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VOORWOORD
Beste lezer
Waar tot 2007 de eerder eng samengestelde
Vlaamse Land- en Tuinbouwraad adviseerde
rond land- en tuinbouwthema’s, werd in 2008
de samenstelling en opdracht van de opvolger
decretaal vastgelegd. Dat was de start van de
Strategische Adviesraad voor Landbouw en
Visserij (SALV). De bredere samenstelling van
de SALV viel daarbij meteen op en dat leidde tot
tientallen adviezen met een breder draagvlak,
tot stand gekomen na overleg én discussie in de
werkcommissies ad hoc waarin elk lid van de SALV
kon bijdragen.
De meeste van die adviezen kwamen er na een
adviesvraag vanuit de Vlaamse Regering of het
Vlaams Parlement, maar we namen ook regelmatig
zelf het initiatief om naar buiten te komen
met onze kijk op wat in en rondom de land- en
tuinbouw en visserij gebeurde. Nota’s over de
toekomst van de visserij of het studiewerk rond
het landbouwinkomen en een verkennende nota
over de uitdagingen voor een duurzame toekomst
voor de landbouw in Vlaanderen zijn daar mooie
voorbeelden van. Het stemt mij tevreden dat die
nota’s ook weerklank vonden bij de leden van het
Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, wat
binnen de politieke wereld leidde tot uitgebreide
vraagstelling en reflectie over de Vlaamse land- en
tuinbouw en visserij.
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Het jaarlijkse SALV-event bracht ons in alle uithoeken
van Vlaanderen, de ontiegelijk vroege afspraak met de
visserijsector incluis. Keer op keer opende het event
de ogen bij vertegenwoordigers van de administratie
of de stakeholders. Ik herinner me nog levendig
ons event van 2015 dat in het teken stond van
landbouw en natuur en de toen lopende discussies
rond de Programmatorische Aanpak Stikstof. Onze
locatie toonde hoe beleidsbeslissingen in Brussel
de toekomst van bloeiende landbouwbedrijven kan
hypothekeren. Op andere events staken we onze
voelsprieten uit richting onderzoek, innovatie en
consumenteninitiatieven rond voedselproductie.
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de
SALV zijn we te gast bij een tomatenbedrijf, annexe
aquacultuur: ‘aquaponics’ heet dat vandaag de dag.
Hiermee laten we ons oog vallen op het circulaire
aspect van de hedendaagse land- en tuinbouw.
Het thema van het SALV-event 2018 ligt daarmee
ook in lijn met de steeds groter wordende
vraag naar verduurzaming van de sector en
onze recente advisering rond de strategische
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de
Verenigde Naties waarin landbouw, tuinbouw en
visserij belangrijke schakels zijn.
Ik kijk tevreden terug op de weg die de SALV de
voorbije tien jaar aflegde. De uitdagingen van de
toekomst binnen landbouw en visserij zijn vandaag
anders dan tien jaar geleden en zijn groot. Ik twijfel er

“Ik kijk tevreden

terug op de weg die
de SALV de voorbije
tien jaar aflegde.”

echter niet aan dat de SALV ook de volgende tien jaar
zijn rol zal spelen en ten gepaste tijde zijn adviezen
voor de Vlaamse Regering, het Vlaams Parlement
en andere beleidsniveaus naar voor zal schuiven. De
SALV zal daarbij ook in de toekomst gebruik maken
van zijn unieke samenstelling om een maatschappelijk
breed gedragen advisering waar te maken.
Dank aan eenieder die bijdroeg aan de werking van de
SALV: de leden, de stakeholders en niet in het minst
het secretariaat van toen en vandaag.
Hendrik Vandamme
voorzitter
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IMPRESSIES VAN 10 JAAR
WERKING
Op de volgende pagina’s vindt u een fotoverslag van de belangrijkste momenten van de tien voorbije jaren.
Daarnaast laten we enkele prominente spelers in het veld uit verleden en heden aan het woord.
Ook de leden getuigen over de werking van de SALV vandaag en morgen.

2008
JORIS RELAES
IN DE KIJKER:
• Eerste advies: Europees voorzitterschap

was kabinetschef Landbouw onder Kris Peeters,
de eerste voogdijminister van de SALV. Hij is vandaag
administrateur-generaal bij het ILVO.
De geboorte van de SALV

“Proficiat SALV! Wij wensen de SALV
een vergrote focus op proactieve
adviesverlening, zodat hij een motor
én denktank kan worden voor de
transitie waar de landbouwsector
voor staat. Met als kers op de verjaardagstaart een breed gedragen
integrale duurzaamheidsambitie.”
Freek Verdonckt

D
“Ik wens de SALV nog vele jaren van
constructieve dialoog, waardoor
wij met zijn allen de gezamenlijke
uitdagingen op de middellange
termijn het hoofd kunnen bieden.”
Joris Aertsens
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e SALV ontwikkelde zich uit de Vlaamse
Land- en Tuinbouwraad (VLTR). De oprichting
kaderde in het Beter Bestuurlijk Beleid. Dankzij de
toevoeging van andere stakeholders (bv. Natuurpunt,
consumentenorganisaties) worden landbouwdossiers
sindsdien vanuit een veelzijdiger perspectief bekeken.
Dat komt het beleid ten goede.

