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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Vrijdag, 7 juni 2019, 14.00 uur, ’t Pand Gent 

De bijlagen kunnen vanaf 3 juni 2019 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 

Aanwezig: Hans Polet, Gudrun De Boeck, Bart Deronde, Gert Verreet, Marleen De Troch, Jan Seys, 
Jaak Monbaliu, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Filip Volckaert, Colin Janssen, Jan Mees, Tina Mertens 

Verontschuldigd:  Tom Artois, Natalie Beenaerts, Ronny Blust, Margaret Chen, Roger Dijkmans, 
Maurice Hoffmann, Marc Kochzius, Tom Lenaerts, Patrick Meire, Filip Meysman, Bart Sonck, Eric 
Stienen, Stijn Temmerman, Peter Troch, Erik Toorman, Karolien Van Puyvelde, David Van Rooij, 
Gilbert Van Stappen, Marleen Van Steertegem, Toon Verwaest, Steven Vinckier, Gert Jan Weltje  

Verslaggever: Jan Seys 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn geen bijkomende agendapunten. 

2. Verslag vergadering kerngroep 15 maart 2019: goedkeuring en overlopen actiepunten

(Bijlage 1)

Het verslag wordt goedgekeurd. Er waren geen actiepunten n.a.v. de vergadering van 15 maart 2019. 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)

Jan Mees licht toe. Hij legt de nadruk op de activiteiten door het evenemententeam van het VLIZ, 

met o.a. nog een geplande VLIZ Ledendag in juni 2019. VLIZ heeft intussen reeds een 500-tal 

leden, wat afstraalt op de VLIZ Filantropiewerking. Er wordt ook verwezen naar de nieuwe expo, 

mee gedragen door het VLIZ, in de gebouwen van Seafront te Zeebrugge, rond de herdenking 

van de bevrijding na WOII (‘Operatie Noordzee 1944-45’). 

Wat (nieuwe) projecten betreft geschiedt de selectie steevast via aftoetsing door het VLIZ-

Portfolio-comité. Dit garandeert het in rekening brengen van criteria rond externe samenwerking 

etc. 

http://www.vliz.be/docmanager/
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf
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4. Stand van zaken onderzoek VLIZ 

 

Jan Mees licht toe. Op de 14 onderzoeksposities hebben 430 kandidaten gesolliciteerd. Naast 

een overgewicht aan Belgische kandidaten, waren er ook veel internationale applicaties (zowat 

de helft). Dit houdt een belofte in naar een zeer interdisciplinair en gevarieerd nieuw team. De 

interviews vinden plaats in de loop van juni en alle selecties zullen tegen medio juli gemaakt zijn. 

In de jury zetelen externe wetenschappers naast het kernteam van Jan Mees, Colin Janssen, 

Michiel Vandegehuchte en Hélène Coene (HR-manager VLIZ). Mede door de vaste aanwezigheid 

van een aantal juryleden kan gewaakt worden over het totaalplaatje bij de aanwervingen 

(gender, complementariteit, etc.…).  

 

 

5. De Blauwe Cluster: stand van zaken 

 

Jan Mees licht toe. Er werden reeds 5 projecten uit de eerste call goedgekeurd. Voor de tweede 

call werden 5 projecten ingediend voor een totaalbedrag van 7,5 miljoen euro (1,5 miljoen euro 

voor bedrijven/ 4,9 miljoen euro voor kennisinstellingen). Er volgt nog een derde call voor 

kleinere projecten. Het is opmerkelijk dat er vooral vanuit de kennisinstellingen geld 

aangevraagd is, wat lijkt te bevestigen wat de kansen zijn die deze nieuwe evolutie kan 

teweegbrengen. De vijf aanvragen zijn opgedeeld als volgt: twee SBO’s, twee ICONs en één 

haalbaarheidsstudie. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vond plaats op 29 mei 2019 

waarop de eerste evaluatie van de voorstellen besproken werd. Het besluitvormingsproces werd 

door de Stuurgroep wat bijgestuurd sinds de eerste call waarbij er meer doorverwijzing naar 

andere financieringskanalen zal gebeuren. Projecten die een GO of Doorverwijzing krijgen, 

mogen indienen in de huidige of de volgende call. Erna vervalt hun ticket. DBC wenst aan te 

sturen op slechts 1 cluster-SBO (cSBO)/jaar, iets waar het VLIZ zich niet in kan vinden. VLAIO legt 

geen limiet op per jaar, maar meldt wel dat de slaagkans laag ligt (1/5 succes). De WAR, inclusief 

het VLIZ, kan zich alvast niet akkoord verklaren met een doorverwijzing naar FWO voor een SBO 

met maatschappelijke relevantie. De projecten die nu ingediend werden, worden eind oktober 

voorgelegd aan het Hermes Beslissingscomité.  

