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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 

Vrijdag, 9 december 2016, 14.00 uur  

(voorafgegaan door lunch en rondleiding: 12.30-14.00) 

UGent Department of Civil Engineering,  

Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde (GENT) 

Verslag vergadering 

De bijlagen kunnen vanaf 2 december 2016 gedownload worden via deze link: 

http://www.vliz.be/docmanager/ 

Login: wetcom@vliz.be 

Paswoord: VLIZ-wetenschappelijke-commissie 

Aanwezig: Colin Janssen (voorzitter), Nathalie Beenaerts, Marleen De Troch, Maurice Hoffman, Marc 

Kochzius, Jan Mees, Tina Mertens, Jaak Monbaliu, Frank Mostaert, Jan Seys (verslag), Bart Sonck, 

Stijn Temmerman, Peter Troch 

Verontschuldigd: Tom Artois, Ronny Blust, Margaret Chen, Bart Deronde, Roger Dijkmans, Gudrun De 

Boeck, Patrick Meire, Marnix Pieters, Hans Polet, Eric Stienen, Erik Toorman, Gert Verreet, David Van 

Rooij, Marleen Van Steertegem, Steven Vinckier, Filip Volckaert, Karolien Van Puyvelde, Gilbert Van 

Stappen 

De vergadering wordt voorafgegaan door een lunch, rondleiding (o.a. met bezoek aan de golfgoot) 

en een boeiende toelichting vanwege de Vakgroep Civiele Techniek. Professor Peter Troch is onze 

gastheer. De voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie, Colin Janssen, dankt de gastheer en 

leidt het verdere verloop van de vergadering in. 

http://www.vliz.be/
mailto:wetcom@vliz.be


2 
 

 

 

  

Bezoek o.l.v. Prof. dr. ir. Peter Troch (UGent- Vakgroep Civiele Techniek) aan de golfgoot 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 7 oktober 2016: goedkeuring en overlopen actiepunten 

(Bijlage 1) 

Zie nota in bijlage. 

 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2) 

 

Jan Mees licht een selectie van voorbije en toekomstige VLIZ-acties toe. De Dag van de Wetenschap 

op 27 november t.h.v. het Marien Station Oostende en de RV Simon Stevin, met deelname van diverse 

wetenschappelijke groepen en van afdeling VLOOT, was een succesvol publieksevenement met 850 

bezoekers. Op 22 november was er de eindconferentie van het project SeArch, met ca. 150 

deelnemers, gevolgd op 6-7 december door de internationale marine science conferentie 

CommOCEAN  2016, met 200 geregistreerde deelnemers uit 29 landen wereldwijd. Op 3 maart 2017 

volgt een jaarlijkse editie van de VLIZ Marine Science Day, waarbij gemikt wordt op 350-400 

deelnemers en dit in een bruisende, interdisciplinaire sfeer.  
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De ROV Genesis is terug volledig operationeel, wat zal toelaten het door de overheid vooropgestelde 

minimum contingent van 4 campagnes per jaar uit te voeren. 

 

Ook het project ‘Blue Accelerator’ wordt vermeld als toekomstige testinfrastructuur in het kader van 

de Blauwe Economie. De kans op goedkeuring van dit dossier vanwege VLAIO is groot. De academische 

wereld wordt de hoofdgebruiker van deze nearshore testinfrastructuur, die zal geïnstalleerd worden 

op zo’n kilometer voor de kust van Oostende-Bredene. Het VLIZ verzorgt de nodige randinfrastructuur.  

 

4. Huisvesting VLIZ 

 

Jan Mees licht toe. De eerste stuurgroep voor de nieuwe huisvesting van VLIZ vond plaats op 17 

november 2016. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het kabinet van minister Philippe Muyters 

en minister Schauvliege, het departement Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI), ILVO, VLIZ, 

de Provincie West-Vlaanderen, het Facilitaire Bedrijf en PMV (= bouwheer). Het eisenprogramma 

wordt momenteel voorbereid. In februari 2017 zal een oproep gelanceerd worden voor architecten 

waarna maximaal vijf geselecteerden uitgenodigd worden om een ontwerp in te dienen. Het VLIZ en 

ILVO herbekijken het aantal benodigde kantoorruimte aangezien de oppervlakte van de nieuwbouw 

berekend werd op basis van het aantal medewerkers in het voorjaar 2016 (en er groei in zicht is). 

Voorlopig wordt de oplevering van de werken voorzien in 2021 rekening houdend met enkele 

mogelijke vertragingen. Het voorziene budget bedraagt 17 miljoen euro. Het gebouw zal als naam 

dragen: “InnovOcean Campus”. 

