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Beste lezer,

Voor u ligt het zesde jaarverslag van de SALV. 2014 was een jaar waarin de SALV 25
adviezen publiceerde, een evenement organiseerde op de Hooibeekhoeve in Geel en een
Youtube-film maakte over zijn eigen werking. Bovendien werd met het aantreden van de
nieuwe Vlaamse Regering duidelijk dat de SALV administratief ingebed zal worden bij de
SERV.

In 2014 publiceerde de Raad 25 adviezen. Een groot aantal adviezen had betrekking op
de voorbereidingen van de implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in
Vlaanderen. Ook dit jaar koos de Raad er voor om een aantal adviezen in samenwerking
met andere adviesraden, voornamelijk de Minaraad en de SERV, te geven. Samenwerking
loont: het draagvlak vergroot en de inspanningen worden verdeeld over de verschillende
secretariaten.

Na zes jaar kan gezegd worden dat de SALV er staat: maturiteit en de gans eigen look &
feel geven hier blijk van. Resultaatgericht werken, ondersteund door een continu streven
naar innovatie ligt hiervan aan de basis.  Dat uit zich in de communicatie en de manier
van werken van SALV en zijn secretariaat. De SALV zet sterk in op zijn nieuwsbrief en het gebruik van sociale media. Daarnaast
publiceert de SALV regelmatig vernieuwende producten zoals een film over de eigen werking of de brochure, ‘de SALV in schema’s en
cijfers’, naar aanleiding van de ontmoeting met de commissie Landbouw en de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement op 11
februari 2015. Het driekoppige secretariaat is flexibel en efficiënt inzetbaar voor de SALV door plaats- en tijdsonafhankelijk te werken,
interesse voor en aanwezigheid op het terrein, en niet enkel in de Brusselse kantoren, en het gebruik van moderne technologie op
maat.

Dé uitdaging voor 2015 is de administratieve inbedding in de SERV. De voorbereidende gesprekken lopen en de Raad is er van
overtuigd dat deze inbedding de kwaliteit van het werk van de SALV nog kan verhogen en dat de vernieuwing die de SALV realiseerde
ook voor de SERV een meerwaarde zal betekenen.

Veel leesplezier

Piet Vanthemsche
voorzitter Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
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Situering en samenstelling

Situering
De SALV is de strategische adviesraad van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Hier kan u meer lezen over de plaats van de
SALV binnen de Vlaamse overheid.

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij kwam in 2014 acht keer samen met een gemiddelde aanwezigheid van 79%.

Technische Werkcommissie Visserij
De Technische Werkcommissie Visserij behandelt de visserij-adviezen van de SALV. De TWV kwam in 2014 zes keer samen in de
vergaderzaal van ILVO-Visserij te Oostende of bij de Rederscentrale in Zeebrugge.

SALV-bureau
Het SALV-bureau is het dagelijks bestuur van de SALV en bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter en de secretaris.

SALV-mandaten
De SALV vaardigt raadsleden, experten en secretariaatsmedewerkers af in verschillende instanties. Hier vindt u een volledig
overzicht.
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Werking
Communicatie
De SALV hield dezelfde koers aan wat betreft communicatie: regelmatige nieuwsbrieven, communicatie via sociale media en een
netwerkevent.

Personeel
Het secretariaat van de SALV bestaat uit 3 medewerkers. Zoals de voorgaande jaren bleven deze medewerkers op de hoogte van
de landbouw- en visserijsector via bedrijfsbezoeken en studiedagen.

Begroting en financiën
Ook in 2013 werd er geïnvesteerd met het oog op een betere en efficiëntere werking van het secretariaat.

Informatica
De SALV heeft voor zijn IT een overeenkomst met de IT van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. In 2014 besteedde ALV-IT
25 mensdagen aan de IT van de SALV.

Adviesproces
Bekijk hier hoe er advies gevraagd kan worden en welke stappen de adviesvraag vervolgens doorloopt.
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Adviezen
Inleiding

Indicatoren

Trends 2008-2014

Adviezen 2014

Inleiding

In 2014 verstrekte de SALV 25 adviezen, waarvan er één betrekking had op zowel landbouw als visserij en twee over specifiek visserij-
gerelateerde materie. De Raad bracht twintig adviezen uit in het kader van de verplichte adviesvraag, drie op verzoek en twee op
eigen initiatief.

In het decreet tot regeling van strategische adviesraden is bepaald dat de adviesraden onderling kunnen samenwerken en een
gemeenschappelijk advies kunnen uitbrengen. De SALV heeft in 2014 zestien adviezen gezamenlijk met andere adviesraden
uitgebracht. Negen hiervan waren in samenwerking met de Minaraad, zes in samenwerking met Minaraad en SERV en één in
samenwerking met alle strategische adviesraden.

Vijf adviezen werden niet in consensus goedgekeurd door de Raad. Hiervan werd in drie adviezen een vork of minderheidsstandpunt
opgenomen, in twee adviezen was er een onthouding van één of meerdere organisaties.

