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Tom Lenaerts, Patrick Meire, Jaak Monbaliu, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Bart Sonck, Eric Stienen, 
Stijn Temmerman, Peter Troch, Karolien Van Puyvelde, David Van Rooij, Gilbert Van Stappen, Marleen 
Van Steertegem, Toon Verwaest, Filip Volckaert, Gert Jan Weltje  
 
Verslaggever: Jan Seys 
 
Verslag vergadering: 
 
De bijlagen zijn downloadbaar via: http://www.vliz.be/docmanager/ 
De document manager is enkel toegankelijk met uw eigen e-mail/wachtwoord. Uw e-mail kunt u vinden 
in de Excel tabel in bijlage. U kunt uw wachtwoord instellen via onderstaande procedure: 
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf 
 
 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en verwijst naar de uitgebreide agenda. De agenda wordt 

goedgekeurd zoals voorliggend. Tina Mertens zal bij ‘Varia’ nog melding maken van de 

Beleidsinformerende Nota’s van het VLIZ. 

 

 

2. Verslag vergadering kerngroep 5 okt 2018: goedkeuring/overlopen actiepunten (Bijlage 1) 

 

Het verslag wordt goedgekeurd, en wordt toegelicht door Jan Mees a.d.h.v. de actiepunten. 

 

Actiepunten vergadering 5 oktober 2018 

ACTIEPUNT 1: VLIZ stuurt het boek ‘Vissen in verleden’ op naar alle leden van de kerngroep 

ACTIEPUNT 2: VLIZ stuurt de technische details van de GAPS door 

ACTIEPUNT 3: aan alle leden wordt gevraagd de doorgestuurde vragenlijst m.b.t. het bekabeld netwerk 

(Bijlage 3) te verspreiden binnen hun netwerken en alle input ten laatste op 31 oktober 2018 door te 

sturen per e-mail naar info@vliz.be 

http://www.vliz.be/
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf
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ACTIEPUNT 4: aan alle leden wordt gevraagd om maximaal 2 namen voor te dragen waarmee VLIZ 

telefonisch contact kan opnemen om de filantropieactiviteiten te bespreken 

ACTIEPUNT 5: VLIZ neemt actie om de opleidingen en workshops die in het IODE Project Office for IOC 

te Oostende doorgaan meer te dissemineren naar mariene (PhD) studenten (bv. via doctoral schools) 

alsook professoren warm te maken om bij te dragen aan lespakketten  

ACTIEPUNT 6: EWI organiseert een infosessie in het najaar (tussen de laatste week van november en 

medio december) m.b.t. de JPI Oceans call rond microplastics die in november gelanceerd wordt 

ACTIEPUNT 7: VLIZ bevraagt de wetenschappelijke kerngroep over de trainingsnoden als insteek voor 

het GOSR (Global Ocean Science Report). Vraag zal worden uitgestuurd, kort na de tweede editorial 

board meeting van half mei. 

ACTIEPUNT 8: aan alle leden wordt gevraagd om sleutelpersonen (‘anciens’ en ‘jonge wolven’) aan te 

duiden die het VLIZ kan interviewen i.h.k.v. het oplijsten van de Vlaamse bijdrage aan de UN Decade 

of Ocean Science for Sustainable Development 

ACTIEPUNT 9: aan alle leden wordt gevraagd de VLIZ-awards kenbaar te maken binnen hun netwerk. 

Leden met interesse om in de jury te zetelen mogen dit kenbaar maken aan Tina. 

ACTIEPUNT 10: VLIZ legt nieuwe data vast voor 2019 waarbij de kerngroep op verplaatsing in 2019 

doorgaat bij INBO en in 2020 bij VUB 

ACTIEPUNT 11: VLIZ stuurt alle leden het “IPBES Regional Assessment BES of Europe & Central Asia”. 

