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Voorwoord
2021 is samen te vatten als het jaar waarin we dachten dat COVID-19
snel voorbij zou zijn en dat we bovendien ná COVID-19 het ergste wel
gehad zouden hebben. In datzelfde jaar schreef de SALV een
indrukwekkend aantal van 21 adviezen bijeen rond een breed scala aan
thema's die de land-, tuinbouw en visserijsector hard bezighouden:
Voor de socio-economische thematiek is er bv. het advies over
unfair trading practices: we zijn nog ver af van fair trade, maar we
kunnen al benoemen wat unfair is in een wetgevend kader. Ook
het belang van het Mercosur-advies dat de SALV schreef op vraag
van het Vlaams Parlement en er eveneens ging toelichten, kan
niet onderschat worden.
De ruimtelijke thematiek blijft sterk spelen, van complexe
projecten op het land tot verdere ruimte inname in de Noordzee.
Het SALV-advies over de zeeboerderij dat in 2020 voor de nodige
deining zorgde, bleef actueel onder de leden van de TWV.
De milieu, natuur- en klimaatthematieken worden sterk vanuit
een Europees langetermijnkader aangestuurd en daaraan wordt
de Vlaamse Regering geregeld herinnerd. We gaven adviezen over
�t for 55, het luchtbeleidsplan, de stroomgebiedbeheerplannen,
bu�erstroken langs waterlopen, enz.
De thematiek van maatschappelijke gedragenheid wint aan belang
sinds corona, met een groeiende interesse in lokale
voedselproductie en kwaliteit van bij ons. De SALV draagt hiertoe
bij met initiatieven over de Vlaamse voedselstrategie maar ook
met eerdere adviezen rond bv. de korte keten.
Tot slot is er de thematiek van crisis en omgaan met
veranderingen waarover de SALV al herhaaldelijk schreef dat het
huidige beleidsinstrumentarium te beperkt is. Beleidsmakers
waren ondertussen begonnen met zich voor te bereiden op wat
ze kenden, nog een(zelfde) pandemie, en toen kwam 2022 …

In 2022 wil de SALV de vijf bovenstaande thematieken of SALVuitdagingen meer in hun samenhang aanpakken door ze te
beantwoorden in de vorm van kansen voor de toekomst. Hiertoe
organiseren we toekomstdialogen, workshops en
werkcommissievergaderingen. We betrekken daartoe externe expertise
van buiten de landbouwwereld: economen, architecten, crisismanagers
… En dat proberen we uit te rollen te midden van de vele adviesvragen
vanuit de Vlaamse Regering aan de SALV zoals het Europees
landbouwbeleid en het Vlaams strategisch plan 2023-2027, het
Europees visserijbeleid en het Vlaamse visserijprogramma 2021-2027,
het mestactieprogramma, het PAS-dossier, de opmaak van de Vlaamse
voedselstrategie, de voorbereidingen voor het EU-voorzitterschap…
Het te kleine team van het SALV-secretariaat laat zich daarom geregeld
kortstondig bijstaan door stagairs vanuit VDAB (hoogopgeleide
anderstaligen) of de onderwijsinstellingen (studentenstages). Hun
inhoudelijke kennisopbouw en bijdrage tot de SALV-adviezen kan niet
onderschat worden. Dank in het bijzonder aan onze recentste stagiair
Beray Cayli met haar werk rond nutriëntenrecuperatie.
Tot slot hielden we ons jaarlijkse ontmoetings- en netwerkmoment
omwille van COVID-19 uitzonderlijk in september 2021. Het event vond
plaats in het prachtige kader van de fruitstreek rond Sint-Truiden. We
hopen op 24 juni 2022 ons netwerk opnieuw te mogen
samenbrengen. Voor deze nieuwe editie van het SALV-event zijn we een
ganse dag te gast in Leuven. In de voormiddag brengen we
bedrijfsbezoeken in het kader van de Leuvense voedselstrategie. In de
namiddag zijn we te gast in de mooie setting van Abdij van het Park voor
het academisch gedeelte. U bent nu al van harte uitgenodigd.
Hendrik Vandamme, voorzitter SALV
Koen Carels, secretaris SALV

