
Verslag vergadering van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ van vrijdag 5 
december 2014, 14.00 uur, “Prior”-zaal van het “Pand” (Onderbergen), Gent 

De voorzitter heet Ward Appeltans welkom die agendapunt 7 zal toelichten. Ook vestigt hij de 

aandacht op agendapunt 8 dat door Gert Verreet zal worden toegelicht. 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

Bijkomende agendapunten: communicatieprijs VLIZ

2. Verslag vergadering kerngroep van 17.10.2014: goedkeuring en overlopen actiepunten

Bijlage 1

Marnix vraagt verduidelijking over het geplande strandobservatienetwerk, met name over

de methodologie rond “archeologie” Jan Mees licht toe dat er reeds een handleiding in draft

voorhanden is, die zal worden doorgestuurd ter info. Bedoeling is nu om de website en

databank te ontwikkelen (inclusief huisstijl project) vooraleer het project formeel via de pers

te lanceren (vermoedelijk voorjaar 2015).

3. Verslag vergadering kerngroep van 17.10.2014: goedkeuring en overlopen actiepunten

Bijlage 1

4. Terugkoppeling Raad van Bestuur 25 november 2014

Jan Mees licht toe. VLIZ heeft een bijzondere Raad van Bestuur samengeroepen omwille van

een brief die het ontving van de inspectie van belastingen. Samengevat komt het erop neer

dat het statuut om van een vrijstelling bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten als

“wetenschappelijke instelling”, in twijfel wordt getrokken voor wat betreft het VLIZ, dit na

minstens twee eerdere bevestigingen vanwege de federale overheid dat VLIZ wel degelijk

een “wetenschappelijke instelling” is (2006, 2013).  VLIZ heeft hier een wederwoord op

geformuleerd en wacht nu het antwoord af.  Los van de verdere uitspraak zal dit de Raad

van Bestuur aanzetten tot het nemen van bewarende maatregelen om de instelling veilig te

stellen. Dit houdt in: (1) het opmaken van een voorzichtige begroting voor 2015; (2) het

maken van een provisie voor een eventuele regularisatie voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

Dit houdt mogelijk in dat als uitzonderlijke en tijdelijke maatregel het investeringsbudget ‘on

hold’ zal moeten worden gezet gedurende 2-3 jaar.  Als alternatief zou ook kunnen gedacht

worden aan het minder laten varen van de RV Simon Stevin, wat door de wetenschappelijke

wereld als niet wenselijk wordt gezien.



 

Op vraag van Ann Vanreusel of dit naar investeringen impact heeft op wat reeds was 

ingepland, zoals de aankoop van de vibro-corer, wordt bevestigend geantwoord. Deze 

investeringen worden dus tijdelijk opgeschort maar niet afgevoerd. Ann Vanreusel geeft als  

bezorgdheid mee dat dit mogelijk een impact kan hebben op de geplande acties van de 

betrokken wetenschappers.  

 
 

5. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  Bijlage 2 

Jan Mees overloopt enkele specifieke projecten, acties, evenementen en publicaties zoals: 

de Dag van de Wetenschap, de Impactstudie van het VLIZ (2009-2013) ter voorbereiding van 

de zelfevaluatie, het geplande bezoek van het NIOZ, de Jongerencontactdag, de workshop in 

Kilifi (Kenia), de studiedag SeArch, de Kustgidsendag, JPI-Ocean initiatieven, de XXIII Session 

of the IOC Committee on IODE & tiende verjaardag kantoor Oostende, het bezoek van de 

staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein, het LifeWatch project, nieuwe H2020 

projecten (Columbus, Sea Change, Atlantos), de productie van GIS-kaarten in het VLIZ, de 

Facebook-pagina RV Simon Stevin. 

 

Actie gevraagd: 
Aan alle leden wordt gevraagd om hun onderzoekers te stimuleren om een abstract in te 

dienen voor de Jongerencontactdag 2015.  

 

 

6. VLIZ toegang tot full text publicaties  Bijlage 3 

Jan Mees licht toe. VLIZ heeft momenteel geen toegang tot full text wetenschappelijke 

publicaties op Web of Science of via de INSPEC databank. VLIZ heeft overleg gepleegd met 

zijn voogdijoverheid (Departement  economie, wetenschap en innovatie, kortweg ‘EWI’ ) om 

de nood aan toegang tot de full text van peer reviewed literatuur te bespreken. EWI zelf 

heeft niet meteen toekomstplannen om toegang tot full text na te streven of te voorzien, en 

kan VLIZ bijgevolg niet verder helpen. Philip Van Avermaet gaf de suggestie om met de VLIR, 

Werkgroep Onderzoek (Danielle Gilliot), contact op te nemen. Aan de leden van de 

wetenschappelijke commissie wordt gevraagd om deze brief te ondersteunen. 