SALV en ILVO

D

e SALV nodigt regelmatig experten van het ILVO
uit om toelichting te geven bij relevante thema’s.
Wij merken op dat leden en medewerkers van de
SALV regelmatig deelnemen aan onze infosessies en
conferenties. Tegelijk zijn ook de adviezen en dossiers van
de SALV voor ons zeer nuttig. Onze onderzoekers maken
dankbaar gebruik van de bevattelijke situering bij het
dossier en de heldere rapportering van de standpunten
van de verschillende stakeholders. Ook een verdeeld advies
kan daarom voor ons als eye-opener waardevol zijn. Voor
de toekomst kan de toevoeging van het thema ‘Voeding’
binnen de SALV de werking van de adviesraad verruimen
en de wisselwerking met het ILVO verder versterken.

Verjaardagswens

P

roficiat SALV! Ik wens dat jullie als ervaren
bouwheren nog vele stevige bruggen mogen
bouwen tussen elkaar en binnen de samenleving.
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2010

2009

@SALVtweet: eerste tweet op Twitter

Eerste gezamenlijke adviezen met SERV en Minaraad

Aanstelling van Koen Carels, secretaris van de SALV

Nieuwe medewerker Dirk Van Guyze Dirk werkte tot 15 april 2018 voor de SALV

IN DE KIJKER:
• Advies G-IHD

Start website http://www.salv.be

“De door het VAC aangereikte
standpunten zijn van concrete aard
met een directe invloed op het
bedrijfsmanagement. In bepaalde
dossiers zijn we erin geslaagd om
onze standpunten integraal te laten
opnemen. Die dossiers illustreren
onze waardering voor de SALV als
invloedrijk beleidsvoorbereidend
orgaan, waarin wij onze inzet voor
autonome familiale
bedrijven kunnen verzilveren.”
VAC – Danny Vandebeeck
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SALV-event op het Proefcentrum
voor Kleinfruit te Pamel

IN DE KIJKER:
• Advies GGO co-existentieregeling
• Advies beleidsnota LV

“Vooreerst een welgemeende
proficiat aan de SALV. Het ABS ziet
als verdediger van onze familiale
landbouwbedrijven een duidelijke
meerwaarde in het werk van de
SALV. Het breed gedragen en
constructief overleg met de diverse
partners binnen de SALV leidt tot
een sterke adviesvorming die het
landbouwbeleid, en dus ook onze
land- en tuinbouwers, ten goede
komt.”
Eric Claeys
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Tijdens deze werkcommissies wordt de discussie ten
gronde gevoerd, waarbij op de algemene raadzitting
de adviezen, voorbereid vanuit de werkcommissies,
definitief konden worden goedgekeurd. De
werking werd ook verrijkt door de toenemende
samenwerking met andere adviesraden. De SALV
heeft daarnaast regelmatig de kans gekregen zijn
adviezen te komen toelichten in de Commissie
Landbouw van het Vlaams Parlement. Voor de
werking van het secretariaat staat de secretaris er
inmiddels niet meer alleen voor. Om toenemende
werkzaamheden kwaliteitsvol te laten verlopen,
is de uitbreiding van het secretariaat immers een
logische stap.
Rol van de SALV

PIET VANTHEMSCHE
was de eerste voorzitter van de SALV. Op 1
december 2015 werd hij opgevolgd door Hendrik
Vandamme, tot dan ondervoorzitter van de SALV.

Van kiem tot bloei

A

ls voorzitter van Boerenbond was ik steeds
intensief betrokken bij de SALV. Van bij de start
is er een goede ondersteuning geweest vanuit het
departement Landbouw en Visserij en door Jules
Van Liefferinge, de secretaris-generaal van het
departement. Sindsdien zijn de adviesraad en zijn
secretariaat steeds verder geprofessionaliseerd.
De oprichting van specifieke werkcommissies rond
bepaalde thema’s heeft daar zeker toe bijgedragen.

8

D

e SALV is een vorm van participatieve
democratie maar met het gevestigde
middenveld bestaande uit landbouworganisaties,
natuurorganisaties, consumentenorganisaties
en de vertegenwoordiging van de ketenschakels
als deelnemer. Het feit dat landbouwers zich via
landbouworganisaties vertegenwoordigd weten, is
daarbij zeer belangrijk: individueel zijn zij niet in
staat om hun stem te laten horen. Het middenveld
speelt een zeer belangrijke rol om maatschappelijk
draagvlak voor het beleid te creëren.
Verjaardagswens

I

k hoop dat de SALV verder zal evolueren en
innoveren, een blijvende slagkracht aan de dag zal
leggen en zal blijven streven naar het creëren van
een maatschappelijk draagvlak.
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JULES VAN LIEFFERINGE
is secretaris-generaal bij het Departement Landbouw
en Visserij (tot 30 juni 2018).

