
Werkgroepen 

VLAAMS AQUACULTUURPLATFORM 
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OVERZICHT PRESENTATIE 

• Aquacultuurplatform 

• Werkgroep 1: aanspreekpunt en adviescentra 

• Werkgroep 2: visie 

• Werkgroep 3: wetgeving 

• Werkgroep 4: coördinatie onderzoek 

• Planning 
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AQUACULTUURPLATFORM: Strategische Stuurgroep Aquacultuur 

De Strategische stuurgroep aquacultuur adviseert de minister bij: 

 

• het uittekenen van een lange termijn visie voor de 
aquacultuur binnen Vlaanderen; 

• het identificeren van kansrijke 
thema’s/onderzoeksspeerpunten waarbij er op toegezien 
wordt dat deze onderzoeksthema’s ook daadwerkelijk gerealiseerd 
worden; 

• het opstellen van de randvoorwaarden waaraan 
aquacultuurprojecten die overheidssubsidies krijgen moeten 
voldoen; 

• het signaleren van (beleids-)belemmeringen die innovaties 
beperken en deze agenderen bij de betrokken instanties 
(beïnvloeden); 

• … 
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AQUACULTUURPLATFORM: Samenstelling SSAQ 

• Overheid Beleid: ALVB (afdeling Landbouw- en Visserijbeleid) 

• Overheid onderzoek: ILVO (Instituut voor Landbouw- en 
visserijonderzoek) 

• Overheid promotie & marketing: VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing) 

• Overheid coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk 
onderzoek in Vlaanderen : VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) 

• De consument: TESTaankoop 

• Industriële sector: productiesector, veevoedersector 

• Retailsector: COMEOS (federatie voor de handel en diensten) 

• Kennissector:  

 UGent 

 KULeuven 

 KaHo St Lieven   

 Inagro 

• Aanverwante sectoren: Rederscentrale 

• Eerste bewerking en commercialisatie: VLV (Vlaamse Visveiling) 
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AQUACULTUURPLATFORM: netwerk 

 

• Het netwerk voor aquacultuur 

 

 Website: onderzoeksresultaten, nieuws, seminaries, 
beleids-, economische en teelttechnische informatie 

www.aquacultuurvlaanderen.be 

 

 Bijeenkomsten 

 

 

 

http://www.aquacultuurvlaanderen.be/
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AQUACULTUURPLATFORM: aanspreekpunt 

 

• Een aanspreekpunt: taken: 

 het opsporen en ondervangen van onderzoeksvragen; 

 coördinatie en samenvatten van onderzoeksresultaten in 
de aquacultuur; 

 het adviseren en coördineren van adviesvragen: zelf 
advies geven of doorverwijzen naar de meest geschikte 
adviseur/adviesdienst; 

 informatie verzamelen en uitwisselen (productie, markt, 
subsidiemogelijkheden, investeringen, wetgeving, …) 
binnen en buiten de sector; 

 het opvolgen en communiceren van trends & 
ontwikkelingen op het vlak van aquacultuur in binnen- en 
buitenland; 

 … 
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SSAQ Werkgroep 1: Aanspreekpunt en adviescentra 

Voorzitter:  

Johan Heyman, Departement Landbouw en Visserij, ALVB 
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SSAQ Werkgroep 1: Aanspreekpunt en adviescentra 

 

Eerste overleg: januari 2013 

 

Taken: 

• Oplijsten van de taken van het aanspreekpunt 

• Oplijsten welke instellingen hiervoor in aanmerking komen 
en waarom 

• Oplijsten welke soort advies er nodig en wie dit advies kan 
geven 

• Voorstel doen over hoe advies aan aquacultuurbedrijven 
best georganiseerd wordt 
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SSAQ Werkgroep 2: Visie: Welke richting gaan we uit met de 
aquacultuur in Vlaanderen? 
 

Voorzitter:  

Prof. Patrick Sorgeloos, Labo Aquacultuur UGent 

 

 

 

 

 

 
 

 



11 11 

Werkgroep 2: Visie: Welke richting gaan we uit met de 
aquacultuur in Vlaanderen? 
 

 

Eerste overleg: half januari 2013 

 

Taken  

• Identificeren van de meest kansrijke richtingen in 
Vlaanderen voor de ontwikkeling van de:  

• Mariene aquacultuur 

• Zoetwateraquacultuur  

• Geïntegreerde aquacultuur, wieren, biotechnologie, … 

• Opstellen Stappenplan: wat moet er gebeuren om deze 
visie in praktijk om te zetten: waar kan de financiering 
vandaan komen, timing, … 
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Werkgroep 3: Wetgeving 

Voorzitter:  

Stijn Van Hoestenberghe 
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SSAQ Werkgroep 3: Wetgeving 

Eerste overleg: eind januari 2013 

 

Taken  

• oplijsten knelpunten in de bestaande (en eventueel 
toekomstige) wetgeving (vlarem, RO, voedselveiligheid, 
FIVA, …) 

• aankaarten van deze knelpunten en formuleren van 
verbetervoorstellen bij de bevoegde instellingen 
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SSAQ Werkgroep 4: Coördinatie onderzoek 

Voorzitter:  

 

Willy Verdonck 
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SSAQ Werkgroep 4: Coördinatie onderzoek 

 

Eerste overleg: januari 2013 

 

Taken 

• Overzicht opmaken en bijhouden van het Vlaamse 
aquacultuuronderzoek 

• Overzicht opmaken en bijhouden van 
onderzoeksonderwerpen waarover nu kennis ontbreekt 

• Bepalen van onderzoeksprioriteiten op basis van de 
overzichten en de door de WG visie ontwikkelde visie 
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PLANNING 

• 2013:  

 Werkgroepen ‘werken’ 

 Opstellen OP EFMZV en Nationaal Strategisch Plan voor 
Aquacultuur met advies ‘werkgroep visie’ 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Symposium 

 

• 2014:  

 Start Belgisch OP EFMZV met luik aquacultuur 

 Opstart nieuwe werkgroepen? 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Symposium 
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CONTACT 

• Werkgroepvoorzitters: 

johan.heyman@lv.vlaanderen.be 

patrick.sorgeloos@ugent.be 

Stijn.VanHoestenberghe@biw.kuleuven.be 

wverdonck@aquabio.be  

 

• Algemeen: 

sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be 

 

mailto:Stijn.VanHoestenberghe@biw.kuleuven.be
mailto:wverdonck@aquabio.be
mailto:sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be

