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Het beleidsdomein Landbouw en Visserij: 
structuur en taken

Inleiding

Dankzij het vernieuwingsproject Beter Bestuurlijk Beleid heeft de Vlaamse overheid vanaf 2006 
een duidelijker en transparanter uitzicht gekregen.
Door de beslissing van de Vlaamse Regering zijn 13 verschillende beleidsdomeinen uitgetekend, 
die elk een logisch samenhangend geheel vormen.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij trad officieel in werking op 1 april 2006.

Deze folder geeft u een overzicht van de verschillende entiteiten van het beleidsdomein 
Landbouw en Visserij en van hun structuur en taken. Ook de contactgegevens van de entiteiten 
en afdelingen zijn in deze folder opgenomen. Op die manier willen wij u een handige wegwijzer 
aanbieden binnen het nieuwe beleidsdomein.

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Minister

111 Strategische adviesraad

Departement Agentschap Instituut voor
Landbouw en voor Landbouw- en
Visserij Landbouw en Visserij onderzoek

Visserij (IV A 1) (IV A 1)

ILVO

I Beleidsraad

Vlaams Centrum 
voor Agro- en 
Visserijmarketing
(EVA2)

VLAM

Vlaams M inisterie van Landbouw en Visserij

(1) IVA: Intern Verzelfstandigd Agentschap
(2) EVA: Extern Verzelfstandigd Agentschap

Elk beleidsdomein van de Vlaamse overheid bestaat uit een aantal vaste 
elementen.
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•  De minister bepaalt het beleid, stuurt de uitvoering, volgt de voortgang, evalueert en 
corrigeert het beleid ais dat nodig is. De contactgegevens van de Vlaamse minister van 
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid kunt u vinden op volgende website:

www.vlaanderen.be/adressen

•  De strategische adviesraad geeft strategisch advies over de krachtlijnen van het beleid
en over nieuwe beleidsmaatregelen. Dit adviesorgaan bestaat overwegend uit 
vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld. De strategische adviesraad 
werd opgericht bij decreet maar moet nog in uitvoering worden gesteld.

•  De beleidsraad bestaat uit de minister, zijn kabinetschef en de leidinggevenden van de 
verschillende entiteiten van het beleidsdomein. In dit forum treden het politieke en 
administratieve niveau in overleg.

•  Het departement ontwikkelt mee het beleid. Het staat in voor de voorbereiding en de
evaluatie van het beleid, zelden ook voor de uitvoering ervan. Het departement werkt in 
directe relatie met de minister.

Departement Landbouw en Visserij
Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 77 00 - Fax 02 552 77 01 
ria.vanhoeck@lv.vlaanderen.be

•  De Intern Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's) voeren het beleid uit onder het directe 
gezag en de directe bevoegdheid van de minister, maar beschikken over operationele 
autonomie.
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij telt 2 IVA's zonder rechtspersoonlijkheid:

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Noel Van Ginderachter, administrateur-generaal 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 74 00 - Fax 02 552 74 01 
marleen.stockmans@lv.vlaanderen.be

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal 
Burgemeester Van Gansberghelaan 96, bus 1, 9820 Merelbeke 
Tel. 09 272 25 00 - Fax 09 272 25 01 
ilvo@ilvo.vlaanderen.be

Het departement en de IVA's van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vormen samen het
Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.

•  Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA's) zijn zelfstandige entiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van een raad van bestuur een duidelijk omschreven overheidstaak 
uitvoeren en input leveren voor het beleid. De minister blijft politieke 
eindverantwoordelijkheid dragen voor de EVA's.
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij telt 1 EVA met privaatrechtelijke vorm:
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Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Frans De Wachter, algemeen directeur 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 50, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 80 11 - Fax 02 552 80 01 
vlam@vlam.be

Voor meer informatie over de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij en voor 
het laatste nieuws omtrent de land- en tuinbouw en de zeevisserij kunt u een kijkje nemen op 
de volgende websites:

www.vlaanderen.be/landbouw
www.ilvo.vlaanderen.be
www.vlam.be

De woordvoerder van het beleidsdomein Landbouw en Visserij is Patricia De Clercq.