 

5. Nieuw convenant VLIZ 2017-2021: nieuwe mandaten en geplande aanwervingen (Bijlage 

3) 

 

Jan Mees licht de stand van zaken toe vanuit de door de overheid uitgevoerde evaluatie. De teksten 

voor het nieuwe Convenant zijn intussen goedgekeurd door de Inspecteur van Financiën en door het 

kabinet van minister Muyters. Volgende week komt de Raad van Bestuur van het VLIZ hierrond samen. 

Belangrijkst hierin is dat het VLIZ een onderzoeksmandaat toegewezen krijgt en een bijkomend 

beleidsondersteunend mandaat. Het convenant zal voor het einde van het jaar geagendeerd worden 

op de Vlaamse Regering zodat het op 1/1/2017 van start kan gaan met een looptijd van vijf 5 jaar 

(2017-2021). Een nieuwe missie en strategische doelstellingen, 11 operationele doelstellingen en 12 

KPI’s werden vastgelegd en worden ter vergadering toegelicht.  
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In het kader van het onderzoeksmandaat van het VLIZ en de noodzaak om onderzoeksinitiatieven te 

laten evalueren en adviseren door de Wetenschappelijke Commissie, stelt Jaak Monbaliu de vraag hoe 

dit kan georganiseerd worden. De bedoeling is om dit verder uit te werken (bv. met behulp van 

thematische expertengroepen) en hierrond in de schoot van de commissie de discussie te voeren, 

mede om de werkbaarheid en de werklast hiervan optimaal te bewaken. In afwachting hiervan worden 

geen grote onderzoeksinitiatieven gelanceerd. Jan Mees licht ook de opgelegde randvoorwaarden toe 

die hieraan verbonden zijn en die competitie met de onderzoeksgroepen maximaal dienen te 

vermijden. Ook met betrekking tot de vernieuwde opdracht Beleidsinformatie is in bijlage opgenomen 

wat de opgelegde randvoorwaarden zijn. In dit kader stelt Frank Mostaert de vraag naar wie 

geadviseerd zal worden. Jan Mees antwoordt dat dit neutraal en op wetenschap gebaseerd advies in 

eerste instantie gericht is naar de voogdijminister van het VLIZ, Philippe Muyters, en betrekking dient 

te hebben op aspecten van Blauwe Economie (nieuwe activiteiten en onderzoek op zee). Het VLIZ krijgt 

ook het mandaat vanuit het Departement om in formele overlegfora rond beleidsdossiers inzake 

Blauwe Economie op te treden. 

 

VLIZ 2.0 zet in op een groeiend volume aan excellente wetenschappelijke output, zonder de 

basiswerking in gevaar te brengen. Daartoe wordt onderzoekspotentieel binnen de instelling en in het 

VLIZ-netwerk gemobiliseerd en wordt het nastreven van projecten externe financiering gestimuleerd. 

Om dit mogelijk te maken volgen nieuwe aanwervingen. In 2017 worden bijkomende middelen 

voorzien, waarvan 75% gaat naar ‘onderzoek’. In 2018-2021 bestaat de mogelijkheid tot meervraag 

i.k.v. het geschetste groeipad ter versterking van de basiswerking en ter verdere consolidering van de 

onderzoeksfunctie. Streefdoel 2030 is om een volwaardig Strategisch OnderzoeksCentrum (SOC) te 

worden. Het VLIZ kreeg ook het mandaat om op kortere termijn een mariene onderzoeksagenda voor 

Vlaanderen uit te tekenen, naast een onderzoeksagenda voor het VLIZ zelf (coördinerende zowel als 

eigen initiatieven).  

 

VLIZ krijgt in 2017 een verhoging van de werkingssubsidie van 1 miljoen euro teneinde de nieuwe 

taakstellingen (beleidsondersteuning, door data en infrastructuur gedreven onderzoek) te 

accommoderen. Daarnaast kunnen ad hoc investeringsdossiers worden ingediend ter verdere 

beschouwing (bv. AUV, radardetectie golven, …). De aanwervingen in het kader van de nieuwe 

mandaten behelzen volgende 8 functies: afdelingshoofd onderzoek, assistent afdeling onderzoek, data 

science manager, infrastructure science manager, science-policy officer, international liaison officer, 

mariene technicus en facility manager/preventieadviseur.  
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Jaak Monbaliu uit zijn bezorgdheid m.b.t. de korte tijdsduur om deze high-level functies bekend te 

