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Verslag 
 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 
De voorzitter Colin Janssen verwelkomt de aanwezigen. Er zijn geen bijkomende punten.  
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2. Verslag vergadering kerngroep van 29-03-2013: goedkeuring en overlopen actiepunten 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. De meeste actiepunten komen terug in het vervolg van de 
agenda. Wat de toetreding tot de Wetenschappelijke Kerngroep betreft van de Hogere Zeevaartschool is 
nog geen verdere actie genomen. Universiteit Antwerpen moet deze actie op zich nemen. Jan Mees 
meldt dat de SPI (Sediment Profile Imaging) reeds is aangekocht. 
 
 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  
Jan Mees overloopt de belangrijkste aandachtspunten zoals vermeld in de informatieve bijlagen. 
Gemeld kan o.a. worden dat de RV Mtafiti, de voormalige RV Zeeleeuw, vandaag na 55 dagen vaart is 
aangekomen in Mombasa. Bij de eerste ingebruikname zal een high-level event worden georganiseerd 
in Kenia. VLIZ zal blijven fungeren als een ‘trechter’ voor vragen gebruik vanuit Europa. Er zijn reeds 
samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt met Tanzania en Zuid-Afrika voor de inzet van de RV 
Mtafiti. 
 
VLIZ nam begin oktober als co-chair deel aan de ICES Working Group on History of Fish and Fisheries in 
Italië. Op 6 november organiseert VLIZ een zeebad voor leerkrachten. Verder inzake evenementen is 
o.a. te melden dat VLIZ, op basis van het themanummer ‘De Grote Rede’ over WO I en de zee, op 8 
november een studiedag organiseert in Bredene. Op 14 november wordt het Compendium voor Kust en 
Zee in primeur gelanceerd in het Vlaams Parlement. Binnenkort volgt ook een uitnodiging voor de 
Jongerencontactdag 2014 (7 maart 2014). En op 24 november staat de RV Simon Stevin open voor het 
publiek in Oostende in het kader van de Dag van de Wetenschap, een organisatie i.s.m. VLOOT dab. 
Wetenschappers zullen alsnog worden uitgenodigd om aanwezig te zijn met een stand ter voorstelling 
van hun onderzoek. Marnix Pieters schetst ook de rol van het VLIZ bij de internationale conferentie 
over onderwatererfgoed op 27-28 juni 2014 in Brugge, georganiseerd door UNESCO. Hierbij zal een 
stand van zaken opgemaakt worden van wat er wereldwijd bestaat rond onderwatererfgoed en wordt 
een actieplan opgemaakt. België heeft recent de conventie geratificeerd.  
 
Qua nieuwe projecten kan gemeld worden dat het EMODnet-secretariaat operationeel is geworden. 
Door de EC in de markt geplaatst is de opdracht binnengehaald door het bedrijf van Phil Weaver 
(SeaScape), met vestiging op de InnovOcean site. Jan-Bart Calewaert, voordien medewerker van de 
European Marine Board, wordt als directeur aangesteld van dit nieuwe secretariaat. VLIZ zal de portal 
maken voor EMODnet en ook het biologische luik trekken. Verder heeft VLIZ het project ‘Noordzee-
observatorium’ binnengehaald om met middelen van de Nationale Loterij de artificiële riffen en 
zeehondenplatforms geplaatst door het kabinet Noordzee, te monitoren. VLIZ is ook actief in twee 
ESFRI-initiatieven: LifeWatch en ICOS. Voor dit laatste initiatief zal VLIZ pCO

2
-metingen uitvoeren o.a. in 

Chili. De lijst ‘projecten in aanvraag’ is te consulteren in de informatieve bijlages, en dient 
confidentieel te worden behandeld.  
 
