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Verslag  
 

De bijlagen kunnen vanaf 8 juni 2020 gedownload worden via deze link: 

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

De document manager is vanaf heden enkel toegankelijk met uw eigen e-mail en wachtwoord.  

U kunt uw wachtwoord instellen via onderstaande procedure: 

http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  

Jan Mees zal overzicht geven van acties VLIZ n.a.v. covid-19 (zie onder punt 2.). 

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 6 maart 2020: goedkeuring en overlopen actiepunten 

(Bijlage 1) 

 

* Jan Mees licht het onderzoek toe dat VLIZ heeft gedaan en doet n.a.v. de corona pandemie. 

Die situeren zich rond 7 thema’s en zijn te vinden op de VLIZ-website via volgende link 

http://vliz.be/nl/news?p=show&id=8369: 

 

- fact check ‘veilig strandbezoek’ i.s.m. UGent, Provincie West-Vlaanderen (zie BIN, pers en 

opvolgonderzoek i.s.m. UGent rond overleving virus in zee- en zoetwater) 

- bevraging rond belang ‘buiten zijn’ n.a.v. de corona crisis, i.s.m. UGent en KULeuven 

(resultaten verwacht in najaar 2020) 

- impact op strandecologie i.s.m. INBO (survey strandvegetatie, pers) 

- metingen onderwatergeluid ten tijde van corona 

http://www.vliz.be/
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf
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- opendata oefening i.s.m. ILVO naar effecten corona op scheepvaart (BIN, pers) 

- impact op recreatieve visserij i.s.m. ILVO (parlementaire commissie) 

- T0-metingen strand & zee (ICOS, LifeWatch, en burgerwetenschapsproject SeaWatch-B) 

 

* Het verslag wordt goedgekeurd na overlopen van volgende actiepunten uit de vorige 

vergadering. 

 

Actiepunten: 

Actiepunt: VLIZ bekijkt of het mogelijk is om ook externe wetenschappers te laten 

deelnemen aan boord van de RVSS tijdens SuperNova event. → SuperNova werd één jaar 

uitgesteld; VLIZ zal opnieuw de vraag onderzoeken. 

 

Actiepunt: VLIZ informeert op vraag van Gert Verreet naar eventuele overlap tussen het Blue 

Cloud project en LifeWatch 

Het Blue-Cloud project is een thematisch pilootproject voor de European Open Science Cloud, 

waarbij ze verschillende mariene en maritieme data/infrastructuren willen samenbrengen, en 

met deze beschikbare data een aantal relevante producten maken/berekenen in een virtuele 

omgeving. 

 

Als VLIZ zijn we bij beide delen betrokken: 

 

• Vanuit infrastructuur: er wordt gekeken hoe de EurOBIS data toegankelijk gemaakt kunnen 
worden in de virtuele Blue-Cloud omgeving. Dit zal starten met een catalogus van 
beschikbare datasets (metadata). In een tweede fase wordt bekeken hoe deze data ook 
beschikbaar gemaakt kunnen worden via het internet. Sterk is dat dit zal gebeuren voor alle 
infrastructuren van Blue-Cloud, dus ook satellietdata van ESA/Copernicus, data Argo floats, 
ICOS, andere EMODnet loten, SeaDataNet,… (https://blue-cloud.org/data-infrastructures). 
 

• Daarnaast is VLIZ betrokken bij twee ‘demonstratoren’, waarbij we innovatieve producten 
maken in de virtuele Blue-Cloud omgeving. 

o Van de eerste demonstrator zijn we trekker, en gaan we planktonproducten maken. 
Dit doen we met VLIZ-onderzoek (Viviana en Gert), de partners van Luik (subcontract) 
en de Laboratoire d’Océanografique de Villefrance (LOV – partner in Blue-Cloud). 

o Bij de tweede demonstrator (Plankton Genomics) zal VLIZ bekijken hoe het WoRMS 
kan linken aan bestaande databanken zoals het European Nucleotide Archive (ENA) 
en EcoTaxa (afbeeldingen). 