maken en optimaal ingevuld te krijgen. Colin Janssen stelt voor dit te herbekijken en mogelijk een extra 

aantal weken te beschouwen. Ook Maurice Hoffman hoopt dat de gevolgde procedure zal toelaten de 

gewenste witte raven tijdig te detecteren en stelt de vraag hoe deze extra middelen in het bredere 

kader van onderzoeksfinanciering dienen te worden gezien. Jan Mees geeft aan dat een eigen 

onderzoeksagenda vanuit het VLIZ, in combinatie met de nodige infrastructuur, gedediceerde 

middelen voor marien onderzoek vastpint zonder bestaande middelen weg te nemen uit lopende 

initiatieven. Op de vraag waarom veel middelen in personeel wordt geïnvesteerd (en minder in 

werking/projecten/PhD’s), antwoordt Jan Mees dat verwacht wordt dat deze nieuwe krachten extra 

middelen zullen helpen vrijmaken en dat deze werkwijze een garantie vormt om in de volle breedte te 

blijven werken, zonder direct vast te pinnen op specifieke onderzoekstopics. Het belang van een 

algemene coördinatie wordt benadrukt om competitie te vermijden met bestaande 

onderzoeksgroepen (+ complementair te zijn met wat reeds bestaat). Verwacht wordt dat deze 50% 

verhoging van de VLIZ werkingssubsidie integendeel de externe wetenschappelijke wereld bijkomende 

opportuniteiten zal bieden. Voorzitter Colin Janssen geeft aan dat dit een nieuwe start is voor het VLIZ, 

een doorstart die – indien goed geïmplementeerd – enkel positieve gevolgen kan hebben voor de 

zeewetenschappen als geheel. Jan Mees vult aan dat enkel de niet-mariene wetenschappers in 

Vlaanderen zich mogelijk bedreigd mogen voelen. Frank Mostaert benadrukt dat er nog wat 

‘massagewerk’ nodig is om dit bij de onderzoekers te velde goed te communiceren. Hij doet de 

suggestie om, vanwege het belang, die nieuwe mind-setting bij bestaande instellingen te komen 

toelichten. Jan Mees geeft aan dit graag te willen doen. De Wetenschappelijke Commissie heeft 

kennisgenomen van de extra middelen die niet alleen het VLIZ, maar ook de ruimere marien 

wetenschappelijke wereld ten goede zullen komen en geeft aan dat hierrond zeker nog bijkomend en 

blijvend overleg gewenst is. Jan Mees beaamt dat de weg naar een mariene SOC, naar het voorbeeld 

van het VIB, is ingezet en dient gedragen te worden door de gemeenschap waar het VLIZ voor werkt. 

Maurice Hoffman pleit ook voor een beter intern afgestemd Vlaams wetenschapsbeleid tussen 

beleidsdomeinen. Jan Mees adviseert naar de wetenschappelijke wereld om voldoende aandacht te 

geven aan fundamentele onderzoeksvragen waarvan de near-policy relevantie vandaag nog niet 

noodzakelijk zichtbaar is.  

Actiepunt: het VLIZ onderzoekt hoe het de nieuwe VLIZ policy bij het onderzoeksveld nog verder 

kan toelichten.  

 

6.  Infrastructuur en monitoring (Bijlage 4) 

a. Vaarschema Simon Stevin 2017 
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Jan Mees licht toe. Het overzicht van de aanvragen voor scheepstijd in 2017 is ongewijzigd t.o.v. de 

vorige vergadering. In januari en de eerste helft van februari kan er niet gevaren worden gezien de RV 

Simon Stevin dan in het droogdok ligt voor onderhoud.  

 

b. Gebruiksreglement onderzoeksinfrastructuur (Bijlage 4b) 

Tina Mertens licht toe. Er werd een aanzet gemaakt voor een gebruiksreglement van VLIZ-

onderzoeksinfrastructuur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Vlaamse/Belgische 

onderzoekers, buitenlandse onderzoekers en private gebruikers. De twee laatste groepen moeten 

betalen voor het ontlenen van de infrastructuur. Jaak Monbaliu stipt aan dat het verzekeren van 

apparatuur aan boord nu anders geregeld is, wat consequenties heeft gezien de hoge kosten die 

hiermee gemoeid kunnen zijn. Het VLIZ zal dit verder verduidelijken in de nota. 

Actiepunt:  het VLIZ zal het verzekeringsmechanisme m.b.t. apparatuur verder uitdiepen en beter 

toelichten in de betreffende nota.  

