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De voorzitter verwelkomt twee nieuwe leden aan deze kerngroep en bedankt hen voor hun 

engagement voor het VLIZ: Marleen De Troch (UGent) en Maurice Hoffman (INBO). 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

Goedgekeurd  

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 17 maart 2016: goedkeuring en overlopen actiepunten 

(Bijlage 1) 

Er wordt door VITO een aanpassing gevraagd van de formulering door Roger Dijkmans aangaande de KPI’s in 
agendapunt 6: “Roger Dijkmans wijst er op dat KPI’s een krachtig instrument zijn om de verwachtingen die de 
voogdijoverheid aan VLIZ stelt duidelijk en meetbaar te maken. KPI's moeten evenwel op een goed doordachte 
manier geformuleerd worden.” Dit zal worden aangepast in het verslag, waarna het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Terugkoppeling Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur vond plaats afgelopen woensdag 5 oktober 2016 te Brugge. Jan Mees licht de 

belangrijkste punten toe:  

- Strategische punten, vnl. rond onze herhuisvesting (zie later in de agenda), de evaluatie van het 

instituut en daaropvolgend het convenant met de Vlaamse overheid (zie later in agenda). 

- De Raad van Bestuur geeft de Wetenschappelijke Commissie gaf goedkeuring rond (1) het ‘good 

governance charter’ (zie later in agenda) en (2) de aankoop van grote onderzoeksinfrastructuur 

(zie later in de agenda). Deze beide items werden tijdens de vergadering van 05.10.2016 

goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde dat de Wetenschappelijke Commissie dit ook 

goedkeurt. Punt (2) ging ook deels over investeringen die al deels geïnstalleerd of in uitvoering 

zijn: de upgrade van ROV Genesis (nieuw camerasysteem en datatransmissiesysteem), 

investeringen in het Marien Station Oostende (betonnen platform voor het stockeren van de 

containers), de flow cam (Lifewatch-budget), een microscoop en de derde zeewatertank (EMBRC). 

 

4. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  (Bijlage 2) 

Jan Mees licht nogmaals de bedoeling toe van de informatieve bijlagen: informeren over de uitgebreide 

werking van VLIZ, zonder deze vergadering te willen belasten. Leden kunnen steeds meer inlichtingen 

vragen. Let op dat er ook een deel als vertrouwelijk wordt aangeduid.  
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VLIZ en partners in Oostende is en blijft een bruisende hub voor bijeenkomsten voor het brede publiek, 

experten en netwerken (nationaal en internationaal). Dit wordt geapprecieerd door de lokale economie 

en het lokale en internationale netwerk. De vergaderruimtes op de InnovOcean site worden sterk 

ingezet en er is een goede samenwerking met de horeca in Oostende, Brugge… Daarom ook het 

pleidooi om in de nieuwbouw zeker ook veel zalen te voorzien. Daarom valt het nieuwe VLIZ-gebouw 

wat buiten de strikte normen van de ambtenarij rond ruimtegebruik per VTE (events en labo). 

 

Jan Mees licht enkele specifieke punten toe rond evenementen: EU-commissaris Vella bezoekt de 

European Marine Board en opent officieel het EMODnet-kantoor in Oostende. Er was ook het 

werkbezoek van Minister-President Geert Bourgois aan het VLIZ en RV Simon Stevin, waarbij veel 

informatie gegeven werd over het belang van de mariene wetenschappen voor Vlaanderen in toekomst. 

Volgende week is er de eindconferentie van het ERA-NET Marine Biotech, waar een roadmap wordt 

gelanceerd (publicatie voor de aanwezigen nu al mee te nemen).  

 

Projecten: enkele H2020-projecten zijn lopende. Er is ook nog een enorm grote som geld vrijgekomen 

voor EMODnet, wat leidt tot een verdrievoudiging van het budget dat tot nog toe beschikbaar was, wat 

een impact heeft op de groei van het secretariaat in Oostende. Er is ook een nieuwe aanvraag 

ingediend voor het organiseren van de biologische poot van EMODnet (2013-2016). Ook is financiering 

van een nieuwe grote benthossurvey in Europese wateren (cf. jaren 70-80), waarin VLIZ een 

coördinerende rol zal spelen. Tot nu toe ging het enkel rond het samenleggen van beschikbare data, 

maar nu komen er ook observaties om de hiaten in het datasysteem in te vullen. VLIZ zal de 

Wetenschappelijke Commissie geïnformeerd houden, omdat mariene Vlaamse wetenschappers er een 

groot deel aan zullen kunnen bijdragen. 