Belang van de SALV
JVL: In vergelijking met het departement is de SALV
minder gebonden aan de specifieke spelregels die
door Europese en Vlaamse beleidskaders worden
opgelegd. Dat plaatst de SALV in een bijzondere
positie om beleidsvoorbereidend werk te kunnen
adviseren, suggereren en stimuleren. Vanuit de brede
vertegenwoordiging van de SALV kunnen er bovendien
zeer snel gevoeligheden te velde en ter zee worden
opgemerkt. Want belangengroepen spelen er kort
op de bal en zien heel gemakkelijk evoluties binnen
de sector. De SALV dient hierin niet af te wijken van
zijn huidige rol als adviesraad. Zijn sterkte is net het
afleveren van zo objectief mogelijke, kwalitatieve en
diepgaande adviezen zonder al te sterk mee te gaan
in de waan van de dag.

NELE VANSLEMBROUCK

Samenwerking

is woordvoerder bij het Departement Landbouw
en Visserij.

JVL: Sinds de inbedding van de SALV bij de SERV is
de fysieke afstand wel wat toegenomen. Het klopt dat
het informele aspect eronder lijdt, maar de wil voor
formele samen- en wisselwerking is gebleven en ook
op de adviesverlening an sich heeft het geen impact
gehad.
NV: Vroeger kwamen we elkaar al eens tegen in de
wandelgangen. Nu zien we elkaar nog regelmatig op
studiedagen en andere bijeenkomsten en hebben we
regelmatig telefonisch contact. Dus dat zit wel goed.
Verjaardagswens
NV: Ik wens de SALV nog vele mooie werkjaren,
zonder al te veel puberstreken!
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2011

Bezoek aan de Vlaamse Visveiling op het SALV-event

IN DE KIJKER:
• Advies MAP 4
• Briefadvies n.a.v. opgestarte proces
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

“Als overleg- en
compromisorgaan vervult
de SALV een essentiële rol
in een complexer wordende
samenleving met veel vragen
rond ruimtelijke ordening,
duurzaamheid in zijn vele
aspecten en de belangrijke
socio-economische en
ecologische rol van het
agrovoedingscomplex. Met
het oog op het formuleren
van antwoorden op die
vragen, wens ik de SALV een
vruchtbare toekomst toe, met
de nodige samenwerking en
kruisbestuiving.”
Peter Jaeken

“De SALV fungeert met haar
onderbouwde adviezen als facilitator
van een maatschappelijk gedragen
beleid. De adviesraad nodigt daarbij
alle vertegenwoordigde organisaties
uit om bij de opmaak van de adviezen
de nodige luisterbereidheid aan de
dag te brengen voor de
standpunten van andere organisaties.
Doe zo verder, SALV!”
Philippe Appeltans

Nieuwe medewerker Kris Van Nieuwenhove –
Kris werkte tot 1 september 2017 voor de SALV
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2012

SALV-secretariaat vaart mee met onderzoeksschip
Simon Stevin

Kris Peeters bezoekt het ILVO te Melle tijdens het
SALV-event

ELS ROBEYNS
IN DE KIJKER:
• Advies Voedselverlies en -verspilling
• Advies wetgevende voorstellen
• GLB 2014-2020
• Advies hervorming GVB

SALV-secretariaat neemt deel aan studiedag
energieteelten
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namens de sp.a-fractie in de Commissie Landbouw,
Visserij en Platteland van het Vlaams Parlement.
Belang van de SALV

S

tilaan groeit het besef in de maatschappij dat
de boer(in) het niet gemakkelijk heeft. Hij (of zij)
werkt hard, maar houdt er bijna niks aan over. De
sociale repercussies zijn niet te onderschatten. De
SALV-adviezen die aan die problematiek tegemoet
komen, zijn heel belangrijk. Want de oplossingen
die erin aan bod komen, zijn evenwichtig en worden
gedragen door de verschillende stakeholders.

Veelzijdigheid

O

p inhoudelijk vlak bestrijken de adviezen van
de SALV vele thema’s. Ik doe geregeld een
beroep op de adviezen, niet in het minst als het gaat
om dossiers waar ik vaak op inzet (bv. korte keten,
dierenwelzijn)
Verjaardagswens

I

k wens dat de SALV een grotere rol in het
voedseldebat kan opnemen. Als de adviesraad
daarbij een grotere betrokkenheid van de burger kan
valoriseren, dan is dat ongetwijfeld een pluspunt.
De groeiende maatschappelijke belangstelling
voor voedsel zorgt er namelijk voor dat de zin van
burgerparticipatie ook voor landbouw toeneemt.
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JOS DE MEYER
is voorzitter van de Commissie Landbouw, Visserij en
Platteland van het Vlaams Parlement (CD&V).
Adviezen met impact

