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1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  
 
De agenda wordt goedgekeurd.  
 

2. Verslag vergadering kerngroep van 10 maart 2015: goedkeuring en overlopen actiepunten 
(Bijlage 1)  

 
In juni werden de actiepunten van dit verslag al overlopen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

3. Terugkoppeling Raad van Bestuur, inclusief preventiebeleid VLIZ 
 

Op de vergadering van 17.06.2015 werden vnl. financiële aangelegenheden besproken: 
- De besparingen die eerder werden opgelegd door de Vlaamse overheid, nl. vermindering van 

de subsidie, kunnen binnen de begroting worden geaccommodeerd.  
- Als gevolg van de eerdere belastinginspecties, is er nu een definitieve uitspraak die onze 

status als wetenschappelijke instelling stabiliseert, waardoor het VLIZ kan blijven genieten 
van de vrijstelling voor onderzoekers.  

- De uitgavenbegroting 2015-2016 werd uitgewerkt. 

Als gevolg van de groei die het VLIZ de afgelopen jaren kende, moeten we een uitgebreid 
preventiebeleid uitwerken (preventieadviseur: Andre Cattrijsse). Dit zal onze werking iets stroever 
maken en wat papierwerk als gevolg hebben voor de wetenschappers en instellingen die gebruik 
wensen te maken van onze faciliteiten en infrastructuur. Voor elk apparaat moet een risicoanalyse 
worden opgesteld voor het werken ermee aan boord en in het Marien Station Oostende. Extra 
keuringen zijn nodig voor apparaten en onderdelen alsook het verplicht inlichten van de gebruikers 
en een strikte opvolging van de regels. Gebruikers zullen moeten aftekenen dat ze bewust zijn van de 
risico’s. Met elke instelling zal de verklaring “werken met derden” moeten worden ondertekend, die 
de preventieregels uitgebreid duiden. Dit zal moeten worden gecontroleerd met uw interne diensten 
of deze regeling conform is aan deze van de eigen instelling. VLIZ zal die formulieren vooraf 
doorsturen. De Wetenschappelijke Commissie (verder: WetCom) zal tijdig geïnformeerd worden over 
wijzigingen, nood voor het nakijken en ondertekening.  

4. Overlopen en rondvraag informtieve bijlagen (Bijlage 2)  
 

Jan Mees geeft een korte toelichting bij enkele activiteiten en producten.  



EVENEMENTEN: Op de Dag van de Wetenschap (22.11.2015) zullen zowel het Marien Station 
Oostende als het onderzoeksschip Simon Stevin worden opengesteld voor het grote publiek. Er was 
een oproep naar mariene onderzoeksgroepen en mariene bedrijven om daar aanwezig te zijn met 
een standje (Actiepunt (VLIZ): herhalen van de oproep naar wetenschappelijke instellingen toe voor 
deelname). Op 24.11.2015 zal het Compendium voor Kust en Zee worden voorgesteld in het Vlaams 
parlement. Oproep naar leden van de WetCom om daar aanwezig te zijn. Tussen 7 en 11.09.2015 
ging de internationale conferentie INTERCOH2015 door in Leuven. VLIZ verzorgde het 
abstractenboek (mee te nemen door aanwezigen). Op 16.10.2015 wordt op het EMBRC 
Klankbordgroep event de Belgische node van het European Marine Biological Resource Centre 
(coördinatie: UGent, UHasselt en VLIZ) voor het eerst gepresenteerd aan een brede groep van 
stakeholders. Deze ESFRI-infrastructuur wil biologisch materiaal en de infrastructuur om het te 
bestuderen beschikbaar stellen aan een zo groot mogelijke groep gebruiker (wetenschappers, 
bedrijven …). Het wil ook een gemeenschap van gebruikers creëren (via stuurgroep). Oproep aan 
WetCom om deel te nemen en uzelf te informeren over de mogelijkheden. Ondertussen 60 
inschrijvingen, deadline registratie 9.10.2015. Op 20.10.2015 organiseert de Europese Commissie in 
Oostende de EMODnet Open Conference, met in de nasleep (t.e.m. 23.10.2015) verschillende 
projectmeetings. Hier zal het grote EMODnet gepresenteerd worden en het gebruiken van het 
systeem van oceanografische observaties gestimuleerd worden bij grote groepen eindgebruikers. Op 
30.10.2015 gaat de derde editie door van de studiedag Vissen in het Verleden, met grote interesse 
(volzet). Eind december (07-09.12.2015) co-organiseert het VLIZ de eindconferentie van het Perseus-
project in Brussel (i.s.m. HCMR, Griekenland). Nog ver in de toekomst, maar al in volle voorbereiding 
is de tentoonstelling WOI en de zee, die in 2018 zal doorgaan in het Provinciaal Hof in Brugge. Ook 
worden de eerste exploraties gedaan voor een internationaal evenement/activiteit/e-learning 
platform rond de 500-jarige herdenking van de Magellaan-expeditie samen met 
onderzoeksinstellingen in Portugal, Spanje, Scandinavische en trans-Atlantische landen). Rol van 
Vlaanderen in deze herdenking: Magellaan-expeditie was door Vlamingen gefinancierd en er was een 
Bruggeling aan boord die het overleefd heeft. Op 21.10.2015 gaat het 5de EMB-forum ‘Ocean Climate 
Nexus’ door in het Europees Parlement. Deze zal leiden tot een consensus statement rond klimaat en 
de oceaan door wetenschappers en zal worden meegenomen naar COP21 in Parijs.  