 

Maurice Hoffman (INBO) vraagt hoe het komt dat hoewel EMODnet een lange termijn project is, dit toch 

werkt met tenders. Gert Verreet verduidelijkt dat er door Europa momenteel nog geen uitwerking is van 

het beheer op lange termijn. In de opstartfase heeft de Europese Commissie dit vooral zelf 

georganiseerd d.m.v. een secretariaat (met consultant) en tenders met een beperkte looptijd (3 jaar / 

2+1 jaar / 2+2 jaar). Er moet nog worden nagedacht over wie het management zal overnemen van de 

Commissie op lange termijn.  

  

5. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

Jan Mees licht de stand van zaken toe rond het huisvestingsdossier van het VLIZ. Participatie 

Maatschappij Vlaanderen (PMV) werkte een nota voor een gezamenlijke huisvesting op de terreinen van 

het ILVO in de Ankerstraat in Oostende. Voor een totale investeringskost van 16,9 miljoen euro (57% 

voor VLIZ en huidige partners, 43% voor ILVO) kan dit gerealiseerd worden. Het gecombineerd 

bouwprogramma resulteert in 5.153 m² primaire oppervlakte (i.e. 7.936 m² bebouwde oppervlakte) en 

33 parkeerplaatsen. Deze nota werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2016.  

 

Een deel van de technische ruimtes van het VLIZ, alsook het nettenatelier van ILVO zullen ondergebracht 

worden in het Marien Station Oostende (MSO), die zijdelings zal worden uitgebreid over de ganse site 

met nog extra technische ruimtes voor marien wetenschappelijk onderzoek (zie agendapunt 7). 

 

De doorlooptijd voor het gunningstraject (met inbegrip van de ontwerpwerkzaamheden) wordt op 18 tot 

21 maanden geraamd, gevolgd door een vergunnings- en werffase van 21 tot 24 maanden. De 

ingebruikname van de nieuwbouw zou aldus kunnen plaatsvinden tegen het najaar van 2019, uiterlijk 

begin 2020.  

 

Oproep: Instellingen met interesse in kantoren op deze site kunnen dit kenbaar maken. Wel eigen 

financiering te voorzien, maar vragen kunnen door PNV worden meegenomen in de opmaak van het 



dossier. Ook alle natte labo’s van het ILVO (aquacultuur e.d.m.) zullen open staan voor alle instellingen 

die hier wensen gebruik van te maken. Idem voor Marien Station Oostende (MSO): momenteel worden de 

plannen opgemaakt en kan nood naar ruimte, infrastructuur, faciliteiten voor studenten … kenbaar 

worden gemaakt. 

 

6. Convenant 

Jan Mees licht de stand van zaken toe. De evaluatie van het VLIZ werd uitgevoerd in de eerste helft van 

2016 (eerst was er de zelfevaluatie, daarna kwam er een consultant die o.a. diepte-interviews heeft 

gevoerd en ook een internationaal expertenpanel inschakelde). In juni 2016 werd het evaluatierapport 

opgeleverd aan EWI, welke bleek zeer positief te zijn. De draft teksten voor het nieuwe Convenant zijn 

momenteel in bespreking met het Departement EWI en het kabinet van minister Muyters. In grote lijnen 

wordt de ambitie van het VLIZ gevolgd om een onderzoekscomponent uit te bouwen. Bijkomend wordt 

het beleidsondersteunende mandaat van VLIZ verder uitgebouwd. Het is de bedoeling om de tekst van 

het convenant te finaliseren eind oktober 2016, zodat het tijdig kan geagendeerd worden op de Vlaamse 

Regering en het nieuwe convenant op 1 januari 2017 van start kan gaan. 

 

Jan Mees geeft enige inzage in hoe VLIZ zal omgaan met deze nieuwe vooruitzichten rond het 

ontwikkelen van een onderzoekscompent en het verder uitbouwen van het beleidsondersteunend 

mandaat. De herformulering van onze missie en strategische doelstellingen werden aanvaard. Het VLIZ 

zal deze inschrijven in het decreet van de vzw. Aan de strategische doelstellingen worden een 10-tal 

operationele doelstellingen gekoppeld, maar die zijn wel wat - ten goede - gefinetuned en uitgebreid. 

