
Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 28 oktober 2005 

 
Ook de vergadering van 28 oktober was kort, met een weinig gevulde agenda. De reden van 
de schaarse agenda is de verdaging van de inhoudelijke bespreking van zowel de facultaire 
beleidsplannen als van de begroting 2006 naar de volgende vergadering.  
 
Op de vergadering zelf werden twee punten besproken die de FirW aanbelangen: 
 
1. Verkiezingscommissie voor de vertegenwoordigers van het AAP in de Raad van Bestuur 

en de faculteitsraden, en van de studenten in de Raad van Bestuur, de faculteitsraden en de 
Sociale Raad. 

2. Behandeling van de Facultaire beleidsplannen 
 
---------------------------------------- 
 
Verkiezingscommissie voor de vertegenwoordigers van het AAP in de Raad van Bestuur 
en de faculteitsraden, en van de studenten in de Raad van Bestuur, de faculteitsraden en 
de Sociale Raad. 
 
De verkiezingcommissie, voorgezeten door Rector en Vice-Rector werd volgens de 
reglementen samengesteld. Belangrijke data in het verkiezingsproces zijn: 
 
AAP—RvB en FR: 

• afsluiten kiezerslijsten: 31/12/2005 
• indienen kandidaturen: 13/3/2006 – 17/3/2006 tussen 9:00 en 16:00 uur 
• verkiezingen: 10 mei 2006 

Studenten—RvB, FR en Soc. Raad: 
• afsluiten kiezerslijsten: 31/12/2005 
• indienen kandidaturen: 13/2/2006 – 17/2/2006 tussen 9:00 en 16:00 uur 
• verkiezingen: 16 maart 2006 

 
Behandeling van de Facultaire beleidsplannen 
 
Sommige faculteiten (waaronder NIET de FirW) hebben zeer laat hun plannen ingediend, 
waardoor de behandeling ervan in de RvB niet kon plaatsgrijpen.  
Naar aanleiding hiervan heeft de rector zijn intenties kenbaar gemaakt in de toekomst de 
behandeling van deze voorstellen te versnellen zodanig dat de bespreking plaats kan grijpen in 
september (zoals dat trouwens vroeger het geval was). Het delicate aspect is steeds de 
berekening van de AP-punten voor de faculteiten, die zo vroeg mogelijk moet gebeuren 
(voorgesteld wordt: in mei) om de faculteiten in staat te stellen op een zinvolle manier hun 
beleid uit te stippelen.  
De hele discussie is nu gefocusseerd op de verdeelsleutel die men hanteert, die moet herzien 
worden in het licht van de nieuwe financieringsregels die de overheid aan het uitwerken is. In 
het verleden zijn er al herhaalde pogingen geweest om tot een nieuwe sleutel te komen, maar 
al deze pogingen zijn voorlopig een stille dood gestorven. Men stelt voor, om mei te halen, 
ook volgend jaar de bestaande sleutel te blijven gebruiken. Dit wordt gecontesteerd door 
faculteiten die hierdoor minder goed bedeeld zouden worden dan door een herziene sleutel.  
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