PROJECTEN: Er zijn enkele Horizon 2020-projecten goedgekeurd, met daarin een kleine tot grote rol 
voor het VLIZ (vnl. rond databeheer en Ocean Literacy). Ook zijn er verschillende BELSPO-projecten 
binnen de BRAIN-call die een goedkeuring kregen. Maar hier is er, omwille van de regionalisering van 
het federaal wetenschapsbeleid en een aanslepende aanwerving van de leidende ambtenaar, weinig 
transparante communicatie rond de financiering ervan.  Er is een COST-project gestart rond Oceans 
Past. En CREST, het IWT-SBO-project is goedgekeurd. Deze succesvolle aanvraag is het werk van een 
VLIZ-werkgroep die in de schoot van de WetCom actief is, met een belangrijke bijdrage door VLIZ. 
Het AS4-EVF-project HAROkit heeft tot doel identificatiemateriaal te ontwikkelen voor Haaien en 
Roggen die onze vissers vangen. Provincie West-Vlaanderen ondersteunt het VLIZ bij de digitalisatie 
en het geo-refereren van de collectie historische kaarten van onze kustzone (15-18de eeuw) aanwezig 
in de Erfggoedbibliotheek in Brugge.  

PUBLICATIES: Het 41ste nummer van De Grote Rede is momenteel in opmaak, met hoofdbijdragen 
rond Vikingen, de favoriete Noordzee-organismen van bekende Vlamingen (The Big Five of the North 
Sea) en een overzicht van alle schepen die ooit gebruikt zijn voor het Belgische zeeonderzoek. Ter 



begeleiding werden Informatieve fiches opgesteld voor elk van deze onderzoeksschepen. Oproep 
aan de WetCom: bij kennis van gebruik van nog andere schepen, gelieve te laten weten. 

