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Verslag 

 
Verwelkoming van Gilbert Van Stappen die nu officieel deel uitmaakt van de Wetenschappelijke 
Kerngroep (verder WK genoemd). Tot nog toe was hij ad-interim voor prof. Patrick Sorgeloos die nu de 
WK verlaten heeft. Peter Troch zal optreden als plaatsvervanger. 

Actiepunt voor nieuwe leden: confidentialiteitsverklaring ondertekenen.  

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  
 

Agenda wordt goedgekeurd. Er zijn geen bijkomende punten. 
 

2. Verslag vergadering kerngroep van 29 september 2015: goedkeuring en overlopen 
actiepunten (Bijlage 1) 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  (Bijlage 2) 

 
Bedoeling is dat Bijlage 2 (liefst zoveel mogelijk) verder verspreid wordt, met uitzondering van het 
onderdeel “3. LIJST VAN PROJECTEN IN AANVRAAG EN NIEUWE INTERNE INITIATIEVEN” dat 
confidentieel is. 
 
Actiepunt VLIZ: confidentieel onderdeel uit de pdf halen, zodat die gemakkelijk openbaar kan worden 
gemaakt.  
 
Jan Mees geeft een korte toelichting bij enkele activiteiten en producten. 

 
EVENEMENTEN:  
De eindconferentie van het MERMAID-project (Multi-use offshore platforms) was gepland om op 
26.12.2015 door te gaan in KVAB in Brussel. Omwille van het terreurdreigingsniveau 4 in het Brusselse 
Gewest cancelden heel wat sprekers en deelnemers hun deelname. Deze meeting werd dan ook 
afgelast en uitgesteld (op 15.12.2015 in een afgeslankte versie hernomen in Kopenhagen, 
Denemarken).  
 
Op 30.10.2015 kenden we een succesvolle editie van de studiedag Vissen in het Verleden.  
 



Van 7 tot 9 december 2015 was er de eindconferentie en finale stakeholder meeting  van het Perseus-
project (Policy oriented marine environmental research in the southern European seas). Gert Verreet 
dankt het VLIZ voor het co-hosten ervan. 
  
De 16de VLIZ Marine Scientist Day (VMSD) gaat door op 12.02.2016 in Brugge. Vanaf dit jaar met een 
nieuwe naam (zonder “Young”). We blijven wel werken in dezelfde geest in het vooral aan jonge 
mariene wetenschappers een forum te bieden, maar niet exclusief. Met de naamsverandering willen 
we ook post-docs en senior wetenschappers (blijven) aantrekken. Er werden nog enkele kleine 
bijsturingen gedaan in het programma.  
 
Oproep WK-leden en brede mariene onderzoeksgemeenschap om die dag aanwezig te zijn (zie: 
www.vliz.be/vmsd).  
 
Van 6 tot 8.12.2016 zal het VLIZ, i.s.m. IODE/UNESCO en EMB, de 2de editie van de International Marine 
Science Communication Conference (IMSCC2016) hosten in Brugge. Deze meeting is interessant om 
jullie communicatiediensten naartoe te sturen.  
 
Op 25.02.2016 gaat in Antwerpen het symposium Schelde door de getijden heen door met op het 
programma een goede mix van wetenschap en praktijkvoorbeelden.  
 
PUBLICATIES: Neem zeker een kijkje naar de Rede van de Gouverneur van West-Vlaanderen 
(www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=252000). Hiervoor heeft VLIZ een belangrijke inhoudelijke 
insteek gedaan tot het thema Noordzee, vnl. rond veiligheid en onderzoek. Het is een sterk pleidooi 
voor de mariene wetenschappen in een blauwe economie en voor het behoud van het mariene milieu. 

 
PROJECTEN:  
Het IWT-SBO-project CREST (Climate Resilient Coast) is gestart en kende een kick-off. Op 15.01.2016 
gaat de eerste eindgebruikersvergadering door waarop alle geïnteresseerden welkom zijn  
 
Het CSA-project JPI Oceans II werd goedgekeurd en start in maart 2016.  
 
Het AS4-project HAROkit dat een identificatiekit ontwikkelde voor het herkennen van haaien en 
roggen gevangen door Vlaamse vissers rondde af en kende een mooie output 
(www.vliz.be/nl/harokit).  
 