 

Er is dus weinig overlap met het werk dat VLIZ doet voor LifeWatch. Blue-Cloud gaat veeleer 

over hoe we onze bestaande (LifeWatch) infrastructuur kunnen linken met bestaande 

initiatieven en kunnen inzetten t.b.v. een ‘blauwe’ EOSC virtuele omgeving. 

 

 

https://blue-cloud.org/data-infrastructures
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Actiepunt: Michiel Vandegehuchte stelt een nota op rond de implementatie van het 

internationale protocol op VLIZ. → zie agendapunt 8a 

 

Actiepunt: VLIZ werkt het voorstel verder uit zoals hierboven gevraagd en stuurt de draft 

elektronisch door naar alle leden van de WetCom voor commentaar en goedkeuring. → zie 

agendapunt 7 (filantropie). 

 

 

 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2) 

 

Jan Mees licht summier toe. Veel evenementen zijn afgelast of uitgesteld (VMSD 20 jaar, 

e.a.). Innovatieve formats zijn uitgetest (bv. webinar ‘Strandwandelingen’). Eerste fysieke 

event is Dag van de Wetenschap. Er lopen 47 projecten externe financiering, met 

bijzondere aandacht voor een aantal projecten rond databeheer of passend binnen het 

Blauwe Cluster landschap. Ook zijn er een aantal nieuwe projecten in aanvraag, evenals 

twee nieuwe MoU’s.  

 

Wat publicaties betreft vermeldt Jan Mees de beleidsinformerende nota’s, met o.a. een 

update van het onderzoeklandschap en van marien zwerfvuil, alsook rond de klimaat-

biodiversiteit nexus. Hij benadrukt het belang van en de bezorgdheid rond deze laatste 

invalshoek.  

 

Filip Volckaert deelt die bezorgdheid om systematisch de koppeling te maken tussen 

klimaat, covid en biodiversiteit. Jan Mees nodigt de leden uit om die nota verder te 

verspreiden binnen diverse netwerken.  

 

Daarnaast is het VLIZ-Jaarboek verschenen, het overzicht filantropie, de abstracts van 

VMSD 2020, de CREST-project conclusies (door Jaak Monbaliu), Grote Rede 51, Zeekrant 

2020, VLIZ-boekentips, VLIZ-achter de schermen, video-reeks ‘slow-TV’, een audio-reeks 

‘VLIZ fact checks’. Wat wetenschappelijke publicaties betreft zijn er 12 te melden, die 

vrijwel uitsluitend multi-author publicaties zijn met andere instellingen.  

 

Diverse persberichten zijn uitgestuurd, met een vrij continue stroom aan persaandacht. 
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4. Infrastructuur (Bijlage 3) 

a. Ontwerp Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor de toewijzing van het 

gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een 

onrechtstreekse subsidiëring.  

 

André Cattrijsse licht toe hoe VLIZ dit besluit in de praktijk wil brengen. Een Ontwerp 

BVR werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering m.b.t. het gebruiksrecht van 

scheepstijd van de RV Simon Stevin. Deze ligt momenteel voor bij de Raad van State 

voor goedkeuring en zou van kracht gaan 1/1/2021.  VLIZ heeft een nota opgemaakt 

met enkele suggesties voor de implementatie van dit besluit. Er is vandaag een vrij 

constante verhouding tussen vaardagen onderzoek (80%), educatie (10%) en 

monitoring (10%). Het VLIZ wil tussen deze categorieën de verhouding behouden. De 

RVSS heeft ca 180 dagen ter beschikking, terwijl er jaarlijks voor ca 270 vaardagen 

vraag is. Tot dusver is door voldoende flexibiliteit steeds alle scheepstijd die is 

aangevraagd, kunnen worden gehonoreerd. Door meer zaken te combineren is het 

gelukt tegemoet te komen aan meer ‘vaardagen’, terwijl het gebruik van de RVSS 

niet toeneemt. Een van de problemen is dat er in de winter en in volle zomer een 

dalende vraag is, terwijl er extra druk is op periodes waarin bv. kan gedoken worden. 