Uit de lijst ‘projecten niet goedgekeurd’ blijkt onder meer dat er slechts vier mariene projecten door 
federaal wetenschapsbeleid zijn goedgekeurd, deels omdat ‘Noordzee’ en ‘Antarctica’ geen aparte 
programma’s meer zijn. De voorzitter benadrukt het gevaar hiervan voor de toekomst van de 
zeewetenschappen in ons land en afgeleid hiervan ook voor het VLIZ. Hij suggereert dat het mogelijk 
wenselijk is hierover als zeewetenschappelijke gemeenschap te reflecteren. Rudy Herman geeft aan dat 
de totaalbudgetten voor wetenschappelijk onderzoek drastisch zijn gedaald en dat een belangrijk deel 
van de middelen nu gaat naar de federale onderzoeksinstellingen.  
 
Inzake publicaties kan gemeld worden dat de VLIZ website volledig is vernieuwd. Tina Mertens geeft 
een korte demonstratie en benadrukt de shift naar een meer aanbodgericht werken en naar meer 
aandacht voor het zeewetenschappelijke landschap in ons land.  
 

ACTIEPUNT: VLIZ nodigt wetenschappelijke groepen uit om actief deel te nemen aan de opendeurdag 
aan boord van de RV Simon Stevin, ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap (24 november 2013, 
Oostende) 
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4. Afvaardiging UGent Wetenschappelijke Kerngroep vervanging Magda Vincx  
Magda Vincx heeft te kennen gegeven de fakkel binnen de WK vanuit MarBiol (UGent) te willen 
doorgeven aan Ann Vanreusel. De leden van de WK omarmen deze beslissing unaniem.  
 

BESLISSING: de WK aanvaardt de kandidatuur van Ann Vanreusel als effectief lid van de WK, ter 
vervanging van Magda Vincx 
 
 

5. Huisvesting VLIZ – stand van zaken  
Directeur Jan Mees geeft aan dat er twee politieke beslissingen zijn genomen waardoor het VLIZ dient 
te verhuizen. De Participatie Maatschappij Vlaanderen heeft intussen de opdracht gekregen om 
minister Lieten in te lichten hoe die herlokalisatie kan verlopen. Tegen half november volgt een nota, 

die vervolgens naar de voltallige regering gaat ter beslissing. In bijlage is een document te vinden met 
de wensen vanuit de instelling VLIZ zelf. VLIZ hoopt tegen februari-maart 2014, vóór de verkiezingen, 
een antwoord te kennen. Er blijken momenteel twee mogelijkheden het meest kans te maken: een 
nieuwbouw op gronden van de Vlaamse overheid (Maritieme Site Oostende - Slipwaykaai), of een 
nieuwbouw op gronden van een privé projectontwikkelaar (H. Baelskaai). Jan Mees benadrukt dat de 
Vlaamse Regering zich inzet om een goede oplossing voor het VLIZ te vinden. 
 
 

6. Inzet RV Simon Stevin: stand van zaken  
Colin Janssen schetst hoe de financiering voor scheepstijd momenteel niet toereikend is en het schip 
hierdoor suboptimaal functioneert. Eerder besliste de WK en de Raad van Bestuur om een bijkomende 

financiering te vragen bij de overheid ter waarde van 550.000 EUR per jaar (zie bijlage), dit om de 
inzet van een tweede bemanning mogelijk te maken. Intussen is het goede nieuws gekomen dat de 
minister vanaf 2014 de werking van het VLIZ met 400.000 EUR verhoogt om meer scheepstijd te 
kunnen aanbieden aan de wetenschappers. Jan Mees benadrukt de dankbaarheid ten aanzien van deze 
beslissing. Tot nu toe wordt er niet betaald voor vaardagen aan de reder VLOOT dab, maar hield 
VLOOT dab in de gaten dat een bepaald contingent vaardagen niet werd overschreden. Omdat 
550.000 EUR nodig was om een tweede bemanning te kunnen aanwerven (zou vaardagen van 10 uur + 
50-tal nachten op zee extra mogelijk maken) en deze middelen niet integraal zijn gevonden, volgt 
binnenkort een gesprek tussen VLIZ en VLOOT dab. Daarbij kan ook de optie van ‘betaald varen’ 
worden onderzocht. VLOOT dab had reeds een voorstel gemaakt om met de bijkomende budgetten 40 
nachten op zee verspreid over twee periodes, voor- en najaar, aan te bieden. Jan Mees had hier reeds 
negatief op geadviseerd, daar wetenschappelijk onderzoek niet afgebakend kan worden in twee 
periodes op het jaar, maar gebonden is aan natuurlijke processen. 
 