Vooral de eerste strategische doelstelling werd omgezet in twee operationele doelstellingen, waarvan 

vooral de tweede belangrijk is (wordt geciteerd door Jan Mees). Dee herformulering zou de bezorgdheden 

vanuit ons netwerk moeten wegnemen (collaboratief, infrastructuur- en datavaloriserend onderzoek, 

inbedden van expertise en versterken van onderzoekslandschap).  

 

Jan Mees citeert de (vernieuwde) rol van de Wetenschappelijke Commissie: consultatie, medewerking, 

interdisciplinair, collaboratief, bij detectie van risico’s wordt dit voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De 

Wetenschappelijke Commissie heeft statutair een grote macht, want de Raad van Bestuur steunt in haar 

beslissingen op het advies vanuit de Wetenschappelijke Commissie.  

 

In het nieuwe convenant staat ook voor elke afdeling een aparte operationele doelstelling, waarin staat 

dat het elke afdeling toegestaan wordt om - met technische en operationele expertise - bij te dragen 

aan Mariene Onderzoeksgroepen (MOG's) en onderzoeksprojecten. Elk mag ook op eigen initiatief 

thema’s detecteren om onderzoek te initiëren, weliswaar enkel in samenwerking met de MOG's. De 

randvoorwaarden omschrijven de nu een zeer grote verantwoordelijkheid van deze Wetenschappelijke 

Commissie. Alle onderzoek die het VLIZ zal initiëren, zal een goedkeuring moeten krijgen van deze 

commissie.  

Verder zijn er drie operationele doelstellingen die verwoorden hoe we moeten omgaan met onze 

internationale mandaten. Ook wordt de rol van het VLIZ omschreven rond infrastructuur binnen de 

ESFRI’s (LifeWatch, ICOS, EMBRC). Jan Mees beklemtoont dat het een grote geruststelling is voor VLIZ dat 

de er nu zekerheid bestaat rond het blijvend uitvoeren van ESFRI’s. Er is ook een operationele doelstelling 

waarin de Vlaamse overheid het VLIZ kan vragen om extra zaken te doen in het kader van nieuwe trends 

(flexibiliteit in zowel de vzw, als het convenant). 

  

 

 

 

Er volgt een vragenronde door de leden.  

 



- Frank Mostaert (WatLab) vraagt of VLIZ hiermee ook het mandaat krijgt om de kwaliteit van het 

uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek te beoordelen? En of VLIZ ook beleidsondersteunend 

zal moeten gaan werken of richtinggevend zal moeten gaan werken? Jan Mees licht toe dat het 

VLIZ geen kwaliteitsbeoordeling zal doen van onderzoek, maar wel een grotere rol zal gaan 

spelen in de beleidsadvisering over wat men in brede termen de “blauwe economie” noemt. 

Hiermee zal het VLIZ optreden als “knowledge broker” voor de op til zijnde grote, nieuwe 

plannen, bouwwerken en initiatieven op zee. Momenteel werkt het VLIZ de instrumenten van het 

compendium en beleidinformerende nota’s (BIN’s). Minister Muyters wil dit mandaat uitbreiden 

en het mogelijk te maken dat VLIZ de best beschikbare kennis aanreikt, aangevuld met 

beleidsdomein overschrijdende nota’s vnl. rond transversale dossiers. VLIZ zal dit doen onder 

het oog van de Wetenschappelijke Commissie. Frank Mostaert geeft aan dat dit een groot risico 

in zich houdt; nl. dat delen van de Wetenschappelijke Commissie die zullen beoordelen, zullen 

ook spelers zijn in de projecten (risico op spagaat). Colin Janssen merkt op dat de leden van de 

commissie de term “beleidsadviserend mandaat” echter niet mogen over-interpreteren. Als 

voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie begrijpt hij de heersende bezorgdheid, maar we 

kunnen in de toekomst zelf de grenzen limiteren. Gert Verreet beklemtoont dat EWI vooral wil 

dat expertise, nieuwe ideeën en toepassingen binnen in de blauwe economie kunnen 

doorstromen. Er komt geen controle van andere beleidsdomeinen.  

 

- Maurice Hoffman (INBO): Het VLIZ wordt naast onderzoeksfacilitator, nu ook onderzoeksinitiator. 