VLIZ is nu een grootgebruiker, naast in mindere mate UGent, ILVO en OD Natuur. De 

prognose is dat het gebruik door VLIZ niet zal afnemen, integendeel. Vaak zijn deze 

vaarten in samenwerking met andere instellingen. Het voorstel naar honoreren van 

aanvragen is om zo veel mogelijk iedereen tevreden te blijven stellen, en de 

bestaande prioriteiten zo weinig mogelijk te hanteren. Bij overbevraging zullen 

selectiecriteria gehanteerd worden om prioriteiten te stellen. Bij aanvraag zal 

duiding gevraagd worden hieromtrent, die door VLIZ bij finale beoordeling kan 

worden opgepikt. Bij ex-aequo’s tellen twee zaken extra mee: (1) vermelding RVSS in 

publicaties; (2) aanleveren van data aan VLIZ-datacentrum. Voor elk van de drie type 

opdrachten zijn criteria uitgestippeld, in totaal 7 (wetenschappelijke valorisatie, 

innovatief karakter, voortzetting van lange termijn datareeksen, technische en 

operationele haalbaarheid, samenwerking nationaal & internationaal, mogelijke 

integratie in andere samenwerking m.b.t. onderzoekinfrastructuur in nationale en 
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internationale projecten of initiatieven, wetenschappelijke trackrecord van de MOG 

in kwestie).  

 

Filip Volckaert vraagt of er nog rek zit op de lengte van de werkdagen en op de inzet 

tijdens het weekend. André antwoordt dat er een strikt beschikbaarheidsschema is, 

opgelegd door DAB Vloot. Wel zijn we erin geslaagd om in overleg de 

beschikbaarheid, een budgettair (vergrendeld) gegeven, te vergroten.  

 

Bart Sonck polst naar de verhouding 80, 10, 10% en op basis van wat dit is 

vastgelegd. Dit is zo gegroeid op basis van de aanvragen. Gert Verreet vult aan dat 

de het Bestuursorgaan van VLIZ hier ook nog zijn zeg in heeft, bv. naar inzet bij 

internationale campagnes. De flexibiliteit, zo stelt Gert, bij het beoordelen van de 

aanvragen blijft behouden, alleen komt er meer objectiveerbare documentatie om 

‘onderzoek’ de nodige prioriteit te kunnen blijven geven.  

 

Bart Sonck krijgt bevestiging op zijn vraag of het criterium ‘vermelding RVSS in 

publicaties’ op het verleden is gebaseerd. Nathalie Beenaerts bemerkt dat dit jonge 

vorsers benadeelt. Al kan het criterium ‘Innovatie’ net die jonge groepen het nodige 

tegengewicht geven, stelt Gert Verreet. Tevens vragen die jonge wetenschappers 

zelden veel scheepstijd aan, in tegenstelling tot gevestigde groepen, wat het effect op 

de totaalbalans beperkt houdt. Gert Verreet vult aan dat de rechtsbasis destijds te 

zwak werd beoordeeld en daaraan is aangepast. Het is een ingewikkeld verhaal dat 

verschillende doelstellingen probeert na te streven, zowel VLIZ als DAB Vloot 

toelatend om het varen nog efficiënter te laten verlopen. Er komt ook nog een 

afsprakennota naar de federale overheid toe. Met een nieuwe Belgica die verder zal 

varen zal er overigens minder overlap zijn in werking.  

 

Colin Janssen benadrukt het belang van dit punt. Na afsluiten van de discussie vraagt 

hij of het voorstel kan worden goedgekeurd.  

 

ACTIE: de leden van de wetenschappelijke kerngroep worden gevraagd de  

voorstellen te bediscussiëren en een (eventueel) aangepast voorstel voor te leggen  

aan de Raad van Bestuur 

 

BESLISSING: de leden Wetenschappelijke Kerngroep keuren het geschetste ontwerp 
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 rond de regels toewijzing gebruiksrecht RVSS goed. 

 

 

b. Vaarschema Simon Stevin 2020  

Zie bijlage. De vaartijd voor 2020 is ingepland (zie bundel). Er zijn helaas 30 vaardagen 

t.g.v. de lockdown geannuleerd. 