LANDBOUW EN VISSERIJ IN HET
VOEDSELSYSTEEM
De SALV vestigde in 2020 de aandacht op voedselbeleid en de rol van de
primaire productie in het voedselsysteem. Daarbij duidde de adviesraad
het ontwerp en de realisatie van een vooruitziend traject van duurzame
ontwikkeling aan als een brede doelstelling voor het voedselbeleid. Ook
in 2021 stond de thematiek op de agenda van de SALV. De
samenstelling van de SALV vormt immers de ideale setting om
aanbevelingen rond het toekomstige voedselbeleid te formuleren. Alle
geledingen van het voedselsysteem, van toelevering en primaire
productie tot en met de consument, zijn er immers in
vertegenwoordigd.

In de kijker
Advies vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling
(VSDO 4)
(https://salv.be/salv/publicatie/advies-vierde-vlaamse-strategie-duurzameontwikkeling-vsdo-4)

SOCIO-ECONOMISCHE KIJK
Het verbeteren van de inkomensvorming en van de positie van de landen tuinbouwer in de agro-voedingsketen vormt samen met het
verzekeren van de instroom van jonge landbouwers en vissers, het
garanderen van de toegang tot de productiemiddelen en het bewaken
van een gelijk speelveld op het internationale handelsterrein grote
sociaaleconomische uitdagingen voor de sector. De SALV zette een
speci�eke werkcommissie verdienmodellen op, die rond deze thema’s
kennis verzamelt, thema’s verkent en adviezen voorbereidt.

In de kijker
Fair trade voor beter landbouwinkomen

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-oneerlijke-handelspraktijken-aanpakkenbetere-werking-markten-primaire-producenten-land-en)

Eerste toekomstdialoog: actiever economisch beleid nodig
(https://www.salv.be/salv/evenement/salv-toekomstdialoog-oneerlijkehandelspraktijken)

Maak Mercosur-akkoord ‘nieuwe stijl’

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-eu-mercosur-handelsakkoord)

KLIMAAT
De klimaatverandering is voor de sector zeer tastbaar en vormt een
overkoepelende uitdaging op ecologisch, sociaal, maatschappelijk en
economisch niveau. Klimaatslim boeren en vissen brengt drie
kernelementen samen: de uitstoot van broeikasgassen minderen, zich
aanpassen aan de klimaatwijzigingen, en het duurzaam verhogen van
de economische opbrengst (inkomen, landbouwproductiviteit). De SALV
reikt de beleidsmakers aanbevelingen aan die vertrekken vanuit de
principes van klimaatslimme landbouw. Ook in 2021 behandelde de
werkcommissie klimaatadaptatie verschillende thema’s. Deze
werkcommissie buigt zich over de kansen en uitdagingen voor de landen tuinbouwsector om zich aan de wijzigende klimaatomstandigheden
aan te passen. Via hoorzittingen en gedachtewisselingen met experten
in het veld bouwt de werkcommissie kennis rond het thema op, verkent
zij mogelijke adviesthema’s en bereidt zij adviezen voor.

In de kijker
Fit for 55 vergt nu strategische beleidskeuzes

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-vlaamse-landbouw-�t-55-inzichten-enaanbevelingen)

Bescherm de plantengezondheid tegen klimaatverandering
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-plantengezondheid-contextklimaatverandering-best-breed-strategie)

LANDBOUW EN RUIMTE
Land- en tuinbouw speelt zich af binnen de open ruimte. Toenemend
ruimtebeslag leidt echter tot afname van die open ruimte en tot verdere
versnippering van wat overblijft. Een van de kernvragen is hoe
landbouwbedrijven optimaal kunnen functioneren binnen de Vlaamse
multifunctionele open ruimte. Deze kernvraag vormt het uitgangspunt
van waaruit de SALV aanbevelingen formuleert met betrekking tot
openruimte- en infrastructuurbeleid.