Waar gaat het VLIZ met een vzw-statuut beroep op doen? Op dezelfde middelen waar ook 

universiteiten en Vlaamse instellingen beroep moeten op doen? Dit wordt precair, best 

overwegen. Jan Mees verduidelijkt dat het VLIZ geen onderzoek voor het beleid zal uitvoeren. En 

ook voor onderzoekthema’s die al door andere groepen worden onderzocht, is het uitgesloten 

dat het VLIZ dit ook zal doen. Wel is het de bedoeling om de bestaande kennis vanuit een 

wetenschappelijke neutraliteit te gaan synthetiseren rond die bepaalde beleidsvragen en met 

een bepaalde diepgang (af te spreken binnen de Wetenschappelijke Commissie). Voor met als 

doel om de Vlaamse regering verder te helpen met beleidsoverschrijdende kennis. 

 

- Filip Volckaert (KU Leuven): als Minister Muyters de blauwe economie wil betrekken, dan is dat 

toch een grote uitdaging voor VLIZ. Het netwerk van VLIZ staat vooral voor fundamenteel 

onderzoek, engineering en de laatste tijd ook steeds meer sociale wetenschappen. Economie zit 

niet in onze expertise. Colin Janssen hoopt dat EWI deze bezorgdheid zal meenemen in de 

besprekingen. Maar Jan Mees duidt dat de bulk rond de nieuwe onderzoekscomponent er in 

eerste instantie zal uit bestaan om een onderzoeksagenda op te stellen voor Vlaanderen, 

vertrekkende van internationale agenda’s. Die zal binnen de Wetenschappelijke Commissie 

besproken en goedgekeurd worden. De hoofdbrok van de vraag blijft: “Wat heeft de wereld en 

Vlaanderen nodig qua wetenschappelijk onderzoek en hoe kan Vlaanderen daartoe bijdragen?” 

 

- Filip Volckaert (KU Leuven): Wat is de relatie met het federale niveau? Jan Mees herhaalt dat het 

beleidsondersteunend mandaat van VLIZ er ook in bestaat om Vlaamse kennis naar federaal 

niveau toe aan te reiken. Het VLIZ zal werken als focal point. Niet altijd nota’s met data, maar 

het kan ook draaien rond het aanreiken van experten, e.d.m. Gert Verreet (EWI) meldt dat deze 

nieuwe opdracht bijkomend is op de huidige dienstverlening van het VLIZ, die niet zal worden 

verwaarloosd.  

 

  



7. Infrastructuur en monitoring (Bijlage 3) 

 

a. Vaarschema Simon Stevin 2017 

André Cattrijsse geeft een overzicht van de aanvragen voor scheepstijd in 2017. In januari en de helft 

van februari kan er niet gevaren worden, gezien de RV Simon Stevin dan in het droogdok ligt voor 

onderhoud. Na 5 jaar is het nodig om het onderwatergeluid opnieuw te testen. 

Het voorlopige planningsschema toont hoe de aanvragen 2017 zich spreiden in de tijd. Vooral in de 

zomer zitten nog gaten, maar er volgt nog een tweede oproep midden juli. 

   

Omdat het schip niet meer gratis is voor Federale en Waalse instellingen, werd de aanvraag door het 

Zandwinningsfonds van FOD Economie nog niet gehonoreerd. Aan de andere kant werd de vraag van 

FOD economie i.s.m. de Universiteit Gent (RCMG) in het kader van een PhD thesis wel gehonoreerd. De 

Wetenschappelijk Commissie honoreert de aanvraag van FOD Economie wel, gezien we om de multibeam 

in werking te stellen steeds veel steun hebben gehad van FOD economie. Tijdens de onderhoudsperiode 

wordt een upgrade van de multibeam ingepland. Ook voor de nieuwe kalibratie zal kennis nodig zijn van 

FOD Economie. Dit is een mooie uitwisseling van kennis voor scheepstijd.  

 

Besluit: Het voorgelegde vaarschema wordt aanvaard door de Wetenschappelijke Commissie.  

 

b. Oproep aankoop apparatuur 2016 

André Cattrijsse licht toe. Op de oproep tot aankoop van apparatuur werden twee dossiers ingediend. 