 

c. Stand van zaken Blue Accelerator 

Zie bijlage. De officiële lancering tijdens de Belgian Offshore Days werd geannuleerd. 

VLIZ heeft sensoren voor meteo en een onderwater probe besteld. Het in VLIZ 

ontwikkelde PANTHYR-systeem is operationeel op het platform. VLIZ rolt de data-

acquisitie verder uit. Jan Mees herhaalt dat dit platform ook ter beschikking staat van 

onderzoekers, maar dat de coördinatie berust bij de POM. 

 

Bart Deronde vraagt of de instrumenten aan de buitenzijde al zijn geïnstalleerd, in het 

kader van door VITO geplande 3D-opnames van het platform met drones. André 

Cattrijsse antwoordt dat het merendeel geïnstalleerd is, op uitzondering van de sensoren 

die in het water hangen (en dus geen invloed hebben op de opnames). 

 

d. Stand van zaken Marine Robotics Centre 

Zie bijlage. MRC is blijven doorwerken tijdens de coronamaatregelen en heeft tijdens die 

periode vier verschillende missies en testen uitgevoerd, o.a. voor het SEPAM-AUTO 

project in samenwerking met VLIZ MOC. Op deze manier heeft het VLIZ de afgelasting 

van enkele belangrijke meerdaagse missies met robotica kunnen opvangen. 

 

e. Stand van zaken Marien Station Oostende en InnovOcean Campus 

Zie bijlage. De aanleg van de zeewaterleiding zal starten op 22 juni en in verschillende 

fases uitgevoerd worden. Aansluitend op de eerste fase zal de bodemsanering 

plaatsvinden, waarna het pomphuis geïnstalleerd kan worden en de leiding aangelegd zal 

worden. De werken m.b.t. het nieuw kantoorgebouw (InnovOcean Campus) heeft slechts 

een kleine (18 werkdagen) vertraging gekend vanwege Corona. 

 

De dialoog voor de uitbreiding van MSO wordt begin juli afgerond, waarna een 

definitieve offerte in augustus ingewacht wordt. Doel is om de eerstesteenlegging eind 

2020 door te laten gaan. 
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5. SCOR-lidmaatschap (Bijlage 4) 

Jan Mees licht toe. SCOR is een multilaterale organisatie die werkt via nationale comités. 

VLIZ betaalt het lidgeld en neemt vanaf mei 2020 de effectieve coördinatie van de 

Belgische SCOR-deelname op zich. Dit omvat: 

• Open oproep naar de grote Belgische instellingen voor nominaties als leden van het 

nationaal Belgisch SCOR-comité (SCOR-BE); voorstel is om met drie genomineerde 

leden te werken 

• Samenstellen en lanceren van nationaal SCOR-comité (SCOR-BE); 

• Open oproep voor kandidaten ‘early-career-scientist’ als lid van de SCOR-Executieve 

(deadline 17 juli 2020): zie link in bijlage 

• Een oproep tot voorstellen voor SCOR-werkgroepen 2021 

VLIZ zal de communicatie opnemen tussen SCOR en alle Belgische mariene 

onderzoeksgroepen. In bijlage is een voorstel te vinden tot aanpak vanuit VLIZ.  

 

Filip Volckaert vraagt wie dit tot dusver opvolgde. Jan Mees antwoordt dat dit de 

Koninklijke Academie was. Filip stelt voor om de inbreng breder te zien dan de drie 

Belgische leden. Colin Janssen sluit zich daarbij aan, om voldoende redundantie te creëren. 

Jan Mees stelt voor een comité van 6 externen (met plaatsvervangers) en VLIZ 

(secretariaat) te beogen. Dit voorstel wordt aanvaard door de leden.  

 

BESLISSING: het Belgisch SCOR-comité zal uit 6 leden (met plaatsvervangers) bestaan en 

wordt gecoördineerd door het VLIZ. 