 

 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2) 

 

Jan Mees licht toe. Specifiek aangestipt worden enkele evenementen (VMSD19, CREST-slot-event, 

viering 20 jaar VLIZ, de Grote Schelpenteldag, Marine Science meets Maritime Industry, Hack-Belgium 

deelname, Europees kampioenschap ‘Meeuwen schreeuwen’). Jan spreekt de wens uit om van VMSD 

20 een feestelijke gelegenheid te maken, na een uiterst geslaagde editie op 13 maart 2019, en de hoop 

dat ook CREST een vervolg kent. De Grote Schelptenteldag op 16 maart belooft andermaal een top-

event te worden, met inbreng van meer dan 80 schelpenkenners en –ondersteuners. Ook diverse 

nieuwe projecten worden kort toegelicht (Pan-European Network Marine Renewable Energy, AQUA-

LIT, BANOS-CSA, FWO-project rond silicaatverwering i.h.k.v. klimaatmitigatie, SeaBioComp, Dumpsites 

munitie DISARM, ENVRI FAIR, EuroFleets+, EMBRC, LifeWatch en ICOS,…). Er wordt aangestipt dat 

BANOS ‘groot’ kan worden en ook (Vlaamse) financiering voor onderzoek in de Noordzee-Baltische Zee 

in de toekomst tot de mogelijkheid behoort. Gert Verreet vult aan. DISARM start pas begin januari 

2020 maar sluit mooi aan bij een maatschappelijke kennisnood rond historische dumpsites zoals de 

Paardenmarkt. Alle ESFRI-projecten (ICOS, EMBRC, LifeWatch) hebben een verlenging gekregen voor 
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twee jaar, na strubbelingen die bijna geleid hadden tot het stopzetten. Daarna zal het VLIZ opnieuw in 

competitie moeten gaan om de continuering te verzekeren. Gert vult aan hoe de evaluatie is gebeurd 

en waar het mogelijk beter kan. Jan Mees is verheugd dat het tijdelijk goed is gekomen, maar het een 

bezorgdheid blijft voor de toekomst. Voorzitter Colin Janssen geeft aan dat het belangrijk is om in de 

toekomst vooraf ook de neuzen te richten, en de nodige argumenten voor continuering te bundelen 

en te consolideren. Filip Meysman polst naar het belang van publicaties bij deze beoordeling en hoe 

dit te verbeteren. Gert stipt aan dat dit ook leeft op hoger niveau (ESFRI Roadmap), waar de output en 

maatschappelijke impact zeer belangrijk geacht worden en steeds belangrijker zal worden. Ook andere 

dan academische impactfactoren zullen blijvend een rol spelen. Maurice Hoffman vult aan dat dit ver 

de Wetenschappelijke Commissie overstijgt, met diverse programma’s die zich uitstrekken over het 

terrestrische en zoetwater. Tevens dienen deze infrastructuren sterk dienstverlenend te zijn en is ook 

het belang van de inzet van deze infrastructuren voor universiteiten niet te onderschatten. Jan Mees 

stipt ook de competitie aan binnen de universitaire wereld, en het belang om als mariene 

gemeenschap de rangen te sluiten. Marleen De Troch besluit dat de twee extra gegunde jaren optimaal 

zullen dienen gebruikt te worden.  

 

Tenslotte wordt gemeld dat ook GEANS, EOSC, AQUALOOKS, TIMBERS en BLUE ACCELERATOR zijn 

goedgekeurd. 

 

4. Toelichting herstructurering VLIZ 

 

Jan Mees geeft duiding bij de per 1 april ingaande herstructurering. De noodzaak tot hervorming 

vertrekt vanuit een toekomstvisie en een aantal behoeften en knelpunten, vaak historisch gegroeid. Er 

is de opportuniteit om de structuur beter te laten conformeren met het VLIZ-mandaat en met een 

geanticipeerde groei in de komende jaren. De structuur werd als volgt hertekend: 

Algemene Directie (= Algemeen Directeur, Onderdirecteur, Directeur Internationale relaties, 

Financieel Directeur, Technisch Directeur) en Centrale Ondersteunende Diensten. 

