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Aanwezig: 

Colin Janssen (voorzitter), Jan Mees
(1)

 (directeur VLIZ), Tom Artois (UHasselt), Roger Dijkmans (VITO), Jaak 

Monbaliu (KULeuven), Marnix Pieters (AOE), Jurgen Tack (INBO), Gudrun De Boeck* (UA), Julien De Rouck* 

(UGent), Toon Verwaest* (WL), Fien De Raedemaecker
(1)

 (VLIZ), Rudy Herman
(1)

 (EWI), Ann-Katrien 

Lescrauwaet
(1)

 (VLIZ), Tina Mertens
(1)

 (VLIZ). Verslag: Nancy Fockedey
(1) 

(VLIZ).  

 

Verontschuldigd:  

Kris Cooreman (ILVO), Patrick Meire (UA), Frank Mostaert (WL), Steven Vinckier (VMM), Magda Vincx
 

(UGent), Mark Kochzius* (VUB), Bart Sonck* (ILVO) 

 

* plaatsvervangers 

(1)

 waarnemers 

 

De voorzitter Colin Janssen bedankt expliciet het INBO (Jurgen Tack) voor de rondleiding en de ontvangst 

van de Wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ in Linkebeek. Hij bedankt ook de aanwezigen voor hun 

talrijke opkomst.  

 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

 

Opmerkingen verslag mei 2012: Tom Artois (UHasselt) opnemen bij de aanwezigen, Julien De 

Rouck staat 2x vermeld bij de aanwezigen, en kreeg verkeerde affiliatie mee (moet zijn: UGent).  

 

Bijkomende punten: Rudy Herman vraagt om een aantal conclusies aan te geven van nieuwe EU-

initiatieven. Er wordt afgesproken die te bespreken onder het agendapunt “varia”.  

 

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 11-05-2012: goedkeuring en overlopen actiepunten 

(zie bijlage 2a en 2b) 

 

Jan Mees geeft mee dat alle actiepunten uit de vorige vergadering (mei 2012) zijn opgevolgd, 

met uitzondering van het punt op pagina 5 over het uitwerken van een protocol voor 

beleidsinformerende nota’s (BIN’s).  

 

Hier is enkel een “light” versie van een protocol uitgewerkt (zie bijlage 2), die wordt toegelicht 

in de vergadering door Ann-Katrien Lescrauwaet. De Wetenschappelijk Kerngroep verklaart zich 

akkoord dat de BIN’s op deze manier zullen worden opgesteld en uitgestuurd.  

 

 

3. Engagementsverklaring (zie bijlage 3) 

 

Jan Mees licht toe dat als gevolg van de externe audit van het VLIZ (2009), de 

Wetenschappelijke Commissie volledig hervormd is geworden (meer hierover op: 

http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/WetCom). Bijkomend werd toen ook afgesproken dat aan 

de leden van de Wetenschappelijke Kerngroep zou worden gevraagd om een 

engagementsverklaring te ondertekenen. Dit als gevolg van problemen omtrent confidentialiteit 

rond bepaalde dossiers. De engagementsverklaring is nu klaar. Ze is  gebaseerd op Europese 

http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/WetCom


engagementsverklaringen: gebaseerd op uitmuntendheid (eigen expertise inzetten ten behoeve 

van advisering van het VLIZ), transparantie en vertrouwelijkheid (vb. rond aanvragen die 

confidentieel zijn).   

 

 

Actiepunten:  

- De uitdrukking “zo wijd mogelijk te verspreiden” veranderen in “te verspreiden”. 

- Het VLIZ zal de aanpassingen en de bijzin rond ‘onafhankelijkheid’ herformuleren en 

doorsturen naar alle leden.  

 

Wel wordt de engagementsverklaring al principieel goedgekeurd door de Wetenschappelijke 

Kerngroep.  

 

 

4. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (zie bijlage 4) 

 

In de nota over de hervorming van de Wetenschappelijk Kerngroep werd gemeld om met een 

geannoteerde agenda te werken. Alle activiteiten van het VLIZ wordt niet meer expliciet gemeld 

tijdens de vergadering, maar meegestuurd met de uitnodiging in informatieve bijlagen. Jan 

Mees haalt er gewoonlijk kort nog enkele zaken uit ter verduidelijking, maar de leden van de 

Kerngroep kunnen altijd meer informatie vragen indien gewenst (tijdens vergadering of erna). 