 

Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd om eventuele 

opmerkingen per e-mail over te maken aan André Cattrijsse en/of Tina Mertens 

 

c. Scheepstijd buitenlandse onderzoekers (Bijlage 4c) 

Tina Mertens licht toe. Er werd een voorstel uitgewerkt om een vast aantal vaardagen (minimaal 5 en 

maximaal 10 dagen) te reserveren voor buitenlandse onderzoekers die gratis gebruik kunnen maken 

van de RV Simon Stevin mits samenwerking met Vlaamse onderzoeksgroepen. Het concept werd reeds 

afgetoetst met EWI dat openstaat voor dit voorstel. 

Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd om eventuele 

opmerkingen per e-mail over te maken aan André Cattrijsse en/of Tina Mertens 

 

7. Filantropie VLIZ (Bijlage 5) 

a. ‘Brilliant Marine Research Ideas’: overzicht kandidaten 

Jan Mees licht toe. Binnen de filantropiebegroting van het VLIZ werd in 2016 en 2017 telkens een 

budget van 10.000 EUR voorzien om promovendi verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse 

Hogeschool te inspireren en te ondersteunen ter uitvoering van een briljant idee in het kader van hun 

doctoraatsonderzoek. De call, gelanceerd op 1 oktober en nadien verlengd tot 8 december 2016, was 

met 19 ingestuurde voorstellen (ter zitting uitgedeeld) succesvol. Gezien zowel het budget 2016 als 

2017 beschikbaar is voor deze call, is er eenmalig sprake van een totaalbudget van 20.000 EUR. De 

jurering vindt plaats in december 2016 – januari 2017. 
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Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd of zij interesse hebben 

om in de jury te zetelen voor de beoordeling van de ‘Brilliant Marine Research Ideas’ en uiterlijk 16 

december hun kandidatuur bij Tina Mertens in te dienen. 

 

 

8. Terugkoppeling activiteiten IOC,  POGO, EMB, JPI Oceans, Marine Biotechnology ERA-NET 

(Bijlage 6) 

 

Sinds kort worden de internationale verplichtingen van het VLIZ apart gerapporteerd. VLIZ maakte een 

nota op met de stand van zaken voor de activiteiten IOC-IODE, POGO, EMB, JPI Oceans en Marine 

Biotechnology ERA-NET. Jan Mees licht enkele zaken toe. 

 

9. Samenwerkingsovereenkomst met Ningbo University, China (Bijlage 7) 

 

Jan Mees licht de zending naar China toe die hij afgelopen week samen met gouverneur Carl Decaluwé 

volbracht. Het betrof onder meer de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de 

universiteit van Ningbo. De tekst wordt als bijlage toegevoegd. Er zal samenwerking nagestreefd 

worden op vier vlakken: (1) uitwisseling medewerkers; (2) gezamenlijke onderzoeksprojecten; (3) 

uitwisseling van informatie, academisch materiaal en publicaties; (4) uitnodiging tot deelname 

aan/organisatie van academische conferenties en seminaries. 

 

10. Beleidsinformerende Nota “Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van 

het onderzoekslandschap” (Bijlage 8) 

 

Jan Mees licht toe. Er werd een jaarlijkse update gemaakt van de inventaris van het mariene 

onderzoekslandschap in België. Hierbij werd het aantal mariene onderzoeksgroepen en hun 

publicaties geteld alsook de (inter)nationale samenwerking met andere onderzoekers.  

 

11. Lectoren VLIZ-awards (Bijlage 9) 

 

Jan Mees licht toe. Naar jaarlijkse gewoonte werden de oproepen voor de Master Thesis Award en de 

North Sea Award gelanceerd met als deadline 30 november 2016.  

Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd of zij interesse 

hebben om in de jury te zetelen voor de beoordeling van de VLIZ-Awards. Indien geen 

kandidaturen zal de jurering door VLIZ-personeel worden uitgevoerd. 
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12. Data en locatie volgende vergadering  

a. Vrijdag 17 maart 2017, 14u00, Gent (Campus Coupure; incl. broodjeslunch en 

bezoek) 

b. Donderdag 29 juni 2016, 14u00, Oostende, Open WetCom  

c. Vrijdag 6 oktober 2017, 14u00, op verplaatsing of in Het Pand  

d. Vrijdag 8 december 2017, 14u00, Gent 

 

13.     Varia 

 

Maurice Hoffman kondigt de Joint Annual Meeting BES-NecoV-GFö (11-14 december 2017) 

conferentie aan en nodigt mogelijk geïnteresseerden uit om mariene sessie te verzorgen.  

Actiepunt:  Tina verspreidt info onder leden; VLIZ kondigt aan in VLIZINE 