Patricia De Clercq
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 77 09 - Fax 02 552 77 01 
patricia.declercq@lv.vlaanderen.be
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De entiteiten en hun afdelingen

Departement Landbouw en Visserij

Secretaris-generaal

Secretariaat en Staf

Managementondersteunende
Dienstverlening Coördinerende Dienstverlening

Departementale Juridische Dienstverlening

Afdeling Monitoring 
en Studie

Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling

Afdeling Landbouw- 
en Visserijbeleid

BuitendienstenBuitendienst Buitendiensten

Het Departement Landbouw en Visserij wordt geleid door de secretaris-generaal, de heer Jules 
Van Liefferinge. Hij is tevens voorzitter van het Managementcomité, het leidinggevend orgaan 
van de entiteiten van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

De secretaris-generaal krijgt voor zijn werk inhoudelijke, organisatorische, juridische en 
administratieve ondersteuning van het Secretariaat en de Staf.

Secretariaat-aeneraal en Managementondersteunende Dienstverlening

Het team Departementale Juridische Dienstverlening geeft juridische ondersteuning aan de 
secretaris-generaal, de Staf en de afdelingen van het departement.

De Coördinerende Dienstverlening ondersteunt het Vlaams landbouw- en visserijbeleid via 
Europese coördinatie en netwerking.
Zo staat de Coördinerende Dienstverlening in voor de opvolging en het woordvoerderschap van 
het Speciaal Comité Landbouw en de voorbereiding en opvolging van de EU-ministerraden 
Landbouw en Visserij. Daarnaast stemt ze de Vlaamse standpunten af met andere gewesten en 
met betrokken federale diensten via de hiervoor opgerichte kanalen en werkgroepen.

i Ze vult tevens de rol in van Vlaams verbindingspersoon voor landbouw en visserij
V op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.



De Managementondersteunende Dienstverlening tot slot ondersteunt, adviseert en begeleidt 
de afdelingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij op het gebied van boekhouding en 
begroting, personeel en organisatie, informatie, communicatie en logistiek.

Departement Landbouw en Visserij
Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40,
1030 Brussel
Tel. 02 552 77 00 - Fax 02 552 77 01
ria.vanhoeck@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Managementondersteunende Dienstverlening
Kristof Peeters, afdelingshoofd 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40,
1030 Brussel
Tel. 02 552 77 43 - Fax 02 552 77 41
kristof.peeters@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid

De afdeling Landbouw- en Visserijbeleid

•  geeft door middel van beleidsvoorstellen en ontwerpen van regelgeving vorm aan een 
markt- en inkomensbeleid voor de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijsector. Deels 
is dit een vertaling vanuit een veranderend Europees beleid binnen een proces waaraan 
de afdeling zelf proactief deelneemt;

•  treedt, voor het vervullen van haar opdracht, in overleg met andere betrokken diensten of 
overheden en de beroepsorganisaties en werkt van daaruit aan beleidsvoorstellen;

•  neemt deel aan diverse internationale en Europese fora waar het landbouw-, tuinbouw- en 
visserijbeleid worden ontwikkeld en formuleert het Vlaamse standpunt binnen deze fora;

•  staat ook in voor de uitvoering van het visserijbeleid en de controle voor de zeevisserij.

Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid
Johan Fleyman, afdelingshoofd 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40,
1030 Brussel
Tel. 02 552 79 23 - Fax 02 553 79 21 
johan.heyman@lv.vlaanderen.be

Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid 
Buitendienst Zeevisserij Oostende
Mare Welvaert, diensthoofd 
Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende 
Tel. 059 43 19 33 - Fax 059 43 19 22 
marc.welvaert@lv.vlaanderen.be
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Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

•  vervult een brugfunctie tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk en reikt 
bedrijfsklare kennis aan door het faciliteren en regelmatig organiseren van voorlichting, 
vorming, demonstraties en educatie;

•  begeleidt en volgt praktijkcentra op en stuurt het onderzoek;
•  brengt (alternatieve) beleidsvoorstellen aan om het gebruik van meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen en energie in de land- en tuinbouw te optimaliseren;
•  stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke technieken, innovatie, diversificatie en 

professionalisering in de land- en tuinbouw, zodat de economische slagkracht van de sector 
toeneemt;

•  maakt de regelgeving op omtrent de kwaliteit van het uitgangsmateriaal in de dierlijke en 
plantaardige sector en volgt die op;

•  werkt kwaliteitssystemen uit om de deelname van de land- en tuinbouwers aan deze 
systemen te bevorderen;

•  verricht beleidsondersteunend werk op vlak van beleidsoverschrijdende thema's ais 
ruimtelijke ordening, water, milieu, ...;

•  werkt mee aan de totstandkoming en de uitvoering van de programma's voor 
plattelandsontwikkeling;

•  verleent advies op vlak van de ruimtelijk-agrarische structuren in het buitengebied.

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Johan Verstrynge, afdelingshoofd
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 1030 Brussel
Tel. 02 552 78 70 - Fax 02 552 78 71
johan.verstrynge@lv.vlaanderen.be

Afdeling Monitoring en Studie

De afdeling Monitoring en Studie

•  levert ondersteuning en onderbouwing aan thema's aangereikt door de 
beleidsverantwoordelijken en de afdelingen van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;

•  verzamelt representatieve gegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw door middel van 
het Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN);

•  doet de regie van de gegevensverzameling en -integratie voor het beleidsdomein;
•  rapporteert over de situatie en de trends in de land- en tuinbouw in Vlaanderen;
•  voert beleidsvoorbereidende analyses en evaluaties uit;
•  optimaliseert de wetenschappelijke kennisbenutting voor het beleidsdomein.

Afdeling Monitoring en Studie
Dirk Van Gijseghem, afdelingshoofd 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 40, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 78 20 - Fax 02 552 78 21 

. dirk.vangijseghem@lv.vlaanderen.be
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Agentschap voor Landbouw en Visserij

Administrateur-generaal

Interne Audit

Administratieve Ondersteuning

Raadgevend Comité 1
Interne Kwaliteitsbewaking

Afdeling
Procesondersteuning

Afdeling Markt- en 
Inkomensbeheer

Afdeling Structuur en 
Investeringen

Afdeling Product- 
kwaliteitsbeheer

Buitendiensten Buitendiensten Buitendiensten

1 coördinator per provinciaal loket

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij wordt geleid door de administrateur-generaal, 
de heer Noel Van Ginderachter. Hij krijgt voor zijn werk organisatorische, juridische en 
administratieve ondersteuning van de stafdiensten Administratieve Ondersteuning en Interne 
Kwaliteitsbewaking.

Bovenbouw

De stafdienst Administratieve Ondersteuning coördineert de begroting van het agentschap. 
Daarnaast verzorgt deze dienst het secretariaat van de administrateur-generaal en staat in voor 
de opvolging van de beheersovereenkomst met de minister. Tot slot zorgt deze dienst voor de 
uitvoering van de ondersteunende taken ten voordele van het agentschap op vlak van begroting, 
personeel en organisatie, informatie, communicatie en logistiek en dit in nauwe samenwerking 
met de centrale Managementondersteunende Dienstverlening, die ondergebracht is bij het 
departement.

De stafdienst Interne Kwaliteitsbewaking verzorgt de juridische dienstverlening en het 
klachtenmanagement. Deze dienst voert ook hercontroles voor de afdeling Structuur en 
Investeringen uit en coördineert de organisatiebeheersing van het agentschap.

De Interne Audit van het Agentschap voor Landbouw en Visserij is een 
onafhankelijke dienstverlenende functie die ressorteert onder de 
administrateur-generaal. Deze dienst is in werking gesteld om, conform de



Europese regelgeving, het geheel van interne controleprocedures binnen het Vlaams 
Betaalorgaan en de externe beheersdiensten te onderzoeken en te evalueren.