Indicatoren

De Raad maakte een inschatting van de impact van zijn adviezen. Van vier adviezen heeft de SALV momenteel nog geen zicht op het
lopende proces. De SALV evalueerde bijgevolg de impact van de 21 overige adviezen.  Dertien adviezen kenden een zeer grote impact.
Bij vier adviezen was er een matige impact. Tenslotte stelde de Raad vast dat er met vier adviezen geen rekening werd gehouden.

impact adviezen SALV 2014

Trends 2008-2014

In de brochure 'De SALV in schema's en cijfers' kan u een overzicht terugvinden van de evolutie in aantal adviezen in de periode
2008-2014:

Totstandkoming van SALV-adviezen in cijfers;

Adviezen volgens thema;

Adviezen volgens moment van advies;

Adviezen volgens voorwerp van advies;

Samenwerking tussen adviesraden;
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Consensus.

top

Adviezen 2014
19/12/2014 - advies: de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
05/12/2014 - Advies: wijzigingen aan het jachtdecreet
21/11/2014 - Advies: actieplan biomassa(rest)stromen
24/10/2014 - Advies productie en etikettering biologische producten
26/09/2014 - advies over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
23/06/2014 - Advies over het besluit complexe projecten
27/06/2014 - advies over European Innovation Partnerships
27/06/2014 - Advies over het fonds voor scheepsjongeren
27/06/2014 - Advies over de handhaving van het landbouw- en visserijbeleid
16/06/2014 - Advies over beheerovereenkomsten (PDPO III)
16/06/2014 - Briefadvies over steun aan investeringen en overname in de landbouw (PDPO III)
10/06/2014 - Briefadvies over het verlenen van subsidies aan de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen (PDPO III)
10/06/2014 - Briefadvies over het verlenen van subsidies van boslandbouwsystemen
10/06/2014 - advies ontwerp besluit pijler 1
25/04/2014 - advies over het federaal adapatieplan
25/04/2014 - voorontwerp besluit natuurbeheerplannen
25/04/2014 - Advies over de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming
10/04/2014 - Advies ontwerpbesluit landinrichting
04/04/2014 - Advies Operationeel Programma 2014-2020 (EFMZV)
21/03/2014 - Advies over het stopzetten van chirurgische castratie bij biggen tegen 2018
12/03/2014 - Briefadvies betreffende heffingen, contractuele bepalingen en samenwerking in de sector melk en zuivel
31/01/2014 - Advies over de wijzigingen van de randvoorwaarden voor erosie
21/02/2014 / 28/02/2014 - Adviezen over de VLAREM-trein 2013
24/01/2014 - Gezamenlijk advies over Vlarem III

top
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Elk jaar publiceert de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij een jaarverslag. U kan de jaarverslagen via onderstaande
links downloaden of bestellen.   

  
jaarverslag 2011  jaarverslag 2010     jaarverslag 2009

  
jaarverslag 2012      jaarverslag 2013   
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Samenstelling

Ellipsgebouw (Blok B+1), Koning Albert II laan 35, bus 39
1030 Brussel
Fax: +32(0)2 552 79 81
Ondernemingsnr: 0809.759.364

 SALV-secretariaat:

Koen Carels 
Secretaris
E-mail: koen.carels@lv.vlaanderen.be

Tel: +32(0)2 552 79 90
@koencarels

Dirk Van Guyze 
Beleidsmedewerker adviesverlening
E-mail: dirk.vanguyze@lv.vlaanderen.be

Tel: +32(0)2 552 79 82
@dirguy

Kris Van Nieuwenhove
Beleidsmedewerker adviesverlening 
E-mail: kris.vannieuwenhove@lv.vlaanderen.be 

Tel: +32(0)2 552 79 84
@krisvnieuw

 

Coördinatie en eindredactie

Kris Van Nieuwenhove
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Stefan Gheysen (ALV-IT), Kris Van Nieuwenhove

Verantwoordelijke uitgever

Piet Vanthemsche, voorzitter Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Vermenigvuldiging en/of overname zijn toegestaan mits bronvermelding.

De SALV doet haar best om alle informatie, webpagina’s en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken.
Indien u echter problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u daarbij graag helpen.
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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert 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 SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van
het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. 

Advies over de
oppervlaktewaterkwantiteitsdoelstellingen

03/11/2015

De Vlaamse Regering vroeg de SERV en Minaraad om advies over het besluit
beheerdoelstellingen voor oppervlaktewaterkwantiteit. De SALV sloot zich, gezien
de voorgaande gemeenschappelijke adviezen over waterbeleid, op eigen initiatief aan bij
deze adviesprocedure.

De adviesraden verwelkomen iedere verdere uitwerking van het
oppervlaktewaterkwantiteitsbeleid en ondersteunen de verankering van deze
doelstellingen in Vlarem II.

