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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 16 september 2005 

 
Op de vergadering van juli werden een aantal punten besproken die de FirW aanbelangen: 
 
1. De boekentoren 
2. De aanstellingen/benoemingen/reducties van ZAP-leden 
3. De BOF-ZAP-mandaten 
 
De boekentoren  
 
Er werd kennis genomen door de Raad van een grootschalig plan van renovatie van de 
Centrale Bibliotheek en het voormalig Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde (hierna kort ‘boekentoren’). Dit plan, dat zich uitstrekt over minstens 10 jaar, 
werd geraamd op 42 M€ (studie door Project2). Deze raming werd onafhankelijk bevestigd 
door een tweede studie. De raming bevat nog niet de kosten voor tijdelijke onderbreng van de 
bibliotheek. Het volgende werd beslist: 
 
• Er is principieel goedgekeurd dat de boekentoren een monument is van uitzonderlijke 

waarde, waarvan de UGent de plicht heeft van het in stand te houden op de best mogelijke 
manier.  

• Er is ook principieel goedgekeurd dat, om dit te financieren, de UGent waardepapier zal 
uitgeven voor een bedrag dat geraamd wordt op 30 M€ (prijzen van vandaag). 

• De totale renovatie zou ca. 42 M€ bedragen, maar men rekent op een subsidie van het 
Vlaams Gewest van ongeveer 14 M€. De uitvoering van de werken zal in belangrijke mate 
afhangen van het beschikbaar komen van de subsidie. 

• Voorts werd uitdrukkelijk beslist dat de uitvoering van dit plan geen impact mag hebben 
op het onroerend investeringsplan van de UGent dat loopt tot 2009, en ook nadien het 
opstellen van een dergelijk plan niet mag in de weg staan. 

 
De aanstellingen/benoemingen/reducties van ZAP-leden 
 
Dit is een lange lijst van voorstellen, die alle werden goedgekeurd, weze het niet altijd zonder 
opmerkingen van de raad.  
De opmerkingen hebben betrekking op de onderwijsevaluatie (de meer gedetailleerde 
rapportering door de FirW werd geapprecieerd), maar in één dossier ook op het voorstel voor 
inschaling. Bij andere faculteiten (de Bio-ingenieurswetenschappen) heeft men ter zitting een 
aantal voorstellen tot inschaling in D2 gewijzigd naar D1 omdat geen 2/3-meerderheid 
gevonden werd.  
 
Een opsomming van de beslissingen: 

• IV/DPO/ZAP/TW01 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot omzetting van 
80 % naar 60 % van de opdracht van een docent. Bespreking en besluit. Dit betreft de 
aanvraag van Frank Gielen. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW02 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Ingediende kandidatuur voor 
een deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied geschiedenis en 
theorie van de pre-moderne architectuur. Bespreking en besluit. Dit betreft de kandidatuur 
van Maarten Delbeke. Unaniem goedgekeurd, maar een aantal leden had vragen rond de 
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inschaling in D2 wegens het kleine verschil met het volgende dossier. Men zal trouwens de 
inschalingsprocedure voor nieuwe ZAP-leden herbekijken. 

• IV/DPO/ZAP/TW03 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Ingediende kandidatuur voor 
een deeltijds ambt (10 %) van docent of hoofddocent in het vakgebied geschiedenis en 
theorie van de Europese en niet-Europese moderne architectuur en stedenbouw. 
Bespreking en besluit. Dit betreft de kandidatuur van Johan Lagae. Unaniem 
goedgekeurd, na een uitleg over de mysterieuze benaming van het vakgebied. 

• IV/DPO/ZAP/TW04 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot omzetting tot 
100 % van een tijdelijk tot 10 % gereduceerd ambt van hoofddocent. Bespreking en 
besluit. Dit betreft de terugkeer van Dirk De Meyer. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW05 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Ontslag van een bezoldigd 
deeltijds gastprofessor in de vakgroep Architectuur en stedenbouw – Bespreking en 
besluit. Dit betreft het vrijwillig ontslag van Philippe Van Wesenbeeck. Unaniem 
goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW06 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot aanstelling van 
een onbezoldigd deeltijds gastprofessor in de vakgroep Metallurgie en materiaalkunde. 
Bespreking en besluit. Dit betreft de kandidatuur van Jürgen Schneider. Unaniem 
goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW07 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot aanstelling van 
een bezoldigd deeltijds gastprofessor in de vakgroep Architectuur en stedenbouw. 
Bespreking en besluit. Dit betreft de kandidatuur van Kristiaan Borret. Unaniem 
goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW08 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstellen tot verlenging 
van aanstelling van een tijdelijk deeltijds docent, tot uitbreiding van zijn opdracht van 20 
% naar 50 % en tot bevordering (niet-gecontingenteerd) van de betrokkene tot 
hoofddocent (50 %). Bespreking en besluit. Dit betreft de kandidatuur van Ronny De 
Meyer. Goedgekeurd, maar met onthouding door de studentengeleding wegens het minder 
goede onderwijsdossier. 

• IV/DPO/ZAP/TW09 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot uitbreiding van 
de opdracht van een tijdelijk deeltijds hoofddocent (30 %) tot 50 %. Bespreking en besluit. 
Dit betreft de kandidatuur van Guy Châtel. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW10 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstellen tot verlenging 
van een aanstelling van twee tijdelijke deeltijdse docenten (10 %). Bespreking en besluit. . 
Dit betreft de dossiers van Wim Van Paepegem en Eric Laermans. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW11 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstellen tot verlenging 
van de aanstelling van een deeltijds hoofddocent (10 %) en tot wijziging van zijn 
opdracht. Bespreking en besluit. Dit betreft het dossier van Francis Dumez. Unaniem 
goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW12 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot uitbreiding van 
de opdracht van een deeltijds hoogleraar (70 %) tot 80 %. Bespreking en besluit. Dit 
betreft het dossier van Julien De Rouck. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW13 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstellen tot verlenging 
van aanstelling van een deeltijds docent (10 %), tot wijziging van zijn opdracht en tot 
bevordering (niet-gecontingenteerd) van de betrokkene tot hoofddocent (10 %). 
Bespreking en besluit. Dit betreft het dossier van Dirk Matthys. Unaniem goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW14 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstellen tot verlenging 
van aanstelling van gastprofessoren. Bespreking en besluit. Dit betreft de dossiers van 
Wim Boydens, Jan Moens, Robert Nijsse, Paul Robbrecht, Dirk Engels, Dirk Lauwers en 
Michel Vermeulen. Deze dossiers werden unaniem goedgekeurd, met uitzondering van het 
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dossier van Wim Boydens, omdat hier een aantal leden zich onthouden heeft en twee leden 
hebben tegengestemd, dit wegens het zwakke onderwijsdossier. Dit dossier werd met 
meerderheid goedgekeurd. 

• IV/DPO/ZAP/TW15 Faculteit Toegepaste Wetenschappen – Voorstel tot aanstelling tot 
onbezoldigd deeltijds gastprofessor van een deeltijds hoofddocent wiens tijdelijk ZAP-
mandaat eindigt op 1.10.2005. Bespreking en besluit. Dit betreft het dossier van Gilbert 
Rabaut. Unaniem goedgekeurd.  

 
De BOF-ZAP-mandaten 
 
De BOF-ZAP-mandaten van René Boel, Dick Botteldooren, Koen De Bosschere, Gert De 
Cooman, Kristiaan Neyts, Femke Olyslager en Marc Vantorre werden verlengd voor een 
periode van principieel 5 jaar. 
 
 
 
 
 