In de kijker
Registratierechten: onderzoek kansen voor toegang tot grond
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-programmadecreet-bo-2022)

Herinrichting R0 biedt onvoldoende kansen voor lokale
voedselproductie

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-grup-ruimtelijke-herinrichting-ring-rondbrussel-r0-deel-noord-openbaar-onderzoek-scopingnota)

SALV biedt voorwaarden en meerwaarden voor Noord-Zuid
Limburg

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-complex-project-noord-zuidverbindinglimburg-voorontwerp-voorkeursbesluit)

Maak van opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk geen nieuw
natuurproject
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-complex-project-kanaal-bossuit-kortrijkvoorontwerp-voorkeursbesluit)

LANDBOUW EN MILIEU
Land- en tuinbouwactiviteiten hebben onlosmakelijk een invloed om de
omgeving waarin deze activiteiten worden ontplooid. De sector levert
ecosysteemdiensten, waaronder klimaatregulatie, regulatie van
erosierisico, het behoud van de bodemvruchtbaarheid en het voorzien
in groene ruimte voor buitenactiviteiten. Daarnaast kampt de land- en
tuinbouw met grote uitdagingen op ecologisch vlak, zoals bijdragen tot
het bereiken van een goede bodem-, water- en luchtkwaliteit en tot een
goede (agro)biodiversiteit. De SALV formuleert rond dit thema, vaak
samen met de Minaraad en de SERV, aanbevelingen die inspelen op de
vraag hoe we de milieu-, klimaat- en natuurimpact van de landbouw
kunnen reduceren.

In de kijker
Derde Stroomgebiedbeheerplannen: ambitie omlaag, factuur
te vaag
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-derde-stroomgebiedbeheerplannen)

Advies bu�erstroken naast waterlopen

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-bu�erstroken-naast-waterlopen)
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-bu�erstroken-naast-waterlopen)

Subsidie wolfwerende maatregelen positief maar
onvoldoende voor draagvlak

(https://www.salv.be/salv/publicatie/briefadvies-wolfwerende-maatregelen)

Advies geïntegreerd verslag soortenschade

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-geintegreerd-verslag-soortenschade)

De�nitief PAS zal bijdragen aan ammoniakdoelen
Luchtbeleidsplan 2030

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-bijkomende-maatregelenluchtbeleidsplan-2030)

VISSERIJ
De Technische Werkcommissie Visserij (TWV) bereidt de adviezen rond
visserij binnen de SALV voor. Daarnaast werkt de TWV ook samen met
de belanghebbenden van de land- en tuinbouwsector in die dossiers die
beide sectoren aanbelangen. De TWV heeft ook in 2021 bijzondere
aandacht geschonken aan de ruimtelijke problematieken waarmee de
visserij op zee wordt geconfronteerd.
Naast de opmaak van speci�eke adviezen levert de TWV ook input in
andere SALV-adviezen (bijvoorbeeld in bredere sociaal-economische
dossiers).

In de kijker
Waarborg ruimte om te vissen

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ruimte-te-vissen)

Naar een balans tussen natuurherstel en een duurzame
kustvisserij

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-balans-tussen-natuurherstel-en-duurzamekustvisserij)

GOED BESTUUR
In 2016 reikte een SALV-advies (onder meer) tien brede aanbevelingen
aan met het oog op een betere regelgeving. Een goede regelgeving en
bij uitbreiding goed bestuur in de brede zin van het woord vormen
sindsdien een permanent aandachtspunt voor de SALV. Ook in 2021
bracht de SALV een aantal adviezen uit.

