
Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Donderdag, 17 maart 2016, 14.00 uur  
Gent, Plateaustraat 22 

 
 
Aanwezig: Janssen Colin (voorzitter), Artois Tom, Blust Ronny, Dijkmans Roger, Pieters Marnix, Polet Hans, Mees 

Jan, Mertens Tina, Seys Jan, Verreet Gert 
 
Verontschuldigd: Chen Margaret, Hoffmann Maurice, Kochzius Marc, Meire Patrick, Monballiu Jaak, Mostaert 

Frank, Van Stappen Gilbert, Vinckier Steven, Volckaert Filip, Coscia Ilaria, De Boeck Gudrun, Deronde Bart, 
Steinen Eric, Sonck Bart, Toorman Erik, Troch Peter, Van Rooij David, Van Steertegem Marleen 
 
Bijlagen 

Beschikbaar via: http://www.vliz.be/docmanager/  
Login: wetcom@vliz.be ; Paswoord: VLIZ-wetenschappelijke-commissie 
 
Verslaggever: Jan Seys 
 
Verslag: 
 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

 

De voorzitter heet de vergadering welkom. De agenda wordt goedgekeurd, zonder bijkomende punten. 

 

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 11 december 2015: goedkeuring en overlopen 

actiepunten (Bijlage 1) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd, mits een kleine aanpassing geopperd door Gert Verreet op agendapunt 

9: “maar” weglaten. Herformulering: Dit moet via een wetgevende instrument in het parlement behandeld 

worden om het dossier op te starten. 

 

 

3. Uitbreiding Wetenschappelijke Kerngroep 

 

 

De voorzitter benadrukt het belang van deze commissie en uit zijn wens om bij elke vergadering 

minstens van elke grotere instelling een vertegenwoordiging te kunnen noteren. De vertegenwoordiging 

van universiteiten (één of twee vertegenwoordigers) in de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ 

houdt rekening met de grootte van de universiteit en van het aantal mariene onderzoeksgroepen dat er 

actief is. Deze grootte wordt bepaald volgens strikt geldende definities rond wat een Mariene 

Onderzoeksgroep (MOG) is en in overeenstemming met het actieve personeelsbestand. Daar de Vrije 

Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen qua grootte vergelijkbaar zijn met KU Leuven (die reeds 

twee vertegenwoordigers afvaardigt) wordt er geoordeeld dat beide aanspraak kunnen maken op twee 

vertegenwoordigers.  

 

BESLISSING: voor de VUB zullen Margaret Chen en Marc Kochzius optreden als leden en worden nog 

plaatsvervangers aangeduid. De Universiteit Antwerpen past haar samenstelling als volgt aan: Patrick 

Meire en Ronny Blust worden effectief lid. Stijn Temmerman en Gudrun De Boeck worden 

plaatsvervangers.  

 

 

 

4. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  (Bijlage 2) 
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Jan Mees licht toe en maakt een connotatie rond de confidentialiteit van bepaalde documenten. Enkele 

specifieke voorbije en toekomstige activiteiten worden wat dieper besproken, zoals de VLIZ Marine 

Science Day (12 februari 2016), de Wereldoceaandag (10 juni 2016) en de eerste VLIZ Ledendag (24 juni 

2016). Naar projecten toe wordt de CSA Oceans II toegelicht, evenals het ERA-net Mariene Biotechnologie 

waarvoor tien projecten met Vlaamse deelname zijn gehonoreerd. Jan Mees vermeldt ook het aanbod van 

Ecomare om de mariene encyclopedie ‘De Vleet’ naar VLIZ over te hevelen, iets waar het VLIZ met graagte 

op ingaat. Wat betreft publicaties wordt De Grote Rede vermeld, alsook de nieuwe versie van de naar 

professionals gerichte Vis- en zeevruchtengids. Ook te berde gebracht is een workshop die in april 

doorgaat in Mombasa (Kenia) en opleiding verschaft om aan boord van de RV Mtafiti multidisciplinaire 

expedities in Oost-Afrika mogelijk te maken. Jan Mees licht ook de vorderingen toe in de inrichting van 

het Marien Station Oostende en de bouw van vogelkooien op de gronden van het Vogelopvangcentrum 

Oostende. 