 

 

6. Zelfevaluatie VLIZ 

Jan Mees licht toe. Het VLIZ wordt in 2021 geëvalueerd door EWI i.k.v. een hernieuwing 

van het Convenant Vlaams Gewest – VLIZ voor de periode 2022-2026. Een SWOT-analyse 

maakt deel uit van het zelfevaluatierapport dat het VLIZ eind januari 2021 zal overmaken 

aan EWI. Alle leden van de wetenschappelijk kerngroep hebben een mail ontvangen om bij 

te dragen aan deze SWOT-analyse. Alle inzichten zijn heel erg welkom, ook die van de 

achterban. 
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ACTIE: de leden van de wetenschappelijke kerngroep worden gevraagd hun input voor 

de SWOT-analyse ten laatste 31 juli 2020 over te maken. 

 

 

 

7. Filantropie initiatieven (Bijlage 5) 

Jan Mees licht toe. Zie bijlage, een nota opgemaakt met een uitwerking van ideeën 

geformuleerd tijdens de wetenschappelijke commissie van 6 maart 2020. Jan Mees geeft 

aan dat het Bestuursorgaan van het VLIZ het werk van de wetenschappelijke commissie 

hieromtrent heel erg apprecieert.  

 

(1) Eerst en vooral is er een budget voor multidisciplinaire publicatiekernen (‘Ostend 

workshops’), dat vrij snel geïnitieerd dient te worden. In het VLIZ-voorstel figureren zaken 

die niet zouden gebeuren zonder dat zaaigeld, en die op enkele dagen tijd kunnen leiden 

tot een mooi afgerond eindresultaat, liefst van A1-niveau. Inhoudelijk wordt gedacht, na 

een interne denkoefening, aan bv.: 

- Menselijke gezondheid en het BNZ (evt. zuidelijke Noordzee), voor- en nadelen 

- Zeespiegelstijging cfr. Klankbordgroep WK (best in samenwerking met NL) 

- Koolstof fluxen en sekwestratie, evt. vernauwd tot België of deelthema’s  

- Nature-based solutions & blue carbon verhaal 

 

Er ontstaat een discussie over dit initiatief en de mogelijke thema’s. Filip Volckaert 

vermeldt dat hij betrokken is bij vergelijkbare ICES-werkgroepen en dat dit meer dan twee 

dagen vergt en vaak heel wat voorbereiding. Het vraagt dus wel een serieuze inzet van de 

deelnemers. Colin Janssen vindt het de moeite hierin te investeren en geeft aan dat een 

stuk van de voorbereiding door het VLIZ kan gebeuren. Filip Volckaert oppert het voorstel 

om te focussen op de zuidelijke Bocht van de Noordzee, om zo multilateraal te kunnen 

werken. Ook naar topics toe zijn de voorstellen niet beperkend, maar het verdient 

aanbeveling om te mikken op laaghangende vruchten. Filip Volckaert suggereert om 

zeespiegelstijging als aandachtspunt te zien, teneinde het de aandacht te geven die het 

verdient. Jan Mees stelt voor om te werken conform de European Marine Board werkwijze, 

met een longlist waaruit kan geput worden en die steeds met nieuwe ideeën wordt 

aangevuld. Tina vult aan dat er, eens een thema gekozen, een oproep kan volgen naar 

geïnteresseerden om deel uit te maken van de schrijfgroep.  
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Marleen De Troch vraagt zich af of de keuze van de onderwerpen ‘bottom-up’ of ‘top-

down’ dient te gebeuren. Mogelijk leven er bijvoorbeeld ideeën in de mariene 

gemeenschap. Colin Janssen stelt voor met een ‘bekend gegeven’ te starten en tezelfdertijd 

een longlist aan te leggen, zodat geen tijd wordt verloren, maar ook de bottom-up 

benadering zuurstof krijgt.  

 

BESLISSING: er wordt een lijst opgemaakt van mogelijke onderwerpen voor ‘Ostend 

workshops’ waaruit in de toekomst kan worden geput. Intussen wordt gestart met het 

thema ‘oceaan en de menselijke gezondheid’, vanuit een multidisciplinaire approach en 

toegespitst op ons deel van de Noordzee. 

