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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 16 maart 2007 

 
De (lange) vergadering van 16 maart 2007 bevatte de volgende punten met (indirecte) relevantie 
voor de FirW: 
 

1. Verhuur van lokalen aan buitenstaanders 
2. Postdocs als budgethouder 
 

---------------------------------------- 
Verhuur van lokalen aan buitenstaanders 
 
Dit punt werd geagendeerd omdat er in het verleden een aantal keren voordrachten gegeven werden 
door buitenstaanders aan de universiteit (politici, …) die zwaar gecontesteerd werden door bepaalde 
groepen (studentenorganisaties, …) . Deze contestaties hebben soms geleid tot betogingen, al dan 
niet met schade aan lokalen of gebouwen, en met een negatieve uitstraling voor de universiteit tot 
gevolg. 
 
Er werd een aangepast reglement voorgelegd aan de raad dat zowel de principiële houding van de 
universiteit aangaat, als de concrete implementatiedetails (procedure voor aanvragen, kostprijs, 
aansprakelijkheid, …) regelt. 
 
Wat betreft de principes is er een spanningsveld tussen het principe van de vrije meningsuiting aan 
de ene kant, en de principes neergeschreven in de opdrachtverklaring van de universiteit, het 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, de antidiscriminatiewetgeving en de antinegationisme-
wetgeving aan de andere kant. 
 
Een belangrijk principieel punt is de volgende beslissing: Er werd beslist dat activiteiten die 
aanleiding kunnen geven tot politieke of ideologische controverse of contestatie enkel toelaatbaar 
zijn in de context van een vooraf aangekondigd tegensprekelijk debat. De rector beslist of aan deze 
voorwaarde is voldaan, en kan zich hier laten bijstaan door raadgevers. 
 

 
 
 
Postdocs als budgethouder 
 
Sommige externe financiers (de ERC grants, Odysseus type 2, mogelijk nog andere in de toekomst) 
creëren financiering voor postdoctorale onderzoekers onder de voorwaarde dat de postdoctorale 
onderzoeker zelf  budgethouder is van deze onderzoeksmiddelen. Ook de IOF-mandaathouders zijn 
budgethouder. 
 
Tot op vandaag is dit echter onmogelijk voor postdoctorale onderzoekers, en is de budgethouder 
altijd de promotor/diensthoofd (een ZAP-lid). Dit maakt het onmogelijk voor een postdoctorale 
onderzoeker om een dergelijk financiering te aanvaarden. 
 
Om die reden werd beslist het budgethouderschap uit te breiden naar de postdoctorale onderzoekers, 
maar beperkt tot de bovenvermelde gevallen (dus geen generieke uitbreiding naar alle mogelijke 
contracten die tot stand kunnen gebracht worden door postdoctorale onderzoekers). Telkens wanneer 
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zich nieuwe gevallen van externe financiering voordoen zoals de bovenvermelde, zal de Raad de 
uitbreiding van het reglement in overweging nemen.  
 
Er zal ook onderzocht worden of het opportuun is dat postdoctorale onderzoekers als budgethouders 
kunnen optreden in gevallen waar het blijkt, in onderling overleg met het verantwoordelijk ZAP-lid, 
dat dit opportuun is. 

      
 


