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Verslag 

De bijlagen kunnen vanaf 4 juni 2018 gedownload worden via deze link: 
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Aanwezig 

Marleen De Troch, Roger Dijkmans, Colin Janssen (voorzitter), Jan Mees, Tina Mertens, Jaak 
Monbaliu, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Hans Polet, Jan Seys, Karolien Van Puyvelde, Gilbert Van 
Stappen, Gert Verreet, Filip Volckaert 

Verontschuldigd 
Tom Artois, Natalie Beenaerts, Ronny Blust, Margaret Chen, Gudrun De Boeck, Bart Deronde, Maurice 
Hoffmann, Marc Kochzius, Tom Lenaerts, Patrick Meire, Filip Meysman, Eric Stienen, Bart Sonck, Stijn 
Temmerman, Erik Toorman, Peter Troch, David Van Rooij, Marleen Van Steertegem, Steven Vinckier, 
Toon Verwaest, Gert Jan Weltje 

Verslaggever: Jan Seys 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

Roger Dijkmans vraagt toelichting over rondgestuurde documenten m.b.t. Staatssteun. Dit 

punt wordt onder AOB behandeld. En Jan Mees zal onder AOB nog kort iets toelichten 

rond communicatie en grote onderzoeksapparatuur. 

2. Verslag vergadering kerngroep van 9 maart 2018: goedkeuring en overlopen actiepunten

(Bijlage 1)

Verslag wordt goedgekeurd. 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)

Jan Mees licht bondig toe.

http://www.vliz.be/
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Onder de evenementen vermeldt directeur Mees als succesnummers de Grote 

Schelpenteldag (17 maart), de VMSD (20 maart), het VLIZ Science Symposium (23 mei) en 

binnenkort de VLIZ Ledendag (22 juni), het EMBS-53 symposium (17-21 september), de 

Dag van de Wetenschap (25 november) en de voorstelling van het ge-update Compendium 

voor Kust en Zee georganiseerd in combi met de vergadering van de Klankbordgroep (7 

december). In co-organisatie loopt momenteel de knappe expo ‘1914-18 – Slag om de 

Noordzee’ op de Markt te Brugge. Recent kon het VLIZ, samen met het NIOZ, eer betonen 

aan Carlo Heip ter gelegenheid van het Wereldsymposium Mariene Biodiversiteit in de 

USA.  Ook Marine Science meets Maritime Industry (24 mei), een co-organisatie met 

Flanders’ Maritime Cluster, was andermaal een succesverhaal. Daarnaast vonden in nauwe 

samenwerking met het ILVO twee activiteiten plaats: op 1 juni een succesvolle 

studieavond en annex persconferentie rond de recreatieve zeevisserij, en op 7 juni een 

joint-venture ‘Vis-opleiding’ in het Marien Station Oostende. Van 1 tot 6 juli loopt een 

expo, samen met de lancering van een boek, over 500 jaar zeevisserij, dit i.s.m. NAVIGO. 

Eind september zal het VLIZ ook deelnemen aan SuperNova (27-30 september), het 

innovatiegebeuren van de Vlaamse overheid, met een uitgebreide stand rond mariene 

robotica. Binnenkort start ook de herdenking 500 jaar Magellaan expeditie; hierbinnen ligt 

nu de vraag aan VLIZ voor om een wetenschappelijk mini-congres hierrond te organiseren 

(meer bepaald de Vlaamse connectie). 

 

Inzake publicaties is er een nieuwe Zeekrant, in een lichtjes gewijzigde lay-out en in nog 

nauwere samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. De Grote Rede kende een 

nieuw nummer en kijkt al vooruit naar het feestnummer GR50. Het VLIZ Jaarboek 2017 is 

momenteel in druk. VLIZ is nu ook actief op Instagram, en investeert verder in filmpjes en 

animaties.  

 

Jan Mees vermeldt nog een aantal lopende projecten alsook het initiatief ‘Vraag aan de 

wetenschapper’, waaraan het VLIZ heeft deelgenomen. Op heden worden de meer dan 

10.000 binnengelopen vragen geclusterd; aan de cluster biologie draagt ook Michiel 

Vandegehuchte (VLIZ Onderzoek) actief bij. De vrees bestaat dat de clustering de klassieke 

lijnen en disciplines zal volgen, eerder dan interdisciplinaire ‘routes’ te extraheren (zoals in 

Nederland het geval was, met bijvoorbeeld een “Blauwe route”). 