 

Een ander punt van discussie was de wens om ook zoetwaterprojecten toe te laten tot de calls 

voor de Blauwe Cluster. VLIZ, alsook offshore windenergie- en baggerbedrijven zijn alvast geen 
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voorstander van het ‘verdunnen’ van dit mechanisme naar niet-mariene wateren. Alle 

getijwateren blijven - wat VLIZ betreft - wel doelgebied, zoals ook gestipuleerd in het 

goedkeuringsdocument van de Blauwe Cluster. Gert vermeldt het recente bezoek van de CEO 

van de Blauwe Cluster aan EWI. Een van de boodschappen uit dit onderhoud is dat DBC nu al een 

win-win is voor bedrijven en onderzoekswereld, en dat ook de onderzoekswereld wordt 

uitgenodigd om te kijken waar hun topics kunnen aansluiten bij de industriële agenda’s. Colin 

Janssen antwoordt dat dit een evolutie is die te verwachten is in de toekomst, met meer 

aanvragen in het near-market segment.  

 

Er vinden drie taskforces plaats in juni 2019 waaraan kan deelgenomen worden op uitnodiging: 

clean shipping (12/06 NM), kustbescherming (13/06 VM), Ocean Health (Munitiedepot, 13/06 

NM). Later dit jaar vinden taskforces plaats rond de andere thema’s. Deze taskforces zijn 

belangrijk in het detecteren van potentiële projecten. 

 

 

6. Technisch-wetenschappelijk comité Complex Project Kustvisie (CPK) 

 

Tina Mertens licht toe. Vanuit het CPK werd de vraag gesteld of VLIZ het co-voorzitterschap van 

het technisch-wetenschappelijk comité (TWC), dat nog voor de eerste keer moet samenkomen, 

kan behartigen. Dit comité is in de overlegstructuur van het CPK voorzien voor wetenschappelijke 

review van rapporten en advisering met betrekking tot aannames en/of resultaten van het 

(ontwerpend) onderzoek. Het zal optreden als een onafhankelijk comité met een brede kennis 

ter zake. Verder zullen er in de loop van het traject ook meerdere kleinere comités (zoals het 

klimaatcomité) worden samengeroepen met specialisten voor het dan voorliggend onderwerp.  

Voorlopig wordt volgende samenstelling van het TWC gevolgd: 

o Aviel Verbruggen 
o Georges Allaert 
o Julien De Rouck 
o Leo Van Broeck 
o Patrick Meire 
o Patrick Willems 
o Kris Verheyen 
o Tom Moens 
o Dominique Vanneste  
o Tom De Mulder 

Er dient nog een voorzitter aangesteld te worden. VLIZ heeft voorgesteld om Jean Berlamont 

hiervoor te benaderen. 
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Hans Polet vraagt wat de selectiecriteria waren voor de geselecteerden en wat de rol is van het 

comité. Tina licht toe dat het mensen zijn met een brede achtergrond (generalisten) en dat het 

comité de volledigheid en kwaliteit van de dossiers bewaakt. Het studiewerk zelf geschiedt door 

studiebureaus. Frank Mostaert vraagt zich af of de experten ook onderzoek mogen doen in dit 

kader (en daardoor rechter en partij zijn). Filip Volckaert beaamt dat er mogelijk nog nood is aan 

een expert ‘living natural resources’. Colin Janssen meent dat het VLIZ met de beschikbare 

informatie geen grondig oordeel kan vellen over de samenstelling van het expertenteam zonder 

de referentietermen van het comité te kennen. Jaak Monbaliu vindt dat wij post-factum geen 

oordeel kunnen vellen over een samenstelling die al is geschied.  

 

ACTIE: aan de kerngroep wordt gevraagd een advies te formuleren om voor te leggen aan de 

raad van bestuur dd. 19 juni 2019 

 

BESLISSING: het VLIZ kan geen advies geven over de samenstelling van het comité wegens 

gebrek aan informatie (referentietermen).  

