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LIJST – INTERNATIONALE MANDATEN  

EMODNET Secretariat 

European Marine Observation and Data Network -Secretariat 

Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat 

 

Looptijd: / - / 

 

Financiering: 

 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

 

Website: 

Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke 

bijdrage van Vlaanderen aan de Europa 2020-streefdoelen wat werkgelegenheid, innovatie, onderwijs en 

het omgaan met de klimaatsverandering betreft. De Europese Commissie heeft beslist om op dit voorstel 

in te gaan en het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) zal naast 

het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende gehuisvest worden. 

Recente activiteiten en producten: 

-  EMODnet participated in a workshop at SeaTech Week in Brest (October 10-12) focusing on how to 

increase the uptake of open-access marine data and information resources by users in the blue economy. 

This workshop http://eurogoos.eu/2016/10/17/european-open-access-marine-data-untapped-resource-

summary-seatech-workshop-smes/ was organised in the framework of the H2020 COLUMBUS project 

www.columbusproject.eu and included representatives from public marine observation and data sharing 

initiatives, marine off-shore test facilities, maritime clusters and SMEs. As a result of this, and other 

activities in the project, guidelines have been developed on how observatories and marine data and 

information providers can better engage with the private sector. These are at an advanced stage of 

preparation and will be disseminated widely.  

-  The importance of marine data in the development of the ‘blue’ economy at local and regional 

level was discussed at a workshop organised by the European Committee of the Regions in Brussels 

(October 13). EMODnet launched the new Central Portal Map Viewer allowing visualisation of multi-

thematic data layers.  

-  EMODnet participated in a science-industry panel at the North sea Open Science Conference in 

Oostende (7-10 November) to discuss off-shore test facilities and highlight the important role of open-

access data. 

-  Two of the six EMODnet Sea-basin checkpoints (Black Sea and Baltic Sea) presented the findings of 

their data adequacy reports to their expert panels. The recent data adequacy reports are now available via 

the maritime forum for the Baltic sea (https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/3953), Black 

sea and North Sea (https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/3981). The MedSea checkpoint 

held its 3rd Annual Meeting in Bologna 20-22 September 2016, organising a training on SEXTANT. A 

significant upgrade of the browser has also been undertaken http://www.emodnet-

mediterranean.eu/browser/.  

-  The International Conference on Marine Data and Information System (IMDIS) took place in Gdansk, 

Poland (11-13 October). These conferences aim to  provide an overview of the existing information 

systems. A high number of contributions (6 talks and 1 poster) related to EMODnet were presented. More 

information as well as the presentations and proceedings can be found and downloaded at 

http://imdis2016.seadatanet.org/ 

-  EMODnet presented at the WOC Sustainable Ocean Summit in Rotterdam (November 30 – 

December 2) https://www.ilago.ovh/sustainableoceansummit/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/16-

09-30-SOS-2016-Program.pdf in a session on “Smart Ocean-Smart Industries: Industry Data Collection and 

Sharing to Improve Ocean.”  The session explored how to improve coordination between ocean scientists 

and ocean industry operators in order to engage industry in data collection and sharing, including through 

platforms of opportunity. 

-  The new EMODnet associated membership strategy has attracted considerable interest, including 

applications to join from three new organisations, two of whom are from the private sector and one of 

http://eurogoos.eu/2016/10/17/european-open-access-marine-data-untapped-resource-summary-seatech-workshop-smes/
http://eurogoos.eu/2016/10/17/european-open-access-marine-data-untapped-resource-summary-seatech-workshop-smes/
http://www.columbusproject.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/3953
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/3981
http://www.emodnet-mediterranean.eu/browser/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/browser/
http://imdis2016.seadatanet.org/
https://www.ilago.ovh/sustainableoceansummit/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/16-09-30-SOS-2016-Program.pdf
https://www.ilago.ovh/sustainableoceansummit/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/16-09-30-SOS-2016-Program.pdf
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whom is an international maritime company. 

 

ERA-MBT 

Marine Biotechnology ERA-NET 

 

Looptijd: 1 / 2014 - 1 / 2018 

 

Financiering: EU-FP7 

 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 

Website: http://www.marinebiotech.eu 

Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA-MBT) is een consortium van 19 nationale 

financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen 

van middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene 

biotechnologie te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap 

voor mariene  biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen. 

 

Recente activiteiten en producten: 

- 5 projecten werden geselecteerd binnen de tweede ERA-MBT call voor projectvoorstellen rond het thema 

Biodiscovery, waarvan 2 projecten met Vlaamse partners. Details over de projecten zullen in december op 

de website verschijnen: http://www.marinebiotech.eu/second-transnational-call 

- Een derde ERA-MBT call zal worden gelanceerd op 13 december met als doel het onderzoek rond mariene 

microbiële metagenomica te stimuleren, met als doel het identificeren van nieuwe enzymen, metabolieten, 

en metabolische pathways met biotechnologisch potentieel. 