  

Deze maatregel kon maar in volle werking treden vanaf dat er een beleidsmedewerker (ter 

ondersteuning van de directeur) was aangenomen. Nu Tina Mertens – sinds 1 juni 2012 – als 

beleidsmedewerker is aangetreden, neemt zij de coördinatie voor het opstellen en vervolledigen 

van deze informatieve bijlagen voor haar rekening. De huidige vergadering is haar eerste en 

zijn de informatieve bijlagen zeer volledig opgesteld. 

 

Actiepunt WK: ter voorbereiding van de vergadering steeds kijken naar “Nieuwe initiatieven”, 

waarbij vaak feed-back van de Wetenschappelijke Kerngroep wenselijk is.  

 

 

5. Huisvesting VLIZ: stand van zaken (zie bijlage 5) 

 

Jan Mees licht de toestand toe rond de verhuis van het VLIZ: Ondertussen is de politieke 

beslissing genomen dat het VLIZ weg moet op de huidige locatie. De gronden waar de VLIZ- 

gebouwen nu op staan zal de nieuwe vismijn en bouwprojecten huisvesten. Het VLIZ moet dus 

opnieuw gehuisvest worden.  

 

Er werd door een architectenbureau en een bouwpromotor een eerste ontwerp opgesteld voor 

een nieuwe hoogbouw op de H. Baelskaai. De hoogbouw is 13 bouwlagen hoog, waarvan 3 tot 5 

lagen voor VLIZ en haar internationale partners zou kunnen worden ingenomen (1100 m²).  

Beneden worden alle vergaderfaciliteiten voorzien; 1
ste

 verdiep voor het VLIZ (incl. de 

bibliotheek), 2
de

 verdiep voor UNESCO en EMODnet; 3
de 

verdiep voor de Marine Board en de 

Provincie (en voor het VLIZ op de groei). Erboven komen dan nog 2 lagen die zullen verhuurd 

worden als kantoren (in nood naar meer ruimte kunnen deze lagen ook door VLIZ gehuurd 

worden); de lagen erboven worden ingericht voor bewoning. 

 

VLIZ ontwikkelde een nota (vertrouwelijk) omtrent de huisvestingsnoden. Die nota is aanvaard 

door de interkabinettenwerkgroep, bestaande uit minister Lieten (wetenschapsbeleid), minister 



Crevits (verantwoordelijke van de huidige gebouwen) en minister Peeters (verantwoordelijk voor 

de vismijn).  

 

Enkele discussiepunten in het dossier:  

(1) Wat is het aantal m² waar VLIZ recht op heeft? In een advies voor inspectie financiën 

werd gemeld dat we +/-5000 m² nodig hebben voor het VLIZ, de provincie, de Marien 

Board en IODE/UNESCO. Normaal gezien (op basis van een beslissing van de Vlaamse 

Regering van 2 september 2005 (VR/2005/0664bis) wordt per werknemer maar 23m² 

bruto voorzien (werkplek + vergaderruimte, wc, inkom, etc.). Hopelijk wordt er 

geluisterd naar de vraag van VLIZ, want wij willen voorzien op groei en hebben 

“uitzonderlijke behoeften” (wat neerkomt op meer oppervlak dan een gemiddelde 

ambtenaar).  

 

 

(2) Moet het VLIZ ook verblijfsfaciliteiten inrichten, bv. short stay studio’s voor 

wetenschappers die meevaren met de Simon Stevin, korte verblijven IODE, … 

De Raad van Bestuur wil niet dat het VLIZ een hotelfunctie uitbouwt, maar verkiest 

hiervoor een negotiatie/samenwerking met de jeugdherberg, Duin en Zee, ... 

(eenvoudige verblijfsfaciliteiten voor individuen en groepen). De Haven Oostende is aan 

het onderzoeken of zij zelf geen bouwlaag met short stay studios wensen uit te bouwen 

voor het VLIZ en de maritieme sector.  

 

(3) Hoe zit het met de financiering? Om dit alles mogelijk te maken is 600.000-800.000 

Euro extra subsidie nodig om onze huisvesting te verantwoorden. Ministers Lieten en 

Crevits zijn geen vragende partij, terwijl dat minister Peeters wil dat juist zij over de 

brug komen met geld. Het dossier zit vast. Het is belangrijk te stellen dat VLIZ het 

uiterst belangrijk vindt dat er geen onderzoeksmiddelen gebruikt worden voor dit 

bouwdossier ter vervanging van huidige gebouw.  

VLIZ is weliswaar geen vragende partij, maar een nieuwbouw kan aan de andere kant wel 

opportuniteiten bieden, die zullen neerkomen op een betere bediening van de marien-

wetenschappelijke wereld. 

 

De bouwpromotor zal kort na de gemeenteraadsverkiezing een bouwaanvraag indienen. 

