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Geachte lezer

 

2016 is al een hele tijd begonnen, toch blikt de SALV of de Strategische Adviesraad voor
Landbouw en Visserij graag nog eens terug op zijn werkzaamheden van het afgelopen
jaar.

De SALV gaf in 2015 twintig adviezen. Opvallend daarbij is het relatief hoge aantal
adviezen over de visserij, dat waren er zes. De SALV zette ook zijn samenwerking met de
Minaraad en de SERV voort. De voorgaande jaren gaven deze raden reeds verschillende
gemeenschappelijke adviezen. In 2015 was dat niet anders: in totaal werden zeven
gemeenschappelijke adviezen afgeleverd. De SALV wil de betrokken raden hiervoor
uitdrukkelijk bedanken, want gezamenlijke adviezen verhogen ongetwijfeld het draagvlak.

Voor het jaarlijkse SALV-evenement koos de raad een veelbesproken en heikel
onderwerp: de realisatie van Natura 2000 op het terrein. Onder de titel ‘Met de botten
aan: een kijk op landbouw en natuur’ trokken de SALV en zijn genodigden naar de
Limburgse gemeenten Peer, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode. VILT concludeerde: “Dankzij
het bezoek aan de Vallei van de Abeek weten we nu wat Europese topnatuur is en hoe
herstelbeheer er in de praktijk uitziet. De getuigenis van een landbouwer die zijn
levenswerk dreigt te verliezen omdat zijn bedrijf gelegen is op de rand van een zoekzone
voor natuur liet een diepe indruk na. Het is de verdienste van landbouwadviesraad SALV
dat het netwerkmoment tientallen geïnteresseerden uit hun kantoren haalt om de praktijk
aan den lijve te ervaren.”

Eind 2015 nam de SALV afscheid van Piet Vanthemsche als voorzitter van de raad. Piet
Vanthemsche was van bij het ontstaan van de raad in 2008 voorzitter. Vanuit deze functie
liet hij de SALV groeien tot een belangrijke speler in het landbouw- en visserijbeleid. Van
harte bedankt, Piet. Als nieuwe voorzitter zal ik de goede traditie verder zetten en de
dossiers met open geest en met zorg voor de inbreng van alle SALV-ledenorganisaties
blijven benaderen.

Tot slot was 2015 ook een belangrijk jaar in de organisatie en dagelijkse werking van de
SALV. De voorbereidingen van de administratieve inbedding in de Sociaal Economische
Raad voor Vlaanderen (SERV), zoals ingeschreven in het regeerakkoord, draaiden op volle
toeren. Deze administratieve inbedding is de garantie dat de SALV ook in de toekomst op
een onafhankelijke manier kan blijven functioneren, ondersteund door een performant
secretariaat.

 

Veel leesplezier

Hendrik Vandamme
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 2015 acht keer samen met een gemiddelde aanwezigheid van 78%.

Technische Werkcommissie Visserij
De Technische Werkcommissie Visserij behandelt de visserij-adviezen van de SALV. De TWV kwam in 2015 zes keer samen in
Oostende, Zeebrugge of Nieuwpoort.

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 2015 werd er geïnvesteerd met het oog op een betere en efficiëntere werking van de Raad en zijn secretariaat.

Informatica
De SALV heeft voor zijn IT een overeenkomst met de IT van het Departement Landbouw en Visserij. In 2015 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

In 2015 verstrekte de SALV 20 adviezen, waarvan zes over visserij-gerelateerde materie. De Raad bracht dertien adviezen uit in het
kader van de verplichte adviesvraag en zeven 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 2015 zeven adviezen gezamenlijk met andere adviesraden
uitgebracht. Twee hiervan waren in samenwerking met de Minaraad, één in samenwerking met de SERV en vier in samenwerking met
Minaraad en SERV.

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

Indicatoren

De Raad maakte een inschatting van de impact van zijn adviezen. Van twee adviezen heeft de SALV momenteel nog geen zicht op het
lopende proces. De SALV evalueerde bijgevolg de impact van de 18 overige adviezen.  Dertien adviezen kenden een zeer grote impact.
Bij twee adviezen was er een matige impact. Tenslotte stelde de Raad vast dat er met drie adviezen geen rekening werd gehouden.

impact adviezen SALV 2015

top

Adviezen 2015

 27/11/2015  Advies: Visie 2050 - een langetermijnstrategie voor Vlaanderen
 20/11/2015  Advies Fonds Scheepsjongens 2016
 30/10/2015  Advies over de oppervlaktewaterkwantiteitsdoelstellingen
 25/09/2015  Advies: ontwerp maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren
 11/09/2015  Advies over de wijzigingen van het onroerenderfgoedbesluit
 04/09/2015  Advies over de VLAREM-treinen 2015
 16/07/2015  Een toekomstgerichte kijk op de zeevisserij
 26/06/2015  Advies over het ontwerp jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019
 29/05/2015  Een transversale kijk op landbouw en voeding naar 2050
 22/05/2015  Advies: milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke en prioritaire stoffen
 18/05/2015  Briefadvies over het ontwerp Operationeel Programma België Voortvarend en vooruitziend (EFMZV 2014-2020)

 18/05/2015  Briefadvies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage
van de reders van Belgische vaartuigen voor 2015 aan het Fonds voor Scheepsjongens

 04/05/2015  Briefadvies over het Vlaams Dierenwelzijnsfonds
 04/05/2015  Advies: Vlaams ontwerp mestactieprogramma 2015-2018
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 27/03/2015  Advies over de beleidsnota Landbouw en Visserij, deel landbouw en platteland
 27/02/2015  Advies over de beleidsnota Landbouw en Visserij, deel visserij
 27/02/2015  Advies over het ontwerp besluit wijziging aan de steun voor de bio-controlekosten
 27/02/2015  Advies over het decreet hervorming van strategische adviesraden
 06/02/2015  Advies over het verzameldecreet 2015
 06/02/2015  Advies over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
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Jaarverslagen 2008-2014

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 jaarverslag 2014   

javascript:facebookpage()
javascript:linkedinpage()
javascript:twitterpage()
javascript:mailpage()
javascript:window.print()
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/website-salv
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/website-salv
http://www.salv.be/jaarverslag-2015
javascript: void(0)
http://www.vlaanderen.be/nl/publications/detail/jaarverslag-strategische-adviesraad-voor-landbouw-en-visserij-2011
http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=33660
http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=28094
http://www.vlaanderen.be/nl/publications/detail/jaarverslag-strategische-adviesraad-voor-landbouw-en-visserij-2011
http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=33660
http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=28094
http://www.salv.be/jaarverslag-2012/voorwoord
http://www.salv.be/jaarverslag-2014
http://www.salv.be/jaarverslag-2012/voorwoord
http://www.salv.be/jaarverslag-2013
http://www.salv.be/jaarverslag-2014


Jaarverslagen 2008-2014

http://www.salv.be/jaarverslag-2015/jaarverslagen-2008-2014[22/11/2016 10:36:04]

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zOZYDtjAjUKE.kYOBmcN56sJc
mailto:info@salv.be


Colofon

http://www.salv.be/jaarverslag-2015/colofon[22/11/2016 10:36:20]

    

Voorwoord

Situering en samenstelling

Werking

Adviezen

Jaarverslagen 2008-2014

Colofon

website SALV

Jaarverslag 2015 > Colofon

Colofon
Samenstelling

SALV-secretariaat
Wetstraat 34-36
1040 Brussel

Koen Carels 
Secretaris
E-mail: kcarels@serv.be
Tel:  +32(0)499 59 37 16  

 Dirk Van Guyze 
Beleidsmedewerker adviesverlening
E-mail: dvguyze@serv.be

Tel: +32(0)492 72 28 09  

 Kris Van Nieuwenhove
Beleidsmedewerker adviesverlening 
E-mail: kvnieuwenhove@serv.be 

Tel: +32(0)498 44 24 95 

 

 

Coördinatie en eindredactie

Kris Van Nieuwenhove

Lay-out en website

Stefan Gheysen (Departement Landbouw en Visserij), Kris Van Nieuwenhove

Verantwoordelijke uitgever

Hendrik Vandamme, 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.
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Indien u echter problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u daarbij graag helpen.
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SALV nieuwsbrief
Wilt u graag onze nieuwsbrief ontvangen? 
Schrijf u dan hier in ! 

E-mail *

Voornaam *

Familienaam *

Nieuwsbrieven 2016

 

11/08/2016 - Advies: Vlaams fonds voor stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen

10/13/2016 - Hersamenstelling van de SALV

10/11/2016 - SALV: advies duurzaamheidscriteria biomassa

10/06/2016 - SALV: advies Vlaams vrijwilligersbeleid

10/04/2016 - SALV: Evaluatie van de werking

09/29/2016 - SALV: Instandhoudingsdoelstellingen Vlaamse vogelrichtlijngebieden

09/27/2016 - Visserij: SALV ontmoet Vlaams Parlement

09/22/2016 - Advies criteria geïntegreerd natuurbeheer

09/20/2016 - Gezamenlijk advies verzameldecreet

09/15/2016 - SALV-advies schade door algemene rampen

Nieuwsbrieven 2015
17/12/2015 - De SALV wenst u een mooi 2016

08/12/2015 - De SALV verkiest een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter

01/12/2015 - Visie 2050, bekeken met een landbouw- en voedselbril

17/11/2015 - Nieuwe contactgegevens SALV-secretariaat

03/11/2015 - Advies over de oppervlaktewaterkwantiteitsdoelstellingen

29/09/2015 - Advies over het maatregelenprogramma van de kaderrichtlijn Mariene Strategie

22/09/2015 - Fotoverslag van het SALV-event 2015

15/09/2015 - onroerenderfgoedbesluit: een kans om ook de investeringsdrempel te verlagen

08/09/2015 - Gezamenlijk advies over de Vlaremtreinen

01/09/2015 - De SALV verwelkomt nieuwe leden.

Nieuwsbrieven 2014
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19/12/2014 - De SALV wenst u een prachtig 2015!

10/12/2014 - Advies over de wijzigingen aan het jachtdecreet

25/11/2014 - Advies actieplan biomassa(rest)stromen: zet in op piekstromen en selectieve visserij

28/10/2014 - SALV: behoud Vlaamse regeling inzake declassering bij overschrijding declasseringslimiet voor bioproducten is essentieel

30/09/2014 - SALV adviseert over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning

09/09/2014 - De SALV verwelkomt nieuwe leden

04/09/2014 - Verslag van Belgica campagne op de Noordzee

21/08/2014 - fotoverslag van het SALV-event

10/07/2014 - SALV geeft advies over het fonds voor scheepsjongeren

08/07/2014 - SALV geeft advies over European Innovation Partnerships

Nieuwsbrieven 2014
29/04/2014 - Advies over de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming
15/04/2014 - Advies Ontwerpbesluit Landinrichting
10/04/2014 - Advies Operationeel Programma 2014-2020 (EFMZV)
27/03/2014 - Advies over het stopzetten van chirurgische castratie van biggen tegen 2018
08/01/2014 - Advies over het groenboek implementatie zesde staatshervorming
14/01/2014 - Gezamenlijk advies over de hervorming van de strategische adviesraden
03/02/2014 - Advies over de wijzigingen van de randvoorwaarden voor erosie
30/01/2014 - Gezamenlijk advies over Vlarem III
04/03/2014 - Adviezen over de VLAREM-trein 2013

Nieuwsbrieven 2013
18/12/2013 - Beste wensen!
13/12/2013 - Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving inzake natuur en bos en het voorontwerpbesluit
betreffende het Natura 2000-programma enz.
10/12/2013 - Vlaamse implementatie van de GLB2020-hervorming: directe steun
06/12/2013 - Advies over de maatregelenfiches voor PDPO III
22/10/2013 - Advies over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO
21/10/2013 - Advies over de aanpassing van de jachtbesluiten
18/10/2013 - Advies over subsidies aan zorgboerderijen
15/10/2013 - Einde van de melkquota in zicht
03/10/2013 - De SALV werkt aan ...
01/10/2013 - Advies over het marien ruimtelijk plan 2013-2019
19/09/2013 - Advies over het verzameldecreet 2013
18/07/2013 - Advies voorontwerp van besluit betreffende de erkenning van producenten- en brancheorganisaties
16/07/2013 - Advies ontwerpdecreet complexe projecten
16/07/2013 - Advies voorontwerp van decreet landinrichting
08/07/2013 - Advies over de strategische thema's PDPO III
04/07/2013 - Wist je dat?
02/07/2013 - De SALV verwelkomt nieuwe leden
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30/04/2013 - jaarverslag 2012: impact van de adviezen van de SALV
23/04/2013 - Salv jaarverslag 2012
09/04/2013 - advies over het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020
26/03/2013 - Advies over het fonds voor scheepsjongeren
19/03/2013 - Een nieuw logo voor de SALV
07/03/2013 - Vierde reeks ontwerpbesluiten over instandhoudingsdoelstellingen.
05/03/2013 - de VLAREM-trein 2012
28/02/2013 - Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie
26/02/2013 - Briefadvies over "Wonen in Vlaanderen 2050: krijtlijnen van een toekomstvisie."
29/01/2013 - Advies over het actieprogramma 2013-2015 van het plattelandsbeleidsplan
24/01/2013 - Advies adviesverlening in de biologische landbouw
22/01/2013 - Advies naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
04/01/2013 - 21 adviesvragen bij start nieuwe jaar