 

 

7. Infrastructuur (Bijlage 3) 

a. Vaarschema Simon Stevin 2019  

Zie bijlage. Tevens is er de mededeling dat er nog vaartijd open staat later in het jaar. 

Jan Mees benadrukt ook de zeer goede samenwerking met de bemanning en het 

management van DAB Vloot. 

 

b. Stand van zaken Blue Accelerator 

Dit project met EFRO-steun is na lange voorbereiding eindelijk gestart. De VLIZ-

betrokkenheid behelst het offshore platform, dat intussen (17 mei 2019) is 

geïnstalleerd t.h.v. Oostende. Filip Volckaert polst naar mogelijke plannen vanuit het 

VLIZ. Jaak vraagt wie moet aangesproken worden om gebruik te maken van dit 

platform. Jan Mees antwoordt dat gebruik van het platform alsnog niet mogelijk is, 

maar dat, eens het zover is, VLIZ het aanspreekpunt wordt.  

 

ACTIEPUNT: de technische informatie rond het platform wordt gedeeld met de 

leden van de Wetenschappelijke Commissie en het punt wordt opnieuw 

geagendeerd op de volgende vergadering van de Wetenschappelijke Commissie. 
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c. Stand van zaken Marine Robotics Centre 

Jan Mees legt uit dat er intussen twee aanwervingen zijn gebeurd en dat de twee 

nieuwe robots (AUV, USV) zijn aangekomen. Tijdens de lange inloopperiode 

gebeuren ‘sea-acceptance tests’, wat betekent dat ze momenteel nog niet voor 

wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingezet. Eens alles opgeleverd zal VLIZ 

een vergadering van de Wetenschappelijke Commissie organiseren met een bezoek 

aan het centrum. De robotica worden genoemd naar professoren uit de stripwereld: 

USV = professor Adhemar, AUV = professor Barabas; ROV = professor Zonnebloem. 

De ROV krijgt dit jaar een laatste vervanging van de winch container, alsook 

akoestische camera’s om in troebel water te kunnen werken. 

 

d. Stand van zaken Marien Station Oostende 

 

Jan Mees licht toe. Een update van de drie dossiers wordt opgenomen in de bijlage. 

Belangrijk is het leggen van de zeewaterleiding, waarvoor het bestek bijna klaar is. Extra 

hulp (naar kennis overheidsopdrachten toe) zal hierbij nodig zijn vanwege de noodzaak 

om in één beweging ook de bodem te saneren, een hoogspanningscabine te verplaatsen 

en enkele gebouwtjes te ontmantelen. Hopelijk zal tegen het eind van 2019 een derde 

van de site gesaneerd zijn en de zeewaterleiding aangelegd. Hans Polet meldt dat de 

nieuwe leiding vanuit ILVO tot waar het aftakkingspunt tot de VLIZ-zeewaterleiding zal 

komen te liggen, klaar is. Hans Polet bevestigt dat hun ervaring met de kwaliteit van het 

ingetrokken water zeer positief is. 

 

 

8. Rapport bevraging Belgisch marien landschap i.k.v. de UN Decade of Ocean Science for 

Sustainable Development (2021-2030) (Bijlage 4) 

 

Tina Mertens licht toe. De synthesenota van de brede bevraging over de Vlaamse bijdrage 

aan de UN Decade of Ocean Science and Sustainable Development (kortweg UNDOSSD) is 

gedraft. Hieraan werd o.a. input gegeven vanuit de wetenschappelijke klankbordgroep van 

7 december 2019, via interviews met vertegenwoordigers van Vlaamse 

onderzoeksgroepen (periode december 2018 - april 2019) en door middel van een enquête 

tijdens de VLIZ Marine Science Day dd. 13 maart 2019. Daaruit blijkt alvast dat heel veel 

onderzoekers nu al bezig zijn met de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek, en 

aansluiting willen zoeken bij het Ocean Literacy aspect van hun onderzoek. Ook blijkt dat 
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er nodige financieringsmechanismen ontbreken gebaseerd op maatschappelijke 

relevantie. De draftnota heeft onvoorziene vertraging opgelopen, maar wordt zo snel 

mogelijk onder alle leden verspreid. Gert vult aan dat er voor de nieuwe minister een nota 

zal worden voorbereid die toont hoe belangrijk het onderzoek wel is, gekoppeld aan het 

maatschappelijke belang (o.a. vanuit de UN Decade of Ocean Science and Sustainable 

Development). Er zal geen geoormerkt geld zijn vanuit Vlaanderen voor de UNDOSSD. Er 

wordt wel gekeken naar een communicatieproduct dat kan worden meegenomen naar 

relevante fora.  