D

e SALV levert adviezen die relevant zijn
voor het beleid. Zeker de adviezen rond het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn erg
waardevol. Wij kijken alvast uit naar een toekomstig
GLB dat een betere contractvorming en een
gedegen inkomensstabilisatie waarborgt. Daarnaast
besteedt de SALV veel aandacht aan dossiers uit
andere beleidsdomeinen, zoals omgeving en natuur.
Dat is vanzelfsprekend: wetgeving uit andere
beleidsdomeinen dan landbouw beïnvloedt vandaag
de dag de praktijk van de landbouwer ingrijpend.
Daarnaast zijn ook de adviezen en verkennende nota’s
over de zeevisserij zeer verhelderend.
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Ambitie
e SALV mag en moet de nodige ambitie hebben om
het middenveld te blijven vertegenwoordigen. Door
proactief tewerk te gaan, zou de adviesraad daarbij
nog iets meer de teneur van het maatschappelijk
debat rond landbouw kunnen bepalen. De belangrijke
thema’s zijn daarbij genoegzaam gekend: het
behoud van de open ruimte, de eerlijke prijsvorming
en de verantwoordelijkheid van de supermarkt
en de consument daarin, de verduurzaming …
Daarnaast biedt ook het internationale perspectief
een opportuniteit om de inhoudelijke scope te
verbreden. Zo kan de SALV zich vaker uitspreken over
internationale (handels)verdragen. Die hebben vaak
een grote impact op de sector.

D

Verjaardagswens
Ik wens de SALV nog veel goede boerenjaren toe!
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2013

SOFIE JOOSEN
namens de N-VA-fractie in de Commissie Landbouw,
Visserij en Platteland van het Vlaams Parlement.
Waardering voor de SALV

B

innen de adviesverlening en werking van de
Commissie Landbouw is de SALV een gevestigde
waarde. Ik kijk steeds uit naar de adviezen van de
SALV, en zeker wanneer over het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) geadviseerd wordt.

In het kader van het GLB moeten wij als beleidsmakers
onze verantwoordelijkheid opnemen om de zaken in de
gewenste richting bij te sturen: de faire prijsvorming, het
consumentenbeleid en de verduurzaming van de sector.
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Proactief

I

dealiter is voor de SALV een proactieve rol
weggelegd. Niet in het minst om ook de toekomst
van de visserij te waarborgen: de sector staat immers
voor heel wat uitdagingen. Door de Brexit dient er
zich een zee van onzekerheden aan. Tegelijk vormt
de veroudering van de visserijvloot een bedreiging op
middellange termijn. De reeds geleverde inspanningen
inzake verduurzaming illustreert de veerkracht die van
de sector uitgaat. De SALV kan het beleid bijstaan om
die uitdagingen het hoofd te bieden.
Verjaardagswens

I

k wens dat de SALV de komende jaren de handen vol
heeft, vanuit het idee dat Vlaanderen met eigen tools
een eigen landbouwbeleid zou moeten kunnen voeren.

Rondleiding op de site van Inagro (Rumbeke Beitem) tijdens het SALV-event

IN DE KIJKER:
• Advies Groenboek 6de Staatshervorming
• Advies maatregelenfiches PDPO 2014-2020
(PDPO III)
• Advies Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

“De SALV is een open forum waar alle
relevante thematieken aan bod kunnen
komen en vanwaar een signaal wordt
uitgestuurd inzake thematieken die
belangrijk worden in de toekomst. De SALV
is daarbij onze gatewatcher. Binnen de raad
wordt er steevast op alle mogelijke vlakken
eerst naar consensus wordt gezocht. Tegelijk
reikt de adviesraad ook de gelegenheid
aan om informeel met elkaar in
contact te komen.”
Gert Van Thillo
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2014

MATHIAS BIENSTMAN

JAN VERHEEKE

is beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu en dit
jaar voorzitter van de Minaraad.

is secretaris van de Minaraad.

Samen vooruitgang boeken

Een vruchtbare samenwerking

D

IES
ADV

Nieuwe voogdijminister: Joke Schauvliege

IN DE KIJKER:
• Advies Complexe Projecten
• Advies Biomassareststromen
• Advies Biggencastratie
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100ste Advies: OP-Visserij

“Proficiat SALV met je tiende
verjaardag! De toegevoegde
waarde van een advies van de
SALV zit in het feit dat een
advies breder gedragen wordt
dan door de
landbouworganisaties alleen.”
Georges Van Keerberghen

e landbouw is
een sector in
crisis. Daarbij gaat
het niet louter om de
pijnpunten binnen de
ecologische dimensie
van duurzaamheid.
Ook binnen de sociale
en economische
dimensie stellen
zich grote uitdagingen. De belanghebbenden
formuleren uiteenlopende oplossingsrichtingen om
die uitdagingen tegemoet te treden. In een adviesraad
worden zij uitgenodigd om standpunten uit te wisselen
en om naar overeenstemming te zoeken tussen de
verschillende visies. Dat is ongetwijfeld een grote
verdienste van de SALV. Het is overigens niet enkel
belangrijk dat binnen de landbouwsector zelf alle
belanghebbenden in dezelfde richting kijken,
maar dat men ook open staat voor veranderingen
buiten de sector die nieuwe kansen voor de landbouw
kunnen bieden.
Verjaardagswens

I

k wens de SALV impactvolle adviezen die resulteren
in een transitiegericht landbouwbeleid waarover de
landbouwer tevreden is en waar ook het milieu, de
consument, het dier en de ruimere samenleving bij
gebaat zijn.