De Raden stellen echter vragen bij de timing van dit besluit aangezien: 

de kennis rond oppervlaktewaterkwantiteit nog beperkt is (cfr. advies 2e
waterbeleidsnota);

de stroomgebiedbeheerplannen nog niet definitief goedgekeurd zijn;

de sectoren onvoldoende voorbereid zijn op deze verankering.

De Raden menen dat er onvoldoende betrokkenheid van de belanghebbenden
is geweest, er was enkel overleg met de bevoegde administraties. De Raden herhalen
hierbij hun pleidooi uit het advies over de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen:
"In het algemeen bevelen de Raden aan om de focus en de daarmee gepaarde inzet van
tijd en middelen deels te verplaatsen naar een meer kwalitatief proces [...]. Dat zou
kunnen resulteren in een grotere transparantie, draagvlak en inzicht bij de
belanghebbenden [...]."
 
Tot slot merken de Raden op dat het niet duidelijk is hoe het beschikbare
oppervlaktewater bij tekorten verdeeld zal worden tussen de sectoren.Het besluit
stelt immers slechts subdoelstellingen vast voor vier aspecten, namelijk waterbeheersing
en veiligheid, scheepvaart, ecologie en watervoorziening.

Klik hier voor het volledige advies 

Nieuwsbrief 

Wilt u graag onze nieuwsbrief
ontvangen? 
Schrijf u dan hier in ! 

E-mail *

Voornaam *

Familienaam *

Bekijk alle nieuwsberichten.

Publicaties

Tweets van @SALVtweet

Home

Adviezen

Activiteiten, jaarverslagen en producten

SALV nieuwsbrief

FAQ

Contact
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Volg de SALV

op de hoogte blijven van de activiteiten van de SALV kan ook via:
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Situering

In principe heeft elk beleidsdomein van de Vlaamse overheid een strategische adviesraad. De SALV is de strategische adviesraad van
het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert 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
SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de
Vlaamse Overheid.

Onderstaande figuur geeft aan hoe de SALV in het beleidsdomein Landbouw en Visserij is ingebed. De SALV streeft naar een nauwe
wisselwerking met minister Joke Schauvliege, haar kabinet en haar administratie.

 

Meer informatie over de werking van de SALV kan u terugvinden in volgende documenten:

01/02/2015 - De SALV in cijfers en schema's.

27/06/2014 - Hoe werkt de SALV? (film)

13/02/2014 - Over belangenverdediging en de zoektocht naar het compromis (copyright Boer&Tuinder)

Het stroomschema op de website van Bestuurzaken geeft aan hoe beslissingen van de Vlaamse Regering verlopen en welke rol de
strategische adviesraden hierin vervullen.
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Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
Algemeen

Samenstelling

Aanwezigheden

Clusters

Algemeen

De SALV telt twintig stemgerechtigde raadsleden en twintig plaatsvervangers die door de Vlaamse Regering benoemd worden voor een
periode van vier jaar. De ledenorganisaties werden bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008. De eerste
effectieve aanwijzing van leden werd geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008. Op 12 oktober 2012
werd de SALV voor de tweede keer samengesteld.

Samenstelling

Elke organisatie heeft één stem in de Raad, met uitzondering van Boerenbond (drie zetels) en het Algemeen Boerensyndicaat (twee
zetels).

De leden van de SALV droegen de heer Piet Vanthemsche voor als voorzitter, de Vlaamse Regering bekrachtigde deze voordracht. De
Raad verkoos de heer Hendrik Vandamme als ondervoorzitter. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur
van de SALV (het SALV-bureau).

Organisatie Effectief lid Plaatsvervangend lid
Boerenbond (BB) Piet Vanthemsche Sonja De Becker

Iris Penninckx Rianne Van Tilburg
Chris Coenegrachts Georges Van Keerberghen

Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Hendrik Vandamme Luc Van Dommelen
Els De Cock Nancy Capiau

Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) Danny Vandebeeck Koen Van den Noortgate
Koepelorganisatie voor biologische
landbouw en voeding (BioForum
Vlaanderen vzw)

 
Kurt Sannen

 
Lieve Vercauteren

Groene Kring Marijke Jordens Lucas Van Dessel
KVLV-Agra Els Morlion Karolien Adriaensen
Vertegenwoordiging van de
visserijsector (Rederscentrale cv)

Emiel Brouckaert Céline Van den bosch

Vredeseilanden Gert Engelen Joris Aertsens
Bond Beter Leefmilieu (BBL) en
Natuurpunt

Annelore Nys Freek Verdonckt

Belgische Federatie van de uitrusting
voor de Landbouw, de Tuinbouw, de
Veeteelt en de Tuin, v.z.w. (Fedagrim)

Gert Van Thillo Peter Jaeken

Belgische mengvoederfabrikanten
(Bemefa)

