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Reactie op de vraag om inbreng voor de Voluntary National Review 2023 

Mijnheer Jan Mertens 

De SALV heeft uw vraag om inbreng voor de voorbereiding van een ‘Voluntary National Review’ 

tegen 2023 op 20 juli 2022 in goede orde ontvangen. De adviesraad dankt de Federale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling (FRDO) om in dit dossier betrokken te worden. In deze fase van de voor-

bereiding wijst de SALV (cf. onderstaand overzicht) op de voornaamste aanbevelingen die de ad-

viesraad overmaakte aan de Vlaamse Regering naar aanleiding van de implementatie van de 

2030 Agenda in Vlaanderen via Vizier 2030, Visie 2050, de Vlaamse Strategie voor Duurzame 

Ontwikkeling (VSDO IV), het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het voedselbeleid. 

De SALV werkt momenteel aan een actualisatie van zijn oefening uit 2017, waarin 5 cruciale uit-

dagingen voor de toekomst van de land- en tuinbouw in Vlaanderen onder de aandacht werden 

gebracht.1 De actualisatie wil kansrijke kiemen van antwoorden op deze uitdagingen uitbrengen. 

Deze kansrijke kiemen kunnen vervolgens het traject naar het ontwerp-VNR-rapport inspireren 

voor wat het onderdeel primaire productie en agrovoeding betreft. 

Gelet op de aandacht die de adviesraad schenkt aan de verdere uitwerking van de ‘SDG’s’ (Sustai-

nable Development Goals) binnen de diverse relevante beleidskaders (gewestelijk, federaal, Euro-

pees) wenst de SALV ook graag in een latere fase van voorbereiding over het ontwerp-VNR-

rapport bevraagd te worden. 

 

1  SALV, Verkennende nota. Uitdagingen voor een duurzame toekomst voor de landbouw in Vlaanderen, Brussel, 2017, 

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20170531_notaduurzametoekomstlandbouw_DEF.pdf; zie 

ook meer info over de toekomstwerking van de SALV: https://salv.be/salv/duurzametoekomst.  
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Overzicht 

• Advies Vizier 20302 

Vizier 2030 biedt volgens de SALV kansen om de duurzaamheidsdoelstellingen naar de 

land-, tuinbouw- en agrovoedingssector te vertalen. De adviesraad stuurde wel aan op 

enkele inhoudelijke aanpassingen van de landbouw- en visserijdoelstellingen. Zo vraagt 

de SALV: 

o meer aandacht voor gedegen landbouwinkomensvorming als onderdeel van een 

duurzame voedselproductie. 

o de hele agrovoedingsketen (van producent tot consument) in het duurzaam-

heidsverhaal te betrekken. 

o aandacht voor  bodemkwaliteit, bodemleven en organische stofgehalte. 

o afstemming van de visserijdoelstelling met de geleverde inspanningen voor ver-

duurzaming en met de noden en uitdagingen van de sector. 

o rekening te houden met lopende beleidsprocessen (o.a. het GLB).  

• Advies vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO 4)3  

Een robuust Vlaams voedselsysteem vergt een integrale en coherente aanpak binnen 

VSDO 4. Daartoe formuleerde de SALV onder meer volgende aanbevelingen: 

o Schrijf landbouw-, visserij- en voedselthema’s expliciet in binnen alle relevante 

transitieprioriteiten van VSDO 4. 

o Stem de doelstellingen voor de lange termijn (zoals tot uitdrukking komt binnen 

Visie 2050) en de afzienbare termijn (zoals binnen Vizier 2030 opgenomen) ade-

quaat op elkaar af vanuit een integrale benadering. 

o Zorg voor beleidscoherentie tussen de landbouw-, visserij- en voedselthema’s van 

VSDO 4 en andere beleidsdomeinen, waaronder het Vlaams voedselbeleid. 

o Beschouw het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA)/Visserijrapport (VIRA) als 

de monitoring van de landbouw-, visserij- en voedselthema’s binnen VSDO 4. 

• GLB 2021-20274 

 

2  SALV, Advies. Vizier 2030, Brussel, 2018, https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_2018-

09_Vizier2030_ae_pdg_kc_hvd_DEF.pdf.  

3  SALV, Advies. De vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO 4), Brussel, 2021, 

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20210914_ADV_2021-11_VSDO4.pdf.  

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_2018-09_Vizier2030_ae_pdg_kc_hvd_DEF.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_2018-09_Vizier2030_ae_pdg_kc_hvd_DEF.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20210914_ADV_2021-11_VSDO4.pdf


3 

 

o Een samenhangende, integrale en ambitieuze omzetting van de doelstellingen in-

zake duurzame ontwikkeling is noodzakelijk om een effectieve uitvoering ervan te 

garanderen. 

o Aandacht voor beleidscoherentie. Een adequate afstemming van de GLB-strategie 

met globale (i.c. SDG’s), Europese (i.c. de negen specifieke GLB-doelstellingen en 

artikel 39 van het VWEU) en Vlaamse (i.c. Visie 2050, Vizier 2030, VSDO 4) doelstel-

lingenkaders en bijhorende beleidsinitiatieven is noodzakelijk voor een goede be-

leidscoherentie. 

• Voedselbeleid5  

o Het voedselbeleid vormt een hefboom voor de realisatie van de doelstellingen 

van Vizier 2030 die aan de integrale verduurzaming van ons voedselsysteem bij-

dragen, ook al is dat doelstellingenkader daartoe ontoereikend. (…) De SALV 

vraagt daarom om het Vizier 2030-doelstellingenkader uit te werken, rekening 

houdend met minstens de volgende relevante bouwstenen die samen coherent 

en simultaan tegemoet komen aan de vijf SALV-uitdagingen voor een duurzame 

toekomst van de landbouw in Vlaanderen:  

 

                                                        Figuur 1  Bouwstenen voor een duurzaam voedselsysteem als kader voor een 

transversaal voedselbeleid 

 

4  SALV-Minaraad, Gezamenlijk advies. De toekomst van voeding en landbouw (GLB post 2020), Brussel, 2018, 

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20180427_GLB_post_2020.pdf; SALV, Advies. Een strategie 

voor het Vlaams landbouwbeleid 2021-2027. Aanbevelingen bij de ontwerpstrategienota, Brussel, 2019, 

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190712_ADV_StrategienotaVlaamsGLB.pdf; . 

5   SALV, Hapklare inzichten voor een Vlaams voedselbeleid, Brussel, 2020, SALV_20200626_ADV_2020-

08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf.  

https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_ADV_20180427_GLB_post_2020.pdf
https://salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190712_ADV_StrategienotaVlaamsGLB.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20200626_ADV_2020-08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf
https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20200626_ADV_2020-08_Voedselbeleid_HapklareInzichten_wv6_DEF.pdf
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• Betrokkenheid SALV bij de Fact Finding Mission van de OESO in 2019 

o Het SALV-secretariaat vertegenwoordigde de adviesraad tijdens het evenement 

‘De OESO komt naar Vlaanderen: prioriteiten en actiepunten inzake de SDG’s’ op 7 no-

vember 2019. Tijdens deze Fact Finding Mission van de OESO overhandigde de 

SALV een synopsis van zijn voornaamste aanbevelingen inzake duurzame ontwik-

keling tot dan toe opgemaakt (cf. supra). 

Hoogachtend  

Koen Carels Hendrik Vandamme 

secretaris voorzitter 


