
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 17 mei 2005  
 
Aanwezig:  
Chris Bonne, Erich Dauwe, Antoine De Poortere, Jeanine De Somer, 
Hans D’Heer, Michel Dupont, Peter Guns, Daniël Lauwers,  
Johanna Louwagie, Joris Peelman, Hendrika Van Nieuwenhove,  
Gilbert Van Oost, Dries Vincke 
 
Verontschuldigd: Jan Soons 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige ATP-vergadering wordt unaniem goedgekeurd. 
 
2) Verslag Faculteitsraad 20 april 2005 
 
Volgende punten werden unaniem goedgekeurd door de Raad: 

- voorstellen tot aanstelling van lesgevers voor het academiejaar 
2005-2006; 

- voorstel voor het gebruik van het acroniem FirW als afkorting voor 
de Faculteit Ingenieurswetenschappen; 

- advies van de bouwcommissie i.v.m.  
o de aanvraag door de FLW tot het voorlopige gebruik van 

lokalen in het Plateaucomplex; 
o de aanvraag voor de verbouwing van het hoeklokaal 

2de verdieping Plateau-Magnelstraat tot PC-klas; 
o de aanvraag van TW04 tot ingebruikneming en inrichting 

tot proeflokalen van de aërodynamische toren en een 
aanpalend lokaal; 

o het toewijzen van lokalen op de 5de verdieping Campus 
Heymans aan de onderzoeksgroep Cardiovasculaire 
mechanica en biovloeistofdynamica. 

 
3) Voorbereiding Faculteitsraad 18 mei 2005 
 
Mededelingen: 

o de Raad van de Faculteit zal in juni de academisch secretaris voor 
het academiejaar 2005-2006 verkiezen; 

 
o de studenten van VTK-Sport 2004-2005 deelden mee dat de 

Faculteit Ingenieurswetenschappen dit jaar werd uitgeroepen tot 
de sportiefste faculteit van de UGent. 

 
Volgende adviezen werden geformuleerd door de bevoegde commissies 
en voorgelegd aan de Raad: 
 

o advies van de beoordelingscommissie over de sollicitatie van Joris 
Thybaut voor het voltijds ambt van docent of hoofddocent in het 
vakgebied katalytische reactietechniek (TW12); 

o advies van de AP/ATP-beleidscommissie over de voordracht van 
prof. Peter Bienstman als reservekandidaat voor een ZAP-
mandaat met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht ten laste van het 
BOF; 

o advies van de AP/ATP-beleidscommissie over de aanvraag van 
een bezoldigd gastprofessor Caroline Van Eck (TW01) tot reductie 
van haar opdracht van 40% naar 10%; 

o advies van de commissie Nevenactiviteiten over de aanvragen tot 
uitoefening van nevenactiviteiten in het academiejaar 2005-2006. 

 
De Commissie van Vier bracht gunstig advies uit voor het openverklaren 
van een voltijds ATP-A-mandaat (verantwoordelijke elektronica en data-
acquisitie graad 7) in TW04. 
 
Bouwprogramma - mededeling: gelet op het advies van de universitaire 
bouwcommissie d.d. 10.03.05, ging het bestuurscollege akkoord met de 
bouw van een gasopslagplaats op de Campus Ardoyen, gebouw 
Gieterijcentrum, onder de opschortende voorwaarde dat eerst de 
noodzakelijke vergunningen zijn verleend. 
 
4) Verslag RVB en BC door Peter De Keyzer 
 
Volgende punten worden in een notendop toegelicht:  

o vaderschapsverlof: 10 dagen voor statutairen; 4 dagen (UGent) + 
6 dagen (mutualiteit) voor contractuelen; 

o het geschiktheidsonderzoek valt weg; 
o het intern rapport van potentieelinschatting blijft bestaan; 
o bij aanwerving wordt voortaan voor de anciënniteitsbepaling 

rekening gehouden met alle werkervaring; 
o aanwerving in 2 graden blijft mogelijk; door de selectiecommissie 

kan gekozen worden in welke salarisschaal de betrokkene start; 
o start van de ATP-functieherclassificatie vanaf september 2005; 
o tijdelijke invulling van ATP-functies tot 6 maanden mogelijk; 
o de functieclassificatie voor kasmandaten zal met terugwerkende 

kracht worden ingevoerd. 



Interessante informatie hierover op volgende adressen: 
https://www.ugent.be/nl/univgent/bestuur/vademecum/personeel/atp/evalu
atie.htm/commentaar.pdf  
https://www.ugent.be/nl/univgent/bestuur/vademecum/personeel/atp
 
 
 
5) Varia:  
Een ATP-lid van TW03 uit zijn bezorgdheid over de installatie van een 
nieuwe proefstand in de aërodynamische toren (zie FR 20.04.05). De 
uitvoering ervan bevindt zich nog in de studiefase; de stabiliteitsstudie en 
de studie van de veiligheidsaspecten worden door een onafhankelijk 
studiebureau uitgevoerd. De vragen worden doorgegeven aan de 
betrokken promotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op 
de vergadering van maandag 13 juni 2005 om 12u30 in 
de vergaderzaal van de FirW, labo Magnel 2de 
verdieping, Technologiepark Zwijnaarde 904, Zwijnaarde. 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 18/05/2005 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 15/06/2005 
4. Verslag RVB en BC door Jan Soons 
5. Varia 
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