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Verslag Wetenschappelijke Commissie 23 april 2009 
– VLIZ, Wandelaarkaai, Oostende– 
 
 
Aanwezig:  
 
Kris Cooreman, David Cox, Guido Dumon, Rudy Herman, Nancy Fockedey (verslag), Brigitte 
Lauwaert, Colin Janssen (voorzitter), Jan Mees, Jaak Monbaliu, Marnix Pieters, Jürgen Tack, 
Gilbert Van Stappen, Wim Vyverman 
 
 
Verontschuldigd:  
 
Tom Artois, Natalie Beenaerts, Jean Berlamont, An Cliquet, Ruth Declerck, Nico Koedam, Jean 
Lanckneus, Frank Maes, Frank Mostaert, Georges Pichot, Jan Seys, Patrick Sorgeloos, Karolien 
Van Puyvelde, Ann Vanreusel, Filip Volckaert 
 
 
1. Verslag van de vergadering van 11 december 2008 
Puntje 3: 2008 moet worden 2009. Na deze aanpassing werd het verslag goedgekeurd. 
 
  
2. Eventuele bijkomende agendapunten  
Rudy Herman zal toelichting geven over ESFRI (dit wordt agendapunt 6.bis). 
 
 
3. Beslissingen van de Raad van Bestuur 
Er zijn 2 raden van Bestuur (RvB) geweest sinds de laatste Wetenschappelijke Commissie (WC). 
 
17 december 2008: Hier werd de SWOT-analyse verwelkomd die in de schoot van de WC was 
uitgevoerd. De RvB stelde enkele kleine aanpassingen voor:  

1. Aangeven welke van de punten zwaarder doorwegen in de analyse; vaak gehoorde 
opmerkingen moeten kunnen onderscheiden worden van eenmalig aangegeven 
punten. Dit werd aangepast in de SWOT-analyse. 

2. Op de vraag of VLIZ nieuwe activiteiten moet ontplooien werd door sommigen 
aangegeven dat VLIZ een marien onderzoeksprogramma zou moeten kunnen 
coördineren. RvB wil ‘coördineren’ vervangen door ‘faciliteren’. 

 
19 februari 2009: Het ontwerp-zelfevaluatierapport werd besproken en goedgekeurd.  
 
 
4. Voorstel wijziging samenstelling wetenschappelijke commissie 
Prof. Nanette Daro wenst nog lid te blijven van de WC, maar zou graag Karolien Van Puyvelde 
(coördinator MSc programma ECOMAMA) aanstellen als vervanger. Hierbij werd dit voorstel 
goedgekeurd door de WC.  
 
 
5. Evaluatie van het VLIZ: zelfanalyse en ontwerpwerkplan 2010-2014 
Rudy Herman legt uit hoe de evaluatieprocedure werkt: EWI heeft een cel ‘evaluatie’ die een 
vaste procedure volgt. Eens er goedkeuring is van het kabinet start het evaluatieproces. 
Vooreerst zijn 10 consultancybedrijven aangeschreven (uit een pool van 15 bureaus die eerder 
intekenden voor het uitvoeren van evaluaties voor EWI); 7 bedrijven hebben ingeschreven. In 
week 16 werd de gunning toegekend en de documenten zijn nu (d.d. 23/04/09) naar de 
inspectie financiën. Bij goedkeuring zal VLIZ op de hoogte gebracht worden over wie de audit 
zal uitvoeren. Begin mei is het proces gepland te starten en zal de eerste 
stuurgroepvergadering (met VLIZ aanwezig om de zelfevaluatie toe te lichten) plaatsvinden. De 
consultant kiest autonoom met wie ze willen spreken uit de verschillende stakeholdergroepen. 
Naast het consultancybureau zal ook een extern expertenpanel (waaronder 1 Nederlander) het 
VLIZ bezoeken. De visitatie zal doorgaan op 29 en 30 juni en 1 juli 2009. Het referentiekader 
en de aanbevelingen zullen door hen opgesteld worden, dewelke worden opgenomen in het 
eindrapport van de consultant. 
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[Jan Mees vraagt wie er in de stuurgroep zal zitten. Rudy Herman: een vertegenwoordiger van 
MOW (Ilse Hoet), iemand aangeduid door de Provincie West-Vlaanderen (Kathy Belpaeme), 
iemand aangeduid door EWI. ] 
  
[Guido Dumon vraagt wat de keuze voor een of andere consultant bepaalt? Rudy Herman: De 
prijs is slechts een deelaspect (prijsvork wordt gesteld t.o.v. het aantal mandagen).]  
 