Men verwacht goedkeuring te krijgen vóór de zomer van 2013 en in het najaar van 2013 de 

bouw te starten. De verhuis wordt nu door hen ingepland voor 2015.  

 

Er werd uitdrukkelijk gestipuleerd (opschortende voorwaarde) dat de afbraak van de huidige 

gebouwen niet kan starten, zolang er geen oplossing is voor het VLIZ.  

Het worst case scenario is dat dit dossier nog jaren duurt en de bouwpromotor zijn 

interesse verliest. Dan zitten we met een probleem. Het huidige gebouw moet dringend 

onderhouden worden; er zijn investeringen nodig. Maar er worden door de eigenaar geen 

investeringen gedaan, zolang er geen schot zit in dit dossier.  

 

 

6. Expertengroep Compendium voor Kust en Zee 

 

Ann-Katrien Lescrauwaet informeert de Wetenschappelijke Kerngroep over de status van het 

Compendium voor Kust en Zee, en heeft enkele concrete vragen (in verband met hoofdstuk 1) 

voor de Wetenschappelijke Kerngroep. 

 

Status Hoofdstuk 1: Na een voorbereidende fase – waarin het zeewetenschappelijk landschap 

werd bevraagd of een compendium nuttig zou zijn – kwam de blauwdruk. In de zomer van 



2011 werd gestart met het schrijven van conceptteksten over de onderzoeksgroepen. Na 

stuurgroep II (april 2012) werd de toestemming verkregen om co-auteurs te contacteren voor 

het valideren van de teksten (nog tot dec-jan). Nu zijn er 91 samenvattende fiches opgesteld 

met de beschrijving van het Vlaamse mariene onderzoekslandschap. Deze fiches zijn zo goed 

mogelijk ingevuld door het VLIZ en zullen worden opgestuurd naar de respectievelijke 

onderzoeksgroepen voor controle.  

 

Oproep: allen aandacht aan besteden, zodat ze in december kunnen worden afgerond.  

 

 

Na deze revisie volgt nog een intensieve lectorronde door de stuurgroep en de leden van de 

Wetenschappelijke Kerngroep. De definitieve teksten zullen goedgekeurd worden tegen de 

zomer 2013. In de loop van de zomer volgt dan de vertaling en de vormgeving. Het 

Compendium is geen expliciet VLIZ-product en zal zijn eigen vormgeving kennen. De branding 

en huisstijl zullen dus verschillen van de VLIZ-huisstijl.  Vragen en opmerkingen: 

compendium@vliz.be 

 

Vragen: 

1. Fiches en abstract nalezen ter controle tegen uiterlijk december 2012. VLIZ heeft veel 

geïnvesteerd om beide documenten zo goed mogelijk in te vullen, om onderzoekers te 

ontlasten. Graag ook andere hiaten aangeven! 

2. Wetenschappelijke instellingen INBO, VITO, ILVO ontvangen VLIZ om input te ontvangen. 

Aanspreekpunt aanduiden i.v.m. financiële stromen.  

3. Extra leden aangeven om in het expertenpanel te zetelen: vanuit WK, maar ook 

aangeven welke andere experten/onderzoeksinstellingen van waarde kunnen zijn.  

 

Graag tegen eind oktober aangeven wie kan zetelen in deze expertengroep ter controle van 

Hoofdstuk 1.  

 

Actiepunt: Cijfers&Beleid stuurt mail uit naar leden van de WK om naam aan te duiden voor 

vergadering april 2013. 

 

 

7. Expertengroep Lifewatch: Terms of Reference (zie bijlage 5) 

 

Expertengroepen maken in se deel uit van de Wetenschappelijke Commissie en kunnen ad hoc 

opgesteld worden.  

 

In functie van het Lifewatch-project (mariene component) moet een expertengroep opgesteld 

worden. Wat zal het mandaat van de leden inhouden?  

1. Meedenken met het vormgeven en uitwerken van een marien observatorium voor 

mariene biodiversiteit 

2. Prioriteren van de data-archeologie-oefening 

3. Meedenken over het databeleid 

4. De VLIZ-expertengroep zal het Vlaamse mariene onderzoek vertegenwoordigen binnen 

Lifewatch (Europese context, die breder is dan enkel marien onderzoek alleen).  