Nieuwsbrieven 2012
18/12/2012 - Nieuwjaarswensen van de SALV
26/11/2012 - SALV te gast op Fructura
12/11/2012 - Advies over de beleidsbrief Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 2012-2013
08/11/2012 - Advies over het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
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07/11/2012 - Advies over twee ontwerpbesluiten en een actieplan over pesticiden
30/10/2012 - Ontwerp besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen
en varkens
12/10/2012 - Hersamenstelling van de SALV
10/10/2012 - In oktober werkt de SALV aan ...
02/10/2012 - Advies contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten
01/10/2012 - Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid
25/09/2012 - Advies over de invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij
20/09/2012 - Advies over het wijzigingsdecreet van het Decreet Integraal Waterbeleid
19/09/2012 - Advies over het verzameldecreet landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
04/09/2012 - 7 adviezen in voorbereiding
21/08/2012 - Succesvol SALV-event op 29 juni 2012
06/07/2012 - Advies over het voorontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake verdeling van het Vlaams plattelandsfonds
04/07/2012 - Het ontwerpbesluit project-m.e.r.-screening
02/07/2012 - Jaarverslag 2012
28/06/2012 - persbericht SALV-event
25/06/2012 - Advies ontwerp verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 2014-2020
04/06/2012 - Advies ontwerprapporten Kaderrichtlijn Mariene Strategie
30/05/2012 - Advies over de wetgevende voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020
04/04/2012 - Advies over de volgende vijf ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot aanwijzing en vaststelling van speciale
beschermingszones en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen
30/03/2012 - Advies naar aanleiding van de beleidsvoorbereidende studie verlies en verspilling in de voedselketen van het
departement Landbouw en Visserij
23/03/2012 - Verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2012 aan het Fonds voor Scheepsjongeren
02/03/2012 - Advies conceptnota omgevingsvergunning
30/01/2012 - Advies over de door de Vlaamse Regering voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor 8 speciale
beschermingszones (Natura 2000)
23/01/2012 - De salv actualiseert zijn website
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Situering

Onderstaande geeft de situatie in 2015 weer. Op onze website vindt u de actuele situering van de SALV.

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.

javascript:facebookpage()
javascript:linkedinpage()
javascript:twitterpage()
javascript:mailpage()
javascript:window.print()
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/website-salv
http://www.salv.be/jaarverslag-2015/website-salv
http://www.salv.be/jaarverslag-2015
javascript: void(0)
http://www.salv.be/FAQ.aspx
http://www.vlaamsparlement.be/vp/commissies/commissie_landbouw.html
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=44#Organisatiestructuur
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-salv-in-schema-s-en-cijfers
https://www.youtube.com/watch?v=qphHDgq5WTU
http://www.salv.be/docs/jaarverslag2014/over-belangenverdediging-en-de-zoektocht-naar-het-compromis.pdf?sfvrsn=0
http://www.bestuurszaken.be/stroomschema/123


Situering

http://www.salv.be/jaarverslag-2015/situering-en-samenstelling/situering[22/11/2016 10:38:29]

© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zOZYDtjAjUKE.kYOBmcN56sJc
mailto:info@salv.be


Wie zit er in de SALV

http://www.salv.be/jaarverslag-2015/situering-en-samenstelling/strategische-adviesraad-voor-landbouw-en-visserij[22/11/2016 10:38:48]

    

Voorwoord

Situering en samenstelling

Werking

Adviezen

Jaarverslagen 2008-2014

Colofon

website SALV

Jaarverslag 2015 > Situering en samenstelling > Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

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).

Voorzitter Piet Vanthemsche nam met ingang op 1 december 2015 ontslag als voorzitter van de SALV. De leden van de SALV droegen de
heer Hendrik Vandamme voor als nieuwe voorzitter, de Vlaamse Regering bekrachtigde deze voordracht. De Raad verkoos de heer Chris
Coenegrachts als ondervoorzitter. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de SALV (het SALV-
bureau).

Organisatie Effectief lid Plaatsvervangend lid
Boerenbond (BB) Georges Van Keerbergen Leen Franchois

Iris Penninckx Rianne Van Tilburg
Chris Coenegrachts (ondervoorzitter) Guy Vandepoel

Algemeen Boerensyndicaat (ABS) Hendrik Vandamme (voorzitter) Paul Cerpentier
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 Sam Magnus
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

Freek Verdonckt Pepijn De Snijder

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 Nadia Lapage Chris Moris
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Vlaanderen)
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

Geert Van Bever Valentijn Van Hootegem

Belgische Vereniging voor Onderzoek en
Expertise voor de Consumenten
Organisaties (BV OECO)

 Jan Velghe Steve Braem

Samenstelling van de SALV op 31/12/2015.
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 en 2015.

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

De SALV neemt afscheid van oud-voorzitter Piet Vanthemsche.

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
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 Belgische Vereniging voor
Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV OECO).

http://www.salv.be/docs/jaarverslag2015/bekijk-hier-de-tabel-met-aanwezigheden-.pdf?sfvrsn=0
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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 2015 zes maal samen in Oostende, Nieuwpoort 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 Vicor Luc Corbusier

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 Sarah Vanden Eede

Samenstelling van de TWV op 31/12/2015.
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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 SALV-bureau
vergadert maandelijks, in de regel een week voorafgaand aan de SALV-zitting.
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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
Website en elektronisch bestelloket

Sociale media en nieuwsbrief

Het SALV-evenement

Vlaams Parlement

Foto's

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 1100 contacten. In 2015
vertrokken er 28 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. Vooral Twitter blijkt een populaire
communicatiemiddel bij de SALV-doelgroep, jaar na jaar stijgt het aantal volgers. Door gebruik te maken van Mailchimp worden nieuwe
nieuwsbrieven ook automatisch verspreid op Twitter en Facebook. 
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Het SALV-evenement: "Met de botten aan: een kijk op landbouw en natuur"

Jaarlijks nodigt de SALV sleutelpersonen uit het brede werkveld van landbouw en visserij uit op een netwerkevenement.

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 2015 trok de SALV voor het eerst naar Limburg. Onder de titel 'Met de botten aan: een kijk op landbouw en natuur' konden de
genodigden op het terrein kennis maken met landbouw en natuur in en rond het habitatrichtlijngebied 'Abeek met aangrenzende
moerasgebieden'. De gasten werden verwelkomd in het plattelandscentrum 'Breugelhoeve' in Peer. Jeroen Nachtergaele van het
Agentschap Natuur en Bos gaf er toelichting bij de instandhoudingsdoelstellingen. Nadien vertrokken alle genodigden met de bus. Op
het programma stond een bezoek aan het landbouwbedrijf 'Broekxhof'. Dit landbouwbedrijf met hoofdzakelijk melkkoeien ligt op de rand
van het habitatrichtlijngebied. Maar ook natuur kwam aan bod: de gasten konden met eigen ogen kennismaken met het
afgegraven perceel 'Molenberg' en het Elzenbroekbos 'Achter de pastorij / Reppel 't dorp'. Als afsluiter konden de aanwezigen napraten
tijdens een receptie in de Breugelhoeve.

De SALV publiceerde naar aanleiding van dit evenement een brochure om de gasten wegwijs te maken doorheen de dag en om de
situatie beter in kaart te brengen. U kan de brochure 'SALV-event 2015. Met de botten aan: een kijk op landbouw en natuur'
downloaden.

Vilt publiceerde een artikel over het vijfde SALV-event: SALV-event is louterend moment voor landbouw en natuur.

top

Vlaams Parlement
De SALV werd op 11 februari 2015 uitgenodigd door de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en de commissie voor
Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement voor een wederzijdse kennismaking. De
SALV vindt het belangrijk om bij het begin van een nieuwe zittingsperiode kennis te maken met de parlementsleden.

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/salv-event-2015-met-de-botten-aan-een-kijk-op-landbouw-en-natuur
http://http//www.vilt.be/salv-event-is-louterend-moment-voor-landbouw-en-natuur
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Ter gelegenheid van deze ontmoeting maakte de SALV een brochure 'De SALV is schema's en cijfers' over zijn werking, u kan deze hier
downloaden of bestellen.
Foto's
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Personeelsbestand en -statuut

Het personeelsbestand van de SALV bestond in 2015 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 2015 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.

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.

top
Het werkterrein van de SALV

De SALV beschikte in 2015 over een kantoor in het Ellipsgebouw. Dit kantoor was, 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 aan de kust 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. 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.

top
Mobiliteit
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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 had de SALV in 2015 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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Werking SALV en TWV

Samenvatting

Besteding middelen 2015

Voor 2015 ontving de SALV initieel een dotatie van 402.000 euro. De dotatie werd na begrotingscontrole verhoogd naar 406.000
euro (reden: desindexering lonen -5.000 euro en endogene groei +9.000 euro).

Een overzicht van de uitgavenrubrieken alsook de door de SALV uitgegeven bedragen per rubriek is weergegeven in onderstaande tabel.

Uit tabel 1 blijkt dat er in 2015 een ‘overschot’ was van 27.000 euro op de SALV-dotatie.

Lonen en sociale lasten

Onderstaande figuur geeft aan dat het overgrote deel van de dotatie (ongeveer 86%) moet worden voorzien voor de rubriek lonen en
sociale lasten. 
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Onder SALV-lonen en sociale lasten wordt het volgende verstaan :

lonen, patronale lasten, pensioenbijdragen, vakantiegeld, eindejaartoelage, kindergeld, maaltijdcheques, verplaatsing NMBS woon-
werkverkeer, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering….

Artikel 10 van het decreet tot regeling van de strategische adviesraden (18 juli 2003) bepaalt dat de Vlaamse Regering de
presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de strategische adviesraden vaststelt. Het MB van 24 juli 2008 regelt de
presentiegelden voor de leden van de SALV. De presentiegelden (25.000 euro) zijn toegevoegd bij de component ‘lonen en sociale
lasten’.

Werkingsmiddelen

Slechts 13% van de totale dotatie is beschikbaar als werkingsmiddel.

Investeringen

In 2015 heeft de SALV geïnvesteerd in iPhones.  De toestellen worden gebruikt in het kader van het nieuwe werken  (thuiswerken,
werken in de VAC’s, overal werken). De investering bedraagt minder dan 1% van de dotatie. 

Werkingsmiddelen in 2015

De werkingsmiddelen werden in het kader van een goede werking door de SALV besteed voor een aantal rubrieken.

Tijdschriften en vakliteratuur

Tijdschriften en vakliteratuur zijn noodzakelijk als achtergrondinformatie bij de adviesvoorbereiding. Het secretariaat blijft zo op de
hoogte van de evoluties in actuele dossiers, en ze krijgt zo ook een betere kijk op de standpunten van een aantal van zijn
ledenorganisaties. Verder draagt deze bron van informatie ook globaal bij tot een beter inzicht en begrip van het werkterrein landbouw
en visserij.

De SALV beschikt ook over abonnementen op algemene dag- en weekbladen in het kader van ruime kennisopbouw.

Een aantal tijdschriften is snel en digitaal beschikbaar voor het secretariaat, onder andere via een elektronisch abonnement.

Zo heeft de SALV heeft een elektronisch abonnement op Agra Europe, een informatie- en kennisplatform op EU-niveau dat up-to-date
een overzichtelijk inzicht geeft over het Europese landbouwbeleid, het algemene landbouwbeleidsnieuws en de gemeenschappelijke
marktordeningen.

Indien noodzakelijk voor de werking werden er ook boeken aangekocht met betrekking tot landbouw, platteland, natuur, milieu,
duurzaamheid, ruimtelijke ordening, visserij,….Deze boeken zijn een goed hulpmiddel en worden regelmatig geraadpleegd in het kader
van adviesvoorbereidingen.