- De 'Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation Roadmap' werd gelanceerd op 12 oktober in 

Hotel Marivaux in Brussel. Dit document is te verkrijgen bij VLIZ en kan gedownload worden via 

http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/marine-biotechnology-research-and-innovation-

roadmap-has-been-launched 

- Op 13-14 Oktober werd een stakeholder meeting georganiseerd met als thema: 'Marine Biotechnology - 

enabling future innovations'. http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting-2 

 

JPI Oceans 

JPI Healthy and Productive Seas and Oceans 

Looptijd: / 2010 - / 

Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.jpi-oceans.eu/ 

De JPI Oceans is een coördinerend en integrerend lange-termijn platform dat open is voor alle EU lidstaten 

en geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. De belangrijkste doelstellingen 

zijn  

 1) de versnippering en duplicatie tegengaan;  

 2) gemeenschappelijke en flexibele initiatieven plannen;  

 3) de samenwerking vergemakkelijken en een toekomstvisie opbouwen en  

 4) efficiënte mechanismen voor interactie en kennisoverdracht tussen de wetenschappelijke 

gemeenschap, de industrie en de beleidsmakers te ontwikkelen om de grote uitdagingen van de toekomst 

efficiënter te kunnen aanpakken. 

Recente activiteiten en producten: 

Tot op heden werd het JPI Oceans secretariaat in hoofzaak gefinancierd door Noorwegen en België 

(Vlaanderen) met daarnaast gedetacheerde werknemers van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Voor de 

lange termijn financiering van het secretariaat werd in 2015 een businessplan uitgewerkt met een voorstel 

voor een structuur die ondersteund wordt door het lidgeld van alle lidstaten. In 2015 steunde de Raad van 

Bestuur het voorstel om de financiering van het secretariaat beter te spreiden en besliste om de nodige 

http://www.marinebiotech.eu/second-transnational-call
http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/marine-biotechnology-research-and-innovation-roadmap-has-been-launched
http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/marine-biotechnology-research-and-innovation-roadmap-has-been-launched
http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting-2
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stappen te ondernemen om een internationale VZW op te richten onder Belgisch recht. Op de laatste 

vergaderingen van de Raad van Bestuur in april en juni 2016 werden de statuten van de IVZW verder 

uitgewerkt. Op 12-13 December 2016 wordt een beslissing verwacht van de Raad van Bestuur wat betreft 

het voorgestelde lidgeld en het businessplan.    

In de volgende vergadering van de RvB worden ook de acties onder de verschillende strategische 

prioriteiten van JPI Oceans kort besproken.   

1. Deep Sea Resources 

•  Ecological Aspects of Deep Sea Mining 

Twee campagnes van het MiningImpact project werden afgewerkt tussen maart en oktober 2015 met het 

Duits onderzoeksschip RV SONNE in de Clarion-Clipperton Zone en een gebied ter hoogte van de kust van 

Peru. Van 25 tot 27 januari 2016 werd de jaarlijkse vergadering van het pilootproject georganiseerd aan de 

UGent. De eerste resultaten van de campagne werden recent gepubliceerd in Nature. In samenwerking met 

de partners in het project organiseerde JPI Oceans een workshop “Knowledge-Based Governance of Deep-

Sea Mining” op de European Maritime Day in mei 2016. Het MiningImpact project zal de jaarlijkse 

vergadering houden on 13-15 februari 2017 in Bremen. 

2. Technology and Sensor Developments 

•  MarTERA ERANET Cofund 

Een ERANET Cofund rond mariene technologie werd goedgekeurd door de Europese Commissie. De Cofund 

zal een call van 30 miljoen Euro (20 miljoen van de lidstaten, 10 miljoen van de Europese Commissie) 

lanceren op 1 December 2016: 

Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies 

Priority Area 2: Development of novel materials and structures 

Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and observations 

Priority Area 4: Advanced manufacturing and production 

Priority Area 5: Safety and security 

MarTERA wordt gecoördineerd door Filiz Aslan van Project Management Jülich (Germany). De andere 

deelnemende landen in de cofund zijn: Argentina, Belarus, France, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, 

Norway, Poland, Portugal, Romania, South Africa, Spain and Turkey. België (Vlaanderen) is 

vertegenwoordigd in de Cofund door VLAIO. 

3. Coastal and Maritime Planning and Management 

•  Marine Spatial Planning 

Een workshop was gepland om plaats te hebben op 21 november 2016 in Riga, back-to-back met de 

Member State Expert Group on MSP van EC DG MARE. Een workshop outline paper werd voorbereid door 

het leidend land in juli 2016 en gefinaliseerd met het Secretariaat ter aankondiging aan de MB op 11 

augustus 2016.  