 

De leden van de kerngroep wordt gevraagd wie hierin wil zetelen of zou moeten zetelen:  

+ Magda Vincx ( na te vragen) 

+ Eric Stienen (indien deontologisch correct) 

+ Tom Artois 

mailto:compendium@vliz.be


+ iemand van VITO 

+ Gudrun De Boeck polst wie UA zal vertegenwoordigen 

+ Filip Volckaert (na te vragen) 

+ Anton Ervynck (na te vragen) 

+ Wim Vyverman? Olivier Declerck? (na te vragen) 

+ Colin Janssen toetst nog af bij de andere biologische groepen 

Oproep blijft nog een week open. 

 

Actiepunt: Aangeven wie zetelt in de expertengroep Lifewatch. 

 

 

8. Simon Stevin: terugblik op de doop en een vooruitblik naar de toekomst (zie bijlage 6) 

 

De technische fiche van de Simon Stevin wordt als bijlage toegevoegd. Voor de doop van het nieuwe 

onderzoeksschip RV Simon Stevin was er grote belangstelling. De vele aanwezigen zorgden voor een 

zeer ondersteunende sfeer. Men was zeer tevreden dat de Vlaamse overheid hierin geïnvesteerd heeft. 

Nu het schip in de vaart is, werd ook een modern communicatieplan opgesteld:   

- met ambassadeurs (wetenschappers die veel meevaren vormen het gezicht van de 

communicatie over het schip),  

- via de facebook-pagina: http://www.facebook.com/rvsimonstevin willen we brede lagen van de 

bevolking betrekken bij het onderzoek aan boord.  

 

Actiepunt: Powerpoint over Simon Stevin op documentmanager opgeladen 

 

 

9. Oproep aankoop apparatuur 

 

Het aankoopbeleid apparatuur moet meer geofficialiseerd worden dan voorheen. Na het 

afbetalen van RV Simon Stevin komt jaarlijks 200.000 à 300.000 Euro vrij om te besteden aan 

apparatuur (bedrag onder voorbehoud: prioritair zullen verloren of kapotte instrumenten 

worden vervangen). Jaarlijks zal in het najaar een call gelanceerd worden, gericht aan de 

Mariene Onderzoeksgroepen om voorstellen in te sturen via een “licht” dossier, waarin een 

analyse gemaakt wordt van het potentiële gebruik van het apparaat: Wat is de nood? Is het 

apparaat al aanwezig in Vlaanderen? Hoeveel en hoelang zal het gebruikt worden (projectmatig 

of langer)? Is het te benutten door meerdere groepen? Wat is de geschatte kostprijs van de 

investering en welke onderhoudskosten moeten periodiek ingecalculeerd worden? Dit dossier 

wordt dan in het VLIZ voorbereid vooraleer het aan de Wetenschappelijke Kerngroep zal worden 

voorgelegd. Deze zal advies geven aan de Raad van Bestuur over de aankoop.  

 

In de begroting van 2013  is reeds een enveloppe voor aankoop van apparatuur aangeduid door 

de Raad van Bestuur. Dat bedrag zal in de loop van 2013 bezwaard moeten worden. Het gaat 

hier niet over kleine apparaten, ook niet over apparatuur die slechts door één onderzoeksgroep 

bruikbaar is. Het budget moet de “gaps & needs” invullen. Ook zijn kleine aanpassingen van 

bestaande apparatuur mogelijk.  

 

Bij het uitsturen van de call zal een template meegestuurd worden (met aanduiding van het 

max. aantal karakters dat per item ingevuld kan worden). Zo wordt het gemakkelijker om de 

verschillende aanvragen te evalueren. 

 

http://www.facebook.com/rvsimonstevin


Deze werkwijze en criteria worden goedgekeurd door de Wetenschappelijke Kerngroep. Er 

wordt nog dit najaar een call uitgestuurd.  

 

Julien De Rouck: Kunnen we ook onderzoeksapparatuur laten ontwikkelen? Of moeten we ons 

beperken tot wat al op de markt is?  

Jan Mees: Dit budget kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuw 

onderzoeksapparatuur, maar niet voor de financiering van jarenlang onderzoek. 

 

Jaak Monbaliu: Wat met het onderhoud, calibratie, herstel en vervanging van reeds aangekochte 

apparaten? Hoe groot moeten we die kost inschatten?  

Jan Mees: Deze wordt ingeschat en apart begroot, natuurlijk met uitzondering van onvoorziene 

verliezen. 

 

 

11. Website VLIZ: toelichting van de nieuwe structuur 

 

Tina Mertens licht toe wat de interne website-werkgroep heeft voorgesteld om binnen de timing 

van 1 jaar (sept 2013) de VLIZ-website te herwerken. De Wetenschappelijke kerngroep geeft 

commentaar en suggesties.  

 

Het wordt zeer geapprecieerd dat Vlaamse onderzoeksgroepen beter naar voor zullen komen. 