 

Bij infrastructuur valt te melden dat de nieuwe Zeekat zeer intens gebruikt wordt, maar 

dat de RV Simon Stevin nog marge heeft. Voor de ROV Genesis zijn er drie campagnes 
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gepland. De studie tot aanleg van de zeewaterleiding naar MSO is besteld. Bij de nieuwe 

apparatuur valt op korte termijn de aanschaf van een automatische plankton-sampler te 

melden.  

 

Colin Janssen herhaalt nog even dat de nog niet publiek gemaakte proposals onderhevig 

zijn aan confidentialiteit. Jan Mees vult aan dat vandaag de CSA BONUS+ proposal, waarin 

het VLIZ een actieve rol is toebedeeld, in beginsel is goedgekeurd. Gert Verreet meldt dat, 

mits medestanders in andere landen, ook middelen voor onderzoek vanuit Vlaanderen 

kunnen worden vrijgemaakt.  

 

 

4. Expertengroep ‘BeRMS-2020’ (Bijlage 3) 

Jan Mees licht toe. De Expertengroep ‘Belgische mariene biodiversiteit’ wordt opgericht 

door de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op voorstel van de 

wetenschappelijke kerngroep. De oprichting van deze Expertengroep kadert in de thema’s 

Ocean Observation en Ocean Services in a Changing Ocean van de VLIZ 

Onderzoeksstrategie. De referentietermen van de Expertengroep werden als bijlage 

meegestuurd. De Expertengroep komt minstens jaarlijks bijeen en wordt initieel opgericht 

voor de duur van drie jaar, met de mogelijkheid tot omvorming naar een expertengroep 

van langere duur. Er wordt reeds een samenstelling van de Expertengroep gesuggereerd 

(zie Bijlage). Filip Volckaert vraagt hoe wordt omgegaan met NGO’s zoals de 

Strandwerkgroep, als mogelijk lid van deze expertengroep. De Kerngroep oordeelt dat 

deze NGO (en mogelijk andere) zeker een meerwaarde kan betekenen. Dit zal verder 

besproken worden in de schoot van de werkgroep. Mogelijk kunnen ook experten rond 

parasieten in de aquacultuur worden opgenomen. Ook dit wordt besproken op de eerste 

vergadering van de werkgroep. 

 

De Kerngroep verklaart zich akkoord met de vooropgestelde procedure. 

 

Actiepunt: aan de leden van de kerngroep wordt gevraagd om één vertegenwoordiger 

van de instelling door te geven, indien er interesse is om op te treden als lid van de 

Expertengroep 

 

5. Grote onderzoeksinfrastructuur (Bijlage 4) 

a. Stand van zaken Marine Robotics Centre 
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Jan Mees geeft een update van het Marine Robotics Centre. Voor de AUV en USV 

werden telkens twee offertes ontvangen. De vastlegging is gepland voor september. 

De zeewaterleiding werd toegekend aan studiebureau Haegebaert. 

Er volgen ook twee aanwervingen om het centrum operationeel te maken, met 

aanwerving begin 2019 d.i. min of meer tegelijkertijd met de aanschaf van de 

robotica zelf. Tina Mertens bevestigt dat binnen de offertes ook vaak sensoren zijn 

toegevoegd. Jan Mees meldt dat er in een vroeg stadium overleg is gepland, zowel 

met het VITO als met de UGent. 

 

 

b. Stand van zaken Blue Accelerator 

Het Blue Accelerator project werd goedgekeurd en beschikt over de nodige 

financiering. Het project organiseert op 13 juni 2018 een persconferentie en zal snel 

daarop officieel van start gaan. 

 

In partnership met de POM West-Vlaanderen, UGent, VITO en de Haven Oostende 

zal het VLIZ t.h.v. Oostende een testplatform op zee uitbouwen, dat na drie jaar 

(vermoedelijk aan het VLIZ) wordt overgedragen. Wetenschappers – die een absolute 

voorrang krijgen – zullen worden uitgenodigd om gebruik te maken van het platform. 

Daarnaast zal het samenwerkingen met de blauwe industrie in de hand werken. Jan 

Mees nodigt dan ook alle onderzoekers uit om na te denken hoe dit platform 

daadwerkelijk kan worden ingezet bij research activiteiten. 