5. Huisvesting VLIZ: stand van zaken  
 

De nota door PMV (opgesteld i.s.m. ILVO en VLIZ) ligt momenteel voor ter bespreking. Hierin nog 
slechts één locatie-optie, nl. een nieuwbouw op de terreinen van ILVO in de Ankerstraat. Wel worden 
twee versies gesuggereerd: (1) VLIZ gebouw met 2 bouwlagen voor ILVO of (2) een volle nieuwbouw 
incl. nieuw gebouw voor ILVO. Optie (1) kost 9,8 miljoen euro voor VLIZ en 2 miljoen euro voor ILVO-
gebouw. Dit bedrag staat niet in de begroting 2017. Maar er wordt gehoopt op een snelle beslissing, 
zodat het in de begroting van 2018 kan komen. Dit dossier zorgt wel voor spanning tussen 
beleidsdomeinen en partijen. Minister Muyters (EWI) ziet dit dossier alvast graag verschuiven naar 
volgende regering, maar dan komt dit in conflict met beloftes die zijn gemaakt naar de Vlaamse 
Visveiling. Op 28.09.2015 ging de eerste steenlegging door van de nieuwe vismijn (pakhuizen voor 
reders), met persvoorstelling in de VLIZ-gebouwen en Bart Tommelein heeft met enkel fractieleiders 
een brief gestuurd om de Vlaamse regering aan te manen tot spoed (vb.: www.hln.be/regio/nieuws-
uit-oostende/bouw-pakhuizen-van-start-a2471422). Wordt vervolgd… 

6. Infrastructuur en monitoring  
 
a. Vaarschema Simon Stevin  

 
Andre Cattrijsse geeft een overzicht van de aanvragen-gebruik scheepstijd in 2014-2015-2016. De 
scheepstijd ligt in 2015 lichtjes lager dan in 2014, maar is voor 2016 terug even groot als in 2014. Het 
voorlopige planningsschema toont hoe de aanvragen 2016 zich spreiden in de tijd. Veel teams 
verkiezen mee te gaan met de monitoringsronde op het BNZ (steeds druk bezet/overbezet). In 
sommige perioden zijn er echter geen aanvragen voor meerdaagse tochten (oktober, december). 
Wel was er een vraag naar een extra lange tocht door de groep van Tine Missiaen (5 dagen 
continuvaart) die door de WetCom wordt goedgekeurd.  

Jan Mees attendeert op de ter vergadering uitgedeelde halfjaarrapportering, waarin ook de 
beschikbaarheidsplanning 2016 (zie voorlaatste blz.: om de 14 dagen 3 continue dagen op zee, niet in 
juli en augustus) staat. Deze wordt tot 1.5 jaar van voordien vastgelegd door VLOOT en elke 6 maand 
kortgesloten tussen VLIZ en VLOOT. Voor elke afwijking moet extra worden betaald en dit moet 
daarom door de WetCom goedgekeurd worden (cf. vraag hierboven). De WetCom stelt deze manier 
van werken in vraag: de meerdaagse beschikbaarheid wordt eenzijdig vastgelegd zonder afstemming 
over wetenschappelijk nut en weinig flexibiliteit nadien.  

Gert Verreet: Vanuit EWI kan worden aangedrongen dat de infrastructuur wetenschappelijk optimaal 
moet kunnen worden ingezet, hoe ver op voorhand en welke flexibiliteit nodig is. Anderzijds is het 
nodig om vroeger in te plannen (vb. 1 jaar voordien) als het schip moet worden ingezet voor 
evenementen. Dit om mogelijke wrijvingen, zoals recentelijk n.a.v. Open Havendag en Dag van de 
Wetenschap, te vermijden. Ook is het nodig dat de gespecialiseerde werkgroep werk maakt van 
prioriteitscriteria voor het gebruik van scheepstijd van RV Simon Stevin. Zeker nu het lot van RV 
Belgica onzeker is en de vraag naar scheepstijd mogelijk terug zal stijgen. 

Actiepunt (WetCom): Opstellen van een nota om de interdepartementale dialoog over inzet 
(prioriteiten) RV Simon Stevin op te starten.  

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oostende/bouw-pakhuizen-van-start-a2471422
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oostende/bouw-pakhuizen-van-start-a2471422


Actiepunt (VLIZ): Het vroeg genoeg inplannen van educatieve vaarten en evenementen met RV 
Simon Stevin. 