In de kijker
Hoorrecht kan rechtsvacuüm vermijden bij ophe�ng
administratieve beroepen

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-ophe�ng-administratieve-beroepen)

Nieuw rechtskader voor bio in Vlaanderen

(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-besluit-vlaamse-regering-over-biologischeproductie-en-etikettering-biologische-producten)
(https://www.salv.be/salv/publicatie/advies-besluit-vlaamse-regering-over-biologischeproductie-en-etikettering-biologische-producten)

PERFORMANTIE: INPUT EN
THROUGHPUT
Voorzitter Hendrik Vandamme (ABS) en ondervoorzitter Georges Van
Keerberghen (Boerenbond) vormden in 2021 het dagelijks bestuur van
de adviesraad.
De SALV levert als adviesraad in eerste instantie producten af in de
vorm van adviezen, aangevuld door onder meer verkennende nota’s,
rapporten, stageverslagen. De totstandkoming van adviezen doorloopt
verschillende stadia, met elk kenmerkende indicatoren die de
performantie duiden.
Voorzitter Hendrik Vandamme
Hendrik is landbouwer in Oostende en voorzitter van het Algemeen
Boerensyndicaat. Hij is tot op heden voorzitter van de SALV.
Ondervoorzitter Georges Van Keerberghen
Georges is landbouwingenieur en voormalig ondervoorzitter van
Boerenbond.

Input
De inputfase is de start van een adviesprocedure. Indicatoren en
concepten binnen deze fase hebben betrekking tot de samenstelling van
de raad en de deelname aan de adviesprocedure.

Samenstelling SALV
samenstelling op 31 december 2021

SALV-bureau (Dagelijks bestuur)
Voorzitter
Hendrik Vandamme, Algemeen Boerensyndicaat
Ondervoorzitter
Georges Van Keerberghen, Boerenbond
Secretaris
Koen Carels, SALV-secretariaat

Leden
E�ectieve leden
Boerenbond - BB
Georges Van Keerberghen
Bart Beliën
Eric Van Meervenne
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Hendrik Vandamme
Isabelle Baeyens
Vlaams Agrarisch Centrum VAC
Danny Vandebeeck
Koepelorganisatie voor biologische landbouw en
voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
Esmeralda Borgo
Groene Kring vzw
Bram Van Hecke
Ferm vzw
Lut D'Hondt
Vertegenwoordiging van de visserijsector
(Rederscentrale cv)
Emiel Brouckaert
Rikolto
Gert Engelen
Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
Freek Verdonckt
Fedagrim vzw
Carl De Braeckeleer

Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed
Association)
Liesbeth Verheyen
Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen vzw)
Nadia Lapage
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
Veerle Van Der Sypt
Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
Luc Vanoirbeek
Platform voor Landbouwonderzoek
Stefaan De Smet
Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
Patricia Sieuw
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise
voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
Jan Velghe
Plaatsvervangende leden
Boerenbond BB
Diane Schoonhoven
Nick François
Guy Vandepoel
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
Nancy Capiau
Paul Cerpentier
Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
Koen Van den Noortgate
Koepelorganisatie voor biologische landbouw en
voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
Philip Sinnaeve
Groene Kring vzw
Hendrik Jacobs
Ferm vzw
Wanda Verdonck
Vertegenwoordiging van de visserijsector
(Rederscentrale cv)
Zarah Bellefroid
Rikolto
Jelle Goossens

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
Heleen De Smet
Fedagrim vzw
Michel Christiaens
Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed
Association)
Katrien D'hooghe
Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen)
Ann Nachtergaele
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
Christophe Vermeulen
Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
Rita Demaré
Platform voor Landbouwonderzoek
Dany Bylemans
Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
Wim Vanderscheuren
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise
voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
Mathilde De Becker

Medewerkers

Secretariaat
Koen Carels
Beray Cayli, stage gestart 01/12/2021
Pieter De Graef
Wouter Vanacker

Deelname aan de raadsvergaderingen

Throughput
Deze fase duidt op het proces van de totstandkoming van een advies.

Initiatief
De adviezen van de SALV zijn antwoorden op adviesvragen die de
beleidsmakers stellen of die betrokken overheidsdiensten verzoeken.
Daarnaast kan de raad ook zelf adviesinitiatief nemen en proactief op
bepaalde thema’s inspelen.

De SALV adviseert geïnformeerd
De SALV-raad en het SALV-secretariaat laten zich informeren om een
gedegen advisering mogelijk te maken. Daartoe worden in het kader van
concrete adviesdossiers of relevante beleidsontwikkelingen regelmatig
experten uitgenodigd voor een toelichting tijdens raadszittingen of
werkcommissievergaderingen. Deze toelichtingen vonden in 2020 voor
het merendeel digitaal plaats.

