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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Vrijdag, 17 maart 2017, 14.00 uur  

‘t Pand, Gent 
 
 
Aanwezig: Colin Janssen, Marleen De Troch, Jaak Monbaliu, Marnix Pieters, Hans Polet, Steven 
Vinckier, Gudrun De Boeck, Jan Mees, Tina Mertens, Jan Seys 
 
Verontschuldigd: Ronny Blust, Roger Dijkmans, Marc Kochzius, Gilbert Van Stappen, Bart Deronde, 
Bart Sonck, Stijn Temmerman, Peter Troch, Karolien Van Puyvelde, Nancy Fockedey, Gert Verreet  
 
Verslaggever: Jan Seys 
 
 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. Er zijn geen 
bijkomende agendapunten. 
 
 

2. Verslag vergadering kerngroep van 9 december 2016: goedkeuring en overlopen 
actiepunten (Bijlage 1) 
 
Zie nota in bijlage. Het verslag wordt goedgekeurd. De actiepunten komen terug in de 
agenda. 
 
 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  (Bijlage 2) 
 
Jan Mees licht toe en geeft, voor wat door VLIZ ge(co)organiseerde evenementen betreft, 
extra duiding bij de VLIZ Marine Science Day 2017, WereldOceaanDag op 8 juni 2017, de 
op 23 juni 2017 geplande tweede Ledendag, ‘Vissen in het Verleden’ op 17 november 
2017, de Marine-Science-Meets-Maritime-Industry studiedag in mei 2017 en het door VLIZ 
te organiseren European Marine Biology Symposium (EMBS) in september 2018 te 
Oostende. Jan Mees nodigt geïnteresseerden uit om mee te helpen nadenken over de 
organisatie van EMBS 2018.  
Ook het faciliteren van evenementen en vergaderingen van derden is iets wat het VLIZ 
blijft behartigen, en ook zal blijven doen in zijn nieuwbouw vanaf 2020. Zo helpt het VLIZ 
Oostende zijn reputatie behouden van ontmoetingsplaats voor mariene wetenschappen. 
Belangrijke subsidies vanuit ESFRI (LifeWatch, ICOS) worden bestendigd. De biologische 
component van EMODnet is naar de volgende fase getild. De coördinatie hiervan blijft, 
minstens de volgende drie jaar, bij het VLIZ.  
Naar producten toe is het project HISGIS Kust geüpdated en verder aangevuld. De VLIZ 
Communication Award 2016 heeft geleid tot een prachtig animatiefilmpje over paling. 
Ook de perswerking wordt overlopen, met o.a. een actie rond de betekenis van Aristoteles 
voor de zeewetenschappen eind december 2016. 
Voor wat betreft onderzoeksinfrastructuur, valt te melden dat de RV Simon Stevin een 
succesvolle droogdokperiode achter de rug heeft, en de multi-beam is geüpgraded.  
Bij projecten in aanvraag verwacht het VLIZ binnenkort een beslissing over de ‘Blue 
Accelerator’, het onshore testplatform dat VLIZ met sensoren wil uitrusten en ter 
beschikking stellen van de kennisinstellingen. Indien goedgekeurd zullen op dit platform 
standaard abiotische metingen door het VLIZ worden uitgevoerd, naast gebruik door 
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wetenschappers van andere instellingen. Het nagestreefde gebruiksmodel is dat van de RV 
Simon Stevin.  
 
 

4. Toelichting nieuw convenant VLIZ 2017-2021 (Bijlage 3) 
 
Sinds 1/1/2017 loopt het nieuwe convenant tussen VLIZ en het Vlaamse Gewest. Daarin 
kreeg het VLIZ een onderzoeksmandaat toegewezen alsook een mandaat voor 
beleidsondersteuning t.a.v. economische activiteiten op zee. Jan Mees licht dit vijf jaar 
geldende convenant toe, met bijzondere aandacht voor de ingebouwde garanties naar het 
behoud en de versterking van het marien-wetenschappelijk landschap toe. 
 
 
 