Actiepunt (WetCom): opstarten werkgroep voor opstellen van prioriteitscriteria scheepstijd 

 

b. Investeringen staalname-apparatuur & Marien Station Oostende 

Vibrocorer (in de vorige ronde goedgekeurd, op advies van David Van Rooij) werd aangekocht en 
uitgetest. Het blijkt echter niet te werken in zandige sedimenten en is teruggestuurd naar de 
leverancier. Het instrument vereist heel wat plaats op het achterdek en specifieke logistieke inzet. 
Daarom zal het apparaat in de toekomst jaarlijks één week ingepland worden om ingezet te worden. 
Geïnteresseerde gebruikers kunnen dan voor die week een aanvraag indienen. Dit boekingssysteem 
zal ook worden toegepast voor de ROV Genesis (jaarlijks één week).  

Uit de vorige call werd ook de aanvraag goedgekeurd voor het plaatsen van zeewatertanks in MSO 
voor experimenteel werk (aanvraag Annemie Decostere – UGent). De oorspronkelijke opstelling 
bleek in de praktijk drie keer zo duur en de offerte moest worden heruitgeschreven. Na het 
verkleinen van de opstelling en met hulp van het EMBRC-project is de installatie nu gebruiksklaar. Ze 
werd deze week voor het eerst in gebruik genomen voor de studie van het voorkomen van zweren bij 
platvissen (levende schar).  

c. Oproep aankoop apparatuur 2015  

Andre Cattrijsse geeft een overzicht van de 5 inzendingen op de nieuwe oproep (zie ook Bijlage 3).  

De WetCom keurt de aankoop goed van (1) de opstelling voor verzuringsexperimenten wieren, (2) de 
parametrische echosounder en (3) het meetsysteem voor eolisch zandtransport. Samen vallen ze 
binnen het beschikbare budget.  

De aanvraag voor de Fish Finding Sonar (ILVO) is terug niet goedgekeurd, omdat de vraag blijft 
bestaan over de bruikbaarheid ervan in relatief ondiep en troebel water zoals BNZ. Het in-situ 
uittesten ervan (zoals advies van WetCom 2014) liep vertraging op, omwille van het herhaaldelijk niet 
komen opdagen van het bedrijf voor demonstratie aan boord van RV Simon Stevin. Nu is er opnieuw 
een afspraak met hen en de betrokken wetenschappers gemaakt voor begin oktober. Ondertussen is 
er ook een andere speler op de markt die beweert hetzelfde te kunnen. Dit wordt verder onderzocht.  

De aanvraag voor een AUV (VITO) werd 2 maanden na het verstrijken van de gestelde deadline 
ingediend en werd daarom niet in beschouwing genomen.  

De WetCom wil de minimum en maximum bedragen voor de aanvragen open blijven houden. Dit laat 
het vrije denken en flexibiliteit toe. Maar het is wel belangrijk dat de aanvragen aan de gestelde 
criteria blijven voldoen, waaronder: geen consumables, bijdragen tot werking van MSO/RV Simon 
Stevin, nog niet aanwezig in Vlaanderen en/of door meerdere gebruikers ondersteund.  

7. Filantropie en ledenwerking VLIZ  

Na de lancering van het strandobservatienetwerk (SeaWatch-B) en omwille van de bijdrage en flyer 
in De Grote Rede 40 kregen we heel wat respons op de filantropiewerking: nu 11.000 euro op een 



afzonderlijke, transparante filantropierekening en een 100-tal nieuwe leden bij. Ook in het volgende 
nummer van De Grote Rede komt een bijdrage en zal de folder toegevoegd worden. Nu staat het 
VLIZ als goede doel ook in een gids die bij notarissen ligt over welke goede doelen te steunen in een 
testament: ‘De Gids voor Giften & Legaten 2015’. In de nabije toekomst zal de mogelijkheid 
uitgebouwd worden voor crowd funding van specifieke projecten (vb. zenders, WoRMS-beurs, 
Noord-Zuid beurzen, PhD beurzen, publicaties …).  

Beslissen welke specifieke projecten met deze budgetten kunnen worden goedgekeurd en opgestart, 
is een taak voor de WetCom (zie nota vorige vergadering). Dit wordt voorzien in de komende 
maanden als het bedrag zoals verwacht nog wat groter wordt. Gert Verreet wijst er op dat dit bedrag 
niet al te lang kan opgespaard worden. Het VLIZ mag immers geen grotere bedragen overgedragen 
van het ene naar het volgende boekjaar en de filantropierekening valt binnen dezelfde limiet. Dit zal 
een probleem zijn als er plots een groot legaat zou komen (vb. om jaarlijks prijs te organiseren met 
opbrengst van dit fonds). Maar hiervoor bestaan er oplossingen bij vb. FWO-Vlaanderen of 
Boudewijnstichting.  