Voor de ESFRI van ICOS werd een ERIC (rechtspersoon) opgericht. Daardoor is het initiatief matuur 
geworden en officieel gelanceerd. Het is de filosofie van de Herculesstichting om de ESFRI’s met 5-
jaarlijkse contracten te financieren in plaats van jaarlijks, op voorwaarde dat ze een ERIC zijn. In ICOS 
is VLIZ sub-contractant voor de mariene component.  
 

4. Zelfevaluatie (Bijlage 3) 
 

Voor de aanvraag van een nieuw convenant ter subsidiering van het VLIZ moet een zelfevaluatie 
gebeuren. Dit lijvig document wordt toegelicht door Jan Mees.  
 
Op de startvergadering van de stuurgroep evaluatie lichtte de door de Vlaamse overheid aangeduide 
consultant (Dialogic) hun werkwijze toe. De evaluatie zal gebeuren a.d.h.v. (1) een desk top analyse, 
(2) interviews met mensen uit de omgeving van VLIZ, (3) een bezoek van drie buitenlandse experten, 
(4) een benchmarking met buitenlandse instelling(en) en (5) een analyse van de zelfanalyse.  
Indien de zelfanalyse goed geschreven en goed onderbouwd is, dan volgt de overheid in veel tot het 
meeste van de zaken die aangegeven worden door het VLIZ. Het geeft de mogelijkheid voor VLIZ om 
stapsgewijs te groeien.  

http://www.vliz.be/vmsd
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=252000
http://www.vliz.be/nl/harokit


 
4.a. Ex-post luik ter informatie (2010-2015) 
In de aanzet voor het ex-post luik van de zelfevaluatie, werden de prestaties van de voorbije vijf jaar 
en het beleidsplan 2012-2016 geëvalueerd, alsook hoe het VLIZ is omgegaan met de aanbevelingen 
die werden gegeven n.a.v. de vorige evaluatie. Dit document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Raad van Bestuur van 16 december 2015 en wordt aan de wetenschappelijke kerngroep ter 
kennisgeving meegedeeld. Het ex-post luik wordt ten laatste op 31 december 2015 overgemaakt aan 
EWI.  
 
Actiepunt WK: opmerkingen op het ex-post luik van de zelfevaluatie kunnen nog worden ingediend 
vóór 16 december. 
 
Vraag vanuit de WK: Met welk instituut zal het VLIZ vergeleken worden in de benchmarking? De 
consultant Dialogic sprak op de startvergadering van een benchmark met ofwel enkele instituten uit 
de buurlanden (GEOMAR, Ifremer, NIOZ …  - hoewel hun werking zeer verschillend is met het VLIZ) 
ofwel met het Marine Institute (Ierland) die ook veel dienstverlening verschaft. Maar het blijft appelen 
met peren vergelijken. Het budget van VLIZ is ook zeer laag, vergeleken met de voorgestelde instituten.  
 
4.b. Eerste aanzet ex-ante luik 
VLIZ heeft zich tevens gebogen over zijn toekomst en heeft in het ex-post luik reeds enkele 
opmerkingen geformuleerd over hoe het zijn huidige taken en mandaten wenst aan te passen in het 
Convenant 2017-2021 met de Vlaamse overheid. Hierin wordt opengelaten binnen welke tijdscope, 
met welke budgetten (status quo, extra financiering) en werking (status quo of extra) wordt gewerkt. 
Elk departement werk momenteel scenario’s en nieuwe pistes uit. Dit luik wordt tegen eind februari 
2016 ingediend bij EWI en zal nog verder bediscussieerd worden in een strategische vergadering op 17 
februari 2016. 

 
4.c. Oproep vrijwilligers strategische vergadering 17 februari 2016 
De Raad van Bestuur en drie afgevaardigden (naast de voorzitter) van de WK zullen zich op 17 februari 
2016 buigen over de toekomst van VLIZ om als insteek te dienen voor het ex-ante luik van zijn 
zelfevaluatie. Wie is kandidaat, welke drie vertegenwoordigers worden afgevaardigd? Omdat er weinig 
aanwezigen zijn, zullen we deze oproep nog eens herhalen per email/schrijven.  
 