Liesbeth Verheyen Yvan Dejaegher

Federatie voedingsindustrie (Fevia
Vlaanderen)

Claire Bosch Chris Moris
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Unie van Zelfstandige Ondernemers
(Unizo)

Veerle Van Der Sypt Romain Cools

Verbond Belgische
Tuinbouwcoöperaties (VBT)

Philippe Appeltans Rita Demaré

Platform voor Landbouwonderzoek Wannes Keulemans Guido Van Huylenbroeck
Vertegenwoordiging van het
Landbouwonderwijs

Guido Coeck Geert Van Bever

Onderzoeks- en Informatiecentrum van
de Verbruikersorganisaties (OIVO)

 Jan Velghe -

Samenstelling van de SALV op 31/12/2014.

top
Aanwezigheden

De maandelijkse vergaderingen van de SALV worden druk bijgewoond door de vertegenwoordigers van de ledenorganisaties. Waar het
aanwezigheidspercentage in 2009 rond de 60% zat, steeg het gedurende de voorbije jaren tot bijna 80% in 2014.

Bijzonder is dat de SALV niet enkel samengesteld is uit personeelsleden van de ledenorganisaties, maar ook enkele landbouwers onder
zijn raadsleden telt. Ook deze landbouwers wonen, ondanks vaak drukke landbouwwerkzaamheden, zeer regelmatig de zittingen bij.

Bekijk hier de tabel met aanwezigheden.

top

SALV-zitting in aanwezigheid van Ann De Greef en Michel Vandenbosch (GAIA).

Clusters

De raadsleden kunnen onderverdeeld worden in vijf clusters.

Cluster één bevat de vertegenwoordigers van de algemene landbouworganisaties (de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat vzw
en het Vlaams Agrarisch Centrum vzw), de biologische productie (Bioforum Vlaanderen vzw), de jongerenlandbouworganisaties
(Groene Kring), de Rederscentrale en de vertegenwoordiger van de vrouwenverenigingen (KVLV-Agra). Deze cluster omvat 10 van de
20 raadsleden.

Een tweede cluster omvat de NGO’s. In de Raad zetelen hiervan 2 vertegenwoordigers, met name één vertegenwoordiger voor de
derdewereldorganisaties, voorgedragen door Vredeseilanden vzw en één vertegenwoordiger voor de leefmilieuorganisaties die in de
Minaraad zetelen, gezamenlijk door Bond Beter Leefmilieu vzw en Natuurpunt vzw voorgedragen.

Een derde cluster, de toelevering, verwerking, handel en distributie omvat in totaal 5 leden, namelijk 2 vertegenwoordigers voor de
toeleveringssector (voorgedragen door Fedagrim en Bemefa), 2 vertegenwoordigers voor de verwerking (voorgedragen door Fevia
Vlaanderen en Unizo) en 1 namens de handel en distributie (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties).

Een vierde cluster omvat 2 raadsleden, met name de vertegenwoordiger van het landbouwonderzoek, voorgedragen door het Platform
voor Landbouwonderzoek en de vertegenwoordiger van het landbouwonderwijs, gezamenlijk voorgedragen door het
Gemeenschapsonderwijs, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw, Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse

http://www.salv.be/docs/jaarverslag2014/bekijk-hier-de-tabel-met-aanwezigheden-.pdf?sfvrsn=0
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Gemeenschap vzw, Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw en het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.

Tenslotte zetelt in de Raad één vertegenwoordiger van de verbruikersorganisaties, voorgedragen door het Onderzoeks- en
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, stichting van openbaar nut (OIVO).

top
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Technische Werkcommissie Visserij
algemeen

samenstelling

clusters

Algemeen
Visserijmaterie wordt behandeld in de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV. De afspraak binnen de SALV is dat de
in de TWV uitgewerkte ontwerpadviezen door de SALV worden overgenomen en worden bekrachtigd als SALV-advies.

Samenstelling

De TWV telt 17 stemgerechtigde leden en 17 plaatsvervangers die door de Vlaamse Regering benoemd worden. De Vlaamse Regering
bepaalde welke organisaties in deze werkcommissie kunnen zetelen en hoe ze wordt samengesteld.

Elke organisatie heeft één stem in de TWV, met uitzondering van de Rederscentrale (zes zetels) en de Vlaamse Visveiling (twee
zetels).

De leden van de TWV droegen de heer Emiel Brouckaert  voor als voorzitter, de SALV bekrachtigde deze voordracht.

De werkcommissie kwam in 2014 zes maal samen in Oostende of Zeebrugge.