 

 

9. Horizon Europe partnerships 

 

Gert Verreet licht toe. De onderhandelingen rond het nieuwe kaderprogramma zijn min of 

meer afgerond. Het landschap van partnerschappen wordt herbekeken, met co-

programming partnerships en co-financing partnerschappen. Het mariene werd niet als 

prioritair strategisch weerhouden, wat jammer is. O.a. of we in de toekomst geld zullen 

hebben voor JPI-Oceans en voor BANOS hangt hiervan af. Jan Mees merkt op dat we als 

mariene onderzoeksgemeenschap soms opportuniteiten missen omdat we nog niet 

dezelfde slagkracht hebben als andere, reeds langer gevestigde krachten. 

 

ACTIEPUNT: Gert deelt de beschikbare informatie vanuit het Europa-platform rond de te 

prioritiseren partnerships vanuit Vlaanderen, met de andere leden van de 

Wetenschappelijke Commissie. 

 

 

10. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, ESFRI’s (Bijlage 5) 

 

Jan Mees en Gert Verreet lichten toe.  

 

Voor IOC meldt Gert dat er eind deze maand een meeting is voorzien. De Vlaamse regering 

heeft FUST terug goedgekeurd voor onderzoeksprojecten binnen UNESCO, ten bedrage 

van 1,4 miljoen euro. Dit zal de uitstraling van de mariene onderzoekswereld in 

Vlaanderen zeker ten goede komen. Een deel van die middelen wordt toegewezen aan IOC 

(bv. voor Ocean Teacher Global Academy). Projectvoorstellen worden ingewacht in 

september 2019. Jan Mees vult aan dat we vanuit de onderzoekswereld in Vlaanderen nog 
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meer kunnen betekenen voor IOC en omgekeerd. Zo is er het wereldwijde netwerk van 

meer dan 800 tijmeters, waarvan recent toch wel wat meters zijn uitgevallen maar waar 

met relatief weinig geld kan worden opgetreden om de performantie weer op scherp te 

zetten. Jan Mees zal dit rechtstreeks aankaarten bij UNESCO.  

 

Jan Mees licht ook de stand van zaken toe rond het Global Ocean Science Report. België 

wordt qua volledigheid van informatie hierin vaak als voorbeeld aangehaald.  

 

Volgende week is een belangrijke meeting van de European Marine Board, met de 

EurOCEAN conferentie in Parijs en de lancering van Navigating the Future V.  

EMB heeft recent ook een position paper gepubliceerd (‘Valueing marine ecosystems’), en 

drie werkgroepen zijn in volle werking of starten binnenkort (‘Onderzoeksvloot’,’Big data 

in marine science’ en ‘Marine geohazards’).  

 

ACTIEPUNT: Jan Mees neemt het performantieprobleem van een aantal tijmeters 

wereldwijd op met UNESCO. 

 

 

11. Hernieuwing MOU KMFRI (Kenia) 

 

Jan Mees licht toe. Jan Mees, Colin Janssen en Carl Decaluwé bezochten onlangs KMFRI 

om een hernieuwing van de MOU te bespreken. Er wordt een nieuwe tekst gedraft. Er is 

ook een bezoek gebracht aan de RV Mtafiti, die destijds als herdoopte RV Zeeleeuw naar 

Kenia verhuisde. Het schip is in perfecte staat, kende een grote investering in apparatuur 

en in personeel. Daardoor kan het schip nu 2-3 keer per jaar gedurende meerdere weken 

in zijn territoriale wateren aan onderzoek en monitoring doen. Jan Mees nodigt de 

Commissieleden uit om samenwerkingen te ontwikkelen, zeker nu het Keniaanse mariene 

onderzoek een echte doorstart lijkt te maken. 

 

 

12. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 11 oktober 2019 bij INBO 

b. Vrijdag 6 december 2019 te Oostende (klankbordgroep) 
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13.    Varia 

 

Filip Volckaert kondigt aan dat KULeuven i.s.m. ILVO de conferentie van de Fisheries 

Society of the British Isles (FSBI) zal organiseren in 2021.  
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