Jan Mees licht een aantal belangrijke elementen toe uit het zelfanalyserapport. Dit document is 
eigenlijk vertrouwelijk, maar de WC moet over een aantal krachtlijnen op de hoogte gebracht 
worden en heeft over een aantal zaken wél zeg (bv. over de SWOT-analyse). Het opstellen van 
de zelfanalyse is door het VLIZ zeer ernstig genomen. De format zelf werd bepaald door de 
EWI-evaluatie unit. Het document is eind februari ingediend in het Nederlands én in een 
Engelse vertaling. Formeel mag het nog niet vrijgegeven worden.  
 
Het zelfanalysedocument bestaat uit twee delen: (1) een ex-post evaluatie 2004-2008, en (2) 
een ex-ante evaluatie 2010-2014, incl. een ontwerpbeleidsplan. 
 
Enkele elementen uit deel (1): 

1. De zelfanalyse, gedragen door de SWOT-analyse, geeft een positief beeld.  
2. De doelstellingen bleken niet verouderd, maar enkele herformuleringen werden 

voorgesteld.  
3. De randvoorwaarden waarbinnen VLIZ werkt blijven overeind. 
4. De hoofdactiviteiten worden herschreven zodat ze wat generischer worden en meer 

overeenkomen met de interne structuur (6 afdelingen = 6 hoofdactiviteiten) . 
5. De strategie en beleid argumenteert t.o.v. de overheid dat de beheersovereenkomst 

een goede investering is. Hoe hebben we gereageerd op de vorige evaluatie: wat 
hebben we gevolgd, wat werd niet gevolgd. 

6. De reflectie op werkplan 2004-2008 is meestal zeer positief. Er zit een aanvulling bij 
met een lijst van de belangrijkste doelgroepen van het VLIZ; de groepen waarvoor we 
in de afgelopen 5 jaar werkten.  

7. Blijkt dat we niet enkel de zaken uit de beheersovereenkomst uitgevoerd hebben, 
maar ook veel neventaken die beleidsdomein-overschrijdend zijn. Het VLIZ creëert een 
meerwaarde. 

8. Er dringt zich een actualisatie op van de bestaande performantie-indicatoren. 
9. De SWOT-analyse werd gedragen door 43 respondenten vanuit ons kernnetwerk, 

zodat het gedragen en geloofwaardig is.  
10. Het VLIZ wordt in een ruimer kader geschetst: Fed. Overheid, EU, internationaal, 

bedrijfswereld. 
 
Enkele elementen uit deel (2): 

1. De sterktes uit de SWOT moeten behouden blijven. Ze zijn beschreven als 
hoofdactiviteiten in het werkplan die zullen bestendigd worden, met de nodige 
bijsturing. Er worden ook voorstellen bijgevoegd van te halen mijlpalen (bv. 
onderzoeken hoe in de toekomst een Vlaams marien onderzoeksprogramma kan 
ontwikkeld worden in de schoot van de WC). 

2. De opportuniteiten uit de SWOT zijn beschreven als een ‘gewenst scenario’ en nieuw 
te ontplooien activiteiten.  

 
Twee zaken in het rapport worden niet gebudgetteerd: (1) inschakelen van het VLIZ in grote 
infrastructuurprojecten (LifeWatch ...) als instrument om de mariene zaken te behartigen; (2) 
de promotie van een Vlaams Marien Onderzoeksprogramma (zie vergadering WC okt 2008).  
 