Uitgaven in 2015: 8600 euro

Kennisopbouw en netwerken in het vakgebied

Kennisopbouw en netwerken in het vakgebied landbouw en visserij zijn voor de SALV belangrijk. Door regelmatig zelf de laarzen aan te
trekken en aldus ‘de boer op’ te gaan, krijgt het secretariaat meer inzichten over de praktijk en kunnen adviezen met meer kennis van
zaken gestoffeerd worden . Het secretariaat tracht daarom regelmatig deel te nemen aan studiedagen, demoprojecten,
bedrijfsbezoeken, landbouwbeurzen…. Soms is voor deze kennisopbouw ook een verplaatsing naar het buitenland nodig.
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Het SALV-secretariaat neemt waar mogelijk de trein voor dienstverplaatsingen. Het gebruik van het privé voertuig blijft echter
onvermijdelijk. Het is nu eenmaal zo dat het vakgebied het platteland is, en de bereikbaarheid via andere vervoermodi dan een
personenwagen is er veel beperkter.

Het feit dat het gebruik van een (eigen) wagen onontbeerlijk is, komt onder andere in 2015 duidelijk naar voor.  Toen werden door het
SALV-secretariaat in het kader van dienstverplaatsingen  meer dan 10.000km afgelegd.

Verder vallen onder deze rubriek ook bestelling NMBS tickets via e-ticketing, gebruik ‘blue bike’– fiets abonnement, bijwonen van
buitenlandse studiedagen zoals Wageningen, Biofach of IJmuiden.

-Bijscholing: 5058 euro

-vervoerkosten NMBS: 1395 euro

-reis- en verblijfkosten buitenland: 1306 euro

-kilometervergoedingen: 3372 euro

Uitgaven in 2015: 11.131 euro

SALV-event en specifieke communicatie

Jaarlijks nodigt SALV de sleutelpersonen uit het brede werkveld van landbouw en visserij uit op een netwerkevenement. Het evenement
kan jaarlijks rekenen op een ruime aanwezigheid van belanghebbenden. Het is een unieke gelegenheid voor de raadsleden en experten
uit de raadsorganisaties, sleutelfiguren uit de landbouwadministratie, parlementsleden, de minister en haar kabinet, onderzoekers,… te
ontmoeten in een landbouw- of visserijomgeving.

In het kader van dit event lanceert de SALV ook een publicatie zoals een jaarverslag, een steekkaart, brochure of film.

Uitgaven 2015: zie overzicht tabel 2.
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Het bedrag  is afhankelijk van de plaats waar het event wordt georganiseerd en de gemaakte afspraken met de gastheer. De
vervoerskosten worden reeds meegerekend bij de vervoerkosten en km-vergoedingen. Daarom moet het totaalbedrag gecorrigeerd
worden:

Uitgaven in 2015 €6.131,82 -€471,49 = €5660,33

Werking SALV en TWV

Jaarlijks werd er een bedrag besteed om SALV en de TWV optimaal te kunnen laten werken: huur en onderhoud van het kopieertoestel,
aankoop printerpapier, fruitabonnement, catering tijdens de vergaderingen.

De jaarrekeningen worden voorbereid door onze boekhouder in nauw overleg met het secretariaat.  Het gebruik van Vlimpers moet ook
worden bekostigd.

- Jaarlijkse IT kosten bedroegen 17.000 euro. In 2015 werd slechts 9000 euro betaald omdat eind 2014 reeds een voorschot op deze
factuur werd betaald

-vergaderlokalen, kantoorbenodigdheden, telefoon,… : 5565 euro

-ereloon boekhouder: 4115 euro

-huur machines: 2057 euro

Uitgaven in 2015: 20.737 euro

Samenvatting
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Informatica

Inzake IT maakt de SALV gebruik van de dienstverlening aangeboden door het Departement 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 17 000 euro. In 2015 werd slechts 9 000 euro betaald omdat eind 2014 reeds een voorschot op deze
factuur werd betaald.

In 2015 werd het gebruik van Dropbox for Business verder gezet. 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 IT-dienstleverancier (ook in Ellipsgebouw) gecombineerd met een “hands on” dienstverleningsmodel (onder andere
de klantvriendelijke helpdesk) en het beschikken over eigen SALV servers die beheerd worden in het geheel van alle LV-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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Nummer Advies Aanvang 
adviesproces

Datum 
vaststelling

Voorwerp van het advies Samenwerking Dagen / 
termijn

Consensus? Downloads 
(1)

Pageviews 
VILT (2)

2015-01 Advies over het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning

23/12/2014 6/02/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

Minaraad 45/45 neen 59 - De Vlaamse Regering geeft aan dat de opmerkingen over de evaluaties geleid 
hebben tot een grondige aanpassing van het decreet en het uitvoeringsbesluit. In 
het decreet wordt een nieuw artikel ingevoegd dat stelt dat nieuwe BBT's bij 
voorrang door middel van algemene of sectorale milieuvoorwaarden worden 
doorgevoerd. Hiermee komt de regering tegemoet aan de vraag van SALV en 
Minaraad om de doorvertaling van BBT, plannen en programma's volgens een 
cascade moet gebeuren.

2015-02 Advies over het verzameldecreet 
leefmilieu, natuur, landbouw en energie 
2015

23/12/2014 6/02/2015 Voorontwerp van decreet na 
principiële goedkeuring VR

Minaraad 45/45 neen 243 - De Vlaamse Regering houdt rekening met de meeste punten die SALV en Minaraad 
aanbrachten. Zo neemt de Vlaamse Regering bijvoorbeeld een vrijstelling op voor 
het kappen van bomen in een agroforestry systeem. Hiermee wordt het laatste 
regelgevende knelpunt rond boslandbouwsystemen weggewerkt.

2015-03 Decreet hervorming van strategische 
adviesraden.

23/01/2015 27/02/2015 Voorontwerp van decreet na 
principiële goedkeuring VR

SERV 35/30 ja 39 - De Vlaamse Regering erkent dat het engagement van de SERV, en waar nodig dat 
van de Vlaamse Regering, tegemoet komt aan de geformuleerde bekommernissen: 
behoud inhoudelijke autonomie, geen verandering van bevoegdheden, praktisch 
werkbare en efficiënte inbedding met behoud van alle werkingsmiddelen en de 
mogelijkheden om synergieën te boeken.

2015-04 Advies over het ontwerpbesluit 
wijzigingen aan de steun voor de bio-
controlekosten

28/01/2015 27/02/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

- 30/30 ja 44 - Ondanks het feit dat het advies geen wijziging in het ontwerpbesluit heeft 
teweeggebracht, is er in de nota bij de 2de principiële goedkeuring uitvoerig 
ingegaan op de elementen van het advies en aangegeven waarom niet kon worden 
ingegaan of waarom geen rekening werd gehouden met de verschillende punten.
1) steun controlekosten wordt niet als maatregel onder PDPO3 opgenomen. Dit zou 
nadelige gevolgen hebben voor het gros van de Vlaamse bio-landbouwers. 
Betrokken steun kan maar 5 jaar worden gegeven en het gros van de landbouwers 
geniet reeds vanaf 2011 van de steun voor controlekosten. 
2) gebruikt rekenmodel: uitvoerige uitleg over ILVO achtergrondstudie. Er wordt 
erkend dat er geen rechtstreekse parallel kan getrokken worden tussen de 
bedragen van de bio-hectarepremie en de bedragen uit de ILVO studie.
3) variabele controlekosten gelinkt aan dieren zijn niet opgenomen. Er is minimale 
uitloop nodig en de mogelijkheid voor weide en open lucht moet er zijn. Hiervoor is 
de hectarepremie onder PDPO3 voozien.
4) wijzigingen tijdig met sector doorspreken. Volgens de nota gebeurt er periodiek 
overleg via de werkgroep 'wetgeving'. De focus licht er op productietechnische 
aspecten en regelgeving.
5) meer mogelijkheden om in te zetten op groei en ontwikkeling bio. Er wordt 
verwezen naar het strategisch plan bio 2007-2013. Daarnaast wordt ingezet op het 
stimuleren van de vraag en sensibilisering. Er wordt financiële steun voorzien voor 
de structurele werking van Biofoum Vlaanderen als koepel. Ondanks besparingen 
wordt sterk ingzet op kwalitatieve en kwantitatieve groei van de sector. 

2015-05 Advies over de beleidsnota Landbouw en 
Visserij 2014-2019, visserij

24/10/2014 27/02/2015 Beleidsnota/beleidsbrief - 126/nvt ja 63 - Geen formele reactie op dit advies. Het kabinet wordt wel elk jaar bereid gevonden 
om een gedachtewisseling te houden over de beleidsnota/-brief.

2015-06 Advies over de beleidsnota Landbouw en 
Visserij 2014-2019, landbouw en 
platteland

24/10/2014 27/03/2015 Beleidsnota/beleidsbrief - 154/nvt ja 88 275 Geen formele reactie op dit advies. Het kabinet wordt wel elk jaar bereid gevonden 
om een gedachtewisseling te houden over de beleidsnota/-brief.

Indicatoren adviezen Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 2015

Appreciatie van de Raad (3)



2015-07 Advies: Vlaams ontwerp 
mestactieprogramma 2015-2018

6/03/2015 4/05/2015 Plan voor uitvoering van EU-
richtlijn

- 59/nvt neen 118 905 (4)
Er wordt tegemoet gekomen of geantwoord op verschillende elementen 
weergegeven in het advies.
1) De Raad vond dat een vergoeding moet worden uitbetaald aan de landbouwers 
die op eigen initiatief door middel van een bodemanalyse kunnen aantonen dat 
percelen die in een verkeerde P-beschikbaarheidsklasse werden ondergebracht 
(klasse III ) wel degelijk vallen onder klasse II of klasse I.
De Minister maakte hiervoor geld  vrij (2,5 miljoen Euro) voor terugbetaling kosten 
voor het nemen van stalen als landbouwers kunnen aantonen dat perceel in een te 
hoge P-beschikbaarheidsklasse werd ondergebracht.
2) Vraag SALV om vlinderbloemigen en gras-klaver op bio bedrijven te gebruiken in 
de gewasrotatie. Gras-klaver als vanggewas voor biologische bedrijven wordt 
meegenomen in het decreet.
3) Pilootstudie bezig om de gevolgen van verlenging van de periode voor verbod 
stalmest op kopakkers, te onderzoeken.
4) Er zal onderzocht worden wat het milieukundig effect is van verschillende 
afstanden (al dan niet in combinatie met precisiebemesting). Op basis daarvan kan 
een harmonisatie van de afstandsregels tussen het Mestdecreet en het DIW 
uitgevoerd worden.
5) Het gebruik van digestaat zal worden gestimuleerd. Er wordt daarbij onderzocht 
of het pro-rata systeem waar alleen de fractie van het digestaat dat overeen komt 
met de fractie van de dierlijke mest in de input van het vergistingsproces als dierlijke 
mest wordt beschouwd, kan worden uitgewerkt.
6) De excretienormen voor zoogkoeien zijn bijgesteld.
7) VLM zal de vraag meenemen om werk te maken van het eenvormig maken van 
bodemstalen
8) VLM zal kijken of verder onderzoek noodzakelijk is voor wat betreft de nitraatrijke 
bronnen.

2015-08 Briefadvies over het voorontwerp van 
decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2015: artikel 69, het Vlaams 
Dierenwelzijnsfonds

13/04/2015 4/05/2015 Voorontwerp van decreet na 
principiële goedkeuring VR

- 21/11 ja 51 162 De vraag die de SALV stelde in dit briefadvies werd niet beantwoord.

2015-09 briefadvies over het ontwerp van besluit 
van de Vlaamse Regering houdende de 
vaststelling van de verplichte bijdrage 
van de reders van Belgische vaartuigen 
voor 2015 aan het Fonds voor 
Scheepsjongens 

28/04/2015 18/05/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

- 20/30 ja 13 - De SALV vindt het Fonds voor scheepsjongens een nuttig instrument. De Raad is 
ook tevreden dat het unaniem advies van de Raad van het Fonds voor 
scheepsjongens van 21 januari 2015 werd opgevolgd en onderschrijft volledig het 
voorliggende ontwerp besluit. In de nota aan de VR na advies van SALV en Raad 
van State is vermeld:"Het advies van de SALV, bij brief van 18 mei 2015, gaat als 
bijlage 2 en geeft geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerp van besluit". 

2015-10 briefadvies over het ontwerp 
Operationeel Programma België 
Voortvarend en vooruitziend (EFMZV 
2014-2020)

7/05/2015 18/05/2015 Varia - 11/nvt ja 70 - Briefadvies van de SALV over 'finale' versie van het operationeel programma 
EFMZV. Aanbeveling SALV om het ontwerp tijdig formeel in te dienen bij de 
diensten van de Europese Commissie, zodat de uitvoering van het operationeel 
programma nog tijdig van start kan gaan.
Verschillende elementen, waaronder dit briefadvies, hebben ertoe geleid dat het OP 
uiteindelijk tijdig werd ingediend.