 

 

(2) BMRI’s: 4 ‘vacatures’ 

Bij het uitreiken van een ‘Brilliant Marine Research Idea’ beurs wordt voortaan de 

mogelijkheid geboden om overhead te budgetteren (binnen zelfde totaalbedrag). Het 

lijstje met opleidingen, zoals nu vooropgesteld, dient gedubbelcheckt te worden. Vraag 

naar leden is welke masteropleidingen nog ontbreken. De vraag zal vanuit het VLIZ worden 

gericht aan de leden.  

 

Nathalie Beenaerts stelt de vraag wat met studenten die nooit in Vlaanderen hebben 

gestudeerd, maar waarvan garanties bestaan naar kwaliteit toe. Het VLIZ kan deze 

uitbreiding volgen. Gilbert Van Stappen stelt voor ‘uniek voor het land’ aan te vullen met 

‘relevant voor het land’ (met name belangrijk voor landen in het Zuiden). Ook deze extra 

voorwaarde wordt aanvaard. 

 

Marleen De Troch vraagt of ze al een PhD beurs moeten hebben om in aanmerking te 

komen. Jan Mees benadrukt dat de middelen in het thuisland dienen te worden besteed. 

Hij vult aan dat Europa en Eurazië nu zijn uitgesloten hiervan. Gilbert Van Stappen vraagt 

hoe sterk ‘filantropisch’ we dit initiatief zien. Colin Janssen stelt voor het document zoals 

het voorligt goed te keuren, met aanpassing conform de gedane opmerkingen. Nog in 2020 

kan hierdoor actie worden ondernomen rond deze beurzen. 
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ACTIE: de leden van de wetenschappelijke kerngroep worden gevraagd de voorstellen te 

bediscussiëren en een (eventueel) aangepast voorstel voor te leggen aan de Raad van 

Bestuur 

 

ACTIE: VLIZ bevraagt de leden over welke internationale masteropleidingen nog 

ontbreken i.k.v. de BMRI-beurs voor het Zuiden 

 

ACTIE: VLIZ breidt de toelatingsvoorwaarden voor de BMRI-beurs voor het Zuiden uit 

naar studenten die sandwich-beurzen aan een Vlaamse universiteit volgen of hun 

Master niet in België hebben uitgevoerd maar een sterke link met een Vlaamse MOG 

hebben.  

 

ACTIE: VLIZ vult de nota rond BMRI’s aan met de hierboven gemaakte opmerkingen naar 

toelatingsvoorwaarden.  

 

 

8. Nota ‘s (Bijlage 6) 

a. Nota over aanpak akoestische bronnen vs. interferentie met zeedieren 

Zie bijlage. Michiel Vandegehuchte licht toe. Op vraag van de wetenschappelijke 

kerngroep, in haar bespreking van 6 maart 2020, werd een nota opgemaakt die de 

invloed van seismische en akoestische metingen op zee(zoog)dieren duidt. Deze nota 

is beschikbaar in het Nederlands en Engels.  

 

Filip Volckaert stelt de vraag wat met airguns door wetenschappers aan boord van de 

RVSS gebracht en niet vanuit VLIZ gestuurd. Michiel gaat ervan uit dat dit de 

verantwoordelijkheid is van de wetenschappers in kwestie, maar dat het aanbeveling 

verdient hierrond iets toe te voegen in de ‘Good Conduct Charter RV Simon Stevin’.  

 

ACTIE: het VLIZ bekijkt hoe aandacht kan worden gevraagd voor de impact van 

airguns door wetenschappers aan boord van de RV Simon Stevin gebracht, binnen 

de context van de ‘Good Conduct Charter RV Simon Stevin’. Er zal tevens een 

aanvulling hierover opgenomen worden in de nota over aanpak akoestische 

bronnen vs. interferentie met zeedieren. 
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b. BIN “Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor 

de effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch 

deel van de Noordzee en de Westerschelde”: 

http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=324473  

 

c. BIN “Fact Check. Wetenschappelijke kennis over het coronavirus SARS-CoV-2 in de 

context van de Vlaamse stranden”: http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=323924   