I

n het verleden
heeft de
Minaraad zeer veel
samengewerkt
met de SALV.
Hierbij kwamen
zeer uiteenlopende
thema’s aan bod,
gaande van natuur,
bos, water, energie,
lucht... Heel wat aan milieu en natuur gerelateerde
aspecten binnen landbouw en visserij werden in een
samenwerkingsverband tussen SALV en Minaraad
behandeld. Dat heeft intussen een mooi gezamenlijk
palmares opgeleverd. De meerwaarde van deze
samenwerking is structureel: de brede samenstelling
van de raden (met een doorweging van zowel
natuurorganisaties als landbouworganisaties in de
ene en de andere raad) is een weerspiegeling van de
verschillende perspectieven op landbouw en milieu.
Beide zijden voelen zich door de samenwerking
SALV-Minaraad goed vertegenwoordigd en vinden dat
daardoor de zaken evenwichtig behandeld kunnen
worden. Niet elk initiatief tot samenwerking resulteert
in een eenstemmig advies. Maar ook die adviezen
zonder consensus kunnen informatief interessant zijn.
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2015

Harry Broeckx getuigt over de impact van de
natuurdoelstellingen op zijn landbouwbedrijf op het
SALV-event ‘Met de botten aan: een kijk op landbouw
en natuur’
“Via de SALV verbreden wij onze
kennis over de structurele uitdagingen
van de landbouw en dat vanop de
eerste rij. Inzicht in die uitdagingen
is zeer relevant, want ze biedt een
belangrijke meerwaarde om de
gevolgen van consumentengedrag
voor landbouw correct te kunnen
inschatten. In de SALV brengen
onderbouwde (tegen)stellingen i.v.m.
landbouw en milieu verhelderende
nuances aan m.b.t. de promotie
van gezonde en milieuvriendelijke
leefstijlen.”
Jan Velghe
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SALV-event ‘Met de botten aan: een kijk op landbouw
en natuur’ in Limburg (Natura 2000) met v.l.n.r.
Mia Demeulemeester (Inagro), Marie-Jeanne Becaus
(Vlaamse Visveiling), Rita Demare (REO Veiling)
en Els Morlion (KVLV-agra)

IN DE KIJKER:
• Advies Beleidsnota Landbouw
2014-2019
• Advies Visie 2050,
een langetermijnstrategie
voor Vlaanderen

IN DE KIJKER:
• Advies Beleidsnota Visserij
2014-2019

EMIEL BROUCKAERT
is voorzitter van de Technische Werkcommissie Visserij
van de SALV en voorzitter van de Rederscentrale c.v.
De koers aangeven

M

et de oprichting van de Technische Werkcommissie
Visserij (TWV) kreeg de advisering van het
visserijbeleid nieuwe wind in de zeilen. De TWV heeft van
in het begin veel aandacht besteed aan de beleidsnota’s.
Op basis van de gedegen evaluatie van de plaats van
de visserij in de beleidsnota’s heeft de TWV gerichte
adviezen gegeven over de koers die het visserijbeleid
volgens haar diende te varen. Met dezelfde doelstelling
heeft de TWV een grondige analyse gemaakt van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid in 2014 en sterke
adviezen geleverd bij de Vlaamse implementatie.

Nieuwe stromingen

D

e Vlaamse visserij staat voor een aantal
uitdagingen. Voor wie ze niet kent, verwijs ik
graag naar de waardevolle verkennende nota’s die
de TWV daarover de laatste jaren heeft opgemaakt.
Tegelijk schieten innovaties kuit, die de economische
en ecologische prestaties van de visserij verbeteren,
en komen nieuwe niches aan de oppervlakte. Het is
vanzelfsprekend dat de TWV over die uitdagingen en
nieuwe ontwikkelingen tijdig en kundig blijft adviseren.

Verjaardagswens

Z

oals dat bij elke verjaardag past, wens ik de TWV en
de SALV, van harte proficiat en nog vele jaren, zodat
zij met vele sterke adviezen het anker kunnen lichten
voor een duurzame toekomst van de Vlaamse visserij.
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de vele kansen die zich daarbij aanbieden. Tegelijkertijd
blijven we ook werken om de bedreigingen te reduceren
en om te buigen. We doen dat door druk te zetten op
het beleid, maar ook door in gesprek te gaan met andere
stakeholders. Binnen de werking van de SALV lopen
beide paden in feite samen.

2016

IN DE KIJKER:
• Advies Betere Regelgeving
• Advies Vlaams Rampenfonds

Constructieve dialoog

H

SONJA DE BECKER
is voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden.
Context vraagt overleg