Actiepunt: Het vertrouwelijke zelfanalysedocument zal persoonlijk bezorgd worden aan alle 
leden van de WC, van zodra de bevoegde minister daar de goedkeuring toe geeft.  
 
 
6. Stand van zaken verbouwingen Wandelaarkaai, walfaciliteiten en Simon Stevin 
Heden worden de VLIZ gebouwen aan de Wandelaarkaai verbouwd. VLIZ krijgt een nieuwe 
inkom. De bibliotheek komt naar het gelijkvloers (zomer 2009). Tegen eind mei zullen de 
werken opgeleverd worden.  
  
Walfaciliteiten: De akte is verleden in januari 2009. In tegenstelling tot wat de vorige keer 
vermeld is geworden op de WC, is toch het volledige complex aangekocht kunnen worden (4 
hangars, buitenruimte en woonhuis). Nu zal de renovatie starten: waterdicht maken, nieuwe 
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omgevingsmuur, 2 doorgangen tussen de 4 hangars onderling. Verder zal de inrichting nog 
multifunctioneel gehouden worden. We kregen al veel vragen voor de invulling ervan:  

- KMDA: quarantaine/transit aquaria voor zeevissen 
- UGent: aanwezigheid aan zee (apparatuur, labo, aquacultuur ...) 
- VIOE: mariene conserveringsunit 
- VLIZ: opslag onderzoeksgroepen allerhande (diepvriezers INBO, ROV en RIB)  

Blijft de vraag wat er zal gebeuren met het woonhuis. Kantoor van maken? 
Overnachtingsfaciliteiten voor onderzoekers die meerdere dagen aan boord van de Zeeleeuw 
verblijven? Ideeën welkom!  
 
[Guido Dumon vraagt hoe men het transport plant van de apparatuur voor de Zeeleeuw van en 
naar de hangars. Jan Mees: Dit zal niet via het water gaan (want sluis), maar net als nu via de 
weg gebeuren.] 
 
[Guido Dumon vraagt hoe de financiering voorzien is? Jan Mees: Er is een nieuw addendum bij 
de beheersovereenkomst 2008-2009. Een bedrag van twee keer 1.1 miljoen euro wordt 
voorzien. Het aankoopbedrag en middelen voor een eerste renovatie zaten volledig in de 
voorziene subsidie.]  
 
Actiepunt: Concrete invulling van de walfaciliteiten zal snel moeten beslist worden. André 
Cattrijsse zal dit ter harte nemen en een werkgroep oprichten vanuit de WC.  
 
Actiepunt: André Cattrijsse stuurt de leden van de WC het grondplan door, de juiste 
afmetingen van de hangars en gebouwen, de beschrijving van bebouwde en niet-bebouwde 
oppervlak.  
 
Over de Simon Stevin is er weinig nieuws. Het dossier ligt bij de minister.  
 
[Rudy Herman vult aan dat de Simon Stevin deel uitmaakt van een eenmalig 
investeringsbudget en 7 mio euro op de begroting 2008 is ingeschreven. Het dossier heeft nog 
een beslissing van de regering nodig (saldo nodige middelen moeten nog gevonden worden); 
nog enkele weken geduld. Van zodra het bestek en de gunning goedgekeurd zijn, zal de 
opvolging van de bouw gebeuren i.s.m. DAB Vloot. Er zal een protocol opgesteld worden tussen 
beide ministers om de samenwerking tussen EWI en DAB Vloot te omschrijven. Ook zal er een 
nieuw samenwerkingsakkoord volgen tussen VLIZ en DAB Vloot rond de werking van de Simon 
Stevin (en wat er zal gebeuren met de Zeeleeuw). Planning: streefdoel is de beslissing te 
hebben met de huidige regering, dus vóór de verkiezingen van 7 juni.]  
 