Actiepunt VLIZ: bevraging van de leden van de wetenschappelijke kerngroep om drie 
vertegenwoordigers af te vaardigen voor de strategische vergadering van 17 februari 2016 
 

5. Expertengroep prioritering vaartijd (Bijlage 5) 
 
Indien de vraag boven de beschikbaarheid van de RV Simon Stevin zou stijgen, is er nood aan een 
toetsingskader met prioriteitscriteria. Een eerste aanzet van prioriteitscriteria werd reeds voorgelegd 
aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ op 13 december 2013. Volgende punten werden 
besproken: (1) een beperkt contingent (bvb. 20 dagen) voorbehouden voor betalende tochten; (2) een 
beperkt contingent voorbehouden voor ‘jonge, frisse ideeën’; (3) VLIZ bekijkt de mogelijkheid voor de 
oprichting van een expertengroep ter beoordeling van de aanvragen voor scheepstijd. 
 
Sinds 2014 werd meer vaartijd verkregen en was de druk minder groot. Ondertussen voelen we aan 
dat de druk weer toeneemt en in de WK-vergadering van september 2015 werd gevraagd deze actie 
alsnog aan te pakken.  
VLIZ heeft nu een nota uitgewerkt met een voorstel voor een toetsingskader voor het aanvragen van 
scheepstijd. Jan Mees licht de bijlage toe (werkdocument ter discussie, work in progress).  
 



Er volgt een levendige discussie (zie details hieronder) op dit werkdocument waarvan de conclusies 
zullen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 16.12.2015. Dit agendapunt zal in de volgende 
WK-vergadering opnieuw worden besproken. 
 
Opmerkingen en suggesties vooral rond de items:  
- Er wordt in de eerste plaats naar gestreefd om iedereen te bedienen, pas als er teveel aanvragen 

zijn zal de prioriteitsbepaling worden toegepast.  
- Rol van de WK in dit alles? In het geval van een overbevraging zal door het VLIZ een voorstel 

opgesteld worden die afgetoetst werd met reder(s). Deze wordt voorgelegd aan de WK ter 
beslissing (2x per jaar oproep). 

- Gert Verreet merkt op dat EWI geen informatie heeft over afspraken m.b.t. inzet RV Simon Stevin 
i.k.v. ESFRI’s. Deze informatie zou opgelijst moeten worden. Bijvoorbeeld: de RV Simon Stevin 
wordt i.k.v. EMBRC (dat een ERIC heeft) aangemeld als onderzoeksinfrastructuur voor onderzoek. 
Men kan ‘in kind’ en met budget bijdragen tot een ESFRI. Echter, internationalisering van de RV 
Simon Stevin is belangrijker dan of het deel is van ERIC. Horizon 2020 project is even belangrijk dan 
een ESFRI. De bewuste paragraaf niet schrappen maar combineren met criterium ‘betrokkenheid 
Vlaamse instelling’ 

- Wat valt precies onder monitoring?  Is dit exclusief of inclusief overheidsinstituten (academisch 
onderzoek en derden)? Is dit inclusief wetenschappelijke instellingen (beter: verwijzen naar de 
officiële lijst van wetenschappelijke instellingen zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad)? 
Administraties vallen hier niet onder. Onderzoeksinstanties (beter: andere dan wetenschappelijke 
onderzoeksinstellingen).  

- Effort en details van de projectaanvraag. De procedure werd “light” gehouden. Maar geeft het 
abstract dat nu gevraagd wordt wel voldoende informatie om een grondige evaluatie te doen? 

- Wat wordt precies verstaan onder “categorie 0”? Wat met engagementen voor ESFRI- 
infrastructuren en algemener internationalisering (Horizon 2020, …)? Paragraaf niet schrappen, 
maar beter kaderen en uitbreiden.  

- Schip heeft vooral wetenschappelijke doelstelling en wordt ingezet voor mariene trainingen. 
Onderzoek “categorie 0” en educatie “categorie 2” blijven gratis (voor zover deze laatste binnen 
het beschikbaarheidsschema vallen). Voor aanvragen die niet binnen het beschikbaarheidsschema 
vallen en voor de “categorie 3” en “categorie 4” moet worden betaald.  