 

 

 

5. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

 

Jan Mees licht de stand van zaken toe van het huisvestingsdossier van het VLIZ. Er werd een nota 

gefinaliseerd door de Participatie Maatschappij Vlaanderen die de piste voor een nieuwbouw op de site 

van en samen met ILVO schetst. Deze mature nota werd positief onthaald door de betrokken kabinetten 

en zal verder worden geactualiseerd. Een volgende stap is om het dossier te agenderen en goed te keuren 

op de Vlaamse Regering. Als alles naar wens verloopt, kan een verhuis mogelijk worden tegen 2020. Gert 

Verreet oppert de wens vanuit EWI om ook stappen te zetten naar een extra meerwaardecreatie t.h.v. het 

Marien Station Oostende. De kansen naar toekomstige studentenstages en publiekswerking op deze site 

worden beaamd door Jan Mees. Er wordt ook een oproep gedaan naar de Wetenschappelijke Kerngroep 

om ideeën te lanceren voor een Masterplan ter zake.  

 

BESLISSING: De Wetenschappelijke kerngroep levert extra ideeën aan voor een Masterplan ter verdere 

inrichting van het Marien Station Oostende. 

 

 

 

6. Zelfevaluatie (Bijlage 3)  

 

a. Ex Post luik ter informatie 

 

b. Ex Ante luik ter informatie 

 

c. Terugkoppeling strategische vergadering 17 februari 2016 

 

d. Verder verloop van de evaluatie van het VLIZ 

 

Jan Mees licht uitgebreid toe. Het VLIZ heeft het ex post luik (terugblik) van zijn zelfevaluatie afgerond 

en ingediend eind 2015. Hierbij zijn de prestaties van de voorbije vijf jaar en het beleidsplan 2012-2016 

doorgelicht. Dit document werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 16 december 2015. Het 

wordt aan de wetenschappelijke kerngroep ter kennisgeving meegedeeld, net als het ex ante luik.  

 

Jan Mees belicht de nieuwe strategische en operationele doelstellingen van het VLIZ, zoals vooropgesteld 

in het ex ante luik van de zelfevaluatie. In het ex ante luik (vooruitblik) heeft het VLIZ zich gebogen over 



zijn toekomst, meer bepaald hoe het zijn huidige taken en mandaten wenst aan te passen in het 

Convenant 2017-2021 met het Vlaamse Gewest. Dit luik werd eind februari 2016 ingediend bij EWI en 

werd voorafgaand bediscussieerd in een strategische vergadering op 17 februari 2016. Aan deze 

strategische vergadering namen alle leden van de Raad van Bestuur deel alsook drie afgevaardigden van 

de wetenschappelijke kerngroep (t.t.z. Marc Kochzius (VUB), Hans Polet (ILVO) en Gilbert Van Stappen 

(UGent)). Het finale ex ante luik wordt aan de wetenschappelijke kerngroep ter kennisgeving meegedeeld. 

Jan Mees geeft een terugkoppeling van de opmerkingen die gemaakt werden op de strategische 

vergadering. Hij schetst tevens het verder verloop van de evaluatie. De consultant die door EWI ter 

begeleiding van het evaluatieproces werd aangesteld (‘Dialogic Innovatie en Interactie’) heeft interviews 

uitgevoerd met 21 stakeholders, plant een terugkoppeling met 4 buitenlandse experten op 14 en 15 

april en voert een benchmarking met buitenlandse instellingen uit. Uiterlijk 31 mei 2016 moet de 

evaluatie afgerond zijn. 

 

 

 

7. Nota prioritering vaartijd (Bijlage 4) 

 

Jan Mees licht toe. Tijdens de laatste vergadering van de wetenschappelijke kerngroep van 11 december 

2015 werd een eerste draft van de nota m.b.t. prioritering van vaartijd met de RV Simon Stevin opgemaakt 

en besproken. Er kwamen heel wat reacties naar boven tijdens de vergadering. Het VLIZ heeft de leden 

van de wetenschappelijke kerngroep de tijd gegeven om terug te koppelen naar de achterban. Het 

resultaat wordt ter vergadering voorgelegd door Gert Verreet (EWI). Centraal hierbij staan 

prioriteitscriteria en vier prioriteitscategorieën: (1) Vlaams onderzoek; (2) Educatie; (3) 

Monitoringsopdrachten; (4) Andere.  Zowel de criteria als de gehanteerde categorieën hebben 

consequenties voor de kans op goedkeuring van de vraag naar scheepstijd, evenals naar prijszetting toe. 

