
4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Thomas Verleye

Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve 

zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij)

-Finaliseren monitoringsprotocol

-Besprekingen luchtsurveys gefinaliseerd -> start op 30 nov

-Besprekingen gebruik camerabeelden MRCC ongoing

-Verdere uitvoering van monitoringsactiviteiten (haven, zee, lucht en strand)

-Veldondersteuning door stagestudent Gerben Vernhout

-Reeds toezegging voor 2 stagestudenten voor periode 02/2016-06/2016 en 04/2016-06/2016

Recente activiteiten en producten:

Website:

Protocol 'Monitoring recreatieve zeevisserij'

Protocol 'Recreational fisheries monitoring'

Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve 

zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij). Implementatie vanaf 2017. 

[Samenwerking ILVO-VLIZ; gesubsidieerd door FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu / NDGP / West-

Vlaanderen]

Looptijd: 27 januari 2012, doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens, Fien De Raedemaecker

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.vliz.be/kenya

MoU – KMFRI

Samenwerkingsovereenkomst - Keniaans Instituut voor Marien en 

Visserijonderzoek

Memorandum of Understanding - Kenya Marine and Fisheries Research Institute

In oktober 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VLIZ en KMFRI.

Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor de relaties en samenwerkingsverbanden tussen het 

Kenya Marine and Fisheries Research Institute en het VLIZ rond zes hoofdassen:

1. 	Ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen

- (1) KMFRI en het zeewetenschappelijk netwerk in Kenia, en

- (2) het VLIZ en het zeewetenschappelijk netwerk in Vlaanderen, België.

2. 	Ondernemen van gezamenlijk veldwerk, onderzoeksexpedities, experimenten, monitoring en

observatieprogramma's. 

3. 	Uitwisseling van kennis en uitwisseling van (1) facultair, onderzoeks- en academisch personeel, (2)

technische deskundigen (ICT-specialisten, gegevens- en informatiemanagers, mariene technici, 

nautische deskundigen, communicatiespecialisten, enz.) en (3) studenten. 

4. 	Capaciteitsopbouw voor onderzoek, technologische ontwikkeling (incl. onderzoeksschepen en

navigatie- en bemonsteringsapparatuur), data management, en onderwijs. 

5. 	Uitwisseling van gegevens en informatie.

6. 	Gezamenlijk produceren van afgeleide producten uit onderzoek, data en informatie (bijvoorbeeld

gezamenlijke wetenschappelijke publicaties, communicatie en voorlichting van producten zoals 

websites, boeken, posters, multimedia enz.)

MOU - NIOZ
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Looptijd: doorlopend, gestart 9 januari 2013

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ

Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Wim Versteeg, Tina Mertens

meeting gehouden op 23/11 ter bespreking voortgang samenwerking infrastructuur

Recente activiteiten en producten:

Website:

Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ

Memorandum of Understanding - NIOZ

VLIZ en NIOZ zullen samenwerken i.k.v. mariene onderzoeks- en monitoringsprogramma’s, meer 

bepaald door het wederzijds ter beschikking stellen van data, materiaal, faciliteiten, kennis en 

expertise. Tevens wordt er ingezet op een gezamenlijke aanpak voor kennisontwikkeling en -

verspreiding, het opzetten van onderwijsprogramma’s en het onderhouden van contacten met andere 

organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van zeewetenschappen.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Tina Mertens

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website:

MOU  WL

Samenwerkingsovereenkomst - Waterbouwkundig Laboratorium

Memorandum of understanding - Waterbouwkundig Laboratorium

Looptijd: doorlopend, gestart 30 juni 2006

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Tina Mertens

In het kader van de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen VLIZ en ILVO werd de 

tekst van de samenwerkingsovereenkomst herwerkt en op 30/11/2016 doorgestuurd naar ILVO. Op 

19 januari 2017 wordt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ingepland.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Onderzoek/Visserij/tabid/4442/language/nl-BE/D

MOU ILVO - Visserij

Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en 

VisserijOnderzoek, Eenheid Dier - Visserij

Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries 

Research, Animal Sciences Unit - Fisheries

- Monitoringgegevens en visserijbiologische data 

- Vulgarisering van onderzoeksresultaten, ontwikkeling en beheer van databanken voor 

monitoringsgegevens en visserijbioloigische data met betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de 

Noordzee en voor literatuurgegevens.

MOU Ugent - Algologie

Memorandum of understanding -  Universiteit Gent, Phycology department

Wetenschappelijke Commissie, 09 december 2016 30



Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Wim Decock, Bart Vanhoorne

Ondersteuning databeheer herbarium specimens.

Upon request of UGent PAE http://feps-algae.org/ website is now hosted by VLIZ.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.phycology.ugent.be/

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Gent, Afdeling Algologie

Ondersteuning databeheer herbarium specimens.

