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1) Verslag Faculteitsraad d.d. 24 november 2004 
 
5.1. Voorstel in verband met de verzelfstandiging van het Instituut 
voor Brandveiligheid (Vakgroep Mechanica van stroming, warmte en 
verbranding). Advies van de AP/ATP-beleidscommissie. Bespreking 
en besluit
 
De Raad gaat unaniem akkoord met het advies van de AP/ATP-
beleidscommissie in verband met de verzelfstandiging van het Instituut 
voor Brandveiligheid. 
 
13.4 Administratief en Technisch Personeel 
 
Wouter De Raeve werd m.i.v. de datum van werkelijke indiensttreding 
toegelaten tot de stage in functieklasse A (graad 7) als voltijds 
directiemedewerker in vakgroep TW06. 
 
Valère De Pourcq (TW01) wordt op pensioen gesteld op 01.01.2005 
 
 
 
2) Voorbereiding Faculteitsraad 22 december 2004 
 
5.2 ATP-leden in diverse aanwervingscommissies 
 
TW01 deeltijds (10%) ambt van docent of hoofddocent  Walter De Ley 
TW01 deeltijds (10%) ambt van docent of hoofddocent  Walter De Ley 
TW06 voltijds ambt van docent of hoofddocent   Marnix Vermassen 
TW12 voltijds ambt van docent of hoofddocent   Marcel Vervust 
 
 

5.9 Samenstelling van de selectiecommissie voor de prijs Prof. W. 
Soete 
 
In de vergadering van het bestuurscollege van 26 oktober 2004 werd de 
omvorming van het Fonds RUG-F.T.I. naar het Fonds professor W. Soete 
goedgekeurd. Vanuit dit Fonds kan, te beginnen in 2005, een 
driejaarlijkse prijs professor W. Soete, ter waarde van € 1.500, uitgereikt 
worden aan een technisch personeelslid van de FTW. 
 
Voorstel selectiecommissie: naast het afdelingshoofd Personeelsbeleid 
(DPO), dhr. D. Van Haelter, zijn de leden voor het ZAP: prof. B. De 
Cooman (TW10) en prof. R. Denys (TW04), en voor het ATP: dhr. Steven 
Verstuyft en dhr. Tommy De Ghein. 
Meer informatie hieromtrent zal eerstdaags volgen. 
 
 
 
 
Verslag vanuit het BC door Peter De Keyzer 
 
Vanaf 1 december 2004 zal het vaderschapsverlof 10 dagen bedragen 
i.p.v. 4 dagen (enkel voor statutairen). 
 
Wat betreft de gelijkschakeling van het personeel op kassen met 
contracten van onbepaalde duur met het statutair personeel keurde het 
BC de uitbreiding van artikel 58 van het besluit van 30 januari 2003 goed: 
dit betekent dat voor het personeel op de kassen met contracten van 
onbepaalde duur de functieclassificatie mogelijk wordt. 
Door de vakbonden werd gevraagd om het besluit van 30 januari 2003 
nog verder aan te passen zodat een gelijkschakeling voor wat betreft 
werving, bevordering en mutatie ook van toepassing zou zijn, maar hierop 
is het BC niet ingegaan. 
Over de wijzigingen aan het besluit van 30 januari 2003 dient evenwel 
nog onderhandeld te worden in sectorcomité X. 
 
Functieherclassificatie: vanuit DPO zal binnenkort een brief verstuurd 
worden naar iedereen die in aanmerking komt voor het eventueel behalen 
van een extern rapport voor potentieelinschatting (n.a.v. de mogelijkheid 
tot herclassificatie van ATP-functies).  
 
 
 
 



 

 
ATP - NIEUWS 

 
 
 

 
 
 
 
 

De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 24 januari 2005 in de 
vergaderzaal Plateaugebouw (gelijkvloers, linkervleugel) 
om 12:00 uur. 
 

 

 
Agenda 
1. Goedkeuring van vorig verslag 
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 22/12/2004 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 26/01/2005 
4. Varia 

Alle ATP-leden worden na de vergadering 
vriendelijk uitgenodigd op  

de nieuwjaarsreceptie  
aangeboden door de Decaan van de Faculteit 
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