 

Filip Volckaert vraagt of het type onderzoek ook niet bepaalt hoe het platform er zal 

of zou moeten uitzien. Jan Mees antwoordt dat die keuzevrijheid er (helaas) niet is 

en het er intussen op lijkt dat het een monopyle met platform wordt op ca 1 km uit 

Oostende, met beschikbare elektriciteit en dataconnectie. Ook de zone rond het 

platform (‘Onderzoekstuin’) kan voor research worden ingezet. 

 

 

c. ESFRI’s 

Op 19 januari 2018 keurde de Vlaamse Regering het Besluit tot regeling van de 

Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale 

onderzoeksinfrastructuren goed met als bedoeling een geïntegreerd reglementair 

kader te creëren en verdere uitwerking te geven aan de deelname van Vlaamse 
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onderzoekers aan internationale onderzoeksinfrastructuren. Het Besluit groepeert, 

stroomlijnt, actualiseert en legt een structurele basis voor drie instrumenten (ESFRI, 

Big Science en overige deelnames aan Internationale infrastructuren) en voorziet in 

een werkwijze door middel van oproepen voor enerzijds selectie tot deelname van 

Vlaamse onderzoekers aan Europese en pan-Europese onderzoeksinfrastructuren en 

anderzijds financiering van eenmalige en structurele kosten. Dit nieuw FWO-

programma vervangt dus de huidige ESFRI en Big Science financiering. Tot op heden 

waren de middelen hiervoor beperkt of werden via ad hoc financiering geregeld. 

Vanaf nu zullen oproepen om de twee jaar worden georganiseerd en zullen 

goedgekeurde aanvragen op een lange termijn financiering (4 jaar) kunnen beroep 

doen. Op 1 maart 2018 werd de eerste oproep voor dit nieuw programma geopend. 

De deadline voor indiening van het finaal projectvoorstel door de hoofdaanvrager is 

vastgelegd op 4 juni 2018. Het VLIZ neemt deel in vier ESFRI’s: LifeWatch, ICOS, 

EMBRC en Danubius. Danubius, een ESFRI-samenwerking rond observatoria in  

estuaria, heeft UA als trekker en heeft een voorstel ingediend met de ambitie om 

binnen 2 jaar op de strategische prioriteitenlijst voor Vlaanderen te staan. 

 

Jan Mees schetst de procedure en licht toe wat de inschatting is naar de toekomst 

van elk van de drie ESFRI’s waaraan het VLIZ deelneemt. Het EMBRC-consortium is 

lichtjes aangepast, met onder meer de opname van de KULeuven.  

 

Jan Mees is optimistisch en benadrukt het belang van de ESFRI’s, die ongeveer de 

helft van de VLIZ-werkingsmiddelen omhelst. 

 

Gert Verreet vult aan en beklemtoont het belang van het goed gedragen zijn van de 

projecten door de onderzoeksgemeenschap.  

 

 

d. Andere 

Het VLIZ bereidt enkele ad-hoc dossiers voor ter financiering van grote 

onderzoeksinfrastructuur. Bij een eventueel ‘overschot’ in de Hermesfondsbegroting 

(door een onderbesteding van de Speerpuntclusters) zal het VLIZ deze dossiers 

indienen bij minister Muyters. Het Marine Robotics Center werd zo eerder 

gefinancierd.  
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Jan Mees acht het verstandig alvast 1-2 ideeën voor te bereiden om elke 

opportuniteit tijdig te kunnen aangrijpen en doet een oproep naar de Kerngroep om 

hierrond exploratiewerk te verrichten. Vanuit het VLIZ zijn er alvast twee ideeën: (1) 

een ‘cabled-network’ voor de kust, dat permanent en in real-time metingen verricht 

en naar het land doorstuurt; (2) een klein survey-schip (catamaran) dat die 

kustnabije zones kan bereiken die met de RV Simon Stevin te ondiep zijn teneinde 

akoestische metingen te verrichten. Andere ideeën zijn steeds welkom.  

 

Filip Volckaert vult aan dat dit bekabelen in de VS (maar ook in Canada, Japan) al 

volop bezig is, maar vraagt zich af of hierrond een internationaal 

aanspreekpunt/netwerk in Europa bestaat, dit in het kader van een rationele 

integratie. Jan Mees stelt voor om zowel de reeds geboekte resultaten in het 

buitenland, als het belang van integratie mee te nemen in de voorbereidende 

dossiers.  