D

e context waarin onze boeren en tuinders
ondernemen, verandert razendsnel. Niet enkel de
snelheid waarmee de marktcontext wijzigt maar ook de
maatschappelijke verwachtingen naar land- en tuinbouw
en de technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering
maken dat onze bedrijven zich voortdurend moeten
aanpassen, wendbaar moeten zijn en snel moeten
schakelen. En dat is meer dan een behoorlijke uitdaging.
Daarnaast is er ook de verdere verduurzaming van onze
Vlaamse land- en tuinbouw. Vanuit de overtuiging dat
een diverse maar levenskrachtige landbouw een plaats
heeft in Vlaanderen, bouwen we als Boerenbond mee aan
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et sterke punt in de werking van de SALV is dat
het een forum is waar een constructieve dialoog
mogelijk is tussen verschillende actoren met een
verschillende kijk op landbouw. Neem nu het uitgebreide
advies rond alle dimensies van duurzaamheid, dat
zowel ecologische als economische aspecten belicht.
Dat advies heeft de verschillende actoren dichter bij
elkaar gebracht. De milieubeweging heeft daarbij de
nood aan VLIF-ondersteuning erkend, en wij de nood
aan meer resultaatgericht werken, bijvoorbeeld in
de beheersovereenkomsten. Het uitgangspunt in de
adviesvorming van de SALV is respect, en erkenning
voor elkaars standpunt en eigenheid. We zijn het dan ook
niet over alles eens. Als landbouworganisatie staan wij
voor de belangen van onze land- en tuinbouwers en die
belangen zijn natuurlijk breder en ruimer dan enkel het
realiseren van milieudoelstellingen. Niettemin zijn we er
in het verleden in geslaagd om rond heel wat thema’s
gezamenlijke standpunten met de milieubeweging te
formuleren. Daar blijven we verder op inzetten.
Verjaardagswens

P

roficiat met het 10-jarig bestaan van de SALV. Ik
wens jullie heel veel goesting om het werk ook
de volgende jaren met evenveel enthousiasme en
dynamiek voort te zetten!

SALV wordt ingebed bij de SERV

Commissie Landbouw en Visserij van het Vlaams Parlement op bezoek bij Technische Werkcommissie Visserij

IN DE KIJKER:
• Advies Landbouw,
visserij en klimaat

“Dankzij de SALV komt het landbouwonderwijs
dichter bij het beleid en de sector. Naast de
inhoudelijke input die wij zo kunnen leveren, is
de nauwe betrokkenheid met toekomstgerichte
en praktijkgerichte dossiers zeer waardevol om
ons onderwijs actueel te houden en proactief af
te stemmen.”
Patricia Sieuw
Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
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landbouwers en de landbouworganisaties is daarbij
voortdurend ons uitgangspunt.
Verjaardagswens

I

LIEVEN DE SCHAMPHELAERE
is voorzitter van Natuurpunt vzw.
Belang van de SALV

O

ngeveer de helft van de oppervlakte van
Vlaanderen is landbouwgebied. Binnen die
cultuurlandschappen vormen het versterken van
alle ecosysteemdiensten en ook de biodiversiteit
belangrijke aandachtspunten. Om overleg daarover
met alle stakeholders mogelijk te maken, heeft
Natuurpunt de SALV nodig. Natuurpunt wil daarin
samenwerken met alle betrokken partners binnen
de SALV om tot een beter begrip te komen van alle
invalshoeken en samen keuzes te maken in open
dialoog. En ook al zijn er verschillende belangen
af te wegen, een goede verstandhouding met de
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k wens dat de SALV een instrument mag blijven
waar verschillende partijen elkaar kunnen vinden
om via een intense en constructieve dialoog
landbouw een toekomst te geven in Vlaanderen.
Het gaat daarbij om verschillende modellen zoals
natuur-inclusieve landbouw in landbouwgebied,
samenwerken met landbouwers in natuurgebieden
en hoogtechnologische landbouw in stedelijke
omgevingen. Voor Natuurpunt dient landbouw sterk
in te zetten op het creëren van belevingswaarde rond
producten en diensten. Landbouwers verhogen daarbij
hun inkomen doordat consumenten meer willen
betalen voor die beleving die eraan gekoppeld is (bv.
het streekgebonden karakter, de unieke variëteit, het
persoonlijk verhaal van de landbouwer …). We willen
mee denken over hoe we markten kunnen creëren
voor meer gedifferentieerde producten en diensten en
zo kansen scheppen voor zowel (ook kleinere) boeren
als de brede gemeenschap van het buitengebied.
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2017

van leegstaande hoeves en de problematiek van
bebossing. Een beetje ketters denken vind ik een
essentieel aspect van het strategische karakter van
een adviesraad.
Durven het debat sturen en onderbouwen

D
De SALV licht Nota Duurzame Toekomst toe aan de
Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement

Workshop in het kader van de SALV-studie
Landbouwinkomen o.l.v. professor Jeroen Buysse

HERMAN DE CROO
namens de Open VLD-fractie in de Commissie
Landbouw, Visserij en Platteland van het Vlaams
Parlement.
Werkbezoek SALV-secretariaat akkervogels op het
plateau van Outgaarden