Daarnaast is kennisopbouw een belangrijk onderdeel van de
secretariaatswerking, een investering die zichzelf terugverdient bij het
schrijven van adviezen. De leden van het secretariaat bouwen
normaliter kennis op in Brussel en te velde aan de hand van:
Literatuur en vaktijdschriften
Studiedagen en veldbezoeken
Het netwerk van de SALV
Opleidingen binnen de SERV en vanuit het netwerk van de SALV.
De recente vernieuwing van het secretariaat kan de grote sprong
in het aantal opleidingsuren helpen verklaren.

Gastsprekers

vergadering

onderwerp

spreker(s)

datum

SALV-raad

Nieuwjaarstoespraak: beleidsaccenten
2021 en gedachtewisseling met de leden
van de SALV

Minister Hilde Crevits

29 januari

SALV-raad

Brexitakkoord. Focus Landbouw en
Agrovoeding

Departement Kanselarij &
Buitenlandse Zaken

29 januari

TWV

Brexitakkoord. Focus Visserij

Departement Kanselarij &
Buitenlandse Zaken

9 februari

TWV

Stand van zaken over de afbakening van
het gebied in het BNZ waar
visserijmaatregelen voor moeten worden
genomen i.k.v. Natura 2000

FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu;
ILVO

9 februari

Werkcommissie
Verdienmodellen

Hoorzitting rond PO's en BO's

Departement Landbouw & Visserij

10 februari

TWV

Impact ruimtegebruik op ruimtevraagstuk
in de visserij

ILVO

1 april

TWV

Toelichting beleid met betrekking tot de
Noordzee

Kabinet minister Van
Quickenborne

1 april

TWV

Toelichting Wet Marien Milieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu

26 april

PERFORMANTIE: OUTPUT
De meest tastbare output van de SALV zijn de adviezen, die de
eindproducten vormen van een advies-traject en -procedure.

grote impact op het beleidsproces
matige impact op het beleidsproces
(bijna) geen impact op het beleidsproces
(momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces

Nummer

Advies

Aanvang
adviesproces

Datum
vaststelling

Voorwerp van het
advies

Samenwerking

Dagen/Termijn

Consensus

2021-01

Ophe�ng administratieve
beroepen

19/12/2020

29/01/2021

Voorontwerp van
wijzigingsdecreet na
principiële goedkeuring
VR

SERV

25

ja

De vraag rond de invoering van een hoorrecht gelijktijdig met de ophe�ng van administratieve beroepen werd gevolgd, maar niet decretaal
verankerd. Daarom beoordeelt de SALV dat dit advies impact heeft gehad op de besluitvoering, maar geen 'grote' impact.
2021-02

Mercosur

9/02/2021

26/02/2021

Adviesvraag Vlaams
Parlement

14

neen

154

ja

Toelichting van het advies door de SALV-voorzitter in het Vlaams Parlement op 2 maart 2021.
2021-03

Derde
Stroomgebiedbeheerplannen

15/09/2020

12/03/2021

Eigen initiatief

SERV, Minaraad

Behandeling in commissie leefmilieu VLAPARL 30.03.2021. Minister Demir bevestigt dat het openbaar onderzoek een grondige aanpassing van de
beheerplannen vereist. Keerzijde is wel dat de dimensie haalbaarheid/betaalbaarheid niet werd opgepikt.
2021-04

Complex Project Kanaal
Bossuit-Kortrijk

24/03/2021

30/04/2021

Voorontwerp
voorkeursbesluit

27

ja

Aanbevelingen uit het advies zullen worden meegenomen in de uitwerkingsfase van het gekozen voorkeursalternatief.
2021-05

Oneerlijke handelspraktijken

27/04/2021

17/05/2021

Eigen intiatief

15

neen

Een aantal aanbevelingen vonden weerklank in de uiteindelijke beslissing. Op de vraag van de meeste SALV-leden om de wetgeving omtrent
oneerlijke handelspraktijken te laten gelden voor alle bedrijven binnen de agrovoedingsketen ongeacht hun economische omvang bleef echter
onbeantwoord.
2021-06