De workshop op 21 november 2016 werd uitgesteld om ruimte te laten voor een verdere discussie over 

deelname vanuit de industrie zoals sterk aanbevolen door 1 geïnteresseerd land. 

De workshop kan bijgewoond worden door de leden van de JPI Oceans expert groep rond MSP, die 

momenteel 17 nationaal genomineerde experten van 12 landen en 28 externe experten bevat (waarvan 1 

EC observer), en de leden van de EC DG MARE Expert Group als observers.  

4. Linking Oceans, Human Health and Wellbeing 

•  Voorlopig worden de resultaten van de Horizon 2020 call rond “Oceans and Human health” 

afgewacht.  

5. Interdisciplinary Research for GES 

•  Ecological aspects of microplastics 

Tien landen, waaronder België, lanceerden een call van 7,5 miljoen EUR. Na een evaluatie door 

onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van de deelnemende landen zijn volgende vier projecten 

gestart in 2016: BASEMAN (definiëren van referentiewaarden en standaarden voor microplastic analyse in 

Europese waters), EPHEMARE (ecotoxicologische effecten van microplastics in mariene ecosystemen), 

PLASTOX (directe en indirecte ecotoxicologische impact van microplastics op mariene organismen) en 

WEATHER-MIC (effecten van microplastic verwering op het transport, bestemming en toxiciteit van plastic 

in het mariene milieu). De projecten stelden hun eerste resultaten voor op de ICES Annual Science 

Conference in september 2016.  

•  Intercalibration for the Water Framework 

De actie is in 2015 gestart met de tweede fase die loopt tot 31 december 2016 en zal in 2017 worden 

geëvalueerd. Een overzicht van de huidige stand van zaken is in onderstaande tabel weergegeven. 

 

http://www.jpi-oceans.eu/exploring-deep-sea-resources-0
http://www.jpi-oceans.eu/technology-and-sensor-developments
http://www.jpi-oceans.eu/science-support-coastal-and-maritime-planning-and-management
http://www.jpi-oceans.eu/linking-oceans-human-health-and-wellbeing
http://www.jpi-oceans.eu/interdisciplinary-research-good-environmental-status
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Area Biological 

Quality 

Element 

Scientific 

report  

delivered 

Exchange with policy 

levels in MS finished 

Independent 

technical 

review of JRC 

IC panel 

Ready for EC 

Decision in 2017 

(also agreed by EC) 

Impact of scientific 

results on legal GES 

thresholds of countries 

Coastal 

waters 

North-East 

Atlantic 

Benthic 

inverte-

brates 

Yes Yes Done Yes Yes (ES) 

Coastal 

waters 

Wadden Sea 

Benthic 

inverte-

brates 

Yes Yes Done Yes Yes (NL) 

Transitional 

waters 

North-East 

Atlantic 

Benthic 

inverte-

brates 

Yes Ongoing Done No Yes (ES, PT, UK) 

Coastal 

waters 

North-East 

Atlantic 

Chloroph

yll-a 

Yes Yes Done Yes Yes (UK, PT, FR, IE) 

Coastal 

waters 

Wadden Sea 

Chloroph

yll-a 

Yes Ongoing Done No Yes (NL & DE) 

Transitional 

waters 

North-East 

Atlantic 

Chloroph

yll-a 

Yes Ongoing December 

2016/Janu-

ary  2017 

No Yes (preliminary UK, 

PT, NL, maybe FR) 

 

• Munitions in the Sea 

Deze nieuwe actie werd geïnitieerd door Italië en wordt ondersteund door dertien landen (waaronder 

België).  De actie zal gericht zijn op ondersteuning van wetenschappelijke kennis ter verbetering van de 

veiligheid en efficiëntie van interventies.  Verder zal de actie focussen op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën en de uitwisseling van best practices.  In het kader van deze actie zal het Italiaanse 

Ministerie van Defensie middelen ter beschikking stellen. Een uitgewerkt voorstel wordt verwacht op de 

Raad van Bestuur in December.  

• Cumulative effects of anthropogenic disturbances 

De leidende landen zullen een workshop organiseren om de wetenschappelijke noden en potentiële 

projecten te prioritiseren begin 2017. Op de workshop worden Regionale Zeeconventies, internationale 

projectleiders, ICES, CIESM en de EC uitgenodigd. Ook samenwerking met BONUS, BIODIVERSA en AORAC 

zal aan bod komen. 

•  Integrated assessment of effects of new pollutants 

De deelnemende landen identificeren op dit moment de relevante nationale partners en zullen verder een 

project plan ontwikkelen. Een vergadering met experts zal worden georganiseerd begin 2017.  