2015-11 milieukwaliteitsnormen voor gevaarlijke 
en prioritaire stoffen

20/04/2015 22/05/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

Minaraad, SERV 32/nvt ja 42 - De Vlaamse Regering erkent de vraag om meer afstemming van normeringkaders 
op Europees niveau en de vraag naar harmonisatie voor de aanduiding van 
potentieel relevante specifiek verontreinigende stoffen.

2015-12 Een transversale kijk op landbouw en 
voeding naar 2050. Insteek voor de 
transversale beleidsnota.

5/03/2015 29/05/2015 Beleidsnota/beleidsbrief - 85/nvt neen 134 - De secretaris van de SALV presenteerde dit advies op het stakeholderoverleg op 
27 mei 2015. Het secretariaat had een overleg op basis van dit advies met OVAM 
(Vlaams Materialenprogramma) op 13 juli 2015. Een aantal belangrijke elementen 
uit dit advies werken ook meegenomen in de conceptnota Visie 2050 die in 
september 2015 aan de SALV werd voorgelegd: het belang van de Vlaamse agro-
voedingssector, de Vlaamse gastronomie, gezamenlijk kennis creëren, productie 
alternatieve eiwitten, correcte prijs voor voeding, ...



2015-13 Advies over het jeugd- en 
kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

29/05/2015 26/06/2015 Beleidsnota/beleidsbrief - 28/30 ja 24 - Er werd geen rekening gehouden met het advies van de SALV. De Vlaamse 
Regering motiveert: "Op heel wat opmerkingen werd niet ingegaan, enerzijds omdat 
ze indruisen tegen de gekozen opties [...], anderzijds omdat er binnen het decretaal 
vooropgestelde tijdsbestel geen structurele herschikkingen of totaal nieuwe acties 
haalbaar waren, of omdat de opmerkingen vooral te maken hebben met de concrete 
operationalisering [...]. We nemen de opmerkingen mee naar de tussentijdse 
evaluatie en maken het mogelijk dat vanaf 2017 nieuwe acties kunnen toegevoegd 
worden."

2015-14 Advies: een toekomstgerichte kijk op de 
zeevisserij. Insteek voor de transversale 
beleidsnota.

5/03/2015 16/07/2015 Beleidsnota/beleidsbrief - 133/nvt ja 63 - Het advies over de conceptnota transversale beleidsnota diende als insteek voor de 
transversale beleidsnota, later Visie 2050 genoemd. Vaststelling: de (zee)visserij, 
als onderdeel van onze voedselketen, ontbreekt in de conceptnota. Dit werd in het 
advies ook zo vermeld.   
In het ontwerp 'visie 2050' waarover de SALV zich later heeft uitgesproken, ontbrak 
de verwijzing nog steeds. Daarom besliste de SALV nu 'rood' te gebruiken. Initieel 
heeft de visserij-insteek voor de transversale beleidsnota dus geen impact gehad. 
In de uiteindelijke visie 2050 is er uiteindelijk wel een aanvulling gebeurd met een 
verwijzing naar visserij.

2015-15 advies: VLAREM-treinen 2015 1/07/2015 4/09/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

Minaraad, SERV 65/65 ja 56 - De Vlaamse Regering verduidelijkt dat de de voorwaarden voor de opslag van 
granen en groenvoeders bij mest(co)vergistingsinstallaties en de opslagplaatsen 
voor dierlijke mest zo veel als tekstueel mogelijk op dezelfde manier geformuleerd 
werden. De bepalingen rond het verbranden in open lucht werden aangepast naar 
aanleiding van de voorstellen van de Raden.

2015-16 Advies over de wijzigingen aan het 
onroerenderfgoedbesluit

13/08/2015 11/09/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

- 29/nvt neen 122 173 De Vlaamse Regering onderschrijft een aantal aanbevelingen van de SALV. Zo 
wordt een nieuw artikel 5.4.2 ingevoegd dat bepaalt dat na een onderzoek zonder 
ingreep in de bodem geen vooronderzoek met ingreep in de bodem moet volgen, 
indien het eerste vooronderzoek voldoende informatie genereert. De regering komt 
echter niet tegemoet aan de vraag van de SALV om alle landbouwers als kleine 
bouwheren te aanzien. Het boekhoudkundig spreiden van opgravingskosten over 
meerdere jaren wordt als een waardevolle denkpiste ervaren, maar behoort niet toe 
aan het beleidsveld onroerend erfgoed en kan dus niet in dit besluit geregeld 
worden. De SALV ontving ook een schrijven van Prof. Dr. Frank Vermeulen, 
voorzitter vakgroep archeologie van de UGent, met een reactie op het advies.

2015-17 Advies: ontwerp maatregelenprogramma 
voor de Belgische mariene wateren

13/05/2015 24/09/2015 Plan voor uitvoering van EU-
richtlijn

- 134/nvt ja 47 - De administratie van de Fod Volksgezond en Leefmilieu heeft met verschillende 
elementen uit het SALV-advies rekening gehouden. (telefonisch contact Saskia Van 
Gaever 15/3/2016).
Bijvoorbeeld:
1. In het samenwerkingsakkoord rond OSPAR ( bescherming mariene milieu in 
noordoostelijke Atlantische Oceaan) is een extra § opgenomen die de 
samenwerking met andere landen rond de noordzee beschijft.
2. Per nieuwe maatregel werd een iets gedetailleerdere timing weergegeven.
3. Indien mogelijk zal de FOD Volksgezondheid zoveel mogelijk op basis van het 
convenant overleggen.
4. wat betreft recreatieve visserij. De FOD is voostander om overleg te stimuleren 
maar neemt geen engagement wat betreft vereenvoudiging (veiligheidsaspect)
5. wat betreft het systeem van afgifte van afval aan de kade zijn er gesprekken aan 
de gang met OVAM en een privé firma uit Oostende voor een nieuw containerpark.
6.men moet kijken naar alternatieven voor spekking. misschien in een later stadium 
deze alternatieven sulsidiëren
7. Het initiatief voor soortgerichte aanpak voor haaien en roggen is zoals SALV 
heeft gevraagd, opgenomen in het maatregelenprogramma 



2015-18 advies: het besluit beheerdoelstellingen 
voor oppervlaktewaterkwantiteit

2/10/2015 30/10/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

Minaraad, SERV 28/nvt ja 24 290 Op de bemerking van de Raden dat het beleid inzake oppervlaktewatertekorten 
onvoldoende is ontwikkeld antwoordt de Vlaamse Regering dat  de doelstellingen in 
het besluit een referentiekader vormen en verder zullen worden aangevuld en 
geoptimaliseerd op basis van voortschrijdend inzicht. De Vlaamse Regering stelt dat 
alle sectoren aan één of meerdere aspecten van de milieukwaliteitsdoelstellingen 
kunnen gekoppeld worden. Het watergebruik door landbouw is nu nog minder 
geëxpliciteerd, maar de komende jaren wordt er verder gewerkt aan het 
inidicatorenkader. De Vlaamse Regering erkent dat betrokkenheid van de 
stakeholders voor de verdere uitwerking van de milieukwaliteitsdoelstellingen 
wenselijk is. Hierover werd een hoorzitting georganiseerd tussen de strategische 
adviesraden en de CIW op 12 januari 2016, wat een niet onbelangrijke impact van 
het advies is.

2015-19 het ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering houdende de vaststelling van 
de verplichte bijdrage van de reders van 
Belgische vaartuigen voor 2016 aan het 
Fonds voor Scheepsjongens 

4/11/2015 20/11/2015 Ontwerpbesluit na principiële 
goedkeuring VR

- 16/30 ja 16 - Alhoewel het advies geen aanlelding heeft gegeven tot wijzigingen van het 
ontwerpbesluit, wordt in de definitieve nota aan de VR na advies van de Raad van 
State geantwood op de elementen uit het SALV-advies. 
In het SALV-advies werd betreurd dat de reders niet meer vrij kunnen beschikken 
over de reserve en aanbevolen om consequent de term "scheepsjongere" te 
gebruiken. Wat betreft het gebruik van de reserve vermeld de nota "Dit 
begrotingstechnisch pincipe kan niet gewijzigd worden door dit ontwerpbesluit. Dit 
vereist volgens de nota aan de VR een decretaal ingrijpen om het begrippenkader, 
zoals in het leven geroepen bij de wet van 23 september 1931 op de waanwerving 
van personeel der zeevisserij, te wijzigen. In de communicatie wordt wel 
consequent het woord "scheepsjongeren" gebruikt.

2015-20 Advies visie 2050. Een 
langetermijnstrategie voor Vlaanderen.

24/09/2015 27/11/2016 Beleidsnota/beleidsbrief - 68/68 neen 95 466 In een uitgebreid document antwoord de Vlaamse Regering op de adviezen van de 
strategische adviesraden. Volgende concrete aanpassingen worden doorgevoerd 
naar aanleiding van het advies van de SALV: de passages omtrent disruptie werden 
aangepast zodat er meer rekening wordt gehouden met de eventuele nefaste 
gevolgen van disrupties en toevoegen van een paragraaf over de zeevisserij. 
Daarnaast zal de Vlaamse Regering bij de verdere uitwerking van de 
transitieprioriteit circulaire economie rekening houden met de opmerkingen van de 
SALV. Het Voorzitterscollege gaat het engagement aan om een actieve rol op te 
nemen om de verkokering te doorbreken.

(1) (momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces
(2) grote impact op het beleidsproces
(3) matige impact op het beleidsproces
(4) (bijna) geen impact op het beleidsprocesEr werden twee artikels gepubliceerd over dit advies, de pageviews werden opgeteld.

aantal downloads van het advies op publicaties.vlaanderen.be (periode 01/01-31/12/2015)
Aantal unieke bezoekers op de website www.vilt.be (01/01-31/12/2015)
Een inschatting van de SALV naar de mate waarin rekening gehouden werd met het advies.

10% 

65% 

10% 

15% 

impact adviezen SALV 2015 
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Visie 2050, bekeken met een landbouw- en voedselbril

De SALV kreeg de vraag om een advies uit te brengen over het ontwerp van 'Visie 2050 - een
langetermijnstrategie voor Vlaanderen'. De Raad kiest er voor om geen algemeen advies uit te brengen,
dat deed de Raad immers al in het voorjaar (voor landbouw en voor visserij). In dit advies gaat de Raad in
op het thema 'een duurzame voedselketen', de transitieprioriteiten rond disrupties en circulaire economie
en op het governancemodel.

De Raad waardeert dat een toekomstvisieoefening wordt opgestart en beschouwt dit werk als een
referentie voor toekomstig beleid. De visie blijft wel vaag en is soms meer een opsomming van
bestaande of ontluikende technologieën en technieken.

Landbouw en voeding krijgen een centrale plaats in de Visie 2050, wat de SALV waardeert. Om een
duurzame voedselketen te realiseren zal volgens de SALV echter meer nodig zijn dan de zeven
transitieprioriteiten die Visie 2050 naar voor schuift. De Raad merkt ook op dat landbouw noodzakelijk is
voor, maar meer is dan voedselproductie. Landbouw is ook een economische activiteit, is een producent
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van biomassa, hangt samen met het ecosysteem en heeft een sociale component die onlosmakelijk
verbonden is met de open ruimte en het platteland. De SALV ondersteunt de keuze van Visie 2050 voor
een grote verscheidenheid aan landbouwvormen.

De overheid speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk debat rond concrete disrupties. De
SALV meent dat het bij aanvang van een disruptie niet duidelijk is of deze een positieve, dan wel
negatieve, wending zal krijgen. Daarnaast is het ook belangrijk om de disrupties de toets van
duurzaamheid te laten ondergaan.

Circulaire economie biedt (nog) veel kansen voor ondernemers, al is het voor de agro-voedingssector
geen nieuwe begrip. De cascade voor gebruik van biomassa, en de daarmee samenhangende
beleidscoherentie, is volgens de Raad een belangrijke randvoorwaarde om de circulaire economie te laten
functioneren.

De SALV beveelt aan om concrete doelstellingen te formuleren rond de circulaire economie en
daarvoor te vertrekken vanuit de nu reeds bestaande initiatieven die naar de toekomst kijken. De Raad
geeft onder andere het project 'Transformatie van het landbouw en voedingssysteem' als voorbeeld.

Wat het governacemodel betreft vraagt de SALV om voor een echt participatief proces te zorgen.
De Raad vraagt daarom om de principes van onderbouwing en overleg te verankeren in het
beleidsproces. De SALV ziet een drieledige rol voor de overheid: verbinden, sensibiliseren en voor een
sterk kader zorgen.

Circulariteit is voor de agro-voedingssector geen nieuw begrip. Reststromen uit
de voedingsindustrie worden bijvoorbeeld gebruikt als veevoeder. (foto: SALV)
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SALV geeft advies over het Fonds voor Scheepsjongens

In zijn advies over het Fonds voor Scheepsjongens gaat de SALV akkoord met
de bijdragen van de reders aan het Fonds, maar betreurt dat de reserve in het
Fonds wordt bevroren. Ook verkiest de Raad het meer genderneutrale
‘scheepsjongeren’ dan wel het huidige ‘scheepsjongens’.