 

(1) Door de Universiteit Gent-Vakgroep Geografie werd een multibeam echosounder (Norbit Wide Band 

Multibeam Sonar) en een geïntegreerd inertieel navigatie systeem met GNSS (Atlans-C van iXBlue) 

aangevraagd voor een totaalbudget van € 135.277 (excl. BTW). Toestel dat kan meten in zeer ondiep 

water. Er kwam ook een brede steun voor deze aanvraag. Het systeem werd ondertussen al op de Zeekat 

getest, maar kan worden ingezet in de surfzone en op de vooroever. Het is zeer compact en snel 

inzetbaar. Het toestel is complementair met de andere toestellen van VLIZ (de multibeam op RV SS, de 

Innomar in ondiep water).  

 

(2) Door de Vrije Universiteit Brussel-Laboratory Hydrology and Hydraulic Engineering werd een aanvraag 

ingediend voor de aankoop van een Aquadopp, een OBS3+ en een grondwatertafel logger. Totaalbudget: 

€ 50.220 excl. BTW. Beide aanvragen kaderen in het onderzoeksproject CREST. Jaak Mombaliu, 

coördinator van het CREST-project (Climate Resilient Coast), duidt dat dit toestel kan bijdragen aan het 

bevorderen van de fysische kennis van voor onze kust, vnl. rond de hydrodynamica en het 

sedimenttransport in de surfzone, daar waar RV Simon Stevin of Zeekant niet kunnen meten. Het zal 

worden ingezet in het kader van een PhD (met zeker twee jaar intensief gebruik) en er was grote 

steunbetuiging vanuit verschillende instellingen omdat deze kleine ADCP’s ook in golfgoten en in 

schorren estuaria kunnen ingezet worden.   

 

Jan Mees duidt dat de aanvragen van onderzoeksgroepen komen, maar dat het materiaal aangekocht 

wordt door en eigendom blijft van VLIZ. Colin Janssen beoordeelt dat het totale bedrag binnen ons 

budget ligt. In 2016 besliste de Raad van Bestuur min. 200.000 euro opzij te zetten voor de aankoop 

van nieuwe apparatuur.  

 

Besluit: De Wetenschappelijke Commissie keurt beide voorstellen goed. Er kan onmiddellijk worden 

overgegaan tot aankoop (want deze beslissing moet niet meer terug naar de Raad van Bestuur).  

 

 

 



c. Haalbaarheidsstudie en behoeftenanalyse AUV 

André Cattrijsse licht toe. Het VLIZ heeft een nota opgemaakt m.b.t. het uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie (incl. een behoefteanalyse) voor de eventuele toekomstige aankoop van een 

Autonomous Underwater Vehicle of wave glider, waaraan andere apparatuur kan hangen of waarmee 

stalen kunnen worden genomen. In de nota worden de motivatie, alsook de vervolgstappen voor de opzet 

van dergelijke studie geschetst. Omdat dit soort apparatuur duur is in aanschaf, stelt VLIZ voor om een 

haalbaarheidstudie op te stellen: hoe duur, hoe nuttig, hoe bruikbaar in onze wateren? Ook moet deze 

potentiële aankoop worden gedragen door de MOG’s die interesse hebben in deze toestellen. Op de 

Belgica vond er twee jaar geleden een demo plaats met een AUV en ook was er onlangs een test van 

DEME met een glider. Er is ook grote interesse bij en competentie bij VITO. Kunnen we verder gaan in de 

analyse en haalbaarheidstudie op te zetten met behulp van een MSc/BSC thesis student (geen externe 

studie)?  

 

Besluit: De Wetenschappelijke Commissie stelt voor om intern voorbereidingen te treffen, vervolgens 

terug te koppelen en de resultaten te tonen aan die MOG’s met eventuele interesse.  

 

 

d. MSO Masterplan 

De gronden van de volledige site tussen de Slipwaykaai en de Buskruitstraat zijn eigendom van het 

Vlaams Gewest (in beheer van MDK-afdeling Kust). Voor de huidige site van het Marien Station Oostende 

(MSO) heeft het VLIZ sinds 2009 een concessie afgesloten met MDK-afdeling Kust voor de duurtijd van 

27 jaar. De aanpalende site is in concessie gegeven aan het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. 

Deze concessie loopt af op 31/12/2017. Het VLIZ heeft de wens deze aanpalende site tevens in concessie 

te hebben zodoende een volwaardig Marien Station uit te bouwen. Er zijn gesprekken hierrond lopende 

met MDK en stad Oostende die gunstig verlopen. In voorbereiding van de overdracht bereidt het VLIZ 

een Masterplan voor de ganse site voor die André Cattrijsse toelicht. 