De Wetenschappelijke Kerngroep oordeelt alvast dat het beperken van 40 of 50 nachten op zee tot 
twee vastgelegde periodes geen optie is, dit vanwege de noden van het wetenschappelijk werk die de 
facto gespreid zijn over de loop van een jaar. De voorzitter schetst hoe onvermijdelijk ooit een systeem 
van prioriteitstelling van vaartochten nodig zal zijn (vraag stijgt en wordt groter dan aanbod). Hij stelt 
de vraag of er reeds bepaalde criteria kunnen worden vooropgesteld in dit debat. De WK oordeelt dat 
alvast kan gezocht worden naar het groeperen van opdrachten en  groepen op dezelfde campagnes, 
teneinde de efficiëntie te verhogen. Hans Polet vult aan dat – indien er bij de prioritering een grens 
wordt getrokken tussen wetenschappelijk onderzoek en monitoring – het risico bestaat dat de 
uitvoering van monitoringopdrachten in de problemen komt. Ook de mogelijkheid tot meer 
monitoringverplichtingen in de toekomst bv. voor MSFD mag niet uit het oog worden verloren. Jaak 
Monbaliu breekt ook een lans om de kleinere groepen niet te vergeten.  
 
Het is zeer belangrijk dat er krijtlijnen worden uitgetekend vanuit de mogelijkheden die Vlaanderen 
met de RV Simon Stevin heeft. Er is eensgezindheid dat er best meer argumentatie mag worden 
ingebouwd bij de aanvragen en dat er winst kan geboekt worden in het zoeken van synergiën tussen 
groepen en opdrachten, dit als tegengewicht tegen de meerinspanning die vanwege de reder wordt 
gevraagd. Jan Mees concludeert dat de tijd rijp is om ideeën ter optimalisering van de werking van de 
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RV Simon Stevin naar hem toe te sturen, zodat dit met VLOOT dab kan worden besproken. Jan Mees 
schetst ook nog de mogelijkheid om andere schepen in te zetten, tegen kostprijs. VLIZ zal tegen de 
volgende vergadering van de Wetenschappelijke Kerngroep een aanzet maken van beoordelingscriteria 
voor aanvragen van vaartijd. 
 

ACTIEPUNT: allen sturen suggesties, wensen en noden voor optimalisering vaarten RV Simon Stevin 
(zowel aan de wetenschappelijke kant als aan de zijde van de reder) naar Jan Mees 
 

ACTIEPUNT: VLIZ maakt een aanzet van beoordelingscriteria voor aanvragen van vaartijd 
 
 

7. Aankoop apparatuur  
Ter informatie geeft de voorzitter mee dat de eerder besproken voorstellen tot aanschaf apparatuur 
intussen zijn doorgevoerd, dit zowel binnen de reguliere investeringskanalen als in het kader van 

LifeWatch (zie bijlage). Voor volgend jaar is nog niet helemaal duidelijk wat begrotingsmatig zal 
mogelijk zijn, maar vermoedelijk zal dit rond de 200.000 EUR bedragen. Hiervoor kunnen reeds 
suggesties/wensen naar voor worden geschoven. Ook eerder ingediende en niet gehonoreerde 
voorstellen kunnen mits bijkomende argumentatie opnieuw worden ingediend.  
 