Werking van het Fonds
Het Fonds voor Scheepsjongens komt tussen in de kosten en lasten van de
tewerkstelling van scheepsjongeren met de bedoeling de instroom in de
visserijsector te bevorderen. Het Fonds wordt gespijsd met bijdragen van de
Vlaamse overheid (27 %), de provincie West-Vlaanderen (23%) en de reders (50%).
De verplichte bijdrage van de reders aan dit fonds wordt jaarlijks vastgesteld als een
percentage van de bruto besomming van de vangsten verkocht in Belgische en
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buitenlandse havens.

Het Fonds verstrekt voor maximaal 499 zeedagen een bezoldiging aan
scheepsjongeren onder 20 jaar. Ook aangemonsterde schepelingen tussen 20 en 31
jaar die nog geen 99 zeedagen gepresteerd hebben en voorheen nog niet in
aanmerking gekomen zijn bij het Fonds, vallen onder de noemer van
scheepsjongeren. Daarna wordt de jongere als volwaardig matroos aanzien die dan
ook volledig ten laste valt van de reder. Het aantal scheepsjongeren daalde in de
periode van 1980 tot 2013 van 222 naar 66 in 2014. In 2015 werden tot nog toe 63
scheepsjongeren geregistreerd. Om tegemoet te komen aan de dalende instroom
werd de maximale leeftijd voor scheepsjongeren reeds opgetrokken in 1988 en
2001.

Akkoord met bijdrage reders
De Raad van het Fonds voor Scheepsjongens heeft in zijn vergadering van 20
augustus 2015 geadviseerd om de redersbijdragen, zoals ingesteld vanaf augustus
2015, ook voor 2016 te behouden op 0,1%. De SALV is het eens met deze
beslissing.

Reserve wordt bevroren
De Vlaamse regering heeft beslist dat het Fonds vanaf 2015 deel uitmaakt van de
consolidatiekring van de Vlaamse overheid, als rechtspersoon een jaarrekening
indient en rapporteert aan het Vlaams parlement en het Rekenhof. Dit heeft tot
gevolg dat de reders niet meer vrij kunnen beschikken over de middelen uit de
reserve. De SALV betreurt dit en wijst erop dat het om bijdragen gaat die reders in
het verleden hebben gestort.

Hanteer het genderneutrale woord 'scheepsjongeren'
De SALV is tenslotte van mening dat in de regelgeving het woord 'scheepsjongen'
beter vervangen wordt door 'scheepsjongere' omdat dit meer genderneutraal is.
Bovendien geeft ook de Vlaamse regering in zijn omzendbrief van 9 mei 2014 aan
dat zoveel mogelijk de voorkeur wordt gegeven aan persoonsaanduidingen die
zowel naar mannen als vrouwen verwijzen.

Evolutie van het aantal scheepsjongeren en totaal aantal zeedagen tussen
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1980 en 2015 (bron: SALV op basis van gegevens van het departement LV,
gegevens voor 2015 zijn onvolledig, hetgeen is aangegeven door ■)
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Advies over de oppervlaktewaterkwantiteitsdoelstellingen

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);
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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.

De Abeek, rode draad doorheen het SALV-event 2015. Foto: SALV.
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Ontwerp maatregelenprogramma voor de Belgische Mariene wateren

De SALV besloot om op eigen initiatief een advies uit te brengen over het
‘ontwerp maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren’ van de
federale overheid. Het decreet op de SALV voorziet dat de Raad ook adviezen
kan uitbrengen over ontwerpen van regelgeving die van strategisch belang zijn
voor landbouw of visserij die uitgaan van de federale overheid. In zijn advies
gaat de Raad in op de maatregelen die betrekking hebben op de zeevisserij. 
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) stelt een kader vast waarbinnen
lidstaten maatregelen dienen te nemen om uiterlijk in 2020, voor alle zeeën die
vallen onder hun rechtsbevoegdheid, een goede milieutoestand van het mariene
milieu te bereiken of te behouden. Hiervoor ontwikkelt elke lidstaat -en in België is
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dat de bevoegdheid van de federale overheid- een actieplan. Het
maatregelenprogramma, waarvan de toepassing voorzien is uiterlijk 2016, maakt
deel uit van dit actieplan.

De SALV gaat onder andere in op deze maatregelen uit het maatregelenprogramma:
1. Betrek de sector bij de herdefiniëring van de bodembeschermingszones. In

het Belgisch Deel van de Noordzee zijn binnen het Natura 2000-gebied ‘Vlaamse
Banken’ vier bodembeschermingszones gedefinieerd. Om het effect van de
bescherming op deze zones te kennen, moet er volgens het
maatregelenprogramma gemonitord worden. De Raad vraagt om bij een
eventueel herdefiniëren van deze zones ten gevolge van monitoring maximaal te
overleggen met vertegenwoordigers van de visserijsector en de betrokken
wetenschappers en daarbij ook rekening te houden met reeds genomen
initiatieven.

2. Stem de regelgeving voor de recreatieve visserij af op die van de
beroepsvisserij. De Raad is het er mee eens dat de recreatieve visserij
gedetailleerder in kaart moet worden gebracht zodat een betere opvolging
mogelijk is. De Raad vraagt ook om werk te maken van de -uitdagende- opdracht
om de regelgeving voor recreatieve visserij beter af te stemmen op de
regelgeving voor beroepsvisserij.

3. Verbeter het bestaande systeem van de afgifte van afval van
vissersvaartuigen aan de kade.

4. Maak werk van alternatieven voor spekking (zie foto).

Daarnaast vraagt de SALV om ook werk te maken van een soortgerichte aanpak
voor haaien en roggen in de Belgische visserij.

Tenslotte heeft de Raad een aantal algemene opmerkingen geformuleerd. Deze
hebben te maken met de beperkte ambitie van het programma, de wenselijkheid tot
samenwerking met andere lidstaten en de extra uitdaging die de
bevoegdheidsverdeling tussen de federale en Vlaamse overheid vormt bij het
bereiken van een goede milieutoestand in 2020.

lees hier het volledige advies
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Achterdek van de Belgica tijdens de bestandssurvey-campagne in augustus
2014. De oranje draden aan het net zijn de spekking. Spekking is het losse
touwwerk dat het net moet beschermen tegen slijtage door het slepen op de
zeebodem tijdens het vissen.

Foto: SALV

Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze gegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven werk gegevens bij

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Log in© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UNSUB|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UPDATE_PROFILE|*
javascript:__doPostBack('ctl00$Login$TE35B6865007$ctl00$ctl00$status','')
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zOZYDtjAjUKE.kYOBmcN56sJc
mailto:info@salv.be


Advies over de wijzigingen van het onroerenderfgoedbesluit

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/advies-over-de-wijzigingen-van-het-onroerenderfgoedbesluit[22/11/2016 10:42:24]

    

Onroerenderfgoedbesluit: een kans om ook de investeringsdrempel te
verlagen

De SALV brengt op eigen initiatief een advies uit over het wijzingsbesluit van het
onroerenderfgoedbesluit. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het hoofdstuk archeologie
van het onroerenderfgoedbesluit. De SALV onderschrijft dat Vlaanderen de verdragen over
onroerende erfgoed moet implementeren, maar dat dit niet mag leiden tot een verhoogde drempel
om te investeren (in de landbouwsector). De Raad meent dat onder andere technologische
oplossingen de kosten kunnen verlagen.

In 2013 keurde het Vlaams Parlement het onroerenderfgoeddecreet goed. Dit decreet moest onder
andere invulling geven aan het Verdrag van Malta (1992) dat Vlaanderen in 2010 onderschreef. In 2014
bekrachtigde de Vlaamse Regering ook het bijhorende onroerenderfgoedbesluit, dat uitvoering geeft aan
het decreet, met uitzondering van het hoofdstuk archeologie. Met het nu voorliggende besluit wordt ook
uitvoering gegeven aan dit hoofdstuk.
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De SALV onderschrijft dat Vlaanderen de verdragen over onroerend erfgoed op een correcte
manier moet implementeren. Dit mag echter niet leiden tot een verhoogde drempel om te investeren (in
de landbouwsector).

Minimaliseer bijkomende kosten voor landbouwbedrijven. Het ontwerpbesluit voorziet een premie
voor buitensporige opgravingskosten. Bepaalde landbouwbedrijven zouden echter niet in aanmerking
kunnen komen voor deze premie omdat ze beschouwd worden als professionele bouwheren. De SALV
meent echter dat landbouwbedrijven steeds beschouwd moeten worden als occasionele bouwheren,
winst maken met de verkoop/verhuur van vastgoed is immers niet het doel.

Zet niet-destructieve technieken in bij het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek. De Raad
stelt vast dat er bewezen technieken bestaan om via sensoren objecten in de bodem heel precies in kaart
te brengen. De SALV meent dat deze technieken kosten- en tijdsbesparend kunnen zijn: door gebruik te
maken van deze technieken kan het arbeidsintensieve graven van sleuven vermeden worden. Bovendien
vormen de technieken een verrijking van het instrumentarium van de archeoloog.

Daarnaast vraagt de SALV om:
bij de afbakening van archeologische zones rekening te houden met socio-economische factoren;

te zorgen voor voldoende erkende archeologen;

de stakeholders te betrekken bij de evaluatie van het hoofdstuk archeologie.

Op de foto is een geofysische sensor-eenheid te zien. De slede bevat een elektromagnetische
inductiesensor van 2 meter lang die in meerdere diepte-volumes de bodem afscant gaande van 0-
0,5 m tot 0-3 m in vier tussenstappen. Deze sensor meet simultaan de elektrische geleidbaarheid
en de magnetische gevoeligheid, twee sleutelvariabelen voor de herkenning van archeologische
anomalieën in de bodem. Deze sensor kan ook gebruikt worden om de bodemvariabiliteit in kaart
te brengen voor precisielandbouw. (bron: UGent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen,
Vakgroep Bodembeheer).
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Gezamenlijk advies over de Vlaremtreinen

Minaraad, SERV en SALV brengen een gezamenlijk advies uit over de Vlaremtreinen. Met
betrekking tot landbouw stemmen de Raden in met de nieuwe voorwaarden voor opslagplaatsen
voor granen en groenvoeders in het kader van mest(co)vergistingsinstallaties. Daarnaast stellen
de Raden voor om een nieuwe uitzondering toe te voegen voor verbranding van plantenresten in
open lucht. Tenslotte zijn de Raden het niet eens met de opheffing van de verplichting tot project-
MER bij waterbeheersingsprojecten.

Jaarlijks brengt de Vlaamse Regering wijzigingen aan in diverse besluiten met betrekking tot
milieubeleid. Ze groepeert deze wijzigingen in een 'Vlaremtrein'. Dit jaar reden er uitzonderlijk twee
treinen uit: de Vlaremtrein 2015  (Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten
inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek)  en de Zomertrein (Besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing
aan de evolutie van de techniek (Zomertrein)).

De Vlaamse Regering vroeg advies aan SALV, Minaraad en SERV over de Vlaremtrein 2015 en aan de
Minaraad en SERV over de Zomertrein. De SALV sloot zich op eigen initiatief aan bij de adviesvraag over
de Zomertrein waardoor beide adviesvragen met één gezamenlijk advies konden beantwoord worden.
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De Raden stemmen in met de nieuwe voorwaarden voor opslagplaatsen voor granen en
groenvoeders in het kader van mest(co)vergistingsinstallaties. Om te vermijden dat silosappen de
bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen moet de opslag (voor installaties vergund na 1
september 2015) gebeuren op een vloeistofdichte vloer. De sappen moeten opgevangen worden en
nadien uitgereden worden op het land.

Een nieuwe uitzondering op verbranding in open lucht. Wat betreft verbranding in open lucht door de
landbouwsector stellen de Raden voor om, naast het algemene verbod:

de bestaande uitzondering voor verbranding van platenresten voorkomend uit
bedrijfslandbouwkundige activiteiten te behouden zoals ze nu is. Het gaat daarbij om verbranding om
fytosanitaire redenen of wanneer afvoer of verwerking ter plaatsen van de plantenresten niet mogelijk
is.

een nieuwe uitzondering te voorzien voor plantenresten die niet behoren tot het
bedrijfslandbouwkundig afval van het onderhoud van kleine landschapselementen indien afvoer of
verwerking ter plaatse niet mogelijk is. Om gebruik te maken van deze uitzondering is toestemming
van de gemeentelijke overheid noodzakelijk.