 
6.bis ESFRI 
Rudy Herman licht toe: Er is de laatste maanden heel wat activiteit geweest in verschillende 
lidstaten met het opstellen van de eigen ‘ESFRI’-Roadmap (in samenspraak met de EC). De 
uitbouw van nieuwe of het upgraden van bestaande zware onderzoeksinfrastructuren van pan-
Europees belang vormt één van de basispeilers van het huidige beleid van de Europese 
Commissie in het kader van de verdere uitbouw van de Europese Onderzoeksruimte. Het 
betreft onderzoeksinfrastructuur die als cruciaal wordt beschouwd voor de verdere 
ontwikkelingen binnen een overeenstemmend onderzoeksdomein. Hiertoe werd een 
transparante en globale visie rond de Europese noden ontwikkeld in de vorm van een roadmap 
voor onderzoeksinfrastructuur in Europa voor de komende 10 tot 20 jaar. De uitwerking van 
deze wetenschappelijke roadmap werd toevertrouwd aan het ‘European Strategy Forum on 
Research Infrastructures’ (ESFRI). De implementatie van de voorstellen voor pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren welke werden opgenomen in de ‘Roadmap for Research 
Infrastructures’ neemt momenteel een prominente plaats in op de agenda van het Europese 
onderzoeksbeleid en in het bijzonder op de agenda van de Europese Raad.  
 
De eerste versie van de ESFRI-roadmap werd gepubliceerd in 2006 met 35 projectvoorstellen. 
Voor de verdere uitwerking van 34 van deze voorstellen (verfijning van het concept, opzetten 
van de managementstructuur, voorbereiding van het financieringsconcept) wordt beroep 
gedaan op middelen van het programma ‘Research Infrastructures’ binnen het Zevende 
Kaderprogramma. Recentelijk werd de eerste herziening van de ESFRI-roadmap (versie 2008) 
voorgesteld waar 44 projectvoorstellen op de lijst zijn opgenomen. Meer informatie is 
beschikbaar via http://cordis.europa.eu/esfri/. 
 
2009 wordt een sleuteljaar voor de besluitvorming rond toekomstige pan-Europese 
onderzoeksinfrastructuren. In 2009 wordt verwacht dat de EU-lidstaten kenbaar maken welke 
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projecten die op de ESFRI-roadmap zijn opgenomen, zij financieel wensen te ondersteunen. 
België heeft interesse getoond in een 8-tal van deze infrastructuren en ook Vlaanderen geeft 
steun aan verschillende getoond, waaronder 2 mogelijks voor het VLIZ van belang zijn.   

1. LIFEWATCH is een virtuele onderzoeksinfrastructuur voor analyse van biodiversiteit 
gekoppeld aan klimaat en milieu. Participatie van INBO en VLIZ.  

2. ICOS (Integrated Carbon Observation System) omvat een geïntegreerd 
koolstofobservatiesysteem met participatie van de Universiteit Antwerpen. Universiteit 
van Luik, INBO en VLIZ zijn ev. mogelijke partners. 

Vlaanderen zal ondersteuning geven na goedkeuring door nieuwe minister EWI voor een 10 tot 
15 jaar durende participatie (opgelegd door EU). Ook de voorstellen die vanuit de Federale 
Raad voor Wetenschapsbeleid zullen geselecteerd worden, zullen door Vlaanderen extra 
ondersteund worden via FWO-Vlaanderen. Meer informatie te verkrijgen bij Rudy Herman 
(rudi.herman@ewi.vlaanderen.be).  
 
[Jan Mees meldt dat VLIZ met enthousiasme zal inschrijven op LifeWatch en ICOS. Wat 
supercomputing betreft, heeft VLIZ gesuggereerd in de zelfanalyse om niet zelf te blijven 
investeren in het ontwikkelen van een GRID-infrastructuur, maar om toegang te vragen tot het 
Vlaams supercomuting centre.] 
 
[Jan Mees vraag David Cox of Federaal wetenschapsbeleid ook zal participeren in joint-
programming en ERA-netten? David Cox: Federaal Wetenschapsbeleid heeft ingeschreven in 
het nieuwe SEAS-ERA netwerk en zal deelnemen in joint-programming.] 
 