 

 

6. Internationale mandaten (Bijlage 5) 

 

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

NET, ESFRI’s 

Jan Mees licht toe. De meeste zaken worden in andere agendapunten behandeld. 

Voor de derde transnationale oproep van het ERA-Net Marine Biotechnology (ERA-

MBT) werden vijf projecten met een deelname uit Vlaanderen ingediend. De 

Vlaamse partners waren telkens onderzoeksinstellingen. Van de acht projecten met 

positieve evaluatie, waren er twee met Vlaamse partners (rangschikking 7 en 8). 

Door de budgettaire beperkingen binnen het geheel van de oproep konden echter 

enkel de eerste vijf gerangschikte projecten gesteund worden, waardoor er geen 

project met Vlaamse bijdrage werd gesteund. 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1392975  

 

Jan Mees geeft ook een kort overzicht van de realisaties en plannen van de European 

Marine Board. Daarnaast is de vzw rond JPI Oceans intussen opgericht, en wordt de 

aanstelling van een directeur voorbereid.  

 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1392975
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Gert Verreet maakt enkele aanvullingen bij de in bijlage verdeelde documenten. Zo is 

er goed nieuws inzake samenwerking tussen het VLIZ en de federale diensten rond 

mariene dumpsites. De Vlaamse oevrheid overweegt ook financiering van het BLUE 

BIO ERANET Cofund, waarin o.a. Flanders’ Food interesse heeft getoond en academia 

als onderaannemer van bedrijven kunnen optreden. 

 

b. Ontwikkelingen inzake IOC (incl. IODE Project Office)  

Jan Mees licht toe. IODE Project Office (PO) heeft een nota uitgewerkt (die ter zitting 

wordt uitgedeeld) waarin de rol van het PO en VLIZ i.k.v. Ocean Teacher Global 

Academy wordt geschetst. Het PO wordt aanzien als het Regional Training Centre 

(RTC) Europe en zal in de toekomst vaste cursussen aanbieden, aangevuld met ad 

hoc cursussen op aanvraag. Het PO wil samen met VLIZ in contact treden met 

Vlaamse mariene onderzoeksgroepen om verder af te stemmen op hun 

(trainings)noden en ter consolidatie van het RTC Europe.  

 

Gert benadrukt het belang voor de toekomst van wat in Oostende gebeurt. De vraag 

stelt zich wat de relatie is met de mariene component van EMBRC. Jan Mees 

oordeelt dat er bijkomend overleg nodig is om dit verder uit te klaren.  

 

Filip Volckaert oordeelt dat het centrum tot dusver vooral gezien werd vanuit een 

Noord-Zuid samenwerking; intussen blijkt dat er steeds meer cursussen breder gaan 

en ook voor de “lokale markt” zeer nuttig kunnen zijn (zowel voor studenten als voor 

lesgevers). Gert haalt aan dat ook de scope in het RTC Europe breder zal worden, dus 

buiten het pure databeheer. Hierdoor is er vraag naar nieuwe expertise en kan 

worden onderzocht wie hieraan kan bijdragen. Tevens kan het verlenen van 

kredietpunten vanuit Vlaamse instellingen bij het bijwonen van lesonderdelen een 

belangrijke zweepfunctie vervullen. Ook de vaste regelmaat van lespakketten is 

hierbij belangrijk. 

 

c. FUST – vervolg na FUST OCEAN 

Gert Verreet licht toe. EWI doet de suggestie om in de nabije toekomst (in een 

tijdspad dat nuttig is in relatie tot de mogelijke vernieuwing van het FUST) een 

brainstorming te organiseren over de Vlaamse interessesfeer in de context van de 

Ocean Decade. De presentatie van Julian Barbière op FUST OCEAN (zie BIJLAGE 05) 

wordt als input gebruikt. 
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Gert licht toe dat FUST in evaluatie is. Een van de gesprekspunten is het hoger 

schakelen in het betrekken van de mariene onderzoekswereld te lande. Daarnaast 

brengt de Ocean Decade de nood naar voor te weten waarmee we in Vlaanderen 

tijdens die periode willen scoren.  