Hieronder valt administratie, filantropie en ledenwerking, financieel beheer, 

personeelsbeheer, onderhoud gebouwen. 

Drie departementen: 

- Wetenschapsondersteuning 

- Innovatie & Valorisatie  

- Onderzoek 

Hieronder vallen dan afdelingen en centra: 
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Onder ‘Wetenschapsondersteuning’: (1) Datacentrum, (2) Bibliotheek, (3) Infrastructuur, (4) 

Wetenschapscommunicatie, (5) ICT 

Onder ‘Valorisatie en Innovatie’: (6) Marine Robotics Centre 

Onder ‘Onderzoek’: (7) Marine Observation Centre 

Deze herstructurering gaat gepaard met een verhoging van de dotatie om die te kunnen doorvoeren. 

Dit sluit aan bij het Vlaamse ‘O&O’ decreet, dat binnenkort gepubliceerd wordt. De opstap verkregen 

in de begroting 2019 (+ 2 miljoen EUR), gaat deels naar het Marine Robotic Centre, de herstructurering 

zelf, en voor ca 50% naar wetenschappelijk basisonderzoek dat aansluit bij de innovatiedomeinen van 

de Blauwe Cluster.  Samen met de Blauwe Cluster is een nota hierrond opgesteld, intussen 

goedgekeurd door de minister. Marleen De Troch vraagt, n.a.v. het ‘isoleren’ van ICT uit het 

datacentrum van het VLIZ, wat de buitenwereld hier mag verwachten. Jan Mees legt uit hoe dit is 

gegroeid, en waarom de nodige stappen zijn gezet. Hij besluit dat hierdoor de links met de 

buitenwereld zouden moeten verbeteren. Er komen ook steeds meer vragen die afdelingsoverstijgend 

zijn, wat nu is opgevangen door deze diensten onder één departement te bundelen. Maurice vraagt 

naar het verschil tussen ‘afdeling’ en ‘departement’ Onderzoek. Jan Mees antwoordt dat hier is 

geanticipeerd op een groei, die straks ongetwijfeld een verdere opdeling zal nodig maken. Ook 

experttrajecten moeten gemakkelijker kunnen worden uitgerold. De herstructurering was ook nodig 

om meer verticaliteit mogelijk te maken, bv. naar verloning toe. Maurice meldt dat bij het INBO net de 

omgekeerde evolutie is doorgevoerd, d.i. naar meer horizontale structuur. Filip Meysman polst naar 

de reden om de robotica buiten ‘Infrastructuur’ te positioneren. Jan Mees geeft aan dat hier inderdaad 

over nagedacht is, maar dat de link naar de Blauwe Economie een rol heeft gespeeld, evenals de 

innovatie nodig in het Marine Robotics Centre.  

 

 

5. Werkplan 2019 afdeling Onderzoek (Bijlage 3) 

 

Afdelingshoofd ‘Onderzoek’ Michiel Vandegehuchte licht toe. In 2019 krijgt het VLIZ een verhoging van 

haar subsidie om haar activiteiten uit te breiden met onderzoek dat aansluit bij de innovatiedomeinen 

van De Blauwe Cluster. Om dit te stroomlijnen zal het VLIZ-onderzoek georganiseerd worden volgens 

zes topics, met zes onderzoekunits waartussen kruisbestuivingen zullen zijn en zal worden 

samengewerkt. Deze topics zijn ‘Ocean & Human Health’, ‘Life’s roots & rates’, ‘Understanding & 

optimizing observations’, ‘Nature changes & solutions’, ‘Seascapes past & future’ en ‘Maritime Society 