Organisatie Effectief lid Plaatsvervangend lid
Rederscentrale c.v. Emiel Brouckaert

(voorzitter)
Céline Van den bosch

Geert De Groote Rudy Neyts
Karel Ackx Sander Meyns
Dirk Degrendele Emiel Utterwulghe
Urbain Wintein Louis Vantorre
Marina Lepeire-Nollet Dany Vlietinck

Stichting voor Duurzame
Visserijontwikkeling vzw (SDVO)

Ivan Victor Luc Corbisier

Algemeen Christelijk Vakverbond
(ACV)

Michiel Claes Christine De Smedt

Algemeen Belgisch Vakverbond
(ABVV)

Ginette Dumarey Birger Victor

Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden (ACLVB)

Nathalie Vantorre Marie-Christine Hubrechsen

Nationale Federatie der
Viskleinhandelaars vzw

Willy De Jaegher Katleen Vermeulen

Groepering der Visnijverheden - -
Vlaamse Visveiling nv Johan Van de Steene Kristof Schillewaert

Sven Van Acker Stijn Vanoverbeke
Nieuwpoortse Visveiling Kris Vandecasteele -
Maritiem Instituut Jan Denys Johan Gehesquière
Milieubeweging Krien Hansen Franck Hollander

top
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Vergadering van de Technische Werkcommissie Visserij in aanwezigheid van Annie Cool (kabinet minister Schauvliege).

Clusters

top
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SALV-bureau
SALV-bureau
Het SALV-bureau, samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris, bepaalt de agenda van de Raadszittingen, volgt
de werkgroepen en de groepsprocessen op, mandateert het secretariaat en neemt organisatorische beslissingen. Het tijdstip waarop
het bureau samenkomt is afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, maar er wordt gestreefd naar een maandelijkse vergadering.
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SALV-mandaten
Raadsleden, experten uit de organisaties van de raadsleden of het secretariaat vertegenwoordigen de SALV in verschillende instanties
op gewestelijk niveau, namelijk de stuurgroep landbouwrapport, het ILVO, de commissie co-existentie en het toezichtscomité PDPO
III. Daarnaast vaardigt de SALV vertegenwoordigers af in meer gebiedsgerichte comités, namelijk de bekkenraden, de
beoordelingscommissie landbouwnabestemming, de procoro en de natuurinrichtingscommissies.

Bekijk hier een overzicht van de verschillende mandaten.
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Communicatie
De SALV heeft een eigen look & feel

Website en elektronisch bestelloket

Sociale media en nieuwsbrief

Het SALV-evenement

Vlaams Parlement

Foto's

De SALV heeft een eigen look & feel

Met een eigen logo maakt de SALV duidelijk waar hij voor staat: groene ‘blaadjes’ voor landbouw en blauwe ‘vissen’ voor visserij. In
het centrum ontmoeten de blaadjes en vissen elkaar: de SALV is een plek waar belanghebbenden elkaar ontmoeten en van gedachten
wisselen.

De SALV tracht in zijn publicaties ook authentieke foto’s te gebruiken van de Vlaamse landbouw- en visserijsector of van zijn eigen
werking. Vaak worden deze foto’s door de medewerkers zelf gemaakt, ze geven dus echt weer hoe de SALV de wereld ziet.

De SALV trekt zijn look & feel door in nieuwsbrieven, adviezen en zijn website, maar laat zijn eigenzinnige kijk ook blijken via andere
media. De SALV is bijvoorbeeld te vinden op Twitter, organiseert een jaarlijks evenement voor sleutelpersonen uit de landbouw- en
visserijsector, maakte een film over zijn werking en tracht regelmatig verfrissende publicaties (bv. brochure '100 adviezen') te maken.
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Website en elektronisch bestelloket

De website van de SALV fungeert als portaal naar alle informatie over de SALV. Van op www.salv.be wordt ook doorverwezen naar de
andere communicatiekanalen van de SALV: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, de bibliotheek van de Vlaamse overheid, …

De SALV publiceert zijn adviezen op de website van de bibliotheek van de Vlaamse overheid (publicaties.vlaanderen.be). Deze
overzichtelijke website laat toe om te zoeken in adviezen, verstuurt wekelijks een nieuwsbrief met nieuwe publicaties en zorgt voor een
aantrekkelijke leesinterface.

top

Sociale media en nieuwsbrief

De SALV kiest er voor om zijn adviezen op ruime schaal bekend te maken. Daarom kiest de SALV voor diverse communicatiekanalen.

De nieuwsbrief wordt, telkens wanneer er een nieuw advies gepubliceerd wordt, verstuurd naar meer dan 1000 contacten. In 2014
vertrokken er 31 nieuwsbrieven. De webapplicatie Mailchimp zorgt voor een efficiënte registratie van abonnees, een mooie lay-out en
eenvoudige verzending.

Daarnaast zet de SALV ook in op sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Door gebruik te maken van Mailchimp worden
nieuwe nieuwsbrieven ook automatisch verspreid op Twitter en Facebook. 

top

Het SALV-evenement

Jaarlijks nodigt de SALV sleutelpersonen uit het brede werkveld van landbouw en visserij uit op een netwerkevenement.
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De SALV organiseert dit evenement steeds samen met een partner. De voorgaande jaren kwamen PC Kleinfruit, de Vlaamse Visveiling,
ILVO, Inagro en de Hooibeekhoeve aan bod. Tijdens het event krijgen de deelnemers informatie over de SALV en worden ze
getrakteerd op één of meerdere rondleidingen bij de gastheer.