• Ecosystem Goods and Services for Coastal and Marine Waters 

Deze actie zal zich richten op het concept van ecosysteemdiensten en de wetenschappelijk ondersteuning 

die dit kan bieden voor het beleid en besluitvormingsprocessen. Een expert groep vergadering werd 

georganiseerd met genomineerde en externe wetenschappers en een aantal beleidsmakers en 

vertegenwoordigers van de financieringsagentschappen op 24-25 November 2016.  Het resultaat van deze 

vergadering zal een position paper zijn die half februari 2017 zal gefinaliseerd zijn. 

6. Observing, Modelling and Predicting Oceans 

•  Multi-use of infrastructure for monitoring 

Deze piloot actie is intussen geëindigd. De resultaten worden binnenkort door de coördinator bekend 

gemaakt. 

•  European Marine Calibration Network 

Deze nieuwe actie werd voorgesteld door Griekenland op de Raad van Bestuur in November 2015. De actie 

is gericht op de gecoördineerde calibratie van sensoren van observatoria. Vijf landen hebben intussen 

http://www.jpi-oceans.eu/observing-modelling-and-predicting-ocean-state-and-processes
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aangeven de verdere uitwerking van de actie te ondersteunen en kwamen samen op een workshop in Brest 

in Oktober 2016. De groep werkt aan drie factsheets (pH, salinity, and fluorescence) en een witboek voor 

de verdere uitwerking van de actie. 

 

7.  Climate Change Impact on Ocean Processes 

/ 

8. Effects of Ocean Acidification and Warming 

De leidende landen beslisten om nauw samen te werken met JPI Climate voor de verdere uitwerking van de 

actie. Tijdens de zomer werden de Terms of Reference van de werkgroep opgesteld en een roadmap 

uitgewerkt.  

9. Food Security and Safety 

JPI Oceans heeft samen met JPI Healthy Diet for a Healthy Life en de JPI on Agriculture, Food Security and 

Climate Change een scoping paper opgesteld voor een gezamenlijke actie rond voedselzekerheid.  

10. Biotechnology 

Wat betreft de twee bovenstaande strategische prioriteiten zullen JPI Oceans, COFASP en ERA MBT een 

voorstel voor een ERA-NET Cofund rond de “Blue Bioeconomy” indienen bij de Europese Commissie. 

 

 

IOC-UNESCO 

UNESCO/IOC Project Office for IODE 

Looptijd: doorlopend 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet  

Website: 

Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de UNESCO-IOC werking te ondersteunen door onderdak te bieden 

aan het IOC – Project Office for IODE (bij VLIZ in Oostende) en door de toewijzing van middelen uit het 

Flanders-UNESCO Trustfonds voor de Wetenschappen (FUST). Vlaanderen wordt door UNESCO 

geapprecieerd als een betrouwbare en stabiele partner. Aan een aantal actiegebieden van de IOC wordt 

zeer actief deelgenomen, onder  meer door rechtstreekse ondersteuning van het VLIZ en door experten uit 

universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. 

Voor Vlaanderen heeft het VLIZ in het Convenant 2012-2016 met de Vlaamse overheid duidelijke taken 

i.v.m. deelname en ondersteuning van IOC werking, in het bijzonder het IODE werk (Project Office). 

 Recente activiteiten en producten: 

- technisch advies bij goedkeuring van small scale activities 

 

EMB secretariat 

European Marine Board secretariat 

Looptijd: doorlopend 

Financiering: 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: 

De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met als 

doel gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te 

overbruggen. Het VLIZ krijgt het mandaat van het Vlaams Gewest voor de huisvesting en ondersteuning 

van het EMB-secretariaat. 

Recente activiteiten en producten: 

http://www.jpi-oceans.eu/climate-change-impact-physical-and-biological-ocean-processes
http://www.jpi-oceans.eu/effects-ocean-acidification-and-warming-marine-ecosystems
http://www.jpi-oceans.eu/food-security-and-safety-driving-innovation-changing-world
http://www.jpi-oceans.eu/use-marine-biological-resources-through-development-and-application-biotechnology
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- Monday 21 November, a new member of staff started working with the EMB Secretariat. Her name is Paula 

Kellett and she will be a new Science Officer. She will not be employed by ESF but will be the first employee 

of the new legal entity, EMB IVZW 

- The EMB Autumn Plenary convened on 19-20 October in Glasgow, UK. The meeting brought together 28 

delegates and was hosted by EMB member MASTS (Marine Alliance for Science and Technology for 

Scotland).  

 

POGO 

Partnership for Observation of the Global Oceans 

Looptijd: 2 / 2010 - 6 / 2014 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Jan Mees, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.ocean-partners.org/ 

Het Partnership for Observation of the Global Oceans, POGO, is al meer dan tien jaar een forum waar de 

leiders van grote oceanografische instituten wereldwijd oceanografie kunnen promoten. 

Recente activiteiten en producten: 

- Next year's annual meeting (POGO-18) will take place from 24-26 January 2017 and will be hosted by 

Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom. 