Durven vooruitkijken

A
Tassos Haniotis (DG Agriculture) en Frank Van
Tongeren (OESO) spreken op de BVLE/SALVconferentie
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IN DE KIJKER:
• Advies Witboek BRV
• Nota Duurzame Toekomst
Landbouw

ls landbouwer en als politicus vind ik de SALV een
waardevol orgaan. Ik wil de adviesraad aansporen
om niet te veel in de achteruitkijkspiegel te kijken.
Om de toekomst van de landbouw te waarborgen,
is het onontbeerlijk dat de adviesraad door middel
van inspraak en kritisch overleg vorm geeft aan
een vooruitstrevend beleid. Ik denk daarbij aan
verschillende ontwikkelingen op het platteland, zoals
de evoluerende pachtrelaties, de opportuniteiten

e adviesraad mag naar mijn overtuiging haar
invloedssfeer inhoudelijk verruimen.
De SALV zit idealiter aan het roer van het bredere
maatschappelijke debat over landbouw en visserij.
De adviesraad heeft daarbij de verantwoordelijkheid
om de kwaliteit van de discussies te vrijwaren. De
SALV kan immers met autoriteit en (praktijk)kennis
van zaken het debat opzuiveren door het te ontdoen
van ongefundeerde stellingen en van onrealistische
aannames. Ten slotte zijn er ook de vervreemding van
de burger met de landbouwsector en de toenemende
kloof tussen stad en platteland. Ook op dat vlak kan de
SALV een positieve bijdrage leveren, bijvoorbeeld door
de minder gekende maatschappelijke verdiensten van
de landbouwer te waarborgen en in het voetlicht te
plaatsen. De rol van de landbouwer op het vlak van
landschapszorg is er zo een van.
Verjaardagswens

I

k wens de SALV te bedanken voor het vele werk dat
de adviesraad de afgelopen tien jaar heeft geleverd
en dat ze met de blik op tien jaar vooruit de bakens
durft te verzetten.
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2018

“De SALV is een unieke plek waar
de verschillende stakeholders inzake
landbouw elkaar kunnen ontmoeten
en kunnen luisteren naar elkaars
standpunten en visies. We kunnen
hierdoor van elkaar leren en onze visies
bijsturen, of minstens de verschillen
in visies verhelderen. Wij wensen
de jarige SALV een onuitputtelijke
inzet en een grote openheid toe,
waarmee zij kan bijdragen aan een
Vlaamse toekomst voor en met
landbouwers ten gunste van de ganse
maatschappij.”

SALV-event op de sites van Tomato Masters en
Aqua4C, in het teken van tien jaar SALV

“De laatste jaren heeft SALV meer
geïnvesteerd in de inhoudelijke
uitdieping van strategische thema’s
zoals duurzaamheid, het landbouw
inkomen, het GLB post 2020 … Deze
aanpak creëert meer betrokkenheid
bij de stakeholders en heeft een
duidelijke meerwaarde. SALV mag
zeker verder gaan in de ingeslagen
richting!”
Veerle Van der Sypt

Kurt Sannen

SALV-secretariaat vandaag
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IN DE KIJKER:
• Advies GLB post 2020
• Advies Vizier 2030

“De landbouw is dé belangrijkste
toeleverancier van de voedingsindustrie en
daarom een cruciale partner. In de diverse
dossiers die behandeld worden binnen de
SALV leggen wij – als voedingsindustrie
– vooral de nadruk op het belang van
een voldoende én kwalitatief aanbod van
landbouwproducten. Het feit dat Fevia
Vlaanderen zetelt in de SALV geeft ons de
mogelijkheid om dit aspect in de discussies
mee te nemen.”
Nadia Lapage

“De procesmatige aanpak
van de adviesvorming en
zijn onafhankelijke werking
laat de SALV toe om de
kwaliteit van het (landbouw)
beleid te versterken. Het
is waardevol voor het
landbouwonderzoek om via
vertegenwoordiging in de
SALV de vinger aan de pols
te kunnen houden van het
beleid. Tegelijk stelt het ons
in staat om op beleidsvraagstukken wetenschappelijk
onderbouwde antwoorden
te formuleren.”
Wannes Keulemans
Platform voor Landbouwonderzoek
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“De gehele Belgische keten
van landbouw en visserij staat
garant voor de invulling van het
mensenrecht ‘recht op voedsel’.
Het voortbestaan van de
Belgische landbouw en visserij
is bijgevolg van essentieel
belang. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de wisselwerking
tussen praktijk en beleid, al of
niet gestaafd door wetgeving,
waarbij SALV als katalysator
fungeert. De werking van SALV
maakt het mogelijk om met de
gehele keten het beleid mee
te helpen sturen in een richting
van duurzame strategie op
lange termijn.”

“De SALV is een interessant
orgaan om via constructieve
discussies vorm te geven
aan de landbouw van
morgen, die in staat zal
zijn de uitdagingen waar
de sector voor staat het
hoofd te bieden. Mijn
verjaardagswens voor de
SALV is dan ook dat de raad
daartoe blijft ijveren voor een
betere toekomst voor boer,
buur en beest.”
Laurens De Meyer

BART CARON
namens de Groen-fractie in de Commissie Landbouw,
Visserij en Platteland van het Vlaams Parlement.

Liesbeth Verheyen

Belang van de SALV
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“Het gedegen samenspel van
afspraken en ervaring zorgt ervoor
dat het inhoudelijk vorm geven van
een tekst op een goede manier
gebeurt. De dialoog die in de SALV
gefaciliteerd wordt, zorgt voor een
gedragen en sterke boodschap aan
het beleid.”

