
VERSLAG ATP-VERGADERING d.d. 20 november 2006 
 
Aanwezig: Stefaan Bliki, Chris Bonne, Peter De Keyzer, Patrick De Pue,  
Michel Dupont, Robert Gillis, Peter Guns, Daniël Lauwers, Johanna Louwagie, 
Ivo Michiel, André Pitteman, Veerle Van Beversluys, Hendrika Van Nieuwenhove, 
Dries Vincke. 
 
Verontschuldigd: Jeanine De Somer, Joris Peelman, Muriel Vervaeke. 
 
 
 
1) Goedkeuring vorig verslag  
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2) Voorbereiding Faculteitsraad 22.11.2006 
 
De decaan deelde mee dat ATP-lid Joël Casteels, die voltijds verbonden was 
aan het Laboratorium voor Geotechniek (vakgroep Civiele Techniek – IR15), na 
een slepende ziekte overleden is. 
  
In de vakgroep Civiele Techniek (IR15) waren er recent een aantal wijzigingen bij 
het personeel (o.a. het ontslag van doctor-assistent Peter Van Impe en de 
reductie van het mandaat van prof. Greet Van Eetvelde). De vakgroepraad heeft 
als gevolg hiervan een aanvraag ingediend om een deeltijds (20%) mandaat van 
gastprofessor in het vakgebied ‘Milieubeleid’ te verwerven. Voor dit mandaat zal 
een beoordelingscommissie aangesteld worden. Als ATP-vertegenwoordiger 
wordt David Verhoestraete (IR15) voorgesteld. 
 
Voor de door het Bestuur goedgekeurde openverklaringen voor ZAP-mandaten 
zullen ook beoordelingscommissies aangesteld worden. Voor elk van deze 
commissies wordt een ATP-lid voorgesteld: 

- voltijds docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Bouwtechnisch 
Ontwerpen’ (IR01 - vakgroep Architectuur en Stedenbouw): voorgestelde 
ATP-vertegenwoordiger: Walter De Ley; 

- deeltijds (10%) docent of hoofddocent in het vakgebied 
‘Multimedianetwerken’ (IR05 - vakgroep Informatietechnologie): 
voorgestelde ATP-vertegenwoordiger: Luc Haentjens; 

- voltijds docent of hoofddocent in het vakgebied ‘Geïntegreerde 
Intelligente Sensoren en Meettechniek’ (IR06 - vakgroep Elektronica en 
Informatiesystemen): voorgestelde ATP-vertegenwoordiger: Peter 
Sebrechts; 

- deeltijds (10%) docent of hoofddocent in het vakgebied 
‘Textielveredeling’ (IR11 - vakgroep Textielkunde): voorgestelde ATP-
vertegenwoordiger: Johanna Louwagie. 

 
De facultaire bouwcommissie keurde volgende aanvragen voor bouwwerken in 
het gebouw Metallurgie (Campus Ardoyen, Technologiepark 903) goed: 

- herinrichting van een werkplaats tot een onderzoekslabo; totale raming: 
46.876,72 euro; 

- aanpassingwerken in de lokalen die bestemd zijn voor de vakgroep 
Toegepaste Fysica (IR17). 

 
 
3) Verslag RvB en BC door Peter De Keyzer 
 
Peter bespreekt een aantal punten die aan bod zijn gekomen in de laatste 
vergaderingen van de RvB en/of het BC of die gepland zijn voor één van de 
volgende vergaderingen: 

- opstelling van het globaal preventieplan voor de volgende 5 jaar (2007-
2011); het is de bedoeling dat in 2007 hiervoor alle locaties bezocht 
worden; 

- aanpassing van de verzekering voor sportongevallen tijdens de 
personeelscompetitie; 

- uitwerking van een regeling voor overuren en wachtdiensten; 
- goedkeuring van de personeelsformatie met als vaststelling voor het ATP 

dat er veel aanwervingen in functieklasse B gepland zijn, en relatief 
weinig aanwervingen in de functieklassen C en A; alle faculteiten hebben 
P-punten voorzien voor de ATP-functieherclassificatie; 

- goedkeuring van de begroting; 
- goedkeuring van een nieuw vijfjareninvesteringsplan (2007-2011); het 

huidige plan loopt nog tot 2009; in het nieuwe plan wordt voorgesteld om 
vanaf 2007 250 miljoen euro te lenen en de bouwplannen daarvoor in 
2007 op te starten. In het nieuwe plan is o.a. de restauratie van het 
Plateaugebouw opgenomen.  

 
Peter deelt ter info mee dat rond deze tijd de functie-evaluatiecommissies 
samengeroepen worden voor de beoordeling van de ingediende dossiers voor 
ATP-functieherclassificatie. Deze ronde van functieherclassificatie zou moeten 
afgewerkt zijn tegen Pasen 2007. 
 
 
 



 
4) Varia 
 
Aansluitend op de vergadering is er gedurende ongeveer een half uur een 
rondleiding in de laboratoria van de vakgroep Textielkunde. De aanwezigen 
krijgen hierdoor een beter beeld van de onderzoeksactiviteiten in IR11 en, wat 
een aanrader is voor alle FirW-technici, ook een overzicht van de aanwezige 
testapparatuur voor het uitvoeren van allerlei proeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATP – NIEUWS 
 

 
 
 
De ATP-vertegenwoordigers nodigen u vriendelijk uit op de 
vergadering van maandag 11 december 2006 om 12u30 in 
de vergaderzaal Capitole (vakgroep Mechanische 
Constructie en Productie), Sint-Pietersnieuwstraat 41, 
9000 Gent (linkeringang van het Technicum, verd. -2) 
 
Agenda 
1. Goedkeuring vorig verslag  
2. Verslag Faculteitsraad d.d. 22.11.2006 
3. Voorbereiding Faculteitsraad d.d. 13.12.2006 
4. Verslag RvB en BC door de ATP-vertegenwoordiger 
5. Varia 
 
6. Rondleiding in het labo Soete (IR04) 
 