- Voor EU-monitoring is er de mogelijkheid om 50% van de nodige scheepstijd terug te claimen van 
de EU. Maar andere 50% moet uit eigen middelen komen (Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
zouden deze middelen moeten bepleiten bij de bevoegde departementen om de nodige 
monitoringstaken uit te voeren).  

- Liefst algemeen geldende criteria opstellen, niet per categorie.  
- Pas op tussen switch in aanvragen voor monitoring voor nationale en internationale (niet gratis) 

naar langdurige meetcampagnes (wel gratis).  
- Zie erop toe dat onderzoek niet dubbel betaald wordt. Bepaalde types onderzoek worden als 

academisch onderzoek gezien en krijgen gratis scheepstijd, maar voeren ondertussen wel 
monitoring voor overheid of opdrachten voor consultants. Dit leidt tot oneigenlijk gebruik van de 
middelen.  

- Wat met langlopende datareeksen? Die zijn niet innovatief en zijn niet coherent met de 
voorgestelde criteria voor prioritering van innovatief onderzoek. We moeten innovatie omwille 
van de innovatie vermijden.  

- Extra criterium toevoegen om lange termijnreeksen te evalueren, die niet innovatief zijn: 
excellentie van de aanvragende groep en het wetenschappelijk belang van de campagne moeten 
ook meetellen. Afstemmen op formulier. 

- Vermelding van het gebruik van VLIZ-infrastructuur in eerdere publicaties is bevorderend voor de 
selectie, maar wat met jonge zotte ideeën? Out-of-the-box-ideeën worden als extra criterium 
meegenomen (om risicovol, speculatief onderzoek toch toe te laten).  



- Afdwingen van een vermelding in publicaties door een akkoordverklaring toe te voegen aan het 
aanvraagformulier: bewust aanvinken. Idem voor akkoordverklaring met veiligheidsprocedures.  

- Is er wederkerigheid voor Waalse instellingen die wensen gebruik te maken van de VLIZ-
infrastructuur binnen categorie 1? Vb. Calvi op Corsica van de Universiteit Luik (niet gratis).  

- Wat als vraag lager dan aanbod? Dan extra call naar derde partijen toe om overschot tegen 
betaling in te vullen.  

- Finaal kan dit resulteren in meer vaartijd omdat de inkomsten worden geherinvesteerd in extra 
vaartijd. In principe kan RV Simon Stevin 24/24 7/7 varen met 3 bemanningen. 

- Nu worden 186 vaardagen gerapporteerd (volgens het beschikbaarheidsschema en de 
kosteninbreng personeel VLOOT), maar in het rapport van VLOOT staat dat de motor van het schip 
slechts voor 18% van de tijd in gebruik is. Hoe is dit te verklaren? Afgelasting vaart door slecht 
weer, te korte dagen ingepland … Moet geoptimaliseerd worden.  

- Hans Polet vraagt om op de vergadering van de Raad van Bestuur te wijzen op de gevolgen voor 
het ILVO (door het invoeren van betalende en niet-betalende categorieën), waarbij een discussie 
tussen departementen moet worden gestimuleerd rond de financiering van het gebruik van 
onderzoeksinsfrastructuur voor monitoringsverplichtingen.  

 
Conclusie: De WK beschouwt het voorliggende document als een mooie eerste aanzet met goede 
principes, waarin enkele zaken verder moeten worden uitgeklaard. De WK geeft de toestemming om 
dit document voor de Raad van Bestuur van 18.12. 2015 te brengen, samen met de opmerkingen, 
suggestie en bezorgheden hier geformuleerd. 
 
De volledige WK zal fungeren als Expertengroep vaartijd RV Simon Stevin.  
 