De Raden zijn het niet eens met de opheffing van de verplichting tot project-MER bij
waterbeheersingsprojecten. De Vlaamse Regering stelt dat de effecten van waterbeheersingsprojecten
op landbouw minimaal zijn, onder andere door de beschermende sectorale regelgeving. Een m.e.r.-plicht
heeft volgens de Vlaamse Regering dan ook geen meerwaarde.

De Raden stellen dat waterbeheerstingsprojecten, bijvoorbeeld overstromingsgebieden, wel degelijk
negatieve gevolgen kunnen hebben voor landbouwactiviteiten. Het is ook onduidelijk wat bedoeld wordt
met de 'beschermende sectorale regelgeving'.

Bron: SALV
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Een toekomstgerichte kijk op de zeevisserij

De SALV geeft met zijn advies 'Een toekomstgerichte kijk op de zeevisserij' een insteek voor de

visietekst of transversale beleidsnota 2050 die door de Vlaamse Regering wordt voorbereid. In

aanvulling op de planhorizon 2050, wijst de Raad op een 'sense of urgency': omwille van talrijke

uitdagingen is het noodzakelijk om in eerste instantie te focussen op 2020. 

Op 5 maart 2015 ontving de SALV een ‘conceptnota transversale beleidsnota’ en daarbij de vraag van

minister-president Geert Bourgeois om zich voor te bereiden op de besprekingen in het kader van de

Vlaamse langetermijnstrategie 2050. Op 27 maart 2015 werd door de SALV besloten om een insteek voor

te bereiden. Het advies werd op 29 mei 2015 door de SALV goedgekeurd (klik hier). In een latere fase

werd vanuit de Technische Werkcommissie Visserij van de SALV beslist om ook een dergelijke oefening
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te maken, maar dan specifiek toegespitst op visserij.

De SALV is van mening dat de zeevisserijsector momenteel in een transitiefase zit, en dat focus op

2020 noodzakelijk is. De Raad wijst op een aantal urgenties, waaronder de nood aan nieuwe vaartuigen,

de opvolgingsproblematiek, toenemende economische activiteiten op zee buiten de visserij om en de

gevolgen op de visbestanden, de implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de

onzekerheden rond de invoering van de aanlandingsverplichting.

De Raad onderschrijft de hoofddoelen van het 'Vistraject, een duurzaamheidstraject voor de Belgische

zeevisserijsector', dat de verduurzaming van de Vlaamse visserijsector verder wil vormgeven,

concretiseren en ondersteunen tegen 2020.

Daarnaast wijst de Raad op een aantal belangrijke punten. De Raad:

vindt een up-to-date opleiding belangrijk en  wijst daarbij op de nood aan levenslang leren en
begeleiding bij de overschakeling naar nieuwe visserijtechnieken;

is van mening dat de bestaande samenwerking tussen de verschillende stakeholders verder
bestendigd moet worden;

De Raad vraagt:
de zeevisserijsector te laten groeien naar een fase van stabiliteit en rendabiliteit;

de Vlaamse duurzame visserij dichter bij de consument te brengen;

voldoende oog te hebben voor een continue productkwaliteit doorheen de ganse keten;

in te zetten op meer afzet en verwerking van lokaal gevangen vis. Daarbij moeten nieuwe
productontwikkelingen en commercialisatietechnieken gestimuleerd worden;

verder in te zetten op een sterk visserijonderzoek;    

De Raad pleit ervoor om de visserijsector mee op te nemen in de uiteindelijke transversale

beleidsnota. De Raad is van mening dat Vlaanderen ook nog in 2050 over een zeevisserij moet

beschikken, daarom is een lange termijnvisie voor de sector belangrijk.

De vissers dragen immers bij tot de voedselvoorziening via het aanlanden van lekkere en duurzaam

gevangen vis, Bovendien is de visserij onlosmakelijk verbonden met de Belgische kust, maakt deel uit van

ons cultureel erfgoed en draagt ook bij aan de kustwerkgelegenheid.
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Brug van het onderzoeksschip Belgica. Met dit schip wordt onder andere aan visserijonderzoek
gedaan.
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Een landbouw- en plattelandskijk op het Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan

De SALV ontving een adviesvraag van Vlaams minister Sven Gatz over het ontwerp Vlaams jeugd-
en kinderrechtenbeleidsplan. De SALV geeft zijn advies vanuit een landbouw- en plattelandskijk.
De Raad is tevreden over de twaalf strategische doelstellingen, maar heeft bedenkingen bij de
invulling ervan. Zo is de invulling van de strategische doelstelling 'duurzaamheid' volgens de Raad
te beperkt. De strategische doelstelling 'werk' wordt dan weer geapprecieerd en de SALV beveelt
aan om deze nog uit te breiden met een luik 'ondernemerschap', wat nog helemaal ontbreekt in het
ontwerpplan

Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) beschrijft de wijze waarop de Vlaamse Regering
binnen haar bevoegdheden beleid maakt rond gelijke kansen, ontwikkelingskansen, ruimte en
betrokkenheid van kinderen en jongeren. Het beleidsplan wordt opgemaakt voor de duur van één
legislatuur. Bevoegd Vlaams minister Sven Gatz koos er voor om het ontwerpplan voor te leggen aan alle
strategische adviesraden.
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De SALV is tevreden over de twaalf strategische doelstellingen die in het ontwerpplan zijn opgenomen.
De Raad merkt echter dat de invulling van de strategische doelstellingen zeer breed gaat. De SALV
beveelt dan ook aan om het JKP te herleiden tot de essentie: kinderen en jongeren.

De Raad is blij met de definitie van duurzaamheid waarin vier dimensies gehanteerd worden (ecologische,
sociale, mondiale en economische), maar stelt vast dat bij de uitwerking de laatste drie onderbelicht
blijven. De SALV vraagt zich bovendien af of de gekozen indicatoren het meest geschikt zijn om de
doelstelling rond duurzaamheid te monitoren.

De SALV onderschrijft de strategische doelstelling rond 'werk'. De Raad vraagt wel om, naast 'duaal leren'
en 'jonge werknemers ondersteunen in een loopbaan', een derde operationele doelstelling toe te voegen:
het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. De Raad denkt in het bijzonder aan ondernemerschap
in de land- en tuinbouwsector, waar veel kansen zijn weggelegd voor jonge starters en bedrijfsopvolgers.

Tot slot vraagt de Raad bijzondere aandacht rond enkele specifieke landbouw- en plattelandssituaties
voor kinderen en jongeren zoals armoede op het platteland, landbouwonderwijs en de toegankelijkheid en
bereikbaarheid van het platteland.
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Een transversale kijk op landbouw en voeding naar 2050

De SALV doet met zijn advies 'een transversale kijk op landbouw en voeding' een proactieve
insteek voor de visietekst of  transversale beleidsnota 2050 die de Vlaamse Regering momenteel
voorbereidt. De Raad stelt vast dat Vlaanderen al een straf potentieel rond landbouw en voeding
heeft, maar dat dit potentieel nog versterkt kan worden door meer verbindingen te leggen tussen
de verschillende componenten. Zo kan een robuust agri/food-web uitgebouwd worden dat de
gekende, maar ook de nu nog niet gekende, uitdagingen voor de toekomst kan aangaan. Voor de
overheid ziet de SALV een drieledige taak: verbinden, faciliteren en sensibiliseren. Bioforum,
Natuurpunt en BBL sluiten zich niet bij deze visie aan en spreken zich uit in een
minderheidsstandpunt.

Op 5 maart ontving de SALV een conceptnota transversale beleidsnota en daarbij de vraag van minister-
president Geert Bourgeois om zich voor te bereiden op de besprekingen in het kader van de Vlaamse
langetermijnstrategie 2050. De SALV besloot om hierover een advies uit te brengen. Dit advies werd
goedgekeurd op de zitting van 29 mei. Op 27 mei presenteerde de SALV zijn ontwerpadvies al op een
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stakeholderbijeenkomst met de betrokken Vlaamse administraties, het kabinet van minister-president
Geert Bourgeois en de Vlaamse strategische adviesraden.

De SALV kiest voor een eigen werkwijze. Er bestaan verschillende studies die de megatrends en de
mogelijke impact van die megatrends op de Vlaamse land- en tuinbouw en de keten beschrijven. Deze
studies werden impliciet meegenomen in de oefening van de SALV, maar werden niet herhaald of
heroverwogen. De SALV gaat uit van de huidige sterktes en potenties om alle toekomstige, gekende en
ongekende, uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De Raad stelt vast dat Vlaanderen al een straf potentieel rond voeding heeft. Zo heeft Vlaanderen
ondernemende en innoverende landbouwers, een sterk agrovoedingscomplex, een gunstig klimaat, staat
het sterk in landbouwonderzoek, etc.

Met het potentieel kan echter nog meer gebeuren als het als een geheel bekeken wordt. Door
verbindingen te leggen tussen de verschillende schakels kan een robuust agri/food-web uitgebouwd
worden dat de samenleving dooradert en dat daarmee de uitdagingen voor de toekomst kan aangaan.

De Raad onderscheidt vier deelaspecten in het web: de mensen, de omgeving, economische
verbanden en innovatie. In het advies gaat de SALV dieper in op al deze aspecten.

De taak van de overheid binnen dit agri/food-web is drieledig: verbinden (zowel binnen de overheid
als tussen de verschillende componenten van het web), eens sterk faciliterend kader bieden en
sensibiliseren.

Bioforum, Natuurpunt en BBL kunnen zich niet vinden in bovenstaande visie van de Raad en spreken zich
in een minderheidsstandpunt als volgt uit: een grondige transitie is noodzakelijk om de uitdagingen inzake
landbouw en voeding te kunnen aanpakken. Ze menen daarbij dat nadenken over de toekomst van
landbouw onlosmakelijk verbonden is met het bijsturen van het consumptiepatroon en dat de transitie
door de overheid moet gestuurd worden.

Vredeseilanden, tot slot, wenst zich niet expliciet uit te spreken over de ene of de andere visie.

Foto: SALV

lees hier het volledige advies

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-een-transversale-kijk-op-landbouw-en-voeding-naar-2050-1


Een transversale kijk op landbouw en voeding naar 2050

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/een-transversale-kijk-op-landbouw-en-voeding-naar-2050[22/11/2016 10:43:26]

Share Tweet Share Forward

Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze gegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven      werk gegevens bij

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Log in© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*: *|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*: *|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*&mini=true&title=*|URL:MC_SUBJECT|*
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*&mini=true&title=*|URL:MC_SUBJECT|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|FORWARD|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|FORWARD|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UNSUB|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UPDATE_PROFILE|*
javascript:__doPostBack('ctl00$Login$TE35B6865007$ctl00$ctl00$status','')
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zOZYDtjAjUKE.kYOBmcN56sJc
mailto:info@salv.be


Advies over de milieukwaliteitsnormen

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/advies-over-de-milieukwaliteitsnormen[22/11/2016 10:43:41]

    

SALV, Minaraad en SERV geven advies over de milieukwaliteitsnormen

Minaraad, SERV en SALV geven een gezamenlijk advies over de aanpassing van de
milieukwaliteitsnormen. Deze milieukwaliteitsnormen worden via een besluit van de Vlaamse
Regering* aangepast in Vlarem I, Vlarem II, het organisatiebesluit en het monitoringbesluit. De
Raden vragen een betere afstemming van de verschillende normenkaders op Europees niveau.
Ook pleiten ze voor een harmonisatie van de methodiek om de potentieel relevante specifiek
verontreinigende stoffen aan te duiden. Voor nieuwe normen moet een afweging gebeuren tussen
de nood aan algemene actie (alle lozers) en specifieke actie (gericht op lozers die de norm
overschrijden). Tot slot formuleren de raden enkele specifieke bedenkingen bij de uitbreiding van
de Vlaamse stoffenlijst met drie nieuwe stoffen.

De Vlaamse Regering gaf op 3 april 2015 principiële goedkeuring aan het ontwerpbesluit over de
milieukwaliteitsnormen*. SERV en Minaraad werden hierover om advies gevraagd, de SALV sloot zich op
eigen initiatief bij het advies aan. De drie Raden gaven in het verleden ook gezamenlijke adviezen rond
deze thematiek (milieukwaliteitsnormen (2010) en stroomgebiedbeheerplannen (2014)).

De Raden vragen een betere afstemming van de verschillende normenkaders op Europees niveau.
In het bijzonder verwijzen de Raden naar de REACH-verordening, kaderrichtlijn water,
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biocidenverordening en gewasbeschermingsmiddelenverordening, die vaak normen hanteren voor
dezelfde stoffen, maar die vertrekken vanuit andere wetenschappelijke gegevens of via een andere
procedure tot stand komen. Als concreet voorbeeld verwijzen de Raden naar de herbiciden flufenacet en
diflufenican.