 

Voorstel is om een brainstorm rond de deelname aan de Ocean Decade te 

organiseren, ergens kort na de zomer. Idealiter wordt er gewerkt vanuit een 

probleemstelling, met een missie-gerichte benadering. Het VLIZ is bereid hier de 

krachten te bundelen. Jan Mees meldt nog dat ook de volgende Eurocean 

conferentie (vermoedelijk in Boekarest) rond de Ocean Decade zal werken. 

 

 

7. BIN “Synthese van het Wetenschappelijk Onderzoek i.k.v. het Complexe Project Kustvisie“ 

(Bijlage 6) 

Jan Mees licht toe. Naar aanleiding van de eerste versie werden opmerkingen alsook extra 

studies bekomen vanuit beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Deze werden 

verwerkt in een tweede versie. Als bijlage wordt tevens een overzicht meegestuurd van de 

gemaakte aanpassingen. Na goedkeuring door de wetenschappelijke commissie zal de 

tweede versie online beschikbaar zijn op www.vliz.be/imis. De eerste versie is 

opvraagbaar.  

 

De opmerkingen vanuit het kabinet Mobiliteit en Openbare Werken zijn toegevoegd in 

bijlage, alsook de reactie hierop. Jan Mees benadrukt dat er geen enkele 

wetenschappelijke toegeving is gedaan bij deze tweede ronde, en dat de ontbrekende 

studies (die daarna wel beschikbaar waren) en de gemaakte opmerkingen een 

toegevoegde waarde betekenden.  

 

Tina Mertens licht de vorderingen binnen het Complex Project Kustvisie verder toe. 

 

ACTIEPUNT: De Kerngroep kan nog tot maandagavond 11 juni reageren op de tweede 

versie van deze Beleidsinformerende Nota. Als geen belangrijke opmerkingen meer 

opduiken, kan daarna de tweede versie worden goedgekeurd. 

 

 

http://www.vliz.be/imis
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8. SCOR-lidmaatschap 

Jan Mees licht toe. De International Council for Science (ICSU) richtte in 1957 het Special 

Committee on Oceanic Research (SCOR) op om interdisciplinaire mariene 

onderzoeksvragen aan te pakken, vaak in samenwerking met IOC. Het Belgisch 

lidmaatschap (bij de Academie) is/was slapende en VLIZ wenst hier nieuw leven in te 

blazen.  

 

Dit voorstel werd gunstig onthaald door EWI, waarna contact werd opgenomen met de 

eerdere Belgische vertegenwoordiger. Deze besliste daarop zijn lidmaatschap te 

vernieuwen en zijn rol opnieuw op te nemen in overleg met het VLIZ.  

 

De Kerngroep verklaart zich hiermee akkoord. 

 

9. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 5 oktober 2018, 14u00 UAntwerpen  

b. Vrijdag 7 december 2018, 14u00 Oostende (klankbordgroep) 

 

10.    Varia 

 

- De studie rond ‘Staatssteun’, besteld door het VLIZ, zal in overleg met EWI wijd verspreid 

worden. De studie, uitgevoerd door een team uit de VUB (Caroline Buts e.a.), kwam er n.a.v. 

nieuwe regelgeving en onder meer als gevolg van vragen rond het openstellen van 

onderzoeksinfrastructuur naar derden uit de privé. Conclusie is vrij geruststellend voor de 

werking van het VLIZ, mits het in achtnemen van enkele regels.  

 

- N.a.v. enkele voorvalletjes de voorbije weken rond communicatie/perswerking over acties 

gebruik makend van grote onderzoeksinfrastructuur, stelt Jan Mees voor hierrond de 

betrokkenen samen te brengen en tot heldere afspraken te komen. Met name de 

berichtgeving via sociale media, die soms zeer snel en oppervlakkig is, creëert soms onnodige 

onrust. Voorop staat dat zowel de beheerders/financiers van onderzoeksinfrastructuren en –

platformen als de hoofdwetenschappers van campagnes voldoende en evenwichtige 

vermelding krijgen. Jan Seys organiseert dit overleg met de betrokkenen en rapporteert 

hierover. 
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ACTIEPUNT: Jan Seys (VLIZ) organiseert overleg met logistiek beheerders & 

communicatieverantwoordelijken van de varende platformen/grote 

onderzoeksinfrastructuren, en met enkele hoofdwetenschappers hiervan gebruik makend, 

teneinde tot afspraken te komen over communicatie en naamsvermelding. 

 


	Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ