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

Gezien dit steeds terugkerende agendapunt, stelt de WetCom voor de gedetailleerde informatie 
vanaf de volgende vergadering op te nemen in de Informatieve bijlagen onder de hoofding 
‘rapportage internationale verenigingen’. Dan kunnen op de vergadering enkele van de punten 
uitgelicht worden en kan er over alle andere zaken vragen gesteld worden.  

Actiepunt (VLIZ): Rapportage internationale organisaties toevoegen in de Informatieve bijlagen ter 
voorbereiding van de WetCom 

JPI Oceans: Gert Verreet licht toe wat er ondertussen op de internationale agenda is goedgekeurd 
rond JPI’s in het algemeen, JPI Ocean in het bijzonder en andere potentiele financieringsbronnen (zie 
presentatie in Bijlage 4):  

- JPI’s: Nationale onderzoeksinspanningen op elkaar afstemmen, waardoor de mogelijkheden 
worden opgeschaald. Institutioneel werd een structuur uitgewerkt waar lidstaten aan 
kunnen bijdragen. Ondertussen pilot acties rond (1) deep sea resources, (2) munitie op zee, 
(3) Coastal and Maritime Planning and Management, (4) Good Environmental Status i.f.v. de 
Kaderrichtlijn Water en (5) microplastics (waarbinnen nu 4 projecten werden goedgekeurd).  

- Ook BONUS (art. 184 programma) kan een mogelijkheid zijn voor oceaanonderzoek. In deze 
formule legt de EU geld, afkomstig uit de Horizon 2020-pot, samen met wat de lidstaten aan 
financiering bijeen kunnen brengen. Federaal wetenschapsbeleid België besliste hier niet aan 
deel te nemen. Vlaanderen is in discussie of zij deze rol wel of niet willen opnemen.  

- Ook is er het ERANET-cofund “Marine Technology and Sensor development”. Maar hier komt 
vanuit België/Vlaanderen geen verdere insteek.  

Jan Mees merkt op dat de JPI-mechanisme wel lijkt te werken voor het financieren van Vlaams 
onderzoek, cf. succesvolle call rond microplastics waarbij een Vlaams instituut betrokken is in 3 van 
de 4 projecten en waarbij de Universiteit van Luik betrokken is als geassocieerde partner in het 
vierde project en ook voor munitie op zee zal wel interesse in Vlaanderen bestaan. BONUS in de 
Baltic draait goed met 100 miljoen euro uit lidstaten en een bijkomende 100 miljoen euro uit Horizon 
2020. Hij doet een warme oproep in naam van de Vlaamse/Belgische mariene 



onderzoeksgemeenschap om het Federaal beleid te doen deelnemen aan dit programma. Uiterlijk 
midden oktober moeten de lidstaten hun commitment duidelijk maken. Door de troebelingen binnen 
BELSPO zou dit een gemiste kans zijn en mist België/Vlaanderen de boot voor vele jaren! Binnen EWI 
is er slechts een (kleinere) budgetlijn waar deze dossiers kunnen aangekoppeld worden. Vanuit de 
WetCom VLIZ willen we graag hierop aandringen.  

Actiepunt: Directeur VLIZ en indien nodig voorzitter WetCom (Colin Janssen) zal in naam van de 
WetCom in sterke bewoordingen een brief sturen of indien mogelijk afspraak maken met Federaal 
minister én Vlaams minister om het belang van deelname België/Vlaanderen aan BONUS duidelijk te 
maken.  