Het evenement kan jaarlijks rekenen op een ruime aanwezigheid van de belanghebbenden. Het vormt dan ook een unieke gelegenheid
voor raadsleden en experten uit de raadsorganisaties, sleutelfiguren uit de landbouwadministratie, parlementsleden, de minister en
haar kabinet, onderzoekers, etc te ontmoeten in een landbouw- of visserijcontext.

In 2014 was de SALV welkom op de Hooibeekhoeve in Geel. Secretaris Koen Carels verwelkomde de genodigden en stelde hen meteen
een nieuwe film over de werking van de SALV voor. Nadien nam voorzitter Piet Vanthemsche het woord. De voorzitter vertelde dat de
SALV recent zijn 100ste advies uit bracht. Ter gelegenheid daarvan maakte de Raad een pocketbrochure die alle genodigden ook mee
krijgen. Na de voorzitter kwamen Wim Stoop (departement Landbouw en Visserij), Ludwig Caluwé (gedeputeerde landbouw provincie
Antwerpen) en Ilse Van Den Broeck (directeur Hooibeekhoeve) aan het woord. Ilse Van Den Broeck leidde het plaatsbezoek in, de
bezoekers maakten kennis met het maïsonderzoek, het graslandonderzoek, de melkveestal, de jongveestal, landschapsintegratie,
landbouweducatie en kringlopen op het landbouwbedrijf. Het event werd afgesloten met een receptie.

Vilt publiceerde een artikel over het vijfde SALV-event: Landbouwadviesraad reflecteert over zijn werk en impact.
Het filmpje, de brochure, het jaarverslag en enkele foto's vindt u op deze pagina.
Bekijk alle foto's van het event op Flickr.

top

Vlaams Parlement
De SALV werd op 15 en 22 februari 2014 uitgenodigd door de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid voor hoorzittingen
omtrent het groenboek zesde staatshervorming. Voorzitter Piet Vanthemsche en secretaris Koen Carels gaven toelichting bij het advies
van de SALV over dit groenboek. Het volledige verslag van deze hoorzittingen is te raadplegen op de website van het Vlaams
Parlement.

Foto's
top
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Personeel
Personeelsbestand en -statuut

Het werkterrein van de SALV

Mobiliteit

Foto's

Personeelsbestand en -statuut

Het personeelsbestand van de SALV bestond in 2014 uit 3 voltijdse medewerkers, namelijk een secretaris en twee beleidsmedewerkers.

Het voorziene geleidelijke groeipad, zoals dat op 25 september 2009 op het kabinet van de minister-president in aanwezigheid van
kabinetschef Joris Relaes, secretaris-generaal Jules Van Liefferinge, SALV-ondervoorzitter Hendrik Vandamme, SALV-voorzitter Piet
Vanthemsche en SALV-secretaris Koen Carels voor de SALV werd opgemaakt, kon echter niet worden nagekomen.  Immers, de
bedoeling was dat het SALV-secretariaat in 2014 uit 4 personeelsleden zou bestaan. Versterking van het SALV-secretariaat conform het
afgesproken kader blijft dus een aandachtspunt. 

Voor personeelsmatige aangelegenheden doet het SALV-secretariaat een beroep op het dienstencentrum LV waarmee in 2013 een
overeenkomst werd gesloten.  Door voor administratieve handelingen (beheer personeelsdossiers en loongerelateerde betalingen) een
beroep te doen op deze gespecialiseerde dienst, konden duidelijke efficiëntiewinsten geboekt worden.

Bovendien is het zo dat de personeelsleden van het SALV-secretariaat evenzeer als de ambtenaren van de departementen en de
agentschappen van de verschillende diensten van de Vlaamse overheid onder het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) ressorteren. 
Hetzelfde statuut is een belangrijk element in het realiseren van schaalgrootte en de mogelijkheden tot efficiëntiewinsten.

top
Het werkterrein van de SALV

De SALV beschikt momenteel over een goed uitgerust kantoor in het Ellipsgebouw. Dit kantoor is, naast een goede werkomgeving voor
het personeel, dankzij zijn ligging in de nabijheid van de landbouw- en visserijadministratie een ideale plaats voor overleg met
ambtenaren van het departement en raadseleden die ook regelmatig te gast zijn bij de administratie.

De personeelsleden van de SALV werken ook regelmatig op verplaatsing, bijvoorbeeld bij gezamelijke adviezen met andere adviesraden
of bij vergaderingen van de Technische Werkcommissie Visserij die steeds in Oostende plaatsvinden. Daarnaast biedt de SALV zijn
medewerkers de mogelijkheid om regelmatig te telewerken. Om op alle verschillende locaties te kunnen werken beschikt het personeel
over een laptop en smartphone.