ACTIEPUNT: allen zijn uitgenodigd om wensen infrastructuur kenbaar te maken en deze boodschap 
ook verder te verspreiden; hiertoe wordt een vraag uitgestuurd vanuit het VLIZ 
 
 

8. LifeWatch marien observatorium en data-archeologie: stand van zaken  
Er is een expertengroep die LifeWatch begeleidt en de prioriteiten vastlegt. De verslagen kunnen 
desgewenst aan geïnteresseerde leden van de WK worden toegestuurd. Vanaf 2016 bestaat het 
vooruitzicht dat het VLIZ ook middelen (120.000 EUR per jaar) ter beschikking zou krijgen om  de 
LifeWatch-infrastructuur verder uit te bouwen en te optimaliseren, en tegelijkertijd te garanderen dat 
de metingen vanuit LifeWatch apparatuur ook daadwerkelijk gebruikt worden en leiden tot meer en 
betere wetenschap. Hierbij wordt gedacht aan een model waarbij het VLIZ een kennisinstelling betaalt 
om een upgrade van bepaalde onderdelen van de infrastructuur te realiseren, en dat de 
kennisinstelling co-financiert om gebruik te stimuleren. De onderwerpen van deze bestedingen worden 
momenteel voorbereid met de expertengroep.   
 

ACTIEPUNT: de verslagen van de Expertengroep LifeWatch worden aan de leden van de WK 
toegestuurd 
 
 

9. Compendium voor Kust en Zee: stand van zaken 
Jan Mees licht toe dat het Compendium intussen klaar is en zeer binnenkort wordt gelanceerd. Op 14 
november vindt een voorstelling plaats in het Vlaams Parlement. Alle leden van de Wetenschappelijke 
Kerngroep zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
 
 

10. EMODnet-secretariaat 
Zie ook agendapunt 3. Er komt nog een feestelijke opening, vermoedelijk in januari 2014. 
 
 

11. Prijs Delcroix: samenstelling jury 
De Prijs Delcroix is zowel naar vorm als naar inhoud opgefrist (zie folder ter vergadering uitgedeeld). 
Jan Mees licht toe hoe prestigieus deze prijs wel is en geeft aan dat dit jaar voor het eerst ook aan 
instellingen gevraagd is om mensen te nomineren bovenop de spontane inzendingen. Ter jurering is er 
vraag naar extra inbreng vanuit de WK. Ann Vanreusel is kandidaat. 
 

ACTIEPUNT: Ann Vanreusel krijgt alle documenten ter beoordeling toegestuurd; ook andere 
kandidaten kunnen zich nog aanmelden bij Jan Mees 
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12. Samenwerkingsovereenkomsten: Kenia 
De aankomst van de RV Mtafiti is reeds vermeld. De middelen voor samenwerking VLIZ-KMFRI 2014 
zullen vermoedelijk opgaan in de viering van het in de vaart brengen van het schip in Kenia en het 
meesturen van enkele wetenschappers door VLIZ ter invulling van de actiepunten van de MoU. 
Daarnaast zullen ook zendingen vanuit de VLIR mogelijk worden voor wetenschappers uit 
universiteiten, gezien Kenia opnieuw is toegevoegd tot de lijst van prioritaire landen. Jan Mees nodigt 
ook iedereen uit om nieuwe projecten op te starten ter plaatse en hier middelen voor vrij te maken. Zo 
zullen o.a. Colin Janssen en Jan Tytgat onderzoek opstarten. Rudy Herman vermeldt dat in de toekomst 
mogelijk ook een Training Centre activiteit vanuit EWI in Kenia zal worden georganiseerd. 
 
 

13. Varia 
Tina Mertens vermeldt het aanbod van NIOZ om ook VLIZ-leden toe te staan wetenschappelijk werk te 
verrichten in hun nieuwe Caraïbische veldstation te St. Eustatius. Ze doet ook nog een oproep aan de 
promotoren ter inzending van kandidaturen voor de VLIZ-Aanmoedigingsprijzen en de North Sea 
Award. Daarnaast is de vraag gekomen of de vergaderingen van de WK in het vervolg in het Engels 
kunnen plaatsvinden. De WK beslist tot een tussenoplossing waarbij de vergaderingen en 
verslagen/bijlagen in het Nederlands blijven maar iedereen vrij is, indien nodig, zich in het Engels uit te 
drukken.  
 

BESLISSING: Tijdens WK vergaderingen staat het iedereen vrij zich desgewenst in het Engels uit te 
drukken; de vergadering zelf en de documenten (bijlages, verslag) blijven Nederlandstalig 
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