Jan Mees vult aan dat het VLIZ niet marktverstorend mag werken, bijvoorbeeld door gunsttarieven in te 

voeren. Bilaterale afspraken tussen VLOOT en derden, zonder inbreng van VLIZ, verstoren dit 

mechanisme. Afspraken over procentuele verdelingen in scheepstijd tussen de vier hoger genoemde 

categorieën dienen jaar per jaar te worden vastgelegd. 

 

BESLISSING: Het document ‘Nota prioritering vaartijd RV Simon Stevin’ wordt goedgekeurd en voorgelegd 

aan de Raad van Bestuur.  

 

 

Daarnaast duidt Jan Mees de reële kosten van het vaarschema RV Simon Stevin in 2015, met een positieve 

overdracht van 220.000 EUR naar 2016. De vraag wordt gesteld of, met deze bijkomende informatie, het 

beschikbaarheidsschema RV Simon Stevin 2016 kan worden goedgekeurd. 

 

BESLISSING: Het beschikbaarheidsschema RV Simon Stevin 2016 wordt goedgekeurd door de kerngroep. 

 

 

 

8. Filantropie en ledenwerking VLIZ (Bijlage 5) 

 

a. Projectvoorstel Chili (herwerkte versie) 

b. Voorstel begroting 2016 

 

Tijdens de laatste vergadering van de wetenschappelijke kerngroep keurde de wetenschappelijke 

kerngroep het voorstel van procedure voor het toekennen van donaties aan filantropieprojecten en 

fondsen goed, alsook het voorstel van procedure voor de erkenning van nieuwe filantropieprojecten.  



De twee nieuwe filantropieprojecten die vanuit het VLIZ werden voorgelegd, konden positief worden 

geadviseerd. Er werd geoordeeld dat het Chili projectvoorstel diende te worden herwerkt en opnieuw 

geagendeerd. Bijkomend maakte het VLIZ een voorstel op ter besteding van het filantropiebudget anno 

2016, dat ter vergadering wordt toegelicht. 

 

BESLISSING:  De commissie keurt het herwerkte filantropie voorstel voor Chili goed. 

BESLISSING:  Het voorstel voor begroting van het filantropiebudget 2016 wordt goedgekeurd. 

 

 

 

9. Vlaamse betrokkenheid in FUST 

 

Gert Verreet geeft duiding bij dit financieringskanaal naar UNESCO toe. Twee voorstellen van IOC 

(SPINCAM 3, IOC-Africa) zijn hierin opgenomen. Overleg ter zake is gewenst en Jan Mees suggereert een 

advies hierover vanuit het VLIZ voor te leggen aan de Wetenschappelijke Kerngroep. 

 

BESLISSING:  Het VLIZ bereidt een adviesnota voor m.b.t. de Vlaamse mariene betrokkenheid in FUST, die 

wordt voorgelegd aan de Wetenschappelijke Kerngroep. 

 

 

 

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

(Bijlage 6) 

 

Sinds de vorige wetenschappelijke kerngroep vergadering 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 en Marine Biotechnology ERA-NET. Jan Mees licht enkele zaken toe, 
met specifieke aandacht voor: (1) formeel besluit tot erkenning van het secretariaat van EMODnet; (2) 
de nieuwe POGO-strategie. 
 

 

11. Varia 

 

a. Samenwerkingsovereenkomst met afdeling Kust i.k.v. Meetnet Vlaamse Banken 

(Bijlage 7) 

 

Op 28 januari 2016 ondertekenden VLIZ en afdeling Kust een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst 

i.k.v. Meetnet Vlaamse Banken. Belangrijk om weten is dat er voor de wetenschappers niets verandert. 

Het VLIZ blijft toegang krijgen (nu via webservices) tot de databanken van het Meetnet Vlaamse Banken 

(www.kustdata.be) en tot dieptegegevens van het Belgisch deel van de Noordzee 

(www.bathy.agentschapmdk.be). Het VLIZ kan specifieke dataproducten opmaken voor wetenschappers, 

zonder de brondata verder te verspreiden. Een uitzondering betreft de getijgegevens van Oostende die 

in de IOC Sea Level Station Monitoring Facility geïntegreerd worden. 

 

b. JPI Oceans  

 

Gert Verreet licht de toekomstperspectieven toe. 
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