ERA-Marine Biotech: Fien De Raedemaecker licht toe (vertrouwelijk tot officiële publicatie eind 
oktober) dat er ondertussen 4 projecten werden geselecteerd en gefinancierd kunnen worden met 
de beschikbare 8 miljoen euro. Er werden nog 6 andere projecten geselecteerd, maar door een 
tekort in budgetten kunnen deze niet van start gaan. In 2 projecten is een Vlaamse partner 
betrokken. Zie www.marinebiotech.eu: volgende call wordt gelanceerd in oktober i.s.m. ERAnet 
Industrial Biotechnology. In december 2015 ook individuele call (thema: biodiscovery). In 2016 volgt 
dan nog een derde laatste call.    

IOC: Jan Mees geeft aan dat er weinig actie is. Mogelijk kan via de RV Mtafiti bijgedragen worden aan 
de Second Indian Ocean Expedition. VLIZ stelde voor om een insteek te doen door Vlaamse mariene 
wetenschappers mee aan boord te nemen of andere bijdrage vanuit Vlaanderen. Maar in Kenia blijkt 
het organisatorisch zeer moeilijk om het schip operationeel te krijgen en houden. Men is bezig met 
het opstellen van een science plan. Men zoekt ook een nieuwe directeur voor KMFRI.  

Gert Verreet vult aan dat de VLIZ WetCom een insteek deed naar het IOC-World Ocean Science 
Report. We willen dit graag gebruiken om VLIZ/Vlaanderen te benchmarken met andere 
instituten/landen.  

POGO: Jan Mees licht toe dat POGO, het netwerk van mariene onderzoeksinstellingen wereldwijd, 
een nieuwe strategie heeft gelanceerd ter voorbereiding van hun meeting in Japan. Hiermee 
herbevestigen ze hun engagement voor het beter observeren van de oceaan en lijnen ze hun rol af 
tegenover IOC. Ze willen vooral inzetten op research driven observaties.  

Actiepunt: Jan Mees bezorgt de nieuwe strategie van POGO aan de WetCom vanaf het vrijgegeven 
wordt.  

EMB: Publiceerde de position paper “Delving Deeper”. Vanaf 2 oktober zal de (licht) verbeterde 
versie online beschikbaar zijn (www.marineboard.eu) en vanaf 8 oktober beschikbaar in gedrukte 
vorm. Er is een werkgroep rond Marine Training (met o.a. Magda Vincx) die in afrondingsfase zit, 
waarvan de publicatie wordt voorzien voor december-januari. Ook de werkgroep rond Ecosystem 
Value zit in de eindfase (publicatie voorzien voor december-januari). Er werd een nieuwe werkgroep 
opgestart rond Citizen Science (burgerwetenschap). Experten kunnen nog worden voorgedragen 
vanuit de WetCom. Het VLIZ heeft Jan Seys gevraagd deel te nemen. Het reeds vermelde 5de EMB-
forum ‘Ocean Climate Nexus’ wordt georganiseerd in het Europees Parlement.  

http://www.marinebiotech.eu/
http://www.marineboard.eu/


Actiepunt (VLIZ): De consensus statement rond klimaat en de oceaan dat wordt meegenomen naar 
COP21 in Parijs vanuit de 5de EMB-forum ‘Ocean Climate Nexus’ zal via de WetCom aan iedereen 
worden bezorgd.  

9. Consultaties: deelname aan ‘Consultation on International Ocean Governance’ DG MARE  

Uiteindelijke advies zoals ingediend bij EC op consultatie on International Ocean Governance wordt 
als Bijlage 5 toegevoegd aan het verslag. 

10. Clusterbeleid: Blauwe Cluster  

De “competitiviteitnota Blauwe cluster” die opgesteld werd door Flanders’ Maritime Cluster met de 
medewerking van het VLIZ, werd afgedrukt en ter vergadering uitgedeeld aan de aanwezigen. Deze 
wordt door Jan Mees en DEME overhandigd aan Min. Muyters als antwoord op zijn clusterbeleid dat 
voor de zomer werd aangekondigd. Dit beleid houdt in dat bepaalde sectoren aangemoedigd  
kunnen worden m.b.v. O&O budgetten om competitiever te worden. Muyters heeft het FMC en VLIZ 
uitgenodigd om een nota op te stellen rond Blauwe Groei, gezien de potenties in Vlaanderen. Het 
clusterbeleid is er vooral voor en door de industrie. De rol van kennisinstellingen is momenteel nog 
niet duidelijk, maar een sterke rol wordt bepleit in de nota.  