& History’. De unit rond ‘Understanding & optimizing observations’. De unit rond ‘Understanding & 

optimizing observations’ vormt het Marine Observation Centre, dat naast onderzoek inzet op het 

uitvoeren van essentiële en langdurige multidisciplinaire observaties in het mariene milieu. De 
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doorlopende en nieuwe onderzoekslijnen en projecten passen binnen de VLIZ-Onderzoeksstrategie en 

zullen worden uitgevoerd zoals daarin beschreven, rekening houdend met de randvoorwaarden in het 

convenant tussen het VLIZ en de Vlaamse Overheid. Het VLIZ zal hierbij streven naar de valorisatie van 

data en infrastructuur. Er blijft dan ook ruimte voor door data en infrastructuur gedreven onderzoek 

dat buiten de zes onderzoektopics valt. Er zullen vacatures worden uitgeschreven voor 14 

medewerkers om deze onderzoeksprojecten te kunnen uitvoeren. Hiermee zal het VLIZ verdergaan op 

het elan van multidisciplinaire samenwerking met verschillende (mariene) onderzoeksgroepen, onder 

meer via het delen van expertise of het uitwerken van gezamenlijke doctoraten, masterthesissen en 

projectaanvragen voor externe financiering. 

 

Colin Janssen benadrukt de extra mogelijkheden voor samenwerking. Jan Mees schetst het 

vervolgtraject. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur (25/3) zal er een grote personeelsadvertentie 

verschijnen voor de extra 14 gezochte medewerkers, in een combinatie van post-docs (3 jaar met 

mogelijk vervolgtraject) en pre-doc (2x2 jaar) posities. Voor elke pre-doc wordt gezocht naar bij 

voorkeur twee promotoren aan de universiteiten, dit om de sterke multidisciplinariteit te benadrukken 

en te versterken.  

 

Filip Meysman is wat op zijn honger gebleven bij het lezen van het document, bijvoorbeeld naar de 

intensiteit van elk van de genoemde projecten. Hij stelt een structuur voor die dat helderder stelt. 

Waar zal vooral worden op ingezet (aantal persoonsmaanden, middelen)? Bij de projecten 2019 staat 

geen tijdslijn vermeld. Wie zal wat doen, wanneer, tegen hoeveel persoonsmaanden? Ook naar de 

realisatie van de initiatieven uit 2018 is onduidelijk wat dit al heeft opgeleverd. Daarnaast is onduidelijk 

wie de wetenschappelijke promotor/samenwerking zal worden voor elk van de onderwerpen. Hoe zal 

die samenwerking gebeuren? Zijn er al contacten gelegd? Hoe zullen de PhD studenten begeleid 

worden? Eric Toorman sluit aan dat men ook bij de KULeuven mogelijk problemen ziet bij het vinden 

van promotoren aan de universiteiten. Ook is het onduidelijk hoe die onderwerpen/inventaris tot 

stand zijn gekomen, en is niet zichtbaar waar de brede bevraging zich situeert. Gudrun De Boeck wil 

ook graag dit promotorschap issue verder toegelicht zien. Maurice Hoffmann geeft aan dat de nood 

aan promotoren aan universiteiten niet kan betekenen dat er geen autonomie kan bestaan bij 

instellingen als het VLIZ, net zoals dit bij het INBO het geval is. Daarnaast kan/dient het ook een 

tweerichtingsverkeer te zijn, met winst voor beide partijen. Ook Hans Polet sluit zich hierbij aan.  

