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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 1 juli 2005 

 
Op de vergadering van juli werden een aantal punten besproken die de FirW aanbelangen: 
 
1. De begrotingswijziging 2005 
2. De personeelspunten 2006 
3. Wijzigingen in het onroerend investeringsplan 2005 
 
De begrotingswijziging 2005 
 
 Een belangrijk punt in de begrotingswijziging 2005 is de explicitering van de besteding van 
de gelden uit de defiscalisering (de maatregel waarbij voor een aantal beroepscategorieën de 
ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon niet moet doorgestort worden aan de Vlaamse 
Gemeenschap).  Het gaat voor 2003, 2004 en 2005 samen over een bedrag van meer dan 18,6 
M€, die besteed worden aan specifiek onderzoekgerelateerde activiteiten. De besteding van 
die gelden moet ook verantwoord worden aan de overheid. 
De huidige bestemmingen zijn: 
• uitbreiding van het doctor-assistentkader 
• uitbreiding van het postdoctoraal BOF-kader (30 nieuwe mandaten) 
• een programma voor zware apparatuur 
• overhead in het BOF 
• andere uitgaven (netwerk, bibliotheek) 
• rechtstreekse toelage aan de faculteiten. 
hiermee is echter nog maar een gedeelte van de ontvangen gelden verantwoord. 
 
De toelage aan de faculteiten gaat over 725.000 € (voor 2005), te verdelen onder de 
faculteiten, en te bestemmen voor onderzoek. Het is nog niet duidelijk welke fractie hiervan 
naar de FirW zal vloeien, noch welke de modaliteiten zijn waaronder het geld mag besteed 
worden. 
 
De personeelspunten 2006 
 
Hier is een kleine verschuiving te melden t.o.v. de ons bekende cijfers van 2005, veroorzaakt 
door de volgende effecten. 
• de volle aanrekening van AAP. Tot vorig jaar werden de AP-punten voor alle categorieën 

onderhevig aan defiscalisering (assistent, doctor-assistent) aangerekend tegen gereduceerd 
tarief (0,9 en 1,1 ipv 1,0 en 1,2). Nu heeft men dit weer ongedaan gemaakt (en ons meteen 
de hiervoor vereiste 7,72 punten bijgegeven); 

• de grote relatieve toename van (sommige) andere faculteiten wat betreft doctoraatsoutput, 
wat ons aandeel in de koek relatief wat verminderd heeft; 

• het in rekening brengen van een groot aantal afstudeerwerken in de faculteit geneeskunde, 
die voorheen niet meegeteld werden. Ook dit heeft ons relatief aandeel gereduceerd. 

 
Al deze effecten hebben als gevolg dat onze relatieve positie ietwat verslecht is, en wij nu 
4,42 punten moeten inleveren ipv. de geraamde 3,63. Ons beschikbaar puntenaantal is nu 
370,69 tegen 375,11 (geactualiseerde) punten vorig jaar. In dit getal zijn  opnieuw het AAP en 
de DA’s  aan de volle pot gerekend. Dit heeft ongetwijfeld kleine implicaties op ons facultair 
beleidsplan. 
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Wijzigingen in onroerend investeringsplan 2005-2009 
 
Deze gaan overwegend over het doorschuiven van een aantal budgetten naar 2006, van 
werken die vertraging hebben opgelopen, ook voor een aantal werken die onze faculteit 
aanbelangen. 
 
De inrichting van een PC-klas in de lokalen vrijgemaakt door Bayer in de Plateaustraat 
(boven PC-klassen D en E kant Magnelstraat) wordt formeel doorgeschoven naar het 
investeringplan 2006-2010. Deze klas komt ter vervanging en uitbreiding van de PC-klas in 
de afdeling architectuur. Er is echter een voorstel in de maak (voor te leggen op het volgend 
bestuurscollege) om de herinrichting toch te doen in 2005 maar op een ander budget, wanneer 
de totale raming minder is dan 67.000 €. Dit kan wanneer de kosten voor meubilair uit het 
totaal gelicht worden – wordt vervolgd. 
 
Voor de eigenlijke herinrichting van de lokalen vrijgemaakt door Bayer wordt 160.000 € 
doorgeschoven naar  2006, wanneer het masterplan van het complex Plateau/Rozier over de 
toewijzing van de lokalen aan FirW en FLW zal beslist hebben. 
 
 
 
 
 