Actiepunten VLIZ betreft nota prioritering vaartijd:  

- De officiële lijst wetenschappelijke instellingen Belgisch staatsblad als referentie nemen 
voor onderzoek 

- Oplijsten engagementen RV Simon Stevin i.k.v. ESFRI’s, internationalisering… 
- Aanpassen van de nota op basis van de opmerkingen 

 
6. Filantropie en ledenwerking VLIZ (Bijlage 5) 

 
Vanaf de tweede helft van 2015 ging de VLIZ-filantropiewerking effectief van start: communicatie via 
VLIZ-website en folders, werving fondsen, opstart thematische fondsen en filantropieprojecten. Het 
VLIZ ziet de toekomst positief en hoopt dat dit initiatief zal groeien. Er ontstaat echter nood aan het 
formaliseren van de filantropiewerking. VLIZ bereidde een nota voor die de procedure voorlegt en de 
rol van de WK duidt voor het toekennen van donaties en VLIZ-eigen inkomsten aan 
filantropieprojecten en fondsen. Jan Mees licht toe.  
 
Vanaf 2016 wordt formeel gestart met het betrekken van de WK bij beslissingen over de bestemming 
en verdeling van de filantropie-inkomsten. Elk jaar op 31 december zal het boekjaar worden 
afgesloten, waarvoor de WK het financieel rapport en de begroting goedkeurt. VLIZ doet telkens een 
voorstel hoe de verdeling van de gelden over de verschillende fondsen en projecten zou kunnen 
gebeuren, ter goedkeuring van de WK. Op dat moment zullen ook de nieuwe filantropie-voorstellen 
voorgelegd worden en afgetoetst worden aan de criteria.  

 
Iedereen uit de WK en de respectievelijke instellingen kunnen nieuwe filantropie-projecten 
voorstellen. De criteria voor het aanmelden ervan worden uitgelegd. Nu liggen twee voorstellen voor 
vanuit het VLIZ: (1) Steun de Worms-editors! en (2) Duurzaam beheer van kustgebieden in Chili.  
 
Er volgt een discussie in de WK. Enkele opmerkingen en suggesties:  
- Soortnamen verkopen als fondsenverwerving. 



- Momenteel gaat het nog over te kleine bedragen om ambitieuze projecten op te starten. Let op 
maak en formuleer – zolang de bedragen niet al te groot zijn – de ambities niet al te hoog aan de 
schenkers.  

- Er komen bemerkingen op het Chileens projectvoorstel: te ambitieus, ondersteuning van de lokale 
aquacultuursector wordt in vraag gesteld, is deze universiteit wel de beste om mee samen te 
werken rond deze thema’s …. 

- De projecten die vroeger reeds besproken werden moeten ook opgenomen worden. Bvb mini 
grants voor bright research ideas.  

 
CONCLUSIE: De WK keurt 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 worden hoewel deze inhoudelijk nog verder moeten bediscussieerd worden op de 
volgende WK-vergadering.  

 
Actiepunt VLIZ: Overzicht voorzien van mogelijke projecten waar in 2016 effectief geld kan aan worden 
gegeven worden. 
Actiepunt VLIZ: bekijken i.k.v. financiering WORMS (filantropie) of het mogelijk is om soortennamen 
te verkopen 
 

7. Compendium voor Kust en Zee 2015 (Bijlage 6) 
 
Het Compendium voor Kust en Zee 2015 werd op dinsdag 24 november officieel gelanceerd in het 
Vlaams Parlement. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een netwerk van experten 
verbonden aan diverse instituten en instanties te lande. Het achtergronddocument zal op regelmatige 
basis worden geactualiseerd, de website (www.compendiumkustenzee.be) biedt de mogelijkheid om 
jaarlijkse updates te verzorgen en te communiceren.      
 
Actiepunt VLIZ: Alle geprinte onderdelen (5) worden per post verstuurd naar alle deelnemers van de 
WK.  
 
De inhoud van het Compendium voor Kust en Zee 2015, evenals tal van afgeleide documenten, zijn 
interactief raadpleegbaar op de website www.compendiumkustenzee.be (tweetalig). Zo is er: 

(1) een brochure die het mariene onderzoek uitgevoerd door de meer dan 1000 
Belgische wetenschappers en experten weergeeft; 
(2) een catalogus met de mariene onderzoeksinfrastructuur beschikbaar aan de 
diverse instellingen; 
3) een wegwijzer voor financieringsinstrumenten ten behoeve van zeeonderzoek; 
(4) een vademecum rond de belangrijkste ‘Mariene wetgeving’. 