“Als landbouworganisatie voor
vrouwelijke onderneemsters
in land- en tuinbouw hechten
wij veel waarde aan de
SALV. Voor onze leden is het
belangrijk dat hun noden en
behoeften gehoord worden
en geformuleerd worden in
adviezen die dan ook effectief
resultaat hebben. De SALV
slaagt hierin.”

Giel Boey

Lieve Vanotterdijk

D

e SALV is het enige forum waar de verschillende
stakeholders in de landbouw en het platteland
samenkomen. Dat maakt de SALV voor beleidsmakers
een essentieel orgaan. Zeker in vroege fasen van
het beleidsproces is de input van de adviesraad zeer
waardevol. Dat gebeurt vandaag via adviezen op
wit- en groenboeken en op conceptnota’s. Eigenlijk
zou dit consequent mogen gebeuren. De SALV is
overigens niet louter een grote gemene deler van
de belanghebbenden. Ook experten worden er vaak
gehoord. Dat verhoogt de onderbouwing van de
adviezen en ik merk dat dankzij hun input klassieke
tegenstellingen vlotter overstegen kunnen worden.

Opportuniteiten

D

e internationalisering biedt ongetwijfeld kansen
voor de werking van de SALV. Daarnaast vormen
zowel de ontwikkeling van het platteland als het
behoud van de leefbaarheid van de dorpen belangrijke
vraagstukken die de SALV als opportuniteiten zou
mogen opnemen. De SALV heeft al heel wat aandacht
aan het landbouwinkomen en de prijsvorming besteed,
zowel in zijn adviezen als in een recente workshop. Toch
blijft ook dat thema ontzettend relevant.

Verjaardagswens

I

k wens de SALV een verdubbeling van haar toelage
toe, zodat de adviesraad een grotere invloed kan
uitoefenen doorheen het hele beleidsproces en haar
sleutelpositie in het debat kan versterken.
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KERNTHEMA’S
VOOR DE TOEKOMST

W

at zijn de belangrijkste problemen en uitdagingen voor een toekomstige duurzame landbouw in
Vlaanderen? Op 31 mei 2017 heeft de SALV een antwoord gegeven op die vraag van de commissie
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement. Daarbij heeft de SALV vijf uitdagingen
gedefinieerd in een verkennende nota. Die uitdagingen vormen essentiële kernthema’s voor de adviesraad.

32

33

NAWOORD
10 jaar en bijna 200 adviezen, de SALV kan mooie
cijfers voorleggen. Die resultaten geven blijk van
gedrevenheid en inzet. Maar niet enkel de kwantiteit
is van belang, ook door de kwaliteit van de adviezen
heeft de SALV zich tijdens het voorbije decennium
in de markt gezet als een waardevol adviesorgaan
voor Vlaamse beleidsmakers. Want naast de formele
adviesopdracht voor de Vlaamse Regering, wordt de
SALV ook bevraagd door het Vlaams Parlement en
geeft op eigen initiatief advies over vraagstukken die
de raadsleden relevant vinden.

De geleverde adviezen zijn doordacht en genuanceerd
en durven de behandelde onderwerpen vanuit
verschillende invalshoeken te benaderen. Doorgaans
zijn het pure landbouw- en visserijthema’s, maar
steeds vaker passeren verwante thema’s de revue. En
die hebben niet zelden een grote impact op de landen tuinbouw.

In ieder geval getuigen de adviezen van grote
kennis en inzicht. Bovendien is er ook ruimte voor
‘dissenting opinions’ binnen de raad. De SALV is
samengesteld uit vertegenwoordigers van het brede
middenveld. Deze mix van vertegenwoordigers, met
verschillende achtergronden en belangen, vormt een
absolute meerwaarde voor de besluitvorming van de
Vlaamse Regering, zeker in samenspel met de andere
strategische adviesraden.
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Sinds 1 januari 2016 maakt de SALV deel uit van de
overkoepelende structuur van de SERV. Het betreft
een administratieve integratie: op inhoudelijk vlak
blijft de SALV volop zijn rol spelen en wordt zeker
niet opgeslorpt in het geheel van de SERV. De
eigen specificiteit en het bijzonder karakter van de
landbouw en de landbouwketen krijgt zo voldoende
aandacht. Tegelijk ontstaan er mogelijkheden voor
de SALV om samenwerkingsverbanden aan te gaan
met andere economische sectoren die in de SERV
vertegenwoordigd zijn.

“Door de kwaliteit

van de adviezen
heeft de SALV
zich in de markt
gezet als waardevol
adviesorgaan”

Ik wil alle leden van de SALV van harte danken
voor hun inzet tijdens de afgelopen tien jaar. In het
bijzonder verdienen de leden van het secretariaat een
dikke pluim voor het geleverde werk. Zij zijn tenslotte
de drijvende kracht achter de SALV: ze bereiden de
vergaderingen voor, doen onderzoek en zorgen dat
alles in goede banen loopt. En last but not least, hun
onstuitbare honger om steeds op zoek te gaan naar
een consensus over elk thema, heeft bijgedragen tot
de puike resultaten van 10 jaar SALV.

Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
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