Het secretariaat van de SALV besteedt veel aandacht aan de kennis van de sector en de praktijk. Daarom neemt het personeel
regelmatig deel aan studiedagen, demoprojecten, bedrijfsbezoeken en dergelijke. In 2014 nam collega Dirk Van Guyze zelfs deel aan de
boomkorsurvey van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek om kennis te maken met de visserij. Op die manier vergaart het
secretariaat de nodige kennis, die later wordt ingezet voor de adviesdossiers.

Naast landbouw- en visserijgerichte kennis volgt het secretariaatspersoneel ook regelmatig opleidingen om de eigen competenties te
verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen snellezen, strategische adviesrapporten schrijven, werken met MS Excel, sociale
media, boekhouden, etc.
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Voor verplaatsingen van en naar Brussel maakt het personeel hoofdzakelijk gebruik van de trein in combinatie met de fiets. Voor
dienstverplaatsingen worden gekozen voor een slimme mix van vervoersmiddelen. De SALV gebruikt onder andere:

de trein;

de fiets. De SALV kan gebruik maken van de 'gele fietsen' die door de Vlaamse overheid ter beschikking worden gesteld in het
Ellipsgebouw. Daarnaast heeft de SALV ook een abonnement bij Blue Bike voor zijn personeelsleden;

de auto. Landbouwlocaties zijn vaak moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wanneer de auto gebruikt wordt, wordt
maximaal ingezet op carpooling;

de metro en de tram bij verplaatsingen in Brussel.

top
Foto's
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Begroting en financiën

De balans en de resultatenrekening uit de jaarrekening 2014 werden op de SALV-zitting van 27 maart 2015 goedgekeurd.

De jaarrekening 2014 werd voorbereid in samenspraak met de SALV-boekhouder en werd op 30 maart 2015, conform het Besluit van
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende de geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de
Vlaamse openbare instellingen, via elektronische weg overgemaakt aan het departement Financiën en Begroting, Afdeling Jaarrekening
en Certifiëring.

Belangrijk is te melden dat de middelen van de SALV zeer beperkt zijn: 85% van de middelen gaat naar de loon en loongerelateerde
betalingen van de personeelsleden.  

De SALV heeft sinds 2009 systematisch gewerkt aan het creëren van een eigen ‘look & feel’.  Deze look & feel komt tot uiting in de
communicatie van de SALV, maar ook in de manier van werken. Met de resterende 15% van de middelen wordt dus voorzien in de
werkingskosten van de SALV, zodat flexibel en efficiënt kan gewerkt worden. Dit houdt onder andere in: IT-ondersteuning, aankoop
van vakliteratuur, kennisopbouw en netwerken in het vakgebied,… 

Tabel: kost van de look & feel van de SALV

 Communicatie  SALV-event & specifieke communicatie  EUR 5 000 

 Kennisopbouw  Tijdschriften, vakliteratuur en databanken  EUR 8 000

 Kennisopbouw  'de laarzen aan' en netwerken  EUR 4 000

 Manier van werken  flexibel en efficiënt  EUR 7 000

 Totaal   EUR 24 000

In 2014 bedroeg het overgedragen saldo 158 823 euro, wat de SALV beschouwt als zijn reserve.
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Informatica

Inzake IT maakt de SALV gebruik van de dienstverlening aangeboden door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ICT-ALV). De
dienstverlening vormt steeds een vaste kost van:

17 mensdagen voor het dagelijks beheer (dagelijks beheer van de SALV-infrastructuur);

8 mensdagen voor de helpdesk dienstverlening.

In totaal bedroeg de IT-kost voor 25 mensdagen 12 342,36 euro.

In 2014 implementeerde het SALV-secretariaat, met de hulp van ICT-ALV, Dropbox for Business. Dankzij dit product van Dropbox kan
het secretariaat zijn bestanden permanent (dus ook offline) raadplegen op verschillende toestellen, zoals de desktops en de laptops,
maar ook op smartphones en tablets. Ook voor de communicatie met raads- en werkcommissieleden biedt Dropbox for Business
voordelen. Accidenteel verwijderen van documenten werd bijvoorbeeld onmogelijk gemaakt. Tenslotte heeft Dropbox for Business ook
een hogere beveiliging dan de gratis variant.

De nabijheid van de ICT-ALV dienstleverancier (ook in Ellipsgebouw) gecombineerd met een “hands on” dienstverleningsmodel (onder
andere de klantvriendelijke helpdesk) vanuit ALV-IT en het beschikken over eigen SALV servers die beheerd worden in het geheel van
alle ALV-servers, resulteren in een optimale en efficiënte dienstverlening. Belangrijk is daarbij het aangeboden maatwerk zodat voor
SALV specifieke tools mogelijk zijn: Dropbox, Fikket, Mailchimp en ondersteuning en integratie sociale media (Facebook, Linkedin,
Twitter, ...).
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Adviesvragen - procedure - werkwijze
Waarover advies vragen?