5. Procesnota VLIZ onderzoeksagenda (Bijlage 4) 
 
Jan Mees licht toe en belooft de nodige voorzichtigheid in het eerste jaar van het nieuwe 
convenant teneinde het bestaande draagvlak te behouden. VLIZ is momenteel volop aan 
het recruteren om acht nieuwe jobs te kunnen invullen. VLIZ heeft ook een procesnota 
uitgewerkt hoe het zijn onderzoeksagenda wenst vorm te geven. De nota omschrijft de 
basisprincipes en criteria die VLIZ zal hanteren. De zes grote onderzoeksgebieden worden 
toegelicht, alsook het proces om tot een finale onderzoeksagenda te komen. Jan Mees 
geeft voorbeelden van nieuwe ‘emerging’ topics (bv. International Quiet Ocean 
Experiment) waarin het VLIZ een coördinerende en stuwende startersrol kan vervullen. 
Tina Mertens vult aan dat VLIZ vandaag reeds bij niet-mariene groepen exploreert of daar 
een ‘marinering’ mogelijk is, om zo een verbreding van het landschap te beogen. Ook 
concrete samenwerking met IMEC, VIB en VITO wordt nagestreefd. Hieronder kunnen 
bijvoorbeeld de compilatie en verwerking van satellietdata een plaats krijgen. Colin 
Janssen wijst tevens op de verantwoordelijkheid van de leden van de Wetenschappelijke 
Commissie om de instellingen waarvoor ze staan, te informeren en deelgenoot te maken. 
Op langere termijn wil het VLIZ uitgroeien tot een Strategisch Onderzoeks Centrum (SOC) 
voor de mariene wetenschappen dat middelen kan ter beschikking stellen van de 
betrokkenen. 
Binnen het proces-traject naar de onderzoeksagenda toe, wordt gestreefd naar een 
Strategisch Plan (2017-2021), een Operationeel Plan (2017-2021) en een Werkplan. De 
evaluatie gebeurt jaarlijks door de Wetenschappelijke Kerngroep op basis van het 
Jaarverslag; in 2021 volgt een grondige evaluatie door EWI. Er wordt gedacht aan de opzet 
van een autonome ‘Internationale Strategische Adviesraad’ – ‘International Strategic 
Advisory Committee’ (ISAC) die instaat voor de begeleiding en opvolging van de ‘VLIZ 
Onderzoeksagenda’ en met daarin onder andere minstens 3 onafhankelijke externe leden. 
Ook de rol van de Wetenschappelijke Commissie en de nieuwe VLIZ-afdeling Onderzoek (in 
oprichting) wordt geduid.  
Marleen De Troch vraagt hoe ideeën uit de Kerngroep hun weg kunnen vinden naar de 
Onderzoeksagenda. Colin Janssen antwoordt dat eerst de nieuwe afdeling Onderzoek zal 
worden geïnstalleerd en hen de eerste draft van onderzoeksagenda zal worden 
voorgelegd. Een verder verwerkte versie zal vervolgens ter becommentariëring worden 
voorgelegd aan de Wetenschappelijke Commissie.  

 
 
Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd om 
commentaar te geven op de procesnota 
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6. Prioritisering vaartijd RV Simon Stevin (Bijlage 5) 
 
Colin Janssen leidt dit belangrijke agendapunt in, Tina Mertens geeft verdere duiding. In 
samenspraak met de Wetenschappelijke Kerngroep werd een toetsingskader uitgewerkt 
voor scheepstijd met de RV Simon Stevin. De nota is gefinaliseerd in juni 2016. Via recent 
contact met VLAIO i.k.v. de projectaanvraag Blue Accelerator kwamen vragen naar boven 
m.b.t. staatsteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. VLAIO vraagt aan deelnemers 
van VLAIO-projecten om aan te tonen dat hun organisatie voldoet aan de criteria van een 
onderzoeksinstelling conform de Europese Kaderregeling betreffende staatssteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01). Enkel instellingen die voldoen aan 
deze criteria kunnen aanspraak maken op 100% steunpercentage. Artikels 19 en 20 van de 
kaderregeling beschrijven de criteria. Daarin staat dat primaire activiteiten van 
onderzoeksorganisaties en onderzoeksinfrastructuren o.a. omvatten: “brede verspreiding 
van onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis, via 
bijvoorbeeld onderwijs, open access-databases, open access-publicaties of open source-
software”. Voor het niet-discrimineren wordt tevens verwezen naar het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (2012/C 326/01). Door bepaalde onderzoeksgroepen te laten betalen voor 
scheepstijd en anderen niet, plus voor een bepaald contingent aan vaardagen gratis 
monitoring (geen onderzoeksfinaliteit) toe te laten, doet het VLIZ hier mogelijks inbreuk 
aan beide regelgevingen. 
Het VLIZ wenst zijn activiteiten te laten onderzoeken door een onafhankelijk juridisch 
expert en zal hiervoor een bestek op de markt brengen i.s.m. het Departement EWI. Hierin 
zullen enkele casestudies bestudeerd worden zoals het gebruik van onderzoeks-
infrastructuur door derden en de samenwerking met industrie. Bijkomende suggesties 
naar specifieke te behandelen cases zijn welkom bij Tina Mertens. 
Intussen adviseert Jan Mees om in afwachting de Raad van Bestuur te vragen de regeling 
rond de prioritisering van vaartijd aan boord van de RV Simon Stevin off-line te zetten en 
voorlopig op te schorten.  
 