Ruimte om te vissen

1/04/2021

25/06/2021

Eigen initiatief

62

ja

Geen concrete beleidsacties als gevolg van het advies. Dit advies is eerder breed strategisch en kan later opgepikt worden in
beleidsvoorbereidingen (bv. bij de vaststelling van een marien ruimtelijk plan). Tot op zekere hoogte is doorwerking ervan te veronderstellen bij het

bepalen van visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee (hoewel hierover ook afzonderlijk werd geadviseerd).
2021-07

VLAREM-trein

11/05/2021

31/05/2021

Wijzigingsbesluit na
principiële goedkeuring
VR

SERV, Minaraad

15

ja

Onder meer positieve appreciatie van toepassing van de code van goede praktijk en de aanscherping van de bemalingscascade in functie van een
structurele aanpak voor het omgaan met bemalingswater.
2021-08

Klimaatverandering en
plantengezondheid

23/03/2021

5/07/2021

Eigen initiatief

72

ja

Tijdens de een adaptatiedialoog geven beleidswerkers van het Departement Landbouw en Visserij aan de aanbevelingen mee te nemen in de
beleidsontwikkeling.
2021-09

BVR Bio

25/06/2021

8/07/2021

Voorontwerp van
besluit na principiële
goedkeuring VR

10

ja

28

ja

De SALV ging akkoord met het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering.
2021-10

GRUP R0

24/05/2021

5/07/2021

Openbaar onderzoek:
scopingnota 2

24/07/2021

21/09/2021

Ontwerpbesluit na
principiële goedkeuring
VR

Minaraad

41

ja

19/07/2021

30/09/2021

Publieke consultatie

Minaraad

53

neen

De impact van het advies is nog onduidelijk.
2021-11

Vlaamse Strategie Duurzame
Ontwikkeling IV

Geen impact.
2021-12

IHD Ijzervallei

De Vlaamse Regering zal ingaan op het verzoek van de adviesraden om de evaluatierapporten in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen
te gepasten tijde voor te leggen voor advies.

2021-13

Wolfwerende maatregelen

16/07/2021

17/09/2021

Besluit na principiële
goedkeuring VR

Minaraad

45

ja

De aanbevelingen werden gedeeltelijk overgenomen (voorwerp van schade, invloed van terreingesteldheid op schadevergoeding). Op andere
aanbevelingen (procedure, rectroactieve toepassing van eenmalig forfait voor onderhoud,…) is men niet ingegaan.
2021-14

Waterwetgeving diverse
bepalingen

16/07/2021

17/09/2021

Voorontwerp van
decreet na principiële
goedkeuring VR

Minaraad, SERV

32

ja

Diverse aanbevelingen gaven aanleiding tot duiding bij en wijzigingen van de ontwerpregelgeving, waaronder terminologische bijstellingen en
verduidelijkingen.
2021-15

Bu�erstroken naast
waterlopen

26/07/2021

17/09/2021

Adviesvraag kabinet
Demir

Minaraad

39

ja

17

ja

De doorwerking van het advies is vooralsnog onduidelijk.
2021-16

Fitfor55

22/07/2021

14/10/2021

Adviesvraag kabinet
Demir

Visietekst van de Vlaamse Regering onderlijnt het belang van een haalbare en kostene�ciënte aanpak. Impact op de concrete plannen is verder
nog onduidelijk.
2021-17

Programmadecreet BO 2022

14/10/2021

21/10/2021

Voorontwerp van
programmadecreet na
principiële goedkeuring
VR

6

ja

Geen impact op het programmadecreet. Tijdens een SALV-toekomstdialoog werden thematiek en oplossingsrichting uitgebreid behandeld en
opgepikt door beleidswerkers.
2021-18