[Kris Cooreman meldt dat het ILVO participeert in MAREfish (observer). Maar vanuit het 
beleidsdomein Landbouw en Visserij blijkt er weinig interesse, laat staan middelen te zijn. Wel 
zal ILVO met eigen middelen instappen in joint-calls.] 
 
[Rudy Herman benadrukt dat dit financieringskanaal van joint-programming zeer belangrijk 
zal worden in de toekomst. Jan Mees: we moeten er voor ijveren dat ook de Vlaamse mariene 
onderzoeksgemeenschap zal kunnen participeren. Dat we niet uit de boot vallen. Cf. de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking is verwaterd omwille van het feit dat de synchronisatie 
tussen Vlaanderen en Nederland misgelopen is. Boodschap: zorg dat er een pot Vlaamse 
middelen beschikbaar wordt die wel maakt dat we kunnen deelnemen in mariene 
onderzoeksprogramma’s: bilateraal, ERA-net, Joint programming, co-financiering Interreg en 
FP8.] 
 
 
7. Update Flanders Marine 
Op 23 maart 2009 ging een consortiumvergadering door, waar de missie herbevestigd werd, 
de vooruitgang werd geschetst (belang maritieme clusters in Europa, bevraging van bedrijven, 
eerste economische analyse van de sectoren). Een IWT haalbaarheidstudie zal ingediend 
worden in mei, waarmee 1 à 2 jaar zal kunnen gewerkt worden. De consortiumakte werd door 
verschillende actoren ondertekend. Het VLIZ (voorzitter Breyne) ondertekende ook.  
 
De rol van VLIZ binnen Flanders Marine werd besproken. Er werd bevestigd dat het VLIZ enkel 
een initiërende, katalyserende en begeleidende rol hierin kan hebben. VLIZ zal dit initiatief op 
korte termijn afbouwen; d.w.z. het voorzitterschap binnenkort doorgeven aan iemand uit de 
bedrijfswereld. Flanders Marine is immers een organisatie door en voor bedrijven.  
 
 
8. VLIZ Ronde van Vlaanderen 
Nancy Fockedey geeft toelichting van de voorbije en de geplande meetings i.k.v. de Ronde van 
Vlaanderen:  
 
13.02.09  AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
23.02.09 LOG - Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences – Wimereux  
09.03.09  TPR - Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UA)  
   & Steunpunt Goederenstromen (MOW, Vlaamse overheid) 
 
Gepland: 
29.05.09  VITO - Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek 
??.06.09 ARC - Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Center, UGent 
10.09.09  ECOBE - Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (UA) 

ev. gecombineerd met EBT – Onderzoeksgroep Ecofysiologie, 
Biochemie en Toxicologie (UA)? 
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9. Nieuwe projecten: o.a. EMODNET, ECORISE, GLOSS, LifeWatch 
EMODNET 
VLIZ heeft ingetekend op het biologisch luik van het EMODNET-project (pilootproject dat later 
structureel uitgebouwd zal worden). Zie ook tender form in bijlage. Ondertussen werd de 
opdracht aan het VLIZ gegund. Concreet zullen we onze kennis op vlak van biologisch 
datamanagement ten dienste kunnen stellen van Europa. Contract t.w.v. 850.000 euro. VLIZ is 
de enige contractant en zal dit bedrag herverdelen over verschillende dataleveranciers in 
Europa die in onderfinanciering gegevens zullen aanleveren. Partners zijn MarBEF 
(KNAW/NIOO), ICES, Pangea, SeaDataNet (MARIS) ...  Start voorzien na de zomer. Ook in 
fysisch-chemisch luik is VLIZ betrokken via SeaDataNet. 
 
[David Cox meldt dat er voor het ogenblik een bevraging loopt over EMODNET op de website 
van Europa.]  
 