 

Jan Mees antwoordt dat de info (budget etc.) per topic wel degelijk beschikbaar is, maar eerst dient 

voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur. De financiële injectie in de meeste thema’s situeert 

zich tussen 200 en 300 kEUR. De ‘koepelprojecten’ uit 2018 blijven behouden, maar worden aan een 
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van de thema’s toegevoegd. De wetenschappelijke output is beschikbaar, als een ‘key-performance 

indicator’. De verwachting is dat in de toekomst bijkomende evaluatiecriteria zullen worden opgelegd 

door de Vlaamse overheid, zoals indicatoren die polsen naar de verankering/samenwerking binnen het 

marien-wetenschappelijke landschap.  Ook zal gekeken worden naar het aantal projecten externe 

financiering dat door de aangetrokken onderzoekers wordt binnengehaald. Voor de projecten 2019 is 

intern al een ‘portfolio-check’ gebeurd, en zullen heldere planningen worden gemaakt. Jan Mees stelt 

voor samen de output in de vorm van publicaties te bekijken. Aangezien VLIZ zelf geen promotorschap 

kan opnemen, zal het VLIZ uitgaan van een ‘Compendium-toets’. De specifieke details in de 

samenwerkingen zullen een-op-een met de betrokkenen geschieden. Jan Mees benadrukt ook de 

kansen die in deze samenwerking liggen voor de promotoren en de instellingen in kwestie, 

bijvoorbeeld ook naar de extra mogelijkheden die het VLIZ meebrengt. VLIZ zal constant alert zijn om 

overlap zoveel mogelijk te vermijden. Voor specifieke thema’s zullen expertpanels worden 

samengesteld. VLIZ houdt de te besteden middelen in eigen handen, om te vermijden dat er 

synchronisatieproblemen optreden tussen twee meewerkende instellingen binnen multidisciplinaire 

projecten. De onderzoeksagenda is tot stand gekomen via een lang traject, rekening houdende met de 

mogelijkheden en beperkingen.  

 

Maurice stelt zich de vraag waar die zogenaamde ‘concurrentie-gedachte’, gevreesd vanuit de 

academische instellingen, eigenlijk op slaat? Gezien vanuit een wetenschappelijke instelling, kan alleen 

met appreciatie worden gekeken naar hoe het VLIZ die middelen heeft weten vrij te maken. Jan Mees 

vult aan dat het VLIZ, binnen de competitiviteit die er nu eenmaal is, eerder als een voorbeeld dient te 

worden gezien. Wel zal VLIZ nooit voor iedereen evenveel kunnen doen.  

 

Filip Meysman vindt dat het VLIZ over post-docs zelf volledig kan beslissen. Maar voor 

doctoraatsbeurzen ligt dit anders. Hier is een verantwoordelijkheid weggelegd, en dus inspraak, vanuit 

de universiteiten. Daarom dienen deze vanaf het begin co-creatief met de promotor te gebeuren, ook 

als beste garantie naar succes toe. Jan Mees geeft aan dat er nog steeds bijsturingen mogelijk zijn voor 

de specifieke doctoraten. Filip Meysman vraagt zich ook af hoe de kwaliteit van de output kan bewaakt 

worden. Colin Janssen ziet hier geen tegenstellingen. Wat voorgesteld werd zijn onderzoekslijnen, 

geen projecten, die een keuze zijn van de instelling, en liefst in samenwerking met de universiteiten 

worden uitgewerkt. Maurice Hoffmann kan zich wel vinden in de vraag hoe die excellentie kan worden 

bewaakt. Marleen De Troch ziet ook kansen om de kandidaat zelf mee input te laten geven in het 

model zoals het nu voorligt. Er is ook zoiets als het verantwoordelijkheidsgevoel van de promotor zelf, 

om mee te waken over de kwaliteitsbewaking. Het aantrekken van kandidaten, buiten het FWO-kanaal 

om, kan ook rekening houden met andere criteria dan pure studieresultaten. Hans Polet stipt aan hoe 
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ILVO vroeger ook middelen kon ter beschikking stellen voor doctoraatsbeurzen, en daar mechanismen 

voor heeft ontwikkeld om over de kwaliteit te waken. Erik Toorman ziet wel nog enkele onderwerpen 

waar de expertise aanwezig in Vlaanderen niet is geconsulteerd en stelt voor dit verder bilateraal met 

Michiel te bespreken. 