 
 

d. BIN “De oceaan - klimaat nexus: Het belang van voortgezet onderzoek naar de rol 

van de oceaan in het klimaatvraagstuk” : 

http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=324000  

 

Jan Mees licht toe. Er werden drie beleidsinformerende nota’s (BINs) opgemaakt die 

corona gerelateerd zijn. Deze drie BINs hadden allemaal een zeer strikte en korte tijdslijn 

waarbij de mogelijkheid zich voordeed om de impact van de desbetreffende nota te 

verhogen door in te spelen op de actuele ontwikkelingen:  

• Voor de factcheck dienden we het kustburgemeesteroverleg van mei te halen; 

• Voor offshore activiteiten hebben we onze timing moeten afstemmen op de 

Europese communicatieplannen van EMODnet/EC; 

• Voor de recvis-BIN (in voorbereiding) mikken we op de oplevering voor de 

parlementaire hoorzitting van 17 juni, waarvoor ILVO en VLIZ uitgenodigd werden. 

 

Voor elk van de nota's hebben we experten uit het marien onderzoekslandschap 

betrokken maar door de korte tijdslijn was/is er slechts een kennisgeving a posteriori op 

de wetenschappelijke kerngroep mogelijk. We beseffen dat we hier niet de vastgelegde 

gang van zaken volgen maar vragen om begrip gezien de uitzonderlijke omstandigheden 

waarbij we snel moesten inspelen op de actualiteit. 

 

 

9. JPI Oceans en EU Horizon Europe 

Gert Verreet licht toe. België is ingestapt in de JPI-call ‘Microplastics’, waarvoor 4 consortia 

met Vlaamse bijdrage intekenden. Er is helaas geen enkel project weerhouden voor de call 

‘Blue Bioeconomy Cofund’. Voor MartERA zijn drie calls gepasseerd. Er werden reeds twee 

voorstellen met een deelname van Vlaamse bedrijven goedgekeurd (topics rond ai en 

http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=324473
http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=323924
http://vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=324000
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vermindering emissies scheepvaart). In de derde call zitten tevens enkele voorstellen 

vanuit Vlaanderen. Er waren ook nog calls waar JPI samenwerkte met anderen. Voor de 

‘Food and Nutrition Security Knowledge Hub’ is FWO ingestapt, met één Vlaamse 

deelname. Naast de calls met vers geld zijn er nog acties rond ‘Ecological aspects of deep 

sea mining’ en ‘Munitions in the Sea’. De actielijn rond ‘Science for Good Environmental 

Status’ wordt geleid door Patrick Roose en zal starten met een workshop in Italië.  

 

Wat EU Horizon Europe (‘in de maak’) betreft, merkt Gert op dat er momenteel een 

tussenlaag onderhandeld wordt die symptomatisch is voor het feit dat onderzoek zeer 

doelgericht maatschappelijk relevant moet zijn. Voor de Green Deal dient 35% van Horizon 

Europe te gaan naar klimaat gerelateerd onderzoek. De partnerschappen (bv. ‘A climate 

proof sustainable and productive blue economy’) kunnen mogelijk nog in 2022 starten. Het 

is nog onduidelijk wat uit die besluitvorming zal volgen. Er is vooral gewerkt op de 

‘intervention logic’, om doelstellingen concreet te houden binnen de partnerschappen. 

Wat de Mission ‘Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters’ betreft, zal Gert het 

meest actuele document delen met de leden van de Wetenschappelijke Commissie, met 

wat extra uitleg. Dit punt komt terug op de agenda van de Wetenschappelijke Kerngroep. 

   

ACTIE: Gert deelt het meest actuele document rond de Mission ‘Healthy Oceans, Seas, 

Coastal and Inland Waters’ met de leden van de Wetenschappelijke Kerngroep. 

 

 

10. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 9 oktober 2020 (Brugge), aanleunend bij initiatief van de VUC   

b. Donderdag 3 december 2020 (Oostende - VLIZ: klankbordgroep) 

 

 

11.    Varia 

 

Er zijn geen varia. 