Er mag niet vergeten worden om het Engelstalige publiek ook goed te bedienen. Uitkijken voor 

handige en overzichtelijke menubalken. Suggestie om een kinderhoekje (tot 12 jaar) te 

ontwikkelen. Let erop om de site iPad en iPhone-compatibel te maken! Uitdrukkelijk verzoek om 

het domein www.vliz.be zeer hoog in de ranking van Webometrics te houden.  

 

 

12. Hervorming jaarboek 

 

Het Jaarboek zal worden hervormd vanaf editie 2012 (publicatiejaar 2013).  

 

Het VLIZ zou graag de output van het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen meer 

tonen in het VLIZ jaarboek. Dit is een fundamentele keuze, die we willen voorleggen aan de 

Wetenschappelijke Kerngroep. Is dit gepast? Mogelijks is dat een probleem als de manier van 

criteria, transparantie niet voor de lezers bekend zijn. Duidelijk onderscheid tussen de 

activiteiten van het VLIZ en die van andere groepen. Voor mariene onderzoeksgroepen aan 

universiteiten geeft dat waarschijnlijk een mooie visibiliteit. Voor onderzoeksinstituten kan dit 

mogelijks een probleem zijn. We stellen voor dit verder af te toetsen op de volgende 

vergadering, vooraleer het naar de Raad van Bestuur te brengen.  

 

Actiepunt: Opmerkingen, verzuchtingen, … op het huidige VLIZ-jaarboek tegen de volgende 

vergadering bijeen rapen.  

 

 

13. Samenwerkingsovereenkomsten: toelichting van de nieuwe aanpak (zie bijlagen 7 en 

8) 

 

Tina Mertens geeft kort toelichting bij de geplande bezoeken binnen de VLIZ-Ronde van 

Vlaanderen. Doel is om de bestaande samenwerkingsovereenkomsten te herzien in 2013. 

 

http://www.vliz.be/


Opmerking: alle onderzoeksgroepen van KULeuven mogen samengebracht worden onder één 

samenwerkingsovereenkomst 

 

14. Deelname VLIZ aan publieke consultaties 

 

Zie tekstje in de geannoteerde agenda. Alle grote Europese onderzoeksinstituten geven hun 

visie en opmerkingen op publieke consultaties. Tot nu toe deed VLIZ dit niet, maar nu we een 

grotere capaciteit hebben (Tina Mertens en extra medewerkers binnen de cel Cijfers&Beleid) is 

dit nu wel mogelijk. Hoe pakken we dit best aan?  

 

Marnix Pieters: Indien er geen consensus is over de tekst, kan het best een meeting voorzien 

worden die overleg en zodoende een snelle afronding mogelijk maakt. Dit liever in plaats van 

via email.  

 

Jurgen Tack: indien de EU in een consultatie rekening houdt met het aantal reacties die 

binnenkomen, kan het beter zijn om een repetitieve tekst in te dienen per instituut.  

 

De voorgestelde methodiek wordt goedgekeurd door de leden van de Wetenschappelijke 

Kerngroep.  

 

 

15. Varia 

 

Rudy Herman wil enkele nieuwe EU-initiatieven toelichten en vraagt aan de leden van de 

Wetenschappelijke Kerngroep om hun ideeën te formuleren en hun input te doen via het VLIZ 

aan de vertegenwoordiger in de EU-gemeenschap (Rudy Herman).  

 

(1) Marine Knowledge: oproep voor reacties, publieke consultatie 

 

(2) Horizon 2020 - JPI Oceans: in het nieuwe gebouw werd een nieuwe management board 

geïnstalleerd. De onderwerpen die als prioritair zullen behandeld worden zijn: 

- Visserijgegevens voor de Noordzeelanden 

- Plastiekvervuiling 

Vlaanderen wil hier wel graag toe bijdragen. Tegen de volgende management board 

wordt gevraagd om per deelnemend land een expert aan te duiden die deelneemt in de 

discussie over de visie op lange termijn (10-15 jaar).   

 

(3) Horizon 2020 - Onderzoeksinfrastructuren ESFRI  

 

 

(4) ESFRI: Lifewatch, ICOS en EMBRC (mits goedkeuring); Marien Biotech nog op komst. 

 

Actiepunt: Opgeven wie kan deelnemen als expert aan de discussie over de visie op lange 

termijn (10-15 jaar) binnen JPI Oceans. 

 

Volgende vergadering Wetenschappelijke Kerngroep op 7 december 2012 vanaf 14u00 in ’t 

Pand, Gent.  

 

 

 