 
De afdeling Beleidsinformatie van het VLIZ, die instaat voor de realisatie van het Compendium, heeft 
een inschatting gemaakt van de inzet van internen en externen voor de productie van alle 
Compendium producten, de kosten alsook de inzet van informatie uit het Compendium voor beleid. 
Zie Bijlage 6. 
 
Gert Verreet vult aan: Internationaal zijn er nog outreach mogelijkheden voor het Compendium in loop 
van 2016 via het Global Ocean Science Report van IODE. Dat gebeurt via de groep waar Ann-Katrien 
Lescrauwaet in zetelt. 

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

NET (Bijlage 7) 

http://www.compendiumkustenzee.be/
http://www.compendiumkustenzee.be/nl/over-het-compendium
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=251198
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=250717
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=244901
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=250718


 
Tijdens de vorige WK-vergadering werd gevraagd om de internationale verplichtingen van het VLIZ 
apart te rapporteren. 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 rond de Werkgroepen die binnen de European Marine Board. Er lopen 
momenteel werkgroepen rond “Marine training”, “GLOSS” en “Citizen science”. Er is ook een nieuwe 
in aanvraag rond de lange-termijn mogelijkheden voor samenwerking tussen de marine science en 
space communities (exploratief upward looking, robotica, nieuwe sensoren, combinatie van Ocean 
Technology en Ocean Engineering Sollutions en Space Engineering Sollutions). VITO toont interesse in 
deelname in deze werkgroep.  

 
9. BONUS+ programma Noordzee  

 
Jan Mees licht toe. VLIZ voerde een pleidooi voor een Vlaamse participatie in Bonus+ met positieve 
gevolgen. Tijdens de lancering van het Compendium meldde de kabinetsmedewerker van minister 
Muyters (Eric Sleeckx) dat Vlaanderen wel degelijk zal inzetten op het BONUS+ programma voor de 
Noordzee door gedurende een periode van zes jaar 500.000 € per jaar te investeren. BONUS+ is een 
uitbreiding van het BONUS-project dat zich richt op wetenschappelijk onderzoek voor de Baltische Zee, 
met als uitbreiding de Noordzee en omringende landen. Vanuit Horizon2020 past de Europese 
Commissie matching funds bij. Het is nog wachten op andere landen (o.a. Frankrijk en VK) om mee in 
te tekenen op BONUS+. Concreet zouden er dan drie calls gelanceerd worden: een voor de Noordzee, 
een voor de Baltische Zee en een gezamenlijke call. 

 
Gert Verreet vult aan: EWI heeft de nek uitgestoken na een reactie van de VLIZ-WK. Gezien België nog 
geen toestemming had gegeven, zou Vlaanderen geen toegang meer hebben gehad tot deze EU-
fondsen (185-instrument: waarbij lidstaten een bedrag inbrengen en de EU evenveel bijvoegt vanuit 
H2020). Vlaams minister Muyters engageerde zich naar de EU-commissaris toe om de nodige middelen 
te voorzien vanaf 2018. Dit moet via een wetgevende instrument in het parlement behandeld worden 
om het dossier op te starten.  

 
10. Clusterbeleid: Blauwe Cluster 

 
Jan Mees licht het clusterbeleid toe van de Vlaamse overheid. Er bestaan twee systemen voor 
aanvragen: enerzijds bestaan de mogelijkheid voor erkenning als Cluster voor innovatieve 
bedrijfsnetwerken ((korte termijn financiering), anderzijds bestaan de Speerpuntclusters. Deze laatste 
houdt in dat er 10 jaar significante financiering wordt voorzien om een secretariaat uit te bouwen en 
projecten te organiseren waarbij private partners helft moeten bij financieren (orde 2 miljoen Euro).  
 
Flanders Maritime Cluster (FMC) heeft, i.s.m. VLIZ, een competitiviteitsnota voor de opzet van een 
Blauwe Cluster voorbereid die men in september 2015 heeft voorgelegd aan het kabinet van minister 
Muyters. Deze vormt het startpunt om in te tekenen op het clusterbeleid. FMC besliste om te gaan 
voor een aanvraag als Speerpuntcluster en geen dossier in te dienen voor Cluster van innovatief 
bedrijvennetwerk. Maar er zullen maar enkele Speerpuntclusters opgericht worden en is het moeilijk 
om voeling te krijgen over de kansen.  De Blauwe cluster is zeer divers van samenstelling. 
 
