Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur
Vergadering van 12 mei 2006
De vergadering van 12 mei 2006 bevatte één punt met directe relevantie voor de FirW, en een punt
met indirecte relevantie
1. Personeelspunten 2007
2. Evoluties binnen de associatie

Personeelspunten 2007
Na de gebruikelijke discussies tussen “winnende”en “verliezende” faculteiten werd de verdeling
van de personeelspunten voor 2007 na stemming goedgekeurd.
Als gevolg van een kleine correctie werd het in te leveren bedrag voor de FirW ietwat gereduceerd,
van 3,30 punten tot 3,28 punten.
De beleidsplannen van de faculteiten worden verwacht tegen 25 september 2006.
Bijgevolg wordt aan onze faculteit toegekend voor 2007 (exclusief BOF): 373,06 basispunten
(tegenover de vergelijkbare 376,39 punten van 2006). Het totale aantal beschikbare punten voor
2007 volgt hieruit door eraan toe te voegen de BOF-punten, de extra AAP-punten (Arb. Hof), de
overgehevelden van de ATP-kassen en de compensatie voor de directeur DOZA. Van het
Arbitragehof wordt dit jaar op instellingsniveau 2,4 MEUR extra verwacht, maar met dit bedrag is
nog geen rekening gehouden (de werkelijke cijfers zullen dus iets minder negatief uitvallen in de
loop van het jaar).
Onze faculteit neemt hiermee 13% van het totaal in; vorig jaar was dit 13,14%. Dit is niet te wijten
aan een slechter presteren van de FirW, maar aan een relatief grotere verbetering bij andere
faculteiten. Andere inleveraars zijn de WE (-4,64) de LW (-1,62) de RE (-2,28) en de FW (-0,80).
De grootste winnaar is de PP (+5,03) .
Onze detailindicatoren zijn als volgt: onderwijs (opleidingsjaren) 15,46%, onderwijsbelasting
eigen onderwijs 11,73%, onderwijsbelasting service-onderwijs 11,23%, scripties 14,35% en
doctoraten 13,23%. Met de gebruikte gewichten leiden zij tot een resulterende 13%.

Evoluties binnen de associatie
Er werd weer zeer kort gerapporteerd over de situatie in de associatie: de overdracht van
bevoegdheden werd uitgevoerd, en 5 functies werden open verklaard op het niveau van de
associatie. De rector heeft beloofd dat hij verder zal werken aan de verbetering van de
doorstroming van informatie.
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