Heb oog voor een evenwicht tussen algemene actie (alle lozers) en specifieke actie (de lozers die
de norm overschrijden). De Raden wijzen hierbij op de specifieke situatie van bisfenol A waarbij een
beperkt aantal lozers de norm overschrijdt, maar mogelijk veel meer bedrijven gevat worden door de
consequenties van het invoeren van een norm.

De Raden wijzen ook op het belang van een goede afstemming van normen tussen de lidstaten. De
Raden menen dat de normering binnen het Vlaamse milieubeleid moet uitgaan van een aantal
basisprincipes, maar tegelijk vragen de Raden zich af wat het effect zal zijn voor de beoordeling van de
watertoestand in de stroomgebieden indien in de buurlanden en -regio's geen gelijkwaardig tot stand
gekomen normering wordt doorgevoerd.

* Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995

houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september

2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van

Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 26

april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en

69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en

richtlijn 2009/90/EG.
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SALV briefadvies over het 'Operationeel Programma Visserij' 2014-2020

De SALV vraagt dat het Belgisch Operationeel Programma in uitvoering van het Europees Fonds
voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) snel ingediend wordt zodat het nieuwe EU-visserijbeleid
2014-2020 in Vlaanderen tijdig kan starten.

Het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV) is het nieuwe fonds voor het
Europees visserijbeleid voor de periode 2014-2020. Het is een van de vijf Europese structuur- en
investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa willen
aanzwengelen. Het Fonds:

helpt vissers bij de overgang naar een duurzame visserij;

ondersteunt kustgemeenschappen bij het diversifiëren van hun economie;

financiert projecten voor meer nieuwe banen en een betere levenskwaliteit aan de Europese kusten;
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vereenvoudigt de toegang tot financiering.

Voorgaande adviezen van de SALV
In België wordt uitvoering gegeven aan het EFMZV via het Operationeel Programma (OP) "Voortvarend
en vooruitziend" 2014-2020. In de loop van het voortraject van dit OP heeft de SALV in juni 2012 al een
advies naar aanleiding van de toenmalige ontwerp verordening uitgebracht.

Op 24 januari 2014 werd door de Vlaamse overheid het ontwerp OP in publieke consultatie gebracht. Ook
toen adviseerde de SALV hierover (4 april 2014). Het advies gaf in alle openheid aanleiding tot discussies
en interacties met het departement Landbouw en Visserij en de bevoegde experten, hetgeen door de
Raad werd geapprecieerd.  

SALV vraagt een snelle uitvoering van het OP
Na een laatste toelichting op 7 mei 2015 door het departement Landbouw en Visserij aan de Technische
Werkcommissie Visserij van de SALV, werd geconcludeerd dat geen grote discussiepunten meer vervat
zitten in het ontwerp OP. De SALV onderschrijft dan ook het ontwerp OP.

In het briefadvies wordt nu het belang van een snelle indiening van het programma bij de diensten van de
Europese Commissie benadrukt, zodat vertragingen vermeden worden en de uitvoering van het nieuwe
EU-visserijbeleid in Vlaanderen tijdig van start kan gaan. 
 

Sfeerbeeld uit de deelname van Dirk Van Guyze (SALV-secretariaat) aan de 'Beam Trawl Survey'
van ILVO, augustus 2014.
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SALV vraagt duidelijkheid over het Dierenwelzijnsfonds

Op 13 april 2015 ontving de SALV een spoedadviesvraag over het decreet houdende bepalingen
tot aanpassing van de begroting 2015. In een beknopt briefadvies maakt de SALV een aantal
vragen en aanbevelingen inzake het Dierenwelzijnsfonds over aan de bevoegde Vlaamse minister.

Bij de start van de nieuwe zittingsperiode van het Vlaams Parlement diende Dhr. Ben Weyts, Vlaams
minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn zijn 'Beleidsnota
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2014-2019 Dierenwelzijn' in. Deze beleidsnota maakt melding van de oprichting van een
Dierenwelzijnsfonds dat gebruikt zal worden voor uitgaven in verband met de
dierenwelzijnsreglementering. Op de SALV-raadszitting van 27 februari gaven Hans Mariën (kabinetschef)
en Els Vanautryve (raadgever dierenwelzijn) toelichting bij deze beleidsnota aan de SALV.

Dit Dierenwelzijnsfonds werd decretaal verankerd in hoofdstuk 21, art. 145 van het decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, een zogenoemd programmadecreet. Het voorontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 brengt nog
twee wijzigingen aan in het eerstgenoemde decreet.

In een beknopt briefadvies vraagt de SALV:
wie bijdraagt tot het fonds en in welke mate;

wie van de middelen van het fonds kan genieten;

met welke concrete finaliteit de middelen zullen worden aangewend.

De SALV beveelt aan dat de Vlaamse Regering een kader voor de subsidies en andere betalingen uit het
Dierenwelzijnsfonds zou voorzien. Hiermee sluit de SALV zich aan bij wat hierover ook door de Minaraad
(30/04) werd aangemerkt.
 

Bron: SALV

Share Tweet Share Forward

Copyright *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze gegevens:

lees hier het volledige advies

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-dierenwelzijn
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024826&param=inhoud
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024826&param=inhoud
http://www.minaraad.be/adviezen/2015/voorontwerp-van-programmadecreet-2015
http://www.minaraad.be/adviezen/2015/voorontwerp-van-programmadecreet-2015
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*: *|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*: *|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*&mini=true&title=*|URL:MC_SUBJECT|*
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*&mini=true&title=*|URL:MC_SUBJECT|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|FORWARD|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|FORWARD|*
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/briefadvies-over-het-voorontwerp-van-decreet-houdende-bepalingen-tot-begeleiding-van-de-aanpassing-van-het-begroting-2015


Briefadvies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van het begroting 2015- artikel 69- het Vlaams Dierenwelzijnsfonds

http://www.salv.be/...ecreet-houdende-bepalingen-tot-begeleiding-van-de-aanpassing-van-het-begroting-2015-artikel-69-het-vlaams-dierenwelzijnsfonds[22/11/2016 10:44:12]

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

uitschrijven      werk gegevens bij

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Log in© SALV | Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
info@salv.be | Tel: 02 20 90 135

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UNSUB|*
http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/*|UPDATE_PROFILE|*
javascript:__doPostBack('ctl00$Login$TE35B6865007$ctl00$ctl00$status','')
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zOZYDtjAjUKE.kYOBmcN56sJc
mailto:info@salv.be


Advies over het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018

http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2015/advies-over-het-ontwerp-mestactieprogramma-2015-2018[22/11/2016 10:44:28]

    

SALV-advies ontwerp mestactieprogramma 2015-2018

De SALV brengt een advies over het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 uit naar aanleiding
van het openbaar onderzoek. In dit advies formuleert de Raad enkele bemerkingen op hoofdlijnen:
zo onderschrijft de Raad de doelstellingen van het plan en een permanent streven naar de
verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast focust de Raad ook op de verschillende
hoofdstukken van het actieprogramma. Natuurpunt en BBL onthouden zich bij dit advies, maar
opteren ervoor om zich via de Minaraad over het actieprogramma uit te spreken.

Om de 4 jaar stelt de Vlaamse overheid een Actieprogramma op in uitvoering van de Europese
Nitraatrichtlijn. In die richtlijn werden kwaliteitsnormen bepaald voor oppervlakte- en grondwater.
In het voorbije Actieprogramma MAP4 (2011-2014) werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd om op
een periode van 8 jaar (2011-2018) de waterkwaliteit versneld te verbeteren. Deze doelstellingen werden
ook opgenomen het 5de Actieprogramma (MAP5), aangevuld met een gebiedsgerichte aanpak waarbij
strengere maatregelen worden opgelegd aan bedrijven in gebieden met een ontoereikende waterkwaliteit.
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Van 6 maart tot en met 4 mei 2015 liep er een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-
mestactieprogramma 2015-2018 (ontwerp-MAP5). De SALV heeft naar aanleiding daarvan beslist om op
eigen initiatief een advies uit te brengen. De Raad:

waardeert dat voor de opmaak van het 5de Actieprogramma voorzien werd in een overleg tussen
overheid, middenveld en raadgevers door middel van de opvolgingscommissie;

wijst erop dat een laattijdige besluitvorming rechtsonzekerheid creëert voor de ondernemers;

onderschrijft de doelstellingen zoals vermeld in voorliggende Actieprogramma als werkkader voor het
beleid en het uitvoeringsinstrumentarium voor de periode 2015-2018;

vraagt om de gaten in het systeem te dichten. De Raad onderschrijft dan ook het continu streven naar
een verbetering van de waterkwaliteit en de gebiedsgerichte controle en handhaving op basis van een
risico analyse, zoals vooropgesteld in het ontwerp MAP5.

Daarnaast focust de Raad met enkele meer specifieke opmerkingen op een aantal hoofdstukken uit het
Actieprogramma. Deze opmerkingen hebben onder andere betrekking op de nitraatresidumetingen en -
controles op bedrijfsniveau, het instellen van een referentieklasse voor landbouwpercelen wat betreft
de P-beschikbaarheid, het toedienen van organische stof op de landbouwpercelen, het zoeken naar een
realistische regeling inzake het uitrijden van nutriënten, opslag van dierlijke mest op kopakkers,
onderzoek over recuperatie van nutriënten, etc.

Tenslotte wijst de Raad er ook op dat er momenteel heel veel nieuw beleid op de land- en
tuinbouwondernemingen afkomt. Vanuit de verschillende diensten van de Vlaamse overheid worden
nieuwe beleidsprogramma’s en regelgevingsinitiatieven uitgerold die direct impact hebben op de
doelgroep van land- en tuinbouwondernemingen. De Raad vraagt daarom een meer transversale
(beleidsdomeinoverschrijdende) en geïntegreerde aanpak ten aanzien van de doelgroep bij het
concipiëren van dergelijke regelgeving. Daarbij mag ook de praktijktoets niet ontbreken.  Naast voldoende
sensibilisering en begeleiding is pragmatisme evenzeer noodzakelijk bij het handhaven van complexe en
nieuwe reglementering.
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SALV-advies over de beleidsnota Landbouw en Visserij

De Raad onderschrijft het centrale thema van de beleidsnota 'Flanders Agrofood Valley' als kader
voor het landbouwbeleid. Binnen dit kader legt de raad de nadruk op negen elementen. Wat het
plattelandsbeleid betreft is de raad tevreden met de aandacht in de beleidsnota.

Minister Joke Schauvliege gaf op 10 december 2014 toelichting over haar beleidsnota Landbouw en
Visserij 2014-2019 aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Een ad hoc
werkcommissie van de SALV besprak deze beleidsnota tijdens verschillende vergaderingen en op 27
maart 2015 keurde de raad het definitieve advies goed.

De Raad onderschrijft het centrale thema van de beleidsnota 'Flanders Agrofood Valley' als kader voor
het landbouwbeleid. Binnen dit kader legt de SALV de nadruk op negen elementen:

1. Streef binnen dit kader naar een evenwichtige benadering van alle vormen van landbouw en alle
segmenten van het agrobusinesscomplex. Zo mist de SALV in deze beleidsnota voldoende concrete
engagementen om andere vormen van landbouw (biolandbouw en nichemarkten) te stimuleren en
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verder te ontwikkelen;

2. Opleiding en vorming zijn zeer belangrijk voor de verdere professionalisering en innovatie van de
sector. Ook het landbouwonderwijs heeft hierbij een belangrijke rol;

3. Werk samen met de federale overheid en binnen de Vlaamse overheid;

4. Stimuleer samenwerking binnen en tussen de schakels in de agrovoedsingsketen;

5. Betrek alle stakeholders bij de uitvoering van het landbouwbeleid en het aan landbouw gerelateerde
beleid;

6. Zet in op integrale gebiedsontwikkeling en het vrijwaren van ruimte voor landbouw;

7. Maak de landbouwsector aantrekkelijk voor jonge en startende landbouwers door in te zetten op
generatiewissel en nieuw ondernemerschap;

8. Zet ook in op een groen landbouwbeleid, onder andere door het implementeren van het principe dat
investeringssteun, in zijn geheel, geen stijging van de milieudruk mag veroorzaken en een brede
evaluatie van de vergroeningsmaatregelen binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

9. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor innovatie, maar ook om het beleid te
onderbouwen.

Wat betreft plattelandsbeleid is de raad tevreden met de aandacht in de beleidsnota. In het bijzonder
vraagt de raad om in te zetten op armoedebestrijding en verjonging van het platteland.

De visserij-aspecten van de beleidsnota kwamen reeds aan bod in het advies over de beleidsnota
Landbouw en Visserij, deel visserij.
 