 

 
11. Samenwerking met China 

 
Jan Mees licht toe. De provincie West-Vlaanderen heeft reeds een lange bilaterale samenwerking met 
de provincie Zhejiang in China. Op 23 november 2015 bracht medewerkster Chen Yujuan van Ningbo 



University een bezoek aan VLIZ om toekomstige samenwerking m.b.t. mariene wetenschappen te 
bespreken. Hun School of Marine Sciences heeft meer dan 100 professoren met aan het hoofd 
professor Yan Xiaojun. Concreet wensen zij een bezoek te organiseren in China (maart-april 2016) om 
een samenwerking te concretiseren die in oktober 2016 (26-29 oktober, tijdens de viering van hun 30-
jarig bestaan) kan ondertekend worden. Jan Mees gaat naar China  voor de viering van 30 jaar 
universiteit. Dit kan voor Vlaamse mariene wetenschappers deuren openen. 

 
12. Lectoren VLIZ-awards 

 
Tina Mertens licht toe. De oproep voor de jaarlijkse VLIZ aanmoedigingsprijzen en North Sea Award is 
afgesloten. VLIZ heeft in totaal 17 inzendingen ontvangen (6  North Sea Awards en 11 
Aanmoedigingsprijzen). Er wordt een jury samengesteld om de inzendingen in de loop van januari te 
beoordelen.  
 
Actiepunt alle leden: aan de leden van de wetenschappelijke kerngroep wordt gevraagd of zij interesse 
hebben om in de jury te zetelen voor de beoordeling van VLIZ-aanmoedigingsprijzen en North Sea 
Award. 
Actiepunt VLIZ: Lijst inzendingen Awards doorsturen en vragen om aan te duiden of leden interesse 
hebben (volledig of onderdelen). 
 

13. Data 2016 en oproep wetenschappelijke commissie op verplaatsing 
 
Omwille van de kerstmarkt in de stadskern van Gent (druk verkeer en verzadiging parkeergarages) 
werd gevraagd om de locatie voor de december-vergadering van de WK te wijzigen.  
 
• Vrijdag 18 maart in Gent (Pand)  
• Donderdag 16 juni in Oostende (VLIZ) – open vergadering met klankbordgroep 
• Vrijdag 7 oktober op verplaatsing (mogelijks nieuwe gebouw ARC en ECOTOX) 
• Vrijdag 9 december in Gent (plaats: perifeer alternatief, Sterre of elders) 
 

14. Varia 
 
Gert Verreet meldt dat er binnen SPINCAM (Southeast Pacific Data and Information Network in 
Support to Integrated Coastal Area Management) verschillende events plaatsvinden in het voorjaar 
2016 (zie hieronder).  
• 16-17.02.2016, Oostende: OTGA – SPINCAM Training Course on Ocean Governance and Blue 

Economy (Vlaamse onderzoekers kunnen meeschuiven in de training) 
• 18.02.2016, Oostende: Meeting in between SPINCAM countries and the Flemisch research 

community (oproep tot deelname met Vlaamse wetenschappers).  
• 19.02.2016, Brussel: Meeting with the government of Flanders and European Institutions.  
 
Zijn er Vlaamse experten die hieraan willen deelnemen? VLIZ deed ondertussen al een bijdrage van 
potentiele experten binnen de Vlaamse/Belgische Mariene Onderzoeksgroepen die kunnen 
gecontacteerd worden door EWI.  
 
  



Er loopt een aanvraag binnen het FUST-fund rond SPINCAM III vanuit IODE (UNESCO) en er is ook een 
Afrikaans voorstel. EWI zou graag kunnen evalueren wat daar mogelijks in zit voor Vlaamse 
wetenschappers. Input gevraagd.  
 
Actiepunt alle leden: Input en interesse doorgeven aan Gert Verreet 
 
Opstart van de International Western Indian Ocean Expedition met mogelijke deelname van Kenya met 
RV Mtafiti. Vlaanderen kan bekijken hoe hiertoe een bijdrage te doen, mits er een initiatief en 
engagement vanuit Kenia komt. In SPINCAM is een evenwichtige lokale inbreng en engagement 
noodzakelijk.  
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