Het Raadgevend Comité is een overlegorgaan dat in oprichting is. Hierin zullen vertegen
woordigers uit de landbouwsector (productie, toelevering, verwerking en diensten) zetelen.

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Noel Van Ginderachter, administrateur-generaal 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41,
1030 Brussel
Tel. 02 552 74 00 - Fax 02 552 74 01 
marleen.stockmans@lv.vlaanderen.be 
www.vlaanderen.be/landbouw 
e-loket: www.landbouwvlaanderen.be

Afdeling Procesondersteuning

De afdeling Procesondersteuning

•  ontwikkelt en onderhoudt de toepassingssoftware voor het landbouwproductiebeheer en 
verzekert de exploitatie en de beveiliging van de betrokken informatiesystemen;

•  bouwt de ICT-dienstverlening voor het hele Agentschap voor Landbouw en Visserij uit, die 
potentieel ook kan functioneren voor de andere entiteiten van het beleidsdomein Landbouw 
en Visserij;

•  staat in voor de uitvoering en de boekhoudkundige verwerking van alle betalingen en 
inningen in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

•  staat in voor de opmaak en opvolging van de begroting voor het Geïntegreerd Beheers- en 
Controle Systeem (GBCS) en de afhandeling van de overheidsopdrachten;

•  bouwt IT-expertise op inzake e-government en administratieve vereenvoudiging.

Afdeling Procesondersteuning
Stéphane Desmet, afdelingshoofd
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 70 - Fax 02 552 75 71
marianne.dekuyper@lv.vlaanderen.be

Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

De afdeling Markt- en Inkomensbeheer

•  organiseert en implementeert de maatregelen van het Gemeenschappelijk Europees 
Landbouwbeleid op Vlaams niveau inzake inkomensondersteuning en 
productiebeheersing, op basis van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS);

•  staat in voor het beheer, de uitvoering en de opvolging van controles ter plaatse bij land- 
I bouwers en bij operatoren. De controles hebben betrekking op de subsidiabiliteits-

voorwaarden, de randvoorwaarden, de naleving van de goede landbouw- en milieucon
dities, de identificatie van landbouwers, bedrijven en productie-eenheden, ...;

mailto:marleen.stockmans@lv.vlaanderen.be
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•  is enerzijds verantwoordelijk voor de verwerking van de aangiftes en voor de berekening 
en toekenning van de steunbedragen voor de rechtstreekse inkomenssteun en voor de 
agromilieumaatregelen. Anderzijds verzorgt ze het beheer van klachten en 
bezwaarschriften hieromtrent.

Afdeling Markt- en Inkomensbeheer
Jos De Smedt, afdelingshoofd
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
Tel. 02 552 75 10 - Fax 02 552 75 11
mib@lv.vlaanderen.be

Afdeling Structuur en Investeringen

De afdeling Structuur en Investeringen

•  staat in voor het praktische beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): 
opstelling regelgeving, onderzoek steunaanvragen voor vestigingen en investeringen van 
land- en tuinbouwers, investeringsdossiers agrovoeding en omkaderingssector 
(proefcentra), al dan niet met EU-cofinanciering;

•  staat in voor de opvolging en toepassing van regelgeving inzake steun aan 
bedrijfsadviessystemen ten behoeve van de land- en tuinbouwers;

•  staat in voor de praktische uitvoering van een aantal aspecten bij de implementatie van de 
GMO groenten en fruit:

o onderzoek en controle van de clusters commercialisatie, promotie en investeringen; 
o controle erkenningsvoorwaarden van de telersverenigingen;

•  verzorgt een aantal aanvullende opdrachten: maatregelen i.v.m. vrijwillige veeafbouw, 
gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade.

