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VERSLAG 
 
1) Verslaggever: Jan Seys 
 
2) Werking wetenschappelijke commissie en ad hoc commissies 
 
Het reglement van inwendige orde (RIO) wordt overlopen, met nadruk op de rol, positionering en 
samenstelling van de wetenschappelijke commissie en de ad hoc commissies. Belangrijkste 
discussiepunten met antwoorden/beslissingen: 
 
- De verhouding tussen de drie ‘grote groepen’ (Art. 5) in de Wetenschappelijke Commissie blijft 

behouden bij uittreding/vervanging (Art. 7) tbv nagestreefde vertegenwoordiging van de 
verschillende wetenschappelijke instellingen en disciplines. 

 
- Art. 10 §3: ‘mits verwittiging 14 dagen op voorhand’ wordt geschrapt in RIO. 
 
- Art. 22 vervalt, immers in strijd met Art. 21; wel in Art. 21 vermelden dat een actuele lijst van ad 

hoc commissies in bijlage is toegevoegd. 
 
- Art. 24 zal nog veranderen tgv verdere evoluties in de planning van de Vlaams-Nederlandse 

samenwerking. 
 
- Art. 16 & 33: vergaderen zonder fysische samenkomst kan; voorstel voor efficiënt 

communicatiemiddel is combinatie e-mail + bevestigingsprocedure (vb: fax met vermelding 
verstuurde emailbericht(en)); telefoon als communicatiemiddel wordt geschrapt. 

 
Deze voorgestelde wijzigingen zullen op de eerstkomende vergadering van de raad van beheer 
besproken worden. 
 
3) Stand van zaken uitbouw VLIZ 
 
Algemeen: dotatie ontvangen op 14 februari 2000, werking mogelijk. 
Nieuwe medewerkers: na aanwerving 4 nieuwe mensen (sollicitaties april) personeel voltallig. 
Beleidsplan: wordt op RvB van 12 april ter goedgekeuring geagendeerd. 
Datacentrum: website reeds actief; uitbouw datacentrum volop aan de gang. 



internationale contacten via tweesporenbeleid: enerzijds vanuit eigen basis 
initiatieven nemen, anderzijds VLIZ mee betrekken in overleg op hoog ambtelijk       
niveau vb: opnemen in Commissie Internationale Samenwerking (CIS) waarvan    
secretariaat bij DWTC. 

Ledenwerving: potentiële leden worden in april aangeschreven (+ startbrochure VLIZ). 
leden dienen niet te worden voorgedragen. 
studentenprijs van 10 ipv 30 Euro wordt afgesproken (enkel 1e/2e cyclus). 
bij aanschrijven individuele leden wordt geen gewag gemaakt van de mogelijkheid 
‘institutioneel lid’ te worden (om te vermijden dat men geen individueel lid meer 
wordt eens de dienst waar men werkt institutioneel lid is). 
voordelen voor inst. leden o.a.: eigen pagina op website VLIZ, stockage materiaal 
in VLIZ-gebouwen,…. 
mogelijkheid om ook buitenlandse studenten in Vlaanderen actief te betrekken bij 
acties VLIZ wordt onderzocht. 

Locatie: acht blokken van vismijnpakhuizen (1100m2) worden door stad Oostende verbouwd en 
via langdurende huurovereenkomst aan VLIZ ter beschikking gesteld. 
 
4) Zeeleeuw 
 

 Stand van zaken ombouw 
Zeeleeuw gaat in april in droogdok, klaar eind juni, juli-augustus PR-activiteit Afdeling 
Vloot, vanaf september klaar voor wetenschappelijk gebruik. 

 
Signaal naar buitenwereld wenselijk ivm complementariteit/samenwerking 
Belgica/Zeeleeuw; gestreefd wordt naar een ‘organische groei’ van beide eenheden en 
geen echte vastgepinde taakverdeling. 
 

 Investeringsdossier 
Werd opgesteld voor 22.5 miljoen BEF, nu echter slechts 17.5 miljoen BEF beschikbaar 
waardoor herschikking noodzakelijk: schrappen zal primair gebeuren in de staalname-
apparatuur en uitrusting laboratoria, aankoop satellietbeelden en faciliteiten aan boord. 

 
 Vaardagen 2000 en 2001 

Interesse vanwege wetenschappers aanzienlijk voor ‘testperiode’ september-december 
2000: aanvraag voor 50-tal dagen (op 78 dagen beschikbaar). 

 
5) Geplande activiteiten 
 

 Academische zitting en startbrochure 
 - startbrochure klaar op 3 april 2000 

- academische zitting: halve dag in juni, PR-gebeuren met uitgenodigde sprekers. 
 

 Prijs Dr. Edouard Delcroix 
wordt voor tweede keer georganiseerd, ruimer doelpubliek nagestreefd. 

 
 Prijs student mariene wetenschappen 

- twee laureaten/jaar voor prijs van elk 20.000 BF (beste licentiaatsthesissen); 
- basisreglement dient te worden opgesteld; 
- timing: april prijs uitschrijven; inzendingen oktober ten laatste; uitreiking op 
  jongerencontactdag in januari; 
- momenteel prioriteit naar licentiaatsthesissen, postgraduaat niveau momenteel niet 
  ingesloten; 
- tegenprestatie student: korte samenvatting voor nieuwsbrief VLIZ. 



 
 Studiedagen en symposium 

studiedagen zullen regelmatig worden georganiseerd, nu reeds vraag vanwege Prof. 
Sorgeloos rond thema ‘Duurzaam Beheer Spuikom’; werkgroep hiervoor samengesteld 
bestaande uit C. Janssen, Ph. Dhert en J. Seys. 

 
 Expo Hannover 2000 

- VLIZ werd gevraagd initiatief te nemen op Vl. stand tgv wereldtentoonstelling 13/6-12/10 
Hannover:  

- 1) film/beeldmateriaal leveren (hiervoor putten uit voorraad aangelegd voor Lissabon 
expo). 

- 2) één van de 40 Vlaamse themadagen invullen in business-centrum. 
- voor actie 2) wordt gesuggereerd IOC-experts uit te nodigen voor discussie rond marien 

datamanagement, consequenties voor financiering dienen te worden kortgesloten met 
verantwoordelijke AWI. 

- Wordt geagendeerd op RvB van 12 april. 
 

6) Vlaams-Nederlandse samenwerking 
 
Situatie momenteel vrij onduidelijk. Overleg tussen Vlaanderen en Nederland komt slechts 
moeizaam op gang. Door beslissing nieuwe regering zal AWI en niet het VLIZ de organisatie voor 
zijn rekening moeten nemen, wel reeds ad hoc commissie Vl/Nederlandse samenwerking opgericht 
binnen VLIZ om te anticiperen op de minstens adviserende rol die het VLIZ zal vervullen. 
      
7) Varia 
 
Mogelijkheid ASFA toegankelijk te maken voor labo’s via VLIZ ? 
- VLIZ heeft de ASFA-boeken, maar raadpleegbaarheid wordt moeilijk. 
- Er kan worden onderzocht of Current Contents e.a. pakketten beschikbaar kunnen worden 

gemaakt via ministerie, voor ASFA is dit zeker niet mogelijk. 
- Mogelijk ander kanaal via European Science Foundation (ESF), Marine Board (M. Vincx 

vertegenwoordiger). 
 
8) Volgende vergadering 
 
Vrijdag 9 juni 14u. Sterre S8. 
 


