Vlaams minister Van omgeVing,  

natuur en landBouw 
op Het salV-eVent

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-08_Beleidsbrief2017.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_2016-08_Beleidsbrief2017.pdf
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Kennisopbouw met de botten aan

De wereld, ook die van de landbouw en de 
visserij, staat niet stil. Het SALV-secretariaat 
investeert heel wat tijd in kennisopbouw, 
een investering die zichzelf terugverdient 
bij het schrijven van adviezen. En, u kan er 
zich iets bij voorstellen, landbouw en visserij 
spelen zich niet in Brussel af. Het secretari-
aat trekt dus regelmatig de botten aan.

Het secretariaat bouwt zijn kennis op aan 
de hand van:
• literatuur en vaktijdschriften
• studiedagen en veldbezoeken
• opleidingen. In 2016 organiseerde 

de SERV diverse opleidingen voor zijn 
personeel

• zijn netwerk. 
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Parlementsleden ontmoeten de Technische Werkcommissie Visserij

In februari publiceerde de SALV een 
toekomstverkenning voor de Vlaamse 
visserij (zie februari). De minister kreeg in 
het Vlaams Parlement verschillende vragen 
naar aanleiding van dit werkstuk. In de 
nasleep van deze bespreking organiseerde 
de Commissie Landbouw, Visserij en Plat-
telandsbeleid een tweedaags werkbezoek 
aan de visserij- en aquacultuursector.

Op 27 september 2016 stond een ont-

moeting met de Technische Werkcommissie 
Visserij op het programma. Emiel Brouc-
kaert, voorzitter van de TWV stelde de 
werkcommissie voor. Aansluitend gaf Dirk 
Van Guyze toelichting over het kennisdo-
cument. Na de toelichting wisselden de 
commissieleden, de vertegenwoordiger van 
de minister en de leden van de TWV van 
gedachten. Het werkbezoek werd afgeslo-
ten met een broodjeslunch. Uiteraard met 
visserijproducten van bij ons.

De neuzen van de commissieleden staan 
in dezelfde richting. De commissie heeft 
begrepen dat de aanlandingsplicht een 
urgent probleem vormt.

saBine Vermeulen 
Vlaams VolKsVertegenwoordiger
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De nieuwe samenstelling van de SALV / herverkiezing voorzitter en ondervoorzitter
Het SALV-decreet bepaalt dat de raads-
leden door de Vlaamse Regering worden 
aangeduid voor een periode van 4 jaar. 
De SALV werd voor het eerst samengesteld 
op 12 oktober 2008 en bijgevolg was in 
2016 een nieuwe samenstelling aan de 
orde.

De organisaties, zoals bepaald in het 
SALV-besluit, dragen hun kandidaat-effec-
tieve leden en kandidaat-plaatsvervan-
gende leden voor. De Vlaamse Regering 
bekrachtigt deze voordrachten in een 
besluit van de Vlaamse Regering.

Van zodra de raad opnieuw samengesteld 
is, moet de SALV ook een voorzitter en 
ondervoorzitter verkiezen. Op 28 oktober 
verkoos de raad Hendrik Vandamme en 
Chris Coenegrachts unaniem tot voorzitter 
en ondervoorzitter.

Ik dank de raadsleden voor het gestelde 
vertrouwen. Ik hoop om met de SALV zo 
breed mogelijk gedragen adviezen te mo-
gen uitsturen.

HendriK Vandamme 
VoorZitter salV

Van links naar rechts: Els De Cock (ABS), 
Jan Velghe (BV OECO), Lieve Vercauteren 
(Bioforum), Veerle Van Der Sypt (Unizo), 
Gert Van Thillo (Fedagrim), Iris Penninckx 
(Boerenbond), Wannes Keulemans (plat-
form voor landbouwonderzoek), Chris Coe-
negrachts (ondervoorzitter, Boerenbond), 
Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen), Geert 
Van Bever (landbouwonderwijs), Koen 

Carels (secretaris), Joris Aertsens (Vrede-
seilanden), Henrik Vandamme (voorzitter, 
ABS), Giel Boey (Groene Kring), Dirk Van 
Guyze (beleidsmedewerker), Kris Van 
Nieuwenhove (beleidsmedewerker), Rita 
Demaré (VBT), Liesbeth Verheyen (Bemefa), 
Georges Van Keerberghen (Boerenbond), 
Freek Verdonckt (Natuurpunt), Danny  
Vandebeeck (VAC)
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Advies. Betere regelgeving

Minister-president Geert Bourgeois vroeg 
aan de SERV om aanbevelingen te formu-
leren rond het verlagen van de regeldruk, 
verdere administratieve vereenvoudiging 
en verbetering van de praktische toe-
pasbaarheid van Vlaamse (en Europese) 
regelgeving. In de adviesvraag stond “Het 
staat de SERV hierbij vrij om andere stra-
tegische adviesraden te betrekken bij de 
opmaak van dit advies.”

De SALV presenteert 10 aanbevelingen voor vereenvoudiging van regelgeving:
1. Werk aan een doorgedreven communicatiebeleid.
2. Zorg voor een eenvoudige dienstverlening.
3. Coördineer overheidscontroles beter.
4. Informeer tijdig over de resultaten van de controles.
5. Bouw het systeem van bezwaren en beroepen correct uit.
6. Hou rekening met de noden van jonge landbouwers.
7. Zorg dat de EU aandacht besteedt aan vereenvoudiging en de toepasbaarheid 

van regelgeving in de lidstaten.
8. Besteed aandacht aan praktijkkennis bij ambtenaren en politici.
9. Werk met een open vizier.
10. Vermijd overregulering en coördineer de wetgeving.

Minister, onderschrijft u deze tien aanbe-
velingen die door de SALV werden gefor-
muleerd? Op welke wijze zult u in deze 
legislatuur verder rekening houden met de 
aanbevelingen van de SALV? Welke concre-
te maatregelen zitten al in de pijplijn?

jos de meyer 
Vlaams VolKsVertegenwoordiger

De SALV volgde het SERV-advieswerk op 
en bracht daarnaast een complementair 
advies uit om de specifieke invalshoek van-
uit landbouw, tuinbouw en visserij concreter 
in beeld te brengen. 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20161028_betereregelgeving_DEF.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20161028_betereregelgeving_DEF.pdf
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grote impact op het beleidsproces

matige impact op het beleidsproces

(bijna) geen impact op het beleidsproces

(momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces
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impact adviezen

samenwerking met SAR consensus initiatief

Het jaar in cijfers

bekijk de uitgebreide tabel

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20170127_impactadviezen2016.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20170127_impactadviezen2016.pdf
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