Afdeling Structuur en Investeringen
Gilbert Van den Bremt, afdelingshoofd 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 74 70 - Fax 02 552 74 71 
inge.vandenbossche@lv.vlaanderen.be

Afdeling Productkwaliteitsbeheer

De afdeling Productkwaliteitsbeheer

•  zorgt ervoor dat nieuwe landbouw- en groenterassen die aangemeld zijn om te worden 
opgenomen in de Belgische rassenlijst, de nodige officiële onderzoeken 
ondergaan. Zo kunnen ze worden beoordeeld voor eventuele opname in 
de Belgische rassenlijst en daarna in de Europese rassenlijst.
Op die manier zijn ze ook vrij verhandelbaar in de EU;

mailto:mib@lv.vlaanderen.be
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•  organiseert en coördineert de controle op de wettelijk vastgelegde kwaliteitsgaranties voor 
plantaardig vermeerderingsmateriaal (landbouwzaaizaad, groentezaaizaad, 
aardappelpootgoed, bosbouwkundig teeltmateriaal, plantmateriaal voor de fruitteelt, de 
sierteelt, de groenteteelt en de wijnbouw);

•  voert officiële kwaliteitsanalyses uit op zaden;
•  oefent toezicht uit op bedrijven die hoevezaad voor derden trieëren;
•  staat in voor de controle op het in de handel brengen van plantaardig 

vermeerderingsmateriaal, en kan indien nodig repressief optreden.

Afdeling Productkwaliteitsbeheer
Gilbert Crauwels, afdelingshoofd
ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 41, 1030 Brussel
Tel. 02 552 74 40 - Fax 02 552 74 01
els.debruyn@lv.vlaanderen.be
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Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek

Administrateur-generaal

I
Algemeen directeur

Raadgevend Comité

Eenheid PlantEenheid Landbouw en 
Maatschappij

Eenheid Technologie 
en Voeding

Eenheid Dier

Communicatie

Onderzoekscoördinatie

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) wordt geleid door de 
administrateur-generaal, de heer Erik Van Bockstaele. Het is een wetenschappelijke instelling 
van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij, waar multidisciplinair onderzoek 
in de land- en tuinbouw en visserij verricht wordt.

Door het multidisciplinair karakter van het onderzoek worden productiesystemen in hun 
totaliteit bekeken, met aandacht voor het eindproduct, maar ook voor de wijze van produceren 
en de gevolgen voor maatschappij, milieu, dier, landschap en biodiversiteit.

Bovenbouw

De administrateur-generaal krijgt voor zijn werk ondersteuning van een directeur onder
zoekscoördinatie en een communicatiedirecteur
Vanuit de bovenbouw wordt het Raadgevend Comité aangestuurd.

Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek
Erik Van Bockstaele, administrateur-generaal 
Burgemeester Van Gansberghelaan 96, bus 1, 
9820 Merelbeke
Tel. 09 272 25 00 - Fax 09 272 25 01
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be
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Eenheid Dier

De eenheid Dier

•  verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek in de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij 
in de domeinen 'functionele dierenvoeding ' en 'veehouderij en dierenwelzijn';

•  voert dienstverlenende onderzoeksactiviteiten uit omtrent veevoeding en nutritionele 
waarde van dierlijke eindproducten;

•  verricht wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de visserijbiologie, de aquacultuur en 
restocking, het technisch visserijonderzoek en de kwaliteit van het mariene milieu en zijn 
biologische producten.

ILVO ■ Dier
Bart Sonck, afdelingshoofd
Scheideweg 68, 9090 Melle
Tel. 09 272 26 04 - Fax 09 272 26 01
bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be

Eenheid Landbouw en Maatschappij

De eenheid Landbouw en Maatschappij

•  heeft ais missie op wetenschappelijke basis maatschappelijke keuzen rond een duurzame 
en competitieve Vlaamse landbouw en visserij aan te bieden en te verhelderen; 
ondersteunt door haar onderzoeksactiviteiten (opgedeeld in integratie, transitie en ruimte) 
het beleid, het onderzoek in de andere ILVO-eenheden en de landbouwsector in het 
algemeen;

•  doet spin-off naar monitoringsopdrachten en geeft advies over beleidsvraagstukken;
•  coördineert het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en Voeding;
•  neemt deel aan diverse klankbordgroepen en treedt op ais lector van 

beleidsvoorbereidende documenten;
•  organiseert activiteiten ter bevordering van kennisuitwisseling.