Wanneer advies vragen en adviestermijn?

Hoe advies vragen?

Hoe komt een advies tot stand?

Hoe wordt een advies gepubliceerd?
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Waarover advies vragen?

Het is de opdracht van de SALV om uit eigen beweging of op verzoek advies uit te brengen over het Vlaamse land-, tuinbouw, 
visserij- en plattelandsbeleid in de brede zin van het woord. Er kunnen drie categorieën adviezen worden onderscheiden:

Adviezen in het kader van de verplichte advisering

De Vlaamse Regering is binnen het hierboven geschetste taakgebied verplicht advies te vragen aan de SALV over voorontwerpen van
decreet en over ontwerpbesluiten met een strategisch karakter. Wanneer heeft een ontwerpbesluit een strategisch karakter? Dit wordt
geval per geval beoordeeld door de Vlaamse Regering.

Adviezen op verzoek of op suggestie

In principe kunnen alle Vlaamse beleidsactoren en beleidsverantwoordelijken advies vragen of suggereren aan de SALV. Op basis van
het werkprogramma en de beschikbare middelen en tijd kan de SALV beslissen hierop in te gaan.

Adviezen op initiatief van de SALV

Op basis van verwachtingen van de leden van de Raad formuleert de SALV ook op eigen initiatief adviezen. Zo brengt hij actuele
thema’s onder de aandacht van de beleidsmakers of geeft SALV zijn visie op maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven in andere
beleidsdomeinen die de landbouw en visserij beïnvloeden. 
De SALV kan dus indien hij dat beslist steeds reageren op beleidsteksten waarover hij niet om advies werd gevraagd (bijvoorbeeld
witboeken, beleidsbrieven, onderzoeksrapporten, …).
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Wanneer advies vragen en adviestermijn?
De verplichte adviesvragen worden gevraagd na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. De adviestermijn is in
principe 30 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van de ontvangst van de adviesvraag. In geval van spoed, die met redenen
wordt omkleed, kan de Vlaamse Regering de termijn inkorten zonder dat hij minder dan tien werkdagen mag bedragen.

Maar de SALV wordt uiteraard bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het beleidsproces betrokken, voordat er politieke consensus is
bereikt over het adviesonderwerp, zodat strategische advisering nog zin heeft. Daarom vraagt SALV aan de beleidsactoren om in de
mate van het mogelijke de Raad bij belangrijke strategische beleidsopties (doormiddel van een conceptnota, groen- of witboek, …)
te betrekken voorafgaand aan de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering.

In geval van adviezen op verzoek of op eigen initiatief wordt de adviestermijn onderling overeen gekomen.
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Hoe advies vragen?
Per brief, gericht aan  de voorzitter, met postadres van het SALV-secretariaat.

De documenten waarover advies wordt gevraagd worden digitaal naar het SALV-secretariaat gestuurd.

In de adviesvraag wordt bij voorkeur ook de adviestermijn en de contactpersoon vermeld.
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Hoe komt een advies tot stand?

De adviezen die worden bekrachtigd door de SALV komen tot stand tijdens de vergaderingen van werkcommissies. De SALV heeft een
permanente werkcommissie, namelijk de Technische Werkcommissie Visserij (TWV), die de visserijgerelateerde adviezen uitwerkt. De
overige adviezen komen tot stand in ad hoc werkcommissies die per advies worden opgericht.

De organisaties vertegenwoordigd in de SALV vaardigen één of meerdere personen af om deel te nemen aan de werkcommissie. Indien
een gezamenlijk advies met een andere adviesraad wordt gegeven, vormen de afgevaardigden van de SALV een gezamenlijke
werkcommissie met de leden van de andere adviesraad.

Binnen de werkcommissie wordt door middel van bijenkomsten en of een schriftelijke procedure tot een ontwerpadvies gekomen. Dit
ontwerpadvies wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Ontwerpadviezen die goedgekeurd werden binnen de Technische
Werkcommissie Visserij worden automatisch ook goedgekeurd door de Raad.

Onderstaande figuur toont de rol van de werkcommissies in het tot stand komen van een advies.
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Hoe wordt een advies gepubliceerd?
Adviezen worden steeds per brief bezorgd aan de afzender van de adviesvraag.  De minister bevoegd voor landbouw en visserij
(indien verschillend van de afzender), de voorzitter van het Vlaams Parlement en de voorzitter van de bevoegde commissie in het
Vlaams Parlement ontvangen een kopie.

Het advies wordt ook per elektronische post bezorgd aan de betrokken kabinetsmedewerkers.

Adviezen worden tot slot actief openbaar gemaakt door middel van publicatie op de website, verzending via de nieuwsbrief en via
de sociale media waar de SALV gebruik van maakt (Facebook, Linkedin, Twitter).
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