 

Met het nieuwe deel erbij betekent dit dat de site bijna een verdubbeling kent van het huidige oppervlak. 

Het nieuwe deel is wel in zeer slechte staat en zou moeten worden afgebroken (uitgezonderd de bunker) 

en er moet een nieuwbouw worden voorzien. Er bestaat een “wensenlijst” voor de uitbreiding: de labo’s 

uit loods 2 en het ICOS-lab zouden worden verplaatst naar de nieuwbouw en het het nettenatelier van 

ILVO zou er kunnen gehuisvest worden, het moet voorzien zijn op bezoeken door studentengroepen en 

ook andere educatieve activiteiten moeten er kunnen plaatsgrijpen, er moeten (beperkte) 

overnachtingsmogelijkheden voor wetenschappers gecreëerd worden, een publieksruimte nabij de 

(bestaande) openbare toiletten, een (ondergrondse) parking, er moet een opslag voor stalen zijn, 

vergaderruimte en burelen … Ook stad Oostende wil op de site een stuik voor onthaalfunctie Oosteroever 

(apart van VLIZ).  

 

Oproep: extra ideeën bij de leden van de Wetenschappelijke Commissie rond de site zijn welkom bij 

André Cattrijsse  

 

e. Good Governance Charter bij gebruik RV Simon Stevin 

Jan Mees licht toe. Het VLIZ heeft een Good Governance Charter opgemaakt voor het verantwoord gedrag 

(rechten en plichten) in functie van wetenschappelijk onderzoek aan boord van de RV Simon Stevin. Dit 

charter zal opgenomen worden in het boordreglement van de RV Simon Stevin en aan alle opstappers 

zal gevraagd worden dit charter na te leven. Met consequenties bij het niet naleven. Drie aspecten:  

- Basisregels m.b.t. gebruik van scheepstijd (boordreglement, verantwoordelijkheden en rol, 

omgang tussen wetenschappers en bemanning, gevaarlijke stoffen, … data-aanlevering van data 

aan VMDC) 



- Veiligheid: meedoen aan alarmoefeningen, dragen helm en reddingsvest, alcoholverbod …. 

Verantwoordelijkheid ligt weliswaar bij de kapitein, maar het VLIZ wil de collega’s van vloot 

helpen om dit duidelijk te maken bij de mensen die aan boord komen.  

- Ethische waarden: het niet loos aanvragen van scheepstijd, regels rond stiptheid, enkel voor 

wetenschappelijk gebruik, nodige ernst, omgang met mariene organismen niet dienen voor 

menselijke consumptie of verkoop …  

 

Er ontstaat een discussie:  

- Er blijkt nood om de regels op te frissen bij de chief scientists. De code of conduct kan steeds 

bij de aanvraagformulieren bijgesloten worden en op de website beschikbaar zijn.  

- Er kan worden naar gestreefd om dieren die opgevist worden voor educatieve doeleinden zo 

goed mogelijk in leven houden doordat bv. het plankennet te gebruiken in plaats van de 

boomkor, kortere slepen te doen, het VLIZ kan ook bakken met doorstromend water voorzien 

om de overleving te verhogen … 

- Een lid wijst erop dat het niet verder benutten van dode dieren (na het uitvoeren van alle 

metingen) ook als verspilling kan gezien worden. Maar de meeste leden van de 

Wetenschappelijke Commissie benadrukken wel dat het charter duidelijkheid schept en vermijdt 

dat er normvervaging optreedt. Want er bestaat wel een druk vanuit de bemanning op (vnl. jonge) 

wetenschappers om een extra sleep of langere sleep te doen of hengelen toe te laten … Het VLIZ 

zal zeker ook overleggen met VLOOT rond dit spanningsveld.  

- Het ontwerp werd opgesteld op basis van een internationale standaard van code of Conduct op 

internationale onderzoekschepen en staat daarin niet apart.  

- In het kader van toekomstige beslissingen aangaande het Nagoya Protocol (zie agendapunt 12 

a) kan deze nota nog verder aangepast worden. 

 

Oproep: voor eind oktober kunnen eventuele commentaren terecht bij André Cattrijsse en Tina Mertens. 

Het charter kan op de volgende vergadering opnieuw worden voorgelegd voor goedkeuring.  