Looptijd: doorlopend, gestart 1 januari 2003

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin, Bart Vanhoorne

-geen meldingen

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marinebiology.ugent.be/

MOU Ugent - MarBIOL

Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit Gent, Afdeling Mariene Biologie

Memorandum of Understanding - Universiteit Gent,  Marine Biology department

Meiobenthos / macrobenthos / hyperbenthos / epibenthos

Ontwikkeling en beheer van databanken voor biodiversiteit;

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Tina Mertens

Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische 

gegevens (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal 

plat.

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.vliz.be/nl/meetnet-vlaamse-banken

MVB

Meetnet Vlaamse Banken

Measurement network Flemish Banks

Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische 

gegevens (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal 

plat.

Looptijd: onbepaald

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

Support OBIS

Ondersteuning Ocean Biogeographic Information System

Support Ocean Biogeographic Information System
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Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne, Lennert Tyberghein

 taxonomische kwaliteitscontrole van de OBIS-namen blijft een doorlopende taak. Niet-matchende 

namen uit de laatste OBIS-harvest worden momenteel verwerkt en communicatie met de nodes en 

providers zal in december worden opgestart.

- beschrijven van de nieuwe datasets uit elke OBIS harvest in IMIS blijft een doorlopende taak. 

- VLIZ gaf uitgebreid ondersteuning aan de international deepsea node training, in de vorm van 

lectures en bijstand bij de 'hands-on' training die bestond uit het verwerken van datasets en deze 

klaarzetten voor toelevering aan OBIS.

- VLIZ nam deel aan de OBIS Executive Committee meeting (8-10 november, IODE, Oostende). Deze 

EC brengt de Project Office, de OBIS chair en de verantwoordelijken van de verschillende OBIS Task 

Teams samen, in voorbereiding op de volgende OBIS Steering Group meeting (Februari 2017). VLIZ 

is verantwoordelijk voor het technische, taxonomische en training task team. Tegen de volgende SC 

zal VLIZ onder andere een werk- en prioriteitenplan opstellen voor het Training Task Team, dat 

duidelijk de noden en tekorten oplijst in verband met training van bijvoobeeld node managers, data 

providers en wetenschappers die gebruik maken van OBIS.

Technische taken:

-maandelijkse export in DwC formaat van WoRMS & HAB (sinds 2016-02-01) naar OBIS

-Ad hoc traits exports, op vraag van OBIS

-Ad hoc EML exports naar OBIS vanuit IMIS (=OBIS metadata)

-Volgende OBIS SG is gepland op 1-3 februari 2017 en zal hoogstwaarschijnlijk doorgaan in 

Okinawa, Japan.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.iobis.org/

VLIZ beheert OBIS systeem ter ondersteuning van het International Ocean Biogeographic Information 

System dat deel uitmaakt van het IOC-IODE.
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5. NETWERKEN

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

- 12/10/2016: publicatie BIN - VLIZ (2016). Beleidsinformerende Nota: Wetenschappelijke en 

handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. 

- 18/10/2016: voorstel uit BIN wordt integraal aanvaard door FOD Economie en zal worden omgezet 

in KB en MB.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Handelsbenamingen vis en zeevruchten

In het kader van de EU-verordening Nr. 1379/2013 moet België een lijst opstellen met de te gebruiken 

handelsbenamingen voor vis en zeevruchten in de landstalen. VLIZ geeft advies.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens, Hans Pirlet

* Het VLIZ woonde voorbereidende vergaderingen bij voor het kick-off event op 14/12/2016 alsook

voor de uitwerking van de Terms of Reference van de werkgroepen.

* Het VLIZ levert startnota's aan voor de drie thematische werkgroepen.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Noordzeeforum

De Staatssecretaris voor de Noordzee (Philippe De Backer) wenst in 2017 een "Ontwikkeling 

langetermijnstrategie Noordzee 2050" op te maken i.s.m. alle stakeholders. Hiervoor wordt op 14 

december 2016 een kick-off event georganiseerd waarna 3 thematische werkgroepen rond 

Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie aan de slag gaan. VLIZ en 

KBIN helpen bij de praktische organisatie van dit proces.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd 

worden om werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het jureren en bij 

het uitwerken van de stage van de laureaat. Geörganiseerd  door SeaWeb Europe en Ferrandi Paris.

Website: http://www.allianceproduitsdelamer.org/documents/doc%201%20Plaquette_concour

Concours Olivier Roelinger

Concours Olivier Roelinger

Jaarlijkse internatioanle kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd 

worden om te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het 

communiceren over de wedstrijd, het jureren en bij het uitwerken van de stage van de laureaat (prijs: 

buitenlandse stage). Geörganiseerd  door SeaWeb Europe en Ferrandi Paris.
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- geen activiteiten (inzendingen mogelijk tot 31/12/2016)

Recente activiteiten en producten:

Looptijd: doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Tina Mertens

Een nieuwe Steering Committee vond plaats in Sopot, Polen op 15-16 november 2016. Een nieuwe 

Executive Committee werd verkozen bestaand euit: Slawomir Sagan als President en Tina Mertens 

en Carlos Soto als Vice-Presidents.