 

 

6. Infrastructuur (Bijlage 4) 

 

a. Vaarschema Simon Stevin 2019  

Het vaarschema voor de eerste helft van 2019 wordt meegegeven en is tevens online raadpleegbaar. 

 

b. Stand van zaken Blue Accelerator 

Het project werd herwerkt op basis van input van de beheerautoriteit EFRO en VLAIO. De herindiening 

gebeurde op 18/02/2019, waarna een goedkeuring werd bekomen op 20/02/2019. De kick-off meeting 

is voorzien eind maart 2019. Het VLIZ zal optreden als aanspreekpunt voor kennisinstellingen (cfr. 

mandaat – geen extra projectbudget hiervoor) en ter ondersteuning voor testen. Een uitgebreide 

presentatie wordt als bijlage meegeleverd. De uiteindelijke exploitatie van het platform is nog niet 

uitgeklaard. Wel is duidelijk dat het VLIZ de contacten met de onderzoeksgemeenschap zal verzorgen. 

 

c. Stand van zaken Marine Robotics Centre 

De levering van AUV en USV is gepland in april 2019, waarna er tevens een training volgt voor het 

technisch personeel. De manager (Wieter Boone) en technical engineer (Fred Fourie) van het MRC zijn 

aangesteld. Wieter startte op 1 maart 2019. Fred start in april 2019. 

 

d. Stand van zaken Marien Station Oostende 

Er wordt een overleg ingepland met stad Oostende en AGSO om de uitbreiding van het Marien Station 

Oostende te bespreken. Met hun goedkeuring zal gestart worden met de sloop van een deel van de 

site. Deze werken worden afgestemd op de sanering van de vervuilde grond (afspraken met afdeling 

Kust) en de aanleg van een zeewaterleiding. De finale oplevering van het ontwerp van de 

zeewaterleiding en het bestek tot aanbesteding is voorzien voor einde maart. De aanbesteding tot 

aanleg is voor eind 2019 gepland, de realisatie in 2020. De huidige gebruikers van de site moeten alles 

verlaten tegen eind maart. De bunker blijft in gebruik door vzw Nele totdat VLIZ hen vraagt finaal de 

site te verlaten. Het tweede woonhuis wordt op 1 april in gebruik genomen door nieuwe medewerkers 

als bureelruimte. 
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7. Filantropiebegroting 2019 (Bijlage 5) 

 

Tina Mertens licht toe. Er wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven in 2018. De 

grootste inkomsten in 2018 waren afkomstig van bestemde donaties, ledenbijdragen en de verkoop 

van de Sea&Science collectie. De grootste uitgaven waren de beurzen ‘Brilliant Marine Research Idea’ 

en beurzen voor Zuidwerking (studenten CPPS). In 2019 worden terug drie beurzen ‘Brilliant Marine 

Research Idea’ toegekend, worden de beurzen i.k.v. Zuidwerking herzien, wordt voorlopig niet verder 

geïnvesteerd in de gadgetlijn en zal een eenmalige verhoging toegekend worden aan WoRMS-editors 

(cfr. historische eenmalige verhoging voor zowel SeaWatch-B als Kustbeheer Chili). In 2019 is er de 

ambitie om via WoRMS-editors kleine beurzen (ca. 500 EUR) toe te bedelen aan wetenschappers die 

gericht werk kunnen leveren rond a) basioniemen en b) documenteren van originele beschrijvingen 

(daaraan gekoppeld bv. de aankoop van documenten). In 2019 zal verder worden ingezet op 

ledenwerving (‘corporate members’: bedrijven die in ruil voor een aantrekkelijk lidmaatschap een 

hoger lidgeld wensen te betalen) en zal het succesvolle concept ‘Brilliant Marine Research Idea’ 

worden aangeboden aan bedrijven (à 5000 EUR beurs + 1000 EUR overhead).  

 

BESLISSING: Het voorstel ‘Filantropie 2019’ zoals in bijlage geschetst wordt positief geadviseerd door 

de Kerngroep. 