Actiepunt: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd om input 
(e.g. concrete casestudies) te geven voor het bestek 
 
Beslissing: de regeling ter prioritisering van vaartijd aan boord van de RV Simon Stevin 
wordt in afwachting van een meer definitieve beslissing volgend uit het juridisch advies, 
tijdelijk opgeschort en off-line geplaatst 
 
 

7. Filantropiebegroting 2017 (Bijlage 6) 
 
Jan Mees meldt dat de inkomsten in 2017 voor filantropie zijn opgelopen tot 48.000 EUR. 
Een verstandige besteding met de Wetenschappelijke Commissie als waakhond, wordt 
steeds belangrijker. Tina Mertens licht verder toe. Er wordt een overzicht gegeven van de 
filantropiebegroting 2016 en de verwachte inkomsten en uitgaven voor het werkjaar 2017. 
Met het saldo van voorgaande jaren zal in 2017 voornamelijk ingezet worden op de 
financiering van 4 Brilliant Marine Research Ideas en de uitreiking van vijf reisbeurzen aan 
buitenlandse studenten (2 reisbeurzen voor studenten uit Kenia en 3 reisbeurzen voor 
studenten uit Zuid-Amerika (via ‘La Comisión Permanente del Pacífico Sur’ (CPPS)). Extra 
inkomsten worden verwacht vanuit de nieuw opgezette gadgetlijn van het VLIZ. 
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De benaming van de budgetlijn ‘Fonds Wetenschappelijk Onderzoek’ wordt veranderd 
naar ‘Fonds Marien Onderzoek’, dit om verwarring met het FWO uit te sluiten. 
 
Beslissing: de leden van de wetenschappelijke kerngroep keuren de filantropiebegroting 
2017 goed 
 
Beslissing: De benaming van de budgetlijn ‘Fonds Wetenschappelijk Onderzoek’ wordt 
veranderd naar ‘Fonds Marien Onderzoek’, dit om verwarring met het FWO uit te 
sluiten. 
 
 

8. Formele erkenning van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit  
 
Jan Mees licht toe. Begin januari schreef de VCWI (het Vlaams Centrum voor 
Wetenschappelijke Integriteit) het VLIZ aan om zijn diensten aan te bieden. Enerzijds kan 
het VCWI een tweede advies uitbrengen over concrete klachtendossiers inzake 
wetenschappelijke integriteit, die al door de commissie wetenschappelijke integriteit van 
een onderzoeksinstelling zijn behandeld. Anderzijds kan het algemene adviezen 
uitbrengen en het bewustzijn rond deze kwesties verhogen. Het VCWI organiseert jaarlijks 
een ontmoetingsdag voor al wie in Vlaanderen professioneel bij wetenschappelijke 
integriteit is betrokken. De vijf universiteiten, de twee academiën, het FWO, de vijf SOC's, 
binnenkort de vijf wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse overheid en het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde erkennen de VCWI. Alle info over de VCWI staat op de 
website www.vcwi.be. 
 
Beslissing: de leden van de wetenschappelijke kerngroep gaan akkoord met de formele 
erkenning van de VCWI door het VLIZ om in de toekomst beroep te doen op hun 
diensten 
 
 

9. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, EMODnet, Marine 
Biotechnology ERA-NET (Bijlage 7) 
 
Sinds kort worden de internationale verplichtingen van het VLIZ apart gerapporteerd. VLIZ 
maakte een nota op met de stand van zaken voor de activiteiten IOC-IODE, POGO, EMB, JPI 
Oceans, EMODNet en Marine Biotechnology ERA-NET. Jan Mees licht enkele zaken toe. Zo 
vermeldt hij een mogelijke actielijn bij JPI-Ocean rond historische munitiestortplaatsen. 
Indien interesse of vragen, kan het VLIZ deze op de agenda helpen plaatsen. Ook wordt 
melding gemaakt van een nakende belangrijke conferentie rond de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties, met aandacht voor de oceaan. Daarnaast 
wordt ook duiding gegeven bij een ‘Science Policy Brief’ van de European Marine Board 
over klimaatsverandering en zeespiegelstijging, een nakende EMB-publicatie rond de 
‘decommissioning’ van afgeschreven offshore structuren en een bezoek van een Chinese 
delegatie samen met de Europese Commissie op de VLIZ Marine Science Day 2017. 
 
 

10.     Varia 
 
De datum van de open wetenschappelijke commissie (29 juni) past vele leden van de 
kerngroep niet. De leden worden bevraagd om geschikte data door te geven voorafgaand 
aan 29 juni.  
 

http://www.vcwi.be/
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Actiepunt: gelieve via http://doodle.com/poll/gaka3vu67fpdur42 beschikbaarheid voor 
vergadering Open Wetenschappelijke Commissie kenbaar te maken. 

http://doodle.com/poll/gaka3vu67fpdur42

