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Beknopt verslag aan de FirW van de beslissingen van de Raad van Bestuur 
Vergadering van 6 juli 2007 

 
De vergadering van juli bevatte, in een stapel dossiers met een dikte van  25 cm, de volgende 
punten met directe relevantie voor de FirW: 
 

1. Docent textielveredeling 
2. Docent geïntegreerde intelligente sensoren en meettechniek 
3. Heraanstelling deeltijdse docenten en hoofddocent 
4. Heraanstelling gastprofessoren. 
5. Nieuwe ATP-leden 
6. Onroerend beleidsplan en financiering 

---------------------------------------- 
Docent textielveredeling 
 
Dr. Karen De Clerck werd unaniem aangesteld tot deeltijds (10%) docent D2 tot en met 
30.9.2009 in vakgroep IR11 
 
Docent geïntegreerde intelligente sensoren en meettechniek 
 
Prof. Herbert De Smet werd unaniem benoemd tot voltijds hoofddocent HD1 in vakgroep IR06 
 
Heraanstelling deeltijdse docenten en hoofddocent 
 
Van de volgende collega’s werd de aanstelling verlengd (unaniem): 
 

• Prof. Bart Merci  (IR03, 10% docent) tot en met 30.9.2010 
• Prof. Leo Kestens (IR10, 20% hoofddocent) tot en met 30.9.2013 
• Prof. Stijn Matthys (IR14, 10% docent) tot en met 30.9.2011 
• Prof. Dirk Van Goubergen (IR18, 50% docent) tot en met 30.9.2012 

 
 
Heraanstelling gastprofessoren. 
 
Van de volgende gastprofessoren (bezoldigd) werd de aanstelling verlengd (unamiem): 
 

• Prof. Floris Alkemade (20%, IR01) tot en met 30.9.2011 
• Prof. Wim Boydens (10%, IR01) tot en met 30.9.2009 
• Prof. Jan Moens (30%, IR01) tot en met 30.9.2011 
• Prof. Nicholas Vyncke (10%, IR01) tot en met 30.9.2009 
• Prof. Peter Ottoy (IR18) tot en met 30.9.2010 

     
       En als onbezoldigd gastprofessor: 

• Prof. Jürgen Schneider (IR10) tot en met 30.9.2009 
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Nieuwe ATP-leden 
 

• In vakgroep IR15 werd Yvan Blom toegelaten tot de stage als informaticus 
systeembeheer (7.2) 

• In vakgroep IR18 werd Kurt De Cock  toegelaten tot de stage als informaticus 
netwerkbeheer (7.1) 

 
 
Onroerend beleidsplan en financiering 
 
Het nieuwe investeringsplan 2007 – 2016 werd voorgelegd ter goedkeuring. Dit plan zet het 
huidige plan verder, en loopt er gedeeltelijk mee in parallel (t.e.m. 2011). 
Het is een indrukwekkend plan, ter waarde van 382 MEUR. Samen met wat er nog te realiseren 
valt van het huidige plan, betekent  dit 487 MEUR! 
 
Tot vorig jaar bestond de vrees dat, voor de uitvoering van dit plan de UGent zou moeten gaan 
lenen. Met de verbetering van de financiering van de universiteit, en het hogere rendement op de 
beleggingsportefeuille is dit niet langer zo. De universiteit zal enkel gaan lenen voor de 
boekentoren, en niet voor haar eigen investeringsplan. 
 
Het plan is erop berekend dat er jaarlijks ca. 25 MEUR overschot op de lopende inkomsten is, 
die men zal inzetten voor de onroerende investeringen. Daarnaast zal men tot max. 105 MEUR 
beroep moeten doen op de eigen beleggingportefeuille, zonder te gaan lenen. 
 
Voor onze faculteit staan onder meer de volgende dingen vermeld in het plan (renovaties en 
nieuwbouw, niet in chronologische volgorde): 
 

• Nieuwbouw IR05+IR06 op Zwijnaarde 
• Nieuwbouw werkplaats IR08 op Zwijnaarde 
• Campusbibliotheek Zwijnaarde 
• Herinrichting Industriële Scheikunde 
• Herinrichting gebouw regeltechniek 
• Herinrichting metallurgie 
• Uitbreiding bibliotheek Architectuur en Stedenbouw in Plateau 
• Totaalrenovatie complex Plateau-Rozier 
• Renovatie buitengevels Plateau-Rozier 
• Renovatie gevels binnenkoeren Plateau-Rozier 
• Renovatie Technicum 

 
 