 

 

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

for Sustainable Development (2021-2030)  

 

EWI heeft tijdens de wetenschappelijke kerngroep van 8 juni 2018 de wens geuit om een oplijsting te 

maken van de Vlaamse bijdrage aan de UN Decade for Ocean Science for Sustainable Development 

(kortweg UNDOSSD). De wetenschappelijke kerngroep van VLIZ heeft op haar vergadering van 5 

oktober 2018 de voorgestelde aanpak goedgekeurd. Deze bestond erin verschillende 

vertegenwoordigers vanuit het mariene onderzoeklandschap te bevragen over het belang van de 

UNDOSSD en hun mogelijke bijdrage hieraan. Naast een eerste brainstorming op de wetenschappelijke 

klankbordgroep van 7 december 2019, voerde het VLIZ een reeks interviews met vertegenwoordigers 

van Vlaamse onderzoeksgroepen (lopend tot 2 april 2019). De eerste resultaten zijn gepresenteerd op 

de VLIZ Marine Science Day van 13 maart 2019, waarbij het publiek tevens bevraagd werd over hun 

kennis, bijdrage en eventuele opportuniteiten i.h.k.v. de UNDOSSD. De resultaten zullen gebundeld 

worden in een synthesenota voor EWI. Gert vult aan dat hij het VLIZ dankbaar is voor deze oefening, 
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en dat EWI hiermee zal rekening houden bij het zoeken naar waar actief kan worden op ingezet. Het 

zal ook nuttig zijn de volgende minister hierover te informeren. Vanuit de internationale scope die VLIZ 

heeft, kan ze zwaartepunten aanreiken die bijvoorbeeld inspirerend kunnen werken naar toekomstige 

FUST-projecten.  

 

 

9. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, ESFRI’s (Bijlage 6) 

 

Jan Mees en Gert Verreet geven een terugkoppeling van de internationale mandaten en 

samenwerkingsovereenkomsten inclusief de ESFRI’s waarin VLIZ betrokken is. 

 

Wat de European Marine Board betreft is er de lancering in het Europees Parlement op 3 april van de 

nieuwe position paper rond ‘Valueing the marine environment’, met o.a. duiding door prof Patrick 

Meire. Op 11-12 juni 2019 organiseert EMB de Eurocean conferentie in Parijs, met high-level 

aanwezigheid. Hij nodigt de aanwezigen uit om voor een goede Vlaamse vertegenwoordiging te 

zorgen. Ook de visionaire paper ‘Navigating the Future V’ zal daar worden voorgesteld. VLIZ verzorgt 

verder enkele opleidingen i.k.v Ocean Teacher Global Academy (OTGA), i.s.m. UNESCO.  Wat JPI betreft 

verwijst Gert Verreet naar het beschikbare document in bijlage, en licht verder toe, o.a. naar 

financiering toe vanuit ons land. Gert kondigt tevens aan dat er een vervolgdossier is op het Nagoya-

protocol, in casu rond ‘Digital sequence information’. Op 9 mei zal hierrond een infomoment 

plaatsvinden.  

 

 

10. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 7 juni 2019 te Gent (’t Pand) 

b. Vrijdag 11 oktober 2019 bij INBO 

c. Vrijdag 6 december 2019 te Oostende (klankbordgroep) 

 

 

11.    Varia 

a. Erik Toorman kondigt aan dat er heel binnenkort (donderdag 21 maart) vanuit JPI 

Ocean ‘Plastic’ een infomoment wordt georganiseerd aan de KULeuven 

(“Weathermic”). 
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b. BIN “Overzicht van het onderzoeklandschap en de wetenschappelijke informatie 

inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België” 

Gelieve aanvullingen/opmerkingen ten laatste 18 maart te bezorgen aan Lisa Devriese 

lisa.devriese@vliz.be  

 

mailto:lisa.devriese@vliz.be
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