 



Jaak Monballiu meldt dat het opladen van full tekst artikels in het interne systeem van de 

KULeuven reeds verplicht is, iets wat ook al enkele jaren geldt voor de UGent.  Eric Stienen 

beaamt dat het niet vrij beschikbaar zijn van full tekst pdf’s voor buitenstaanders écht een 

probleem wordt voor instituten als INBO e.a. 

 

Actie gevraagd: 
Aan alle leden wordt gevraagd om de brief naar VLIR te ondersteunen. 

 

7. Infrastructuur en monitoring Bijlage 4 

a. Vaarschema  

Het vaarschema 2015 wordt meegeleverd in bijlage. De eerste helft is reeds voor het 

merendeel ingevuld. De tweede helft van 2015 is nog aanpasbaar. Gezien de 

droogdokperiode zal de Simon Stevin niet varen in de eerste vijf weken van 2015. 

 

b. Investeringen  

De investeringen worden voorlopig on hold geplaatst (cfr. agendapunt 3). Jan Mees vult 

aan dat er intussen wel een opening gecreëerd is om ook de rest van de site Marien Station 

Oostende in beheer te krijgen, met mogelijkheden tot uitbreiding van de huidige faciliteiten. 

Indien dit zich doorzet zal steun vanuit de zeewetenschappelijke gemeenschap nodig en 

gewenst zijn. 

 

8. Vlaamse onderzoekers meer betrekken in IOC activiteiten 

Op de vorige wetenschappelijke commissie werd beslist om op vraag van IOC de Vlaamse 

onderzoekers meer te betrekken bij IOC activiteiten. Ook werd voorgesteld hiertoe IOC uit te 

nodigen op de eerstvolgende vergadering. Ward Appeltans (IOC-OBIS) licht dit punt verder 

toe, met o.a. aandacht voor het nieuwe ‘Futurearth’ gecombineerde initiatief van IOC en 

met een focus op de inbreng van Belgische zeeonderzoekers. 

 

Wat de inbreng van en interactie met Belgische onderzoekers betreft, zijn Rudy Herman en 

David Cox nu IOC National Focal Points.  Daarbuiten zijn Belgen slechts schaars 

vertegenwoordigd: bv. er zijn geen Belgen in de IOC subgroup Ocean Sciences en slechts 

twee (VLIZ) in de IOC subgroup GOOS. Deze inbreng kan dus best herbekeken worden. 

Dit staat in schril contrast met het feit dat Vlaanderen de grootste sponsor is van IOC via 

FUST (http://fust.iode.org/).  Andere mogelijke interacties in de toekomst kunnen zijn: 

lesgeven & lesmateriaal voorzien binnen Ocean Teacher, ondersteunen IOC met bijdragen 

http://fust.iode.org/


over UN beleidsnota’s, medewerking aan het Global Ocean Science Report, het vervoegen 

van IOC Expert panels, werkgroepen of task teams, etc.  

 

De presentatie verzorgd door Ward Appeltans wordt bij het verslag ingesloten. 

 

Jan Mees benadrukt het belang van het IOC en bevestigt dat Vlaanderen/België de 

opportuniteiten die de aanwezigheid in Oostende met zich meebrengt, ondergebruikt.  

 

Gert Verreet geeft aan dat deze discussie op een goed moment komt en zou graag de 

mogelijkheden van nauwere samenwerking meer expliciet bekijken in de komende 

maanden. Hij stelt voor om begin maart 201,5 in aanloop naar de grote IOC maart meeting, 

hier werk van te maken. Jan Mees juicht dit voorstel toe en wil graag bijdragen aan het 

helpen wegwerken van bestaande barrières.  

 
Actie gevraagd: 
Er wordt zo snel mogelijk werk gemaakt van een overleg met IOD om specifiek in te 

zoomen op het exploreren van een meer intense samenwerking met de Vlaams/Belgische 

zeewetenschappelijke wereld.  

 

 

9. Opportuniteiten JPI Oceans Bijlage 5 

JPI Oceans heeft een strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) opgemaakt en een 

implementatieplan (zie bijlage). Gert Verreet licht de stand van zaken en de inhoud toe. 

Insteek vanuit Vlaanderen en de VLIZ Wetenschappelijke Commissie voor wat betreft de 

belichte plannen en voorgestelde acties (zie ter vergadering uitgedeelde “JPI Oceans SRA 

mogelijke acties”) is steeds welkom. 

 
Actie gevraagd: 
Gert stuurt informatie digitaal naar vertegenwoordigers Wetenschappelijke Commissie, 

met  mogelijkheid om – bij voorkeur uiterlijk op dinsdag 9 december - te reageren.  