 

8. Filantropie en ledenwerking VLIZ (Bijlage 4) 

 

a. Reisbeurzen Keniaanse studenten 

Jan Mees licht toe. In de filantropiebegroting van het VLIZ werd een budget van 4.500 EUR voorzien om 

drie Keniaanse studenten te laten afreizen naar België om de VLIZ Marine Science Day 2017 bij te wonen, 

die plaatsvindt op 3 maart 2017, alsook om een korte mariene training te lopen op het VLIZ en waar 

mogelijk ook in laboratoria van andere mariene onderzoeksgroepen.  

 

Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd om de CV’s van de 

studenten te doorlopen en de mogelijkheid te onderzoeken om deze studenten tijdens de krokusvakantie 

2017 voor één of meerdere dagen kunnen meedraaien in het eigen laboratorium. 

   

Filip Volckaert stelt wel als voorwaarde dat er van deze week en ervaringen een wetenschappelijke 

poster kan worden gemaakt om te tonen op de VLIZ Marine Science Day 2017. Anders is de stage te 

vrijblijvend. Dit wordt aanvaard door de Wetenschappelijke Commissie.  

 

b. Brilliant Marine Research Ideas: oproep juryleden 

Jan Mees licht toe. In de filantropiebegroting van het VLIZ werd een budget van 10.000 EUR voorzien 

om promovendi, verbonden aan een Vlaamse Universiteit of Vlaamse Hogeschool, te inspireren en te 

ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in het kader van hun doctoraatsonderzoek. De call 

werd op 1 oktober 2016 gelanceerd. De deadline voor het indienen ligt op 1 december 2016 (werd 

ondertussen verlengd tot 8 december). De jurering vindt plaats in december 2016 – januari 2017. De 



laureaten worden meegedeeld VLIZ Marine Science Day 2017 en zullen hun uitgevoerde project moeten 

voorstellen op de VMSD2018. 

 

Oproep: aan de leden om hun studenten aan te zetten bijdragen in te dienen.  

 

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. 

 

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

(Bijlage 5) 

- Sinds kort worden de internationale verplichtingen van het VLIZ apart gerapporteerd in de 

informatieve bijlagen.  

- Het VLIZ stelde ook een nota op met de stand van zaken rond de activiteiten IOC-IODE, POGO, 

EMB, JPI Oceans en Marine Biotechnology ERA-NET.  

- Er is de expliciete vraag om de banden met het IOC Project Office for IODE met de MOG’s aan te 

halen: er moet een groter return komen naar Vlaanderen en de Vlaamse wetenschappers.  

- Filip Volckaert meldt dat de KU Leuven vragende partij blijkt te zijn om meer deel uit te maken 

van of beter aan te sluiten bij de activiteiten van het EMBRC (deze ESFRI nog in constructiefase). 

Marleen De Troch (UGent) neemt deze vraag op met Ann Vanreusel, de Vlaamse coördinator van 

EMBRC.  

- Gert Verreet (EWI) licht de stand van zaken m.b.t. JPI Oceans toe.  

- Gert Verreet (EWI) vraagt of de Wetenschappelijke Commissie zou kunnen bijdragen aan de 

selectie van de Vlaamse expert bij JPI Ocean kandidaat rond het thema ‘cumulatieve effecten van 

de mens op de zee’. Er zijn immers 2 kandidaturen, maar er mag maar 1 worden doorgegeven. 

Er wordt voorgesteld om 3 gedelegeerden aan te duiden die zich willen buigen over dit dossier 

(Colin Janssen + 2 extra kandidaten). Oproep naar kandidaten.  

- BONUS dossier kent vertraging. Bij het hernieuwen van het financieringsdossier, was er de 

voorwaarde om uitbreiding te kennen naar landen van de Noordzee (BONUS+). Omdat de 

Federale Overheid geen budget had, heeft Vlaanderen zich geëngageerd voor medefinanciering 

in dit project. Maar de EU-procedure werd nog niet opgestart, nu al zeker 2 jaar vertraging.  

 

10. Consultaties: stroomgebiedsbeheerplan Belgische Kustwateren (Bijlage 6) 

Tina Mertens (VLIZ) licht toe. Van 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2016 organiseert de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het 

ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de 

Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). Het volledige document vindt u op: 

http://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-het-

stroomgebiedsbeheersplan-voor-de-belgische-0 (helemaal onderaan de pagina). Het VLIZ heeft een 

document gedraft met zijn opmerkingen. Deze nota werd op vrijdag 30 september overgemaakt aan de 

Wetenschappelijke Kerngroep per mail voor inbreng. 