Foto: SALV
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Advies beleidsnota Landbouw en Visserij, deel visserij

In december 2014 stelde het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor visserij,
de visserij-aspecten van de beleidsnota Landbouw en Visserij voor aan de Technische
Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV. In de beleidsnota geeft de minister aan hoe zij het
regeerakkoord zal realiseren in de loop van de volgende vijf jaar. De TWV besloot om hierover op
eigen initiatief een advies op hoofdlijnen uit te brengen.  Het advies, dat ingaat op 11 verschillende
onderwerpen, werd door de SALV bekrachtigd op 27 februari 2015.

De beleidsnota Landbouw en Visserij bestaat uit zeven strategische doelstellingen. In zes van deze
doelstellingen worden zowel landbouw- als visserij-aspecten belicht. De zevende doelstelling is gewijd
aan plattelandsbeleid. De Raad vraagt om in toekomstige beleidsnota’s en –brieven een afzonderlijk
visserijhoofdstuk te voorzien, zodat de visserij de aandacht krijgt die ze verdient.
 
Verder gaat de Raad in op een aantal specifieke thema’s. De Raad:

is het eens met de beleidsnota dat, in het kader van de naderende aanlandingsverplichting vanaf 1
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januari 2016, selectief vissen en het vermijden van ongewenste bijvangsten de belangrijkste
prioriteiten op korte termijn moeten zijn;

onderschrijft dat het Vlaamse visserijbeleid de klemtoon moet  leggen op duurzaamheid in al zijn
aspecten. De Raad meent echter dat deze aspecten verder geconcretiseerd moeten worden;

vraagt aandacht voor initiatieven die de instroom en de verjonging in de sector bevorderen;

vraagt om de drempel, financieel en administratief, voor toetreding van kleine (recreatieve) vaartuigen
tot de beroepssector te verlagen;

wijst op de noodzaak van een goede afstemming tussen de federale en Vlaamse overheidsdiensten,
bijvoorbeeld over visserij-maatregelen in het kader van Natura-2000 gebieden op zee;

vraagt om voor reders in moeilijkheden, naar analogie met de vzw ‘Boeren op een Kruispunt’, hulp te
voorzien via een flankerend beleid. Daarbij zou de Rederscentrale als erkende beroepsvereniging die
de belangen behartigt van de reders, een belangrijke rol kunnen vervullen;

vraagt om een vertegenwoordiger van de SALV en zijn TWV op te nemen in de stuurgroep van het
Vlaams aquacultuurplatform;

ondersteunt de intentie uit de beleidsnota om de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid proactief te sturen zodat deze aansluiten bij de noden van de sector;

pleit ervoor om het maatschappelijk convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse
visserijsector te hernieuwen.

Tenslotte geeft de Raad aan uit te kijken naar het volgende Visserijrapport (VIRA 2016).

Lees het volledige advies.

Bron: SALV
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Wijziging aan de steun bio-controlekosten

De biologische productie is onderhevig aan een controle- en certificatieverplichting, uitgevoerd
door erkende controle-instanties. Sinds 2007 wordt een deel van gemaakte controlekosten
vergoed door de overheid. De controlekost voor de biologische productiemethode bestaat uit een
vast gedeelte en een variabel gedeelte. Dit laatste gedeelte is afhankelijk van de grootte van de
plantaardige en dierlijke productie. Het voorliggende ontwerp besluit brengt verschillende
wijzigingen aan in de steun voor de bio-controlekost. Het ontwerp besluit wijzigt onder andere de
rechtsbasis en beperkt de steun tot het vast gedeelte van de controlekost omdat de variabele
controlekost vanaf 1 januari 2015 deel uitmaakt van de bio-hectarepremie.

De Raad vindt het een goede zaak dat er gezocht wordt naar een rechtsgeldige oplossing om de
steun verder rechtstreeks aan de biolandbouwer te kunnen uitbetalen, maar vraagt daarbij om ook
de mogelijkheid te onderzoeken om de steun voor de controlekost terug op te nemen als maatregel in het
PDPO III.
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Door opname van de variabele controlekost in de bio-hectarepremie is de relatie tussen de
controlekost en de premie niet meer duidelijk. De basis voor opname is een ILVO studie uit 2009. De
Raad stelt vast dat er bij deze studie met bijhorend rekenmodel veel vragen en opmerkingen bestaan.
Daarom lijkt het voor de SALV aangewezen om de controlekost uit de bio-hectarepremie te houden en de
berekening van de vergoeding te baseren op de reële cijfers van de controlekost zoals ze worden vermeld
op de factuur van de controleorganisatie.

De Raad stelt tenslotte vast dat de specifieke steun voor de biosector daalt ten opzichte van
voorgaande jaren en vorige regelingen en dat Vlaanderen zich qua biologisch areaal
verhoudingsgewijs achteraan de Europese lijst bevindt. De Raad vraagt om te onderzoeken welke
beleidsmaatregelen kunnen ingezet worden om deze kloof te overbruggen. De Raad beveelt aan om
hierbij ook na te gaan welke maatregelen andere EU-lidstaten nemen ter bevordering van de biosector en
vraagt te onderzoeken welke van de in andere lidstaten toegepaste maatregelen doelmatig en
implementeerbaar zijn in Vlaanderen.

Lees het volledige advies.
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SALV en SERV geven advies over de hervorming van de strategische
adviesraden

De Vlaamse Regering vroeg verschillende adviesraden, waaronder de SALV en de SERV, om
advies over het voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische
adviesraden. Het voorontwerp voorziet de afschaffing van Vlabest en SARiV, de administratieve
inbedding van de secretariaten van de SALV en de Vlaamse Woonraad in de SERV en de
inbedding van de SARC in het departement van culturele aangelegenheden binnen het
beleidsdomein CJSM.

De SALV en de SERV besloten om een gezamenlijk advies uit te brengen en om dit advies te beperken
tot die bepalingen waarin zij rechtstreeks betrokken partij zijn.

In verband met de administratieve inbedding van strategische adviesraden in de SERV wijzen de SALV
en de SERV op een aantal belangrijke principes en randvoorwaarden:

1. De volledige autonomie van de Raden blijft behouden;
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2. De inbedding heeft geen invloed op de huidige bevoegdheden en samenstelling van de Raden;

3. De inbedding moet praktisch werkbaar en efficiënt gebeuren;

4. De mogelijkheden om synergieën te boeken tussen de Raden moet maximaal benut worden.

De SALV en de SERV wensen zich te engageren om bovenstaande principes en randvoorwaarden te
realiseren.

Lees het volledige advies.
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Gezamenlijk advies over het verzameldecreet omgeving, natuur,
landbouw en energie

De SALV en Minaraad hebben een gezamenlijk advies geformuleerd over het voorontwerp van
decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur, landbouw en energie (het
zogenaamde ‘verzameldecreet’).  In dit advies gaan de Raden in op een aantal verschillende
onderwerpen, waaronder het Veldwetboek, een aantal decreten met betrekking tot water, het
decreet betreffende de milieuvergunning, het jachtdecreet en het decreet betreffende de
omgevingsvergunning.   

Het ontwerp decreet groepeert de wijzigingen aan 6 wetten en 20 decreten. In het advies worden de
door de Raden geselecteerde wijzigingsvoorstellen beschreven en aansluitend aanbevelingen of
opmerkingen geformuleerd. Daarbij wordt onder andere dieper ingegaan op de termijnverlenging
van bestaande milieuvergunningen in het vooruitzicht van een Programmatische Aanpak van de
Stikstofdeposities (PAS), de beroepstermijn tegen een beslissing betreffende de omgevingsvergunning bij
de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de inwerkingtreding van het decreet betreffende
de omgevingsvergunning.

Er is geen consensus over de voorgestelde termijnverlenging voor inrichtingen waarvan de
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milieuvergunning op korte termijn afloopt. Deze verlenging  van de milieuvergunning moet gezien
worden in het perspectief van de ontwikkeling van een programmatische aanpak stikstof (PAS). Het doel
van deze PAS is het verzoenen van de (Europese) natuurdoelstellingen met de economische realiteit. De
uitwerking hiervan is een complex gegeven en vergt de nodige tijd. Boerenbond, ABS, Groene Kring,
Unizo, VAC en Voka zijn akkoord met de voorgestelde termijnverlenging van de milieuvergunning tot 31
december 2018 voor inrichtingen met een stikstofdepositie waarvan de vergunning op korte termijn
afloopt. Deze verlening biedt –volgens deze organisaties- de betreffende inrichtingen de nodige tijd om te
onderzoeken of  en hoe zij hun activiteiten nog kunnen bijsturen.  BBL en Natuurpunt, echter, zijn gekant
tegen een dergelijke verlenging aangezien ze –volgens deze organisaties- onder andere de stand-still in
stikstofdepositie in gevaar brengt en de passende beoordelingsplicht omzeilt. Landelijk Vlaanderen
(Minaraad) brengt in het advies nog een derde standpunt in.

Er is geen eensgezindheid over het verkorten van de beroepstermijn bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Momenteel bedraagt de beroepstermijn voor de stedenbouwkundige
vergunning 45 dagen. Voor beroep tegen een beslissing met betrekking tot een milieuvergunning
bedraagt de huidige termijn 60 dagen. Volgens het decreet betreffende de omgevingsvergunning wordt de
Raad voor Vergunningsbetwistingen het bevoegde rechtscollege, zowel voor de milieukundige- als
stedenbouwkundige aspecten. De nieuwe beroepstermijn bedroeg initieel 60 dagen maar wordt met dit
verzameldecreet teruggebracht tot 45 dagen. BBL, Natuurpunt en de vakbonden zijn van mening dat de
voorziene termijn van 60 dagen behouden moet blijven. Ze argumenteren onder andere dat de procedure,
wegens integratie van de twee vergunningen,  complexer wordt en dat een termijn van 60 dagen daarom
gerechtvaardigd is. Boerenbond, Groene Kring, Voka en Unizo menen dat de termijn kon worden ingekort
naar 45 dagen. Deze organisaties beschouwen 45 dagen als voldoende lang om derde-belanghebbenden
de mogelijkheid te geven om adequaat beroep aan te tekenen.
 

Lees het volledige advies.
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Gezamenlijk advies over het besluit omgevingsvergunning

SALV en Minaraad gaven een gezamelijk advies over het ontwerpbesluit betreffende de
omgevingsvergunning. In dit advies gaan de Raden in op het evaluatiesysteem, de omzetting van
de milieuvergunning naar een omgevingsvergunning, de relatie met de MER, de digitalisering en
een aantal opmerkingen en onduidelijkheden.

Het besluit moet de omgevingsvergunning in praktijk brengen. Het geeft onder andere uitvoering aan
een omzettingsregeling voor milieuvergunningen naar omgevingsvergunningen en aan het evalueren van
omgevingsvergunningen.

De doorvertaling van BBT en plannen moet gebeuren volgens een cascade. Het ontwerpbesluit
voorziet een evaluatiesysteem om er voor te zorgen dat de omgevingsvergunning, die van onbepaalde
duur is, in lijn blijft met best beschikbare technieken (BBT) en plannen en programma's van de Vlaamse
overheid. SALV en Minaraad vinden dat doorvertaling van BBT, plannen en programma's in de eerste
plaats moet gebeuren in algemene of sectorale voorwaarden of in Vlarem III. Als dat niet mogelijk is,
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bijvoorbeeld omdat het gaat om milieuproblemen met een lokale impact, kunnen via een specifieke
evaluatie de bijzondere vergunningsvoorwaarden aangepast worden (zie figuur).

Er is geen consensus over de nood aan een passende beoordeling bij omzetting van een
milieuvergunning naar een omgevingsvergunning. Het besluit voorziet een meldingsprocedure voor
de omzetting van de bestaande milieuvergunningen (met bepaalde duur) naar omgevingsvergunningen
(van onbepaalde duur). ABS, Boerenbond, Groene Kring, Unizo, VAC en Voka zijn akkoord met deze
meldingsprocedure. BBL en Natuurpunt, echter, menen dat deze praktijk een achteruitgang van het
huidige beschermingsniveau betekent. Deze organisaties onderstrepen onder andere het belang van een
volledige, relevante en actuele passende beoordeling.

Een effectief, efficiënt en relevant milieueffectenrapport (MER) is noodzakelijk. De Raden stellen
vast dat het afschaffen van de m.e.r.-plicht bij hervergunning aanleiding geeft tot maatschappelijke
discussie. Deze controverse is volgens de Raden het gevolg van de problemen met de huidige m.e.r.-
praktijk. Minaraad en SALV vragen dan ook een evaluatie van de bestaande praktijk.

Dit advies past in een reeks adviezen die de SALV -al dan niet met andere adviesraden- gaf over de
omgevingsvergunning.

Lees het volledige advies.

De doorvertaling van BBT, plannen en programma's moet gebeuren volgens een cascade. Volgens
de Raden moet in de eerste plaats ingezet worden op het doorvertalen in algemene en sectorale
voorwaarden en pas daarna op het aanpassen van de bijzondere vergunningsvoorwaarden.
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