Gert Verreet vult aan dat de modaliteiten van de call nog zullen worden aangekondigd, maar dat al in 
juni duidelijk was dat er tweesporenbeleid zou worden gevolgd met (1) grote sleutelsectoren (Food? 
Chemie? Health?) en kleinere clusters. Vermoedelijk zal blauwe groei eerder een kleine cluster 
worden. Dit beleid draait rond vraagstukken over de identificatie van concrete waardeketens door 
het Vlaamse bedrijfsleven en vereist grote bijdragen vanuit de sector zelf. 

11. Samenwerking met Quebec  

Deze samenwerkingsovereenkomst tussen het VLIZ en UQAR-ISMER uit Canada werd op 23.09.2015 
in aanwezigheid van de gouverneur van West-Vlaanderen ondertekend in het stadhuis van Gent. 
Wegens de grote overeenkomsten tussen Vlaanderen en Quebec – beide werken in een federale 
omgeving, hebben open source mentaliteit en  grote interesse in mariene en maritieme 
wetenschappen (vnl. in mariene-maritieme rechtsgeleerdheid, mariene-maritieme economie) –  is er 
een grote animo tot samenwerking. Aan Canadese kant zijn middelen beschikbaar voor Trans-
Atlantische samenwerking. Vanuit Vlaanderen is geen gelijkaardige financiering mogelijk, maar die is 
er wel binnen Horizon 2020. Oproep naar leden van de WetCom om uit te kijken naar 
opportuniteiten voor samenwerking, bekijk hun website: www.ismer.ca. In oktober komt de 
directrice van ISMER naar VLIZ op bezoek. De leden van de WetCom worden uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn voor een eerste aftoetsen naar samenwerken of indien gehinderd mogelijke 
voorstellen voor samenwerken te bezorgen aan Jan Mees. Er wordt in de komende maanden een 
tegenbezoek gepland. 

Actiepunt: De leden van de WetCom worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het bezoek van ISMER 
of indien gehinderd mogelijke voorstellen voor samenwerken te bezorgen aan Jan Mees. 

12. Varia 

http://www.ismer.ca/


Jan Mees meldt dat de Provincie West-Vlaanderen een samenwerking heeft met de provincie 
Zhejiang in China. De gouverneur vraagt input voor het uitwerken van concrete plannen. Deze 
provincie herbergt de Ninbgo universiteit (http://iso.nbu.edu.cn) met een mariene faculteit en 
verschillende mariene scholen. Een delegatie bezoekt binnenkort België en het VLIZ. Als er WetCom-
leden zijn met interesse voor samenwerking zijn deze welkom.  

We nemen afscheid van Jurgen Tack (nu administrateur-generaal INBO) die jarenlang lid was van 
onze WetCom. Hij wordt vanaf 1 november 2015 de secretaris-generaal van FWO-Vlaanderen. 
Maurice Hoffman wordt voorgesteld als administrateur-generaal-ad-interim van INBO en zal Jurgen 
Tack zolang vervangen als lid van de WetCom. We wensen Jurgen veel succes toe in zijn nieuwe 
functie! 

In de marge van dit nieuws uit Jan Mees, in naam van de gehele Vlaamse mariene onderzoekswereld, 
zijn bezorgdheid over de hervormingen in de financieringsmethodes die in de nabije toekomst door 
FWO-Vlaanderen zullen worden toegepast (geen “dedicated” mariene onderzoeksfinanciering), 
alsook het feit dat Vlaamse onderzoeksinstellingen geen aanspraak kunnen maken op financiering 
(enkel voor universiteiten).  

Volgende vergadering WetCom: 11 december 2015 (14:00) in Gent.  

 

http://iso.nbu.edu.cn/