 

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

per e-mail ten laatste op vrijdag 14 oktober over te maken zodat er een geconsolideerd document kan 

overgemaakt worden aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

 

11. Data en locatie volgende vergadering  

Vrijdag 9 december om 14u00 te Gent. Omwille van de drukte door de kerstmarkt wordt gezocht naar 

een andere locatie.  (ondertussen is het geconfirmeerd: UGent Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Weg- 
en Waterbouw, Technologiepark 904, 9052  Zwijnaarde (GENT).  

 

http://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-het-stroomgebiedsbeheersplan-voor-de-belgische-0
http://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-het-stroomgebiedsbeheersplan-voor-de-belgische-0


12. Varia 

 

a. Nagoya Protocol (Bijlage 7) 

Gert Verreet (EWI) licht toe. Op vraag van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie heeft het 

VLIZ een nota opgemaakt met de stand van zaken inzake de regeling van toegang tot mariene genetische 

rijkdommen in België, in uitvoering van het Nagoya Protocol en de EU verordening inzake Acces and 

Benefit Sharing (EU ABS regulation 511/2014). Deze nota werd op vrijdag 30 september overgemaakt 

aan de Wetenschappelijke Kerngroep per mail, alsook aan een dertigtal experten uit Vlaamse 

Onderzoeksgroepen.  

 

De Belgische overheid wil enkele wettelijke verplichtingen opleggen onder het mom dat die in ander 

landen ook al bestaan. Vlaanderen volgt daarin een andere motivatie: toegang tot genetische rijkdommen 

op Vlaamse territorium is vrij en adviseert om deze op zee ook vrij te laten. EWI wil graag  

input van mariene wetenschappers, die betrokken zijn bij deze expertise, om bij dossier te voegen. 

 

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

per e-mail ten laatste op vrijdag 14 oktober over te maken aan Tina Mertens.  

 

b. Vraag m.b.t. reglement Master Thesis Award (Bijlage 8) 

Jan Mees Licht toe. Naar aanleiding van de jaarlijkse oproep tot kandidaten voor de VLIZ Awards werd 

een schrijven ontvangen van Lode De Geyter, Algemeen directeur HOWEST, met de vraag om in de 

toekomst deze prijzen tevens open te stellen voor bachelorproeven van hogeschoolstudenten.  

 

Na een discussie komt de Wetenschappelijke Commissie met het voorstel om eind 2017 een bijkomende 

prijs te lanceren voor BSc-proeven van professionele Bacheloropleidingen. Deze hebben een volwaardige 

proef af te leggen, in tegenstelling tot de niet-professionele BSC-opleidingen waar slechts 4 weken moet 

aan gewerkt worden. Dit moet goed geformuleerd worden in het reglement (bv. uitgedrukt in het aantal 

studiepunten).  

 

Ook was er de vraag van Marnix Pieters om een specifieke MSC-thesis toe te staan voor de Master Thesis 

Award. Het gaat over een thesis door een Vlaamse student aan de buitenlandse universiteit, die daar zijn 

thesis maakte omdat deze studierichting niet wordt ingericht aan een Belgische universiteit. Het 

regelement zegt dat enkel MSc-thesissen van onderzoek uitgevoerd aan Belgische instelling kunnen 

meedingen. Moet het reglement worden aangepast of niet? Deze discussie en beslissing wordt verdaagd 

naar een volgende vergadering van de Wetenschappelijke Commissie.  

 

c. AOB 

Maurice Hoffman kondigt een groot internationaal evenement aan: de Joint Annual Meeting of British 

Ecological Society (BES), de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie (NecoV) and die Gesellschaft 

für Ökologie (GFÖ) in co-operation with the European Ecological Federation (EEF (11-14 december 2017) 

waar 1200 deelnemers in het ICC van Gent worden verwacht. Er komt een workshop-format waarvoor 

voorstellen kunnen worden ingediend tot in januari. Maurice houdt een pleidooi om ook mariene 

onderwerpen in te dienen hiervoor. Maurice stuurt de informatie door naar het VLIZ voor verdere 

verspreiding via de VLIZINE.  

Voor meer informatie: http://www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/thematic-
topic-ghent-2017/ 

 

http://www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/thematic-topic-ghent-2017/
http://www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/thematic-topic-ghent-2017/