Complex Project NoordZuidverbinding Limburg

8/10/2021

29/10/2021

Voorontwerp
voorkeursbesluit

16

ja

De aanbevelingen werden gedeeltelijk meegenomen (aandachtspunten inzake compensaties en �ankerend beleid). De uitwerking van de
landbouwgerichte ambitie 9 wordt gelinkt aan de uitwerking van de Europese Ecologische Corridor en wordt aldus buiten het complex project

geplaatst.
2021-19

Visserijmaatregelen BNZ

16/09/2021

29/10/2021

Eigen initiatief

31

ja

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu ging uitvoerig in op de aanbevelingen in het advies. Het is evenwel te
betreuren dat er alsnog zones binnen de 3-mijlszone gesloten blijven voor kustvisserij.
2021-20

Soortenschade

28/09/2021

26/11/2021

Adviesvraag ANB

Minaraad

41

ja

24/12/2021

Adviesvraag kabinet
Demir

SERV, Minaraad

43

ja

De impact van het advies is nog onduidelijk.
2021-21

Luchtbeleidsplan 2030: extra
maatregelen

22/10/2021

De doorwerking van het advies is vooralsnog onduidelijk.

COMMUNICATIE

De SALV communiceert via
verschillende media
De adviezen van de SALV zijn publiek. Nadat de raad een advies heeft
goedgekeurd, stuurt de SALV dit advies niet alleen naar de adviesvrager
en naar de minister bevoegd voor landbouw en zeevisserij. De raad
zorgt voor een brede verspreiding van zijn adviezen via nieuwsbrieven
en sociale media. De algemene trends inzake communicatie in de
samenleving zorgen daarbij voor verandering in het bereik van de
communicatiekanalen. Zo zet de stijgende trend van volgers op Twitter
zich door. De SALV-nieuwsbrief vindt iets minder zijn weg naar de
mailbox. Niettemin krijgen ongeveer 900 personen info over adviezen
en de werking van de SALV toegestuurd. Naast Twitter en de eigen
nieuwsbrief communiceert de landbouwpers regelmatig over adviezen
van de SALV.

Website
Bezoekers en downloads: de website van de SALV werd in 2021 in
totaal 9.488 keer geraadpleegd door in totaal 7.133 externe bezoekers.
Dat is goed voor in totaal 19.659 paginaweergaven en 1.186 downloads
van adviezen en rapporten.
Https: de website van de SALV en de verschillende nevenorganisaties
zijn https-websites. Dit zorgt o.a. voor meer beveiliging en
gebruikersvertrouwen en een verbeterde ranking in Google search.
Anysurferproof: de website is Anysurferproof. Dit kwaliteitslabel
garandeert dat onze website voor iedereen toegankelijk is, ook voor
mensen met een functiebeperking. Met het behalen van het label
voldoet onze website ook aan de vereisten in het kader van het
Toegankelijk Web-project van de Vlaamse overheid. Eind 2021 liep de
procedure voor de tweejaarlijkse vernieuwing van het
toegankelijkheidslabel.
AVG: de SALV hecht veel belang aan de bescherming van
persoonsgegevens en houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds de start
van de AVG in mei 2018, vind je een privacyverklaring en toelichting bij
het cookiebeleid op de website.
Gebruikers

7.133

Sessies

Pagina's

Downloads

9.488 19.659 1.186

Openbaarheid van bestuur
De SALV volgt de wettelijke bepalingen over de openbaarheid van
bestuursdocumenten die gelden voor de diensten, instellingen en
rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaamse Gewest.
Dat betekent onder meer dat de SERV aan ieder natuurlijk persoon,
rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de gevraagde
bestuursdocumenten openbaar maakt door er inzage in te verlenen, er
uitleg over te verscha�en of er een afschrift van te overhandigen. Deze
verplichting geldt niet als de aanvraag betrekking heeft op
bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn. In praktijk worden
vrijwel alle beslissingen van de SERV gepubliceerd via zijn website en
worden ze dus actief openbaar gemaakt.
In 2021 ontving de SALV geen aanvragen tot openbaarmaking van
bestuursdocumenten.

Klachtenbehandeling
De SALV ontving in 2021 geen klachten