ILVO - Landbouw en Maatschappij 
Cathy Plasman, afdelingshoofd a.i.
Burgemeester Van Gansberghelaan 109, bus 2, 9820 Merelbeke 
Tel. 09 272 23 45 - Fax 09 272 23 41 
cathy.plasman@ilvo.vlaanderen.be

Eenheid Plant

De eenheid Plant

•  verricht onderzoek in het domein van de toegepaste plantengenetica en veredeling;
•  onderzoekt het gedrag van land- en tuinbouwgewassen onder diverse groeiomstandigheden, 

! met ais doei de opbrengst en de kwaliteit te verbeteren op een duurzame wijze met
respect voor mens, dier en milieu;

J
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•  verricht in het domein van de gewasbescherming onderzoek naar een betere identificatie 
van plantenpathogenen, een betere kennis tussen pathogenen en zijn waardplanten en 
alternatieven voor de chemische beheersing ervan in diverse teeltsystemen;

•  verricht in het domein van 'Groei en Ontwikkeling' onderzoek naar de fysiologische 
processen en moleculaire mechanismen die aan de basis liggen van de groei, de 
ontwikkeling en de wisselwerking van planten met hun biotische en abiotische omgeving;

•  zoekt naar alternatieve toepassingen van gewassen (food en non-food);
•  produceert hoogkwalitatief uitgangsmateriaal voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector;
•  voert op aanvraag moleculaire, chemische en fysische analyses uit.

ILVO - Plant
Kristiaan Van Laecke, afdelingshoofd 
Caritasstraat 21, 9090 Melle 
Tel. 09 272 28 57 - Fax 09 272 29 01 
kristiaan.vanlaecke@ilvo.vlaanderen.be

Eenheid Technologie en Voeding

De eenheid Technologie en Voeding

•  doet wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en productkwaliteit en 
-innovatie in diverse sectoren ais zuivel, pluimvee, eieren en varkens;

•  doet onderzoek naar bruikbare strategieën voor GGO karakterisering en detectie en ter 
implementatie en bijsturing van de GGO-regelgeving in de EU;

•  doet onderzoek naar de toepassing
van technische wetenschappen in plantaardige en dierlijke productiesystemen.

ILVO  -  Technologie en Voeding
Lieve Herman, afdelingshoofd 
Brusselsesteenweg 370,
9090 Melle
Tel. 09 272 30 10 of 09 272 27 63 - 
Fax 09 272 30 01 
lieve.herman@ilvo.vlaanderen.be
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Vlaams Centrum voor Aaro- en Visseriimarketina

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is een vzw binnen het 
beleidsdomein Landbouw en Visserij die de afzet, de toegevoegde waarde, de consumptie en 
het imago van producten en diensten van de Vlaamse landbouw, tuinbouw, visserij en agroali
mentaire sector bevordert in binnen- en buitenland. VLAM wordt geleid door de algemeen 
directeur, de heer Frans De Wachter.

De promotie in het binnenland is vooral gericht op de consument, terwijl de promotie in het 
buitenland op de handel gericht is.

In de promotie ligt het accent op kwaliteit en productdifferentiatie. VLAM stimuleert systemen van 
integrale kwaliteitsbewaking (IKB) en is pleitbezorger van keurmerken en labels die 
bovenwettelijke garanties bieden.

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Frans De Wachter, algemeen directeur 
Ellips, Koning Albert ll-laan 35, bus 50, 1030 Brussel 
Tel. 02 552 80 11 - Fax 02 552 80 01 
vlam@vlam.be

De informatie over de structuur en de taken van het 
beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u ook terug op onze website:

http://www2.vlaanderen.be/landbouw/wieiswie
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