Er werd een open-event over Marine Infrastructures georganiseerd dat opgenomen werd en te 

bekijken is via:  http://tv.task.gda.pl/?p=3034 .

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.eurocean.org/

EurOcean

EurOcean

EurOcean (The European Centre for Information on Marine Science and Technology) is een Europees 

netwerk van mariene instellingen met partners uit België, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, 

Polen, Portugal, Roemenië en Spanje. VLIZ maakt deel uit van de stuurgroep van EurOcean die jaarlijks 

eenmaal samenkomt om beslissingen te nemen over:

• Strategische en beleidsoriëntaties;

• Het jaarlijkse werkprogramma en de begroting;

• Financieel beheer;

• Huishoudelijk reglement;

• De werking en de organisatie van EurOcean.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Evy Copejans

- 26/10/2016: 	Workshop Visserijonderwijs, milieu en duurzaamheid" (met beperkte groep 

leerkrachten Mercator)

- rapportage workshop

- 15/12/2016: voorstelling resultaten op Subwerkgroep Vistraject: Opleiding en Vorming

Recente activiteiten en producten:

Website:

Visserijonderwijs

Fisheries Education

Binnen de werkgroep Kust van het Convenant Vlaamse Duurzame Visserij bestaat er een subwerkgroep 

rond educatie. ILVO heeft VLIZ gevraagd hier mee aan te werken. Doel: de "nieuwe visser" als 

"guardians of the sea". In eerste instantie denkoefening organiseren over de noden in het huidige 

visserijonderwijs om dit doel te bewerkstelligen (curriculum, materiaal, instrumenten, stages edm.).

Looptijd: 01/02/2012 tot onbepaalde duur

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen

Flanders Marine Biotechnology Platform
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Financiering:

Contactpersoon: André Cattrijsse

De "International Research Ship Operators" meeting is an informeel jaarlijkse bijeenkomst van 

beheerders van onderzoeksschepen/vloten waar onderwerpen van gemeenschappelijke belang worden 

bediscussieerd. 

Het doel van IRSO bestaat erin om de marien wetenschappelijke wereld een steeds verbeterende 

service te kunnen verlenen. De hoofdobjectieven zijn: de uitwisseling van scheepstijd, samenwerking 

in het ondersteunen van marien onderzoek en de ontwikkelingen kenbaar maken in de nationale 

onderzoeksvloten. De uitwisseling van kennis en ervaring gbeurt zowel op strategisch als 

technologisch vlak.

meeting in Capri bijgewoonde. M

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.isom-info.org/isom-menu.php

IRSO is het globale informele netwerk van managers van onderzoeksschepen die tijdens een jaarlijkse 

meeting onderwerpen van gemeenschappelijk belang behandelen

Looptijd:

Financiering: -

Contactpersoon: Jan Seys, Nancy Fockedey, Jan Haspeslagh, Ann-Katrien Lescrauwaet

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad

- werkbezoek aan NAVIGO (24/10) in het kader van samenwerking VLIZ-MAS rond het verzamelen 

en documenteren 500 jaar zeevisserij in Vlaanderen, voorbereiden van expo

Recente activiteiten en producten:

Website:

NAVIGO

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesgroep

NAVIGO Scientific Advice Board

Looptijd: gestart 2008

Financiering:

Contactpersoon: Annelies Goffin

Een belangrijk onderdeel van het Verdrag (21 december 2005)inzake de Vlaams- Nederlandse 

Samenwerking op het gebied van Beleid en Beheer  van het Schelde-estuarium is gemeenschappelijk 

onderzoek en monitoring van het estuarium met als doel:

opvolgen van de morfologische evolutie ; het scheppen van een wetenschappelijk kader voor en het 

ondersteunen van plannen, programma’s en projecten; de geregelde toetsing van de effecten van 

lopende en uitgevoerde projecten. De werkgroep O&M staat in voor de coördinatie en afstemming van 

dit onderzoek en de monitoring langs beide zijden van de landsgrens.

- T2015 nota data beschikbaarheid gepubliceerd.

- Eerste voorstel van de resultaten 6/12/2016 

- VLIZ schrijft samen met MT een nota over de optimalisatie van de data doorstroom binnen de 

evaluatieopdracht.

Recente activiteiten en producten:

Website:

O&M

Werkgroep Onderzoek & Monitoring

Binnen de werkgroep O&M werden verschillende projectgroepen opgericht. VLIZ neemt deel aan de 

Projectgroep Monitoring en Databeheer (PG M&D) en de Projectgroep Evaluatie en Rapportage (PG 

E&R).  VLIZ staat hoofdzakelijk in voor de centralisatie van data uit het MONEOS programma en de 

aanlevering in het kader van diverse rapportages.
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-VNSC symposium op 23/11/2016 te Antwerpen. Korte voorstelling van de activiteiten in het kader 

van de Agenda Van de Toekomst. 6 Thematische sessies. 200 deelnemers. 

http://www.vnsc.eu/betrokken-worden/agenda/scheldesymposium-23-november-2016/
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