 

10. Expertengroepen 

a. Expertengroep Compendium Kust en Zee Bijlage 6 

Een jaar na de lancering van het Compendium voor Kust en Zee kwam de 

expertengroep samen op 23 oktober 2014. Een nieuwe voorzitter werd aangesteld: 



Gert Verreet vervangt Rudy Herman en licht verder toe. Nieuwe  leden zijn: VRWI, 

FMC, SERV, KBIN-OD Natuur, Structuur Kustwacht. Het verslag vindt u in bijlage.  

b. Expertengroep Lifewatch Bijlage 7 

Jan Mees licht toe. Op 13 juni 2014 vond de laatste expertengroepvergadering van 

LifeWatch plaats. Het verslag vindt u in bijlage. Op donderdag 20 november 2014 

werd de planning van de LifeWatch vaartijd besproken tijdens een vergadering met 

alle externe betrokken personen. Meer informatie vindt u in de informatieve 

bijlagen. 

c. Expertengroep Kustdynamiek Bijlage 8 

Tina Mertens licht toe. De expertengroep Kustdynamiek is bezig met de opmaak van 

een SBO projectvoorstel dat 9 januari 2014 ingediend moet worden bij IWT. De stand 

van zaken van alle werkpakketten vindt u in bijlage. Ondertussen vond een overleg 

plaats met IWT waarbij aanbevelingen werden gemaakt om het projectvoorstel beter 

vorm te geven. Tevens vond een nieuwe vergadering van de expertengroep plaats 

waarbij tevens de link met Vlaamse Baaien aan bod kwam. Afdeling Maritieme 

Toegang zal toetreden als partner in het consortium. 

 

11. Samenwerkingsverbanden Flanders’ Maritime Cluster 

a. Bevraging testinfrastructuur  Bijlage 9 

Jan Mees licht toe. Flanders’ Maritime Cluster en VLIZ hebben een 
samenwerkingsovereenkomst opgezet die ondertekend wordt op 8 december 2014. Een 
eerste activiteit die hierin georganiseerd wordt is de gezamenlijke bevraging van 
marktpartijen en mariene onderzoekers naar potentiële testlocaties op zee. Contactpersoon 
is Geert Dangreau van POM West-Vlaanderen. De bevraging voor bedrijven werd op 3 
december 2014 gelanceerd via Flanders’ Maritime Cluster. De bevraging van de mariene 
onderzoeksgroepen verloopt via het VLIZ: op 2 december 2014 werden 86 onderzoekers uit 
47 mariene onderzoeksgroepen aangeschreven om deel te nemen aan de online bevraging. 
Link: https://nl.surveymonkey.com/s/ZLDPMV7 .  Deadline is 10 december 2014. 
 

Actie gevraagd: 
Aan alle aangeschreven leden wordt gevraagd om deel te nemen aan de online bevraging. 

 

12. Varia 

a. VLIZ Communicatie Prijs: na eerdere aankondiging op de Klankbordgroep 

vergadering van juni 2014, is de opstart van een VLIZ communicatie-prijs een feit. 

Bedoeling is per jaar één zeewetenschapper te coachen en te ondersteunen in 

zijn/haar communicatie betreffende het gevoerde onderzoek, dit na een oproep en 

https://nl.surveymonkey.com/s/ZLDPMV7


evaluatie. De call wordt uitgestuurd voor het eind van het jaar en interesse in 

deelname (a.d.h.v. een abstract van ca. 500 woorden met duiding onderzoek en 

waarom communicatie belangrijk hieromtrent) dient voor eind januari 2015 

bevestigd te worden. Voorstel is de ondersteuning vanwege het VLIZ in het 

Nederlands te voeren, kandidaten dienen minstens twee jaar actief te zijn rond het 

vernoemde thema, doctoraatstudent of jonge post-doc te zijn en verbonden zijn aan 

een Belgische instelling, met vooruitzicht op bijkomende studies rond dit thema in de 

eerstkomende 2 jaar. 

 

Na discussie wordt het voorstel gesteund, mits : 

- het openstellen voor niet-Nederlandstalige onderzoekers  

- het openstellen voor onderzoekers die kunnen garanderen dat het onderzoek nog 

minstens twee jaar loopt (dus niet noodzakelijk uitgevoerd door dezelfde persoon) 

- opname in de jury van enkele vertegenwoordigers van de Wet. Comm; kandidaten 

kunnen zich opgeven via jan.seys@vliz.be  

 

 

b. Nieuwe data 2015 

• Dinsdag 10 maart 2015 om 14u00  op verplaatsing (locatie nog vast te 

leggen). De voorzitter doet een oproep aan vertegenwoordigers die bereid 

zijn als gastheer /-vrouw op te treden. 

• Donderdag 11 juni 2015 om 14u00  in kantoren VLIZ (klankbordgroep 

wetenschappelijke commissie) 

• Dinsdag 29 september 2015 om 14u00  in ’t Pand (Gent) 

• Vrijdag 11 december 2015 om 14u00  in ’t Pand (Gent) 

 

mailto:jan.seys@vliz.be
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