ECORISE 
ECORISE is een ontwerp-raamovereenkomst die door enerzijds de privésector (baggerbedrijven 
en de vzw van mariene consultants) en anderzijds de universiteiten en de overheid (meer 
bepaald MDK en MOW) zou ondertekend worden. Het is een initiatief dat vanuit de privé start, 
en waarvoor de overheid zich wil engageren. Voor elke euro dat de privésector investeert in 
onderzoek, zal de overheid er een euro tegenover leggen. Het onderzoek moet specifiek 
draaien rond de baggerproblematiek. Nu gaan er mogelijks 2 pilootprojecten van start 
betreffende de zee (kustbescherming, eiland op zee, storten in diepe delen van Zeeschelde, 
verwijderen harde begrenzing Schelde). Maar er zijn nog grote juridische belemmeringen 
i.v.m. de raamovereenkomst en de pilootprojecten. 
 
In het algemene raamakkoord wordt meer generisch geformuleerd dat het gaat over 
studiewerk dat een algemene toepassing heeft (niet alleen de baggerproblematiek). Men 
vraagt of het VLIZ dit raamakkoord mee wil ondertekenen. Het VLIZ zou een wetenschappelijke 
peiler kunnen vormen, die ervoor kan zorgen dat het proces volgens wetenschappelijke 
criteria verloopt en dat er een open competitie behouden blijft. Het VLIZ is vragende partij om 
het ondersteunende informatie- en databeheer te behartigen.  
 
Jan Mees vraagt de WC om positief te antwoorden. In de stuurgroep (gecoördineerd door 
Patrick Meire) zitten havens, baggeraars en consultants. Het VLIZ kan de extra objectieve stem 
zijn, die ervoor zorg/pleit dat een objectieve methode ingeschreven wordt in het proces.  
 
[Jaak Monbaliu vraagt hoe het VLIZ de objectiviteitcontrole van het proces dan ziet gebeuren? 
Zullen de leden van de WC actief moeten mee-evalueren? Colin Janssen: gezien de 
coördinerende rol van het VLIZ en de ervaring met het databeheer zou dit zeker kunnen. Jaak 
Monbaliu is het eens met de rol die het VLIZ kan spelen in het databeheer. De andere rol is 
dubbel, want die kan ook ingenomen worden door de universiteiten.] 
  
De WC geeft steun aan Jan Mees om dit verder te behartigen voor het VLIZ. Jan Mees zal de WC 
over het verloop terugkoppelen.  
 
GLOSS 
In bijlage zit een bedankingsbrief van Patricio Bernal van IOC i.v.m. de functie die VLIZ vervult 
voor het GLOSS-netwerk: ontwikkeling en hosten van de Global Sea Level Monitoring service 
(www.vliz.be/gauges/).  
 
Vervolgproject Ocean-Ukraïne 
Project ingediend bij internationaal Vlaanderen voor het verderzetten van de bilaterale 
samenwerking met twee instituten in Ukraïne: IBSS en MHI (www.vliz.be/projects/ocean-
ukraine)    
 
LifeWatch 
Zie hierboven, agendapunt 6.bis. 
 
  
10. Voorbije en geplande evenementen 
Jan Mees geeft overzicht van de evenementen die VLIZ organiseerde, co-organiseerde of 
faciliteerde:  
 



6/7 

21.01.09 - Persconferentie: Keerpunt in de Vlaamse visserij  
07.02.09 – Koers naar een museumhaven Oostende 
06.03.09 – VLIZ Jongerencontactdag 
19-20.03.09 – Ename colloquium 
27-30.03.09 – 10th International Seabird Group Conference 
20-24.04.09 – Expeditie Planeet Zee (winnende klas) 
21.04.09 – CLIMAR meeting 
23.04.09 – Flanders Marine consortiumvergadering 
 
Gepland: 
 
25-26.04.09 - Geo-Olympiade 
27.09-01/01.09 – 35th IAMSLIC Annual Conference & 13th Biennial EURASLIC conference 
27-28.11.09 – Viering 10 jaar VLIZ 
 
 
11. Nieuwe publicaties 
Jan Mees geeft een overzicht van de recent gepubliceerde en geplande publicaties:  
 
- Abstractenboek Jongerencontactdag 2009 (VLIZ Special Publication nr. 41) 
- Abstractenboek International Seabird Group Conference (VLIZ Special Publication nr. 42) 
- Vogelzoekkaart Schelde (uitgegeven door het ScheldeInformatiecentrum; wetenschappelijk 
advies door VLIZ) 
- De kust 2008 (publicatie door het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, waar VLIZ partner 
van is). Dit wordt een jaarlijkse publicatie over hoe de kust in het nieuws kwam in het 
afgelopen jaar.  
- Vlaanderen inspireert, Vlaanderen intrigeert (uitgave van Internationaal Vlaanderen). De 
Zeeleeuw en de website van het VLIZ worden er in vermeld (p.21). Wordt uitgebracht in 5 
talen.  
- De Zee van Toen (uitgegeven de Provincie West-Vlaanderen; VLIZ was partner van het project, 
zetelde in de stuurgroep en leverde kaartjes, historische visserijstatistieken): persmoment 15 
mei in conferentiezaal van het IOC projectkantoor 
 
Binnenkort uit:  
 
- Mosdiertjes (Hans De Blauwe) 
- GR 24  
- Jaarboek2008 (Nederlands én Engelse versie); inclusief de Collected Reprints 2008.  
Voorgesteld aan de leden op 12 juni. De leden van de WC krijgen het van zodra het Jaarboek 
gepubliceerd is. 
 
 
12. Demo nieuwe websites, webpagina's, ontwikkelingen datacentrum 
Jan Mees wil de leden van de WC op volgende producten attenderen:  
 
De zee in beeld (onder infoloket): vele filmpjes en foto’s online beschikbaar en vrij te 
gebruiken voor niet-commerciële doeleinden: www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_Multimedi 
 
Nieuwspagina datacentrum: alle nieuwsjes over het datacentrum: 
www.vliz.be/NL/Datacentrum/VMDC_Nieuws 
 
Websitepagina datacentrum: overzicht van alle door het VLIZ aangemaakte en/of gehoste 
websites (doorzoekbaar via het keuzemenu): www.vliz.be/vmdcdata/wlist.php 
 
Niet-inheemse soorten in Belgische kustwateren en aanpalende estuaria:  
www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Niet_inheemse 
 
Historische Belgische zeevisserijstatistieken (voorlopig enkel in demonstratie; na de 
zomer officieel gelanceerd) 
 
  
13. Varia 
Jaak Monbaliu merkt op dat de verslagen van de vergadering van de WC sneller bij de 
leden zouden moeten kunnen komen (zowel de aanwezige als afwezige; effectieven 



7/7 

én vervangers). Voorstel om de draftversie van het verslag binnen de 2 weken na de 
vergadering rond te sturen. De goedkeuring kan dan gebeuren op de volgende 
vergadering van de WC. Pas dan wordt het definitieve verslag online gezet. De 
verslaggever moet deze termijn respecteren.  
 
Ook zijn de verslagen en data van de vergaderingen moeilijk terug te vinden op de 
VLIZ website. Deze zal in die zin aangepast worden: 
www.vliz.be/nl/over_het_vliz/vliz_scico.  
 
Brigitte Lauwaert merkt op dat de gebouwen van het VLIZ moeilijk te vinden zijn 
(geen pijltjes meer). Ook je weg vinden binnen de gebouwen kan moeilijk zijn. Vanaf 
het ogenblik dat de wegenwerken en de verbouwingen afgewerkt zijn, zal het VLIZ 
hier werk van maken.  
 
 
14. Data Wetenschappelijke Commissie in 2009:  

• vrijdag 12 juni, vanaf 10.00 uur (InnovOcean site) – samen met VLIZ-ledendag 
• donderdag 22 oktober, 14.00 uur (Het Pand, Gent) 
• vrijdag 11 december, 14.00 uur (Het Pand, Gent) 

 
 


