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28 FEBRUARI 1985
MINISTERIELE OMZENDBRIEF OVER DE TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 27 NOVEMBER HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE
ECONOMISCHE EN FINANCIELE INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE
ONDERNEMINGSRADEN, IN DE UNIVERSITAIRE INSTELLINGEN

ARTIKELEN KONINKLIJKBESL UIT27
NOVEMBER 1973 DIE EENAANPASSING
VERGEN

ARTIKEL 1
HETONDERNEMINGSHOOFD

TOEPASSING INDE UNIVERSITAIRE
INSTELLINGEN

De voorzitter van de raad van beheer of zijn
afgevaardigde, die hem bindt.

De niveaus waarop de informatie dient te worden
verstrekt :
1. De technische bedrijfseenheid.

Dit is enerzijds de academische inrichting, d. w.z
de entiteit(en) waarin zowel door het patrimonium
als door de staat (werkingstoelagen) gefinancierde
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten geconcentreerdzijn, en, anderzijds, de academische ziekenhuizen.

2. Dejuridische entiteit.

Dit is de universitaire instelling in haargeheel.
Op te merken valt dat de academische
ziekenhuizen eventueel een aparte juridische entiteit
kunnen vormen.
De te verstrekken inlichtingen zijn omschreven in
de ministeriële omzendbrief betreffende de
toepassing van onderhavig koninklijkbesluitin de
sector ziekenhuizen.

3. De economische en financiële entiteit.

Het geheel van de entiteiten die rechtstreeks
afhangen van de universitaire instellingals juridische
entiteit, en hetgeheel van entiteiten, ondernemingen
of diensten, die een fundamentele en duurzame
invloed uitoefenen op haarbeslissingen en waarmee
ze economische betrekkingen heeftuithoofde van
een van haar taken.

4. Hetonderdeel

Hetal ofnietbeschouwen van onderdelen hangtaf
van een beslissing van de ondernemingsraad,
rekening houdend metcriteria, zoals eigen budget
of financiering, zelfstandigheid, eigen beheer...

BASISINFORMATIE
ARTIKEL 5
STATUUT
1. De rechtsvorm
2. De statuten

Naast de statuten dient rekening gehouden te
worden met de specifieke wetgeving in verband
metde universitaire instellingen, hun patrimonium,
hun financiering... om een goed begrip van de
eigenlijke statuten te verzekeren.

4. Definancieringsmiddelen...

Dit omvat een overzicht van de eigen middelen,
inkomsten van het patrimonium naar onderdeel,
privé-steunverlening, leningen, evenals de
financiële en economische betrekkingen met
andere entiteiten.

5. Overeenkomsten en akkoorden...

Bedoeld wordt, het bestaan en de aard van de
overeenkomsten en akkoorden die, hetzij
afzonderlijk, hetzij in han totaliteit, een blijvende
en duurzame weerslag hebben op het bestaan
van de universitaire instelling.

ARTIKEL 6
CONCURRENTIEPOSITIE
1. Devoornaamste... concurrenten

Lijst van de instellingen van het universitaire en
hoger niet-universitaire onderwijs welke
gelijkwaardige diploma'safleveren en totdezelfde
taalrol behoren.

3. De afzetgebieden

Een overzicht van het aantal ingeschreven
Belgische en vreemde studenten, teneinde een
verband te kunnen leggen tussen de
demografische ontwikkeling en het aantal
inschrijvingen.

6. Elementen die moeten toelaten een algemeen
inzichtte krijgen in dewijze waarop de producten
gecommercialiseerd worden.

Inlichtingen die hetmogelijkmaken een algemeen
inzicht te krijgen in het beleid en de eraan bestede
financiële middelen metbetrekking totrecrutering,
propaganda, informatie over de inrichting en
betrekkingen met het publiek.

7. De boekhoudkundige gegevens in verband met
de omzet, en zijn evolutie overvijfjaar.

Boekhoudkundige gegevens overalle ontvangsten
in tijdreeksen van vijf jaar, eventueel uitgesplitst
peronderdeel.

8. Een overzicht van de kostprijzen en verkoopprijzen pereenheid...

Een gecommentarieerd overzicht van de reële en
forfaitaire kostprijs perstudent, perstudierichting
en per cyclus, met zijn evolutie, of een overzicht
van de door de staat toegekende kostprijs per
student, met zijn evolutie.

9. De marktpositie...

Bedoeld worden statistische gegevens omtrent
hetaantaistudenten in de verschillende universitaire
instellingen, uitgesplitstnaarstudierichting.

ARTIKEL 7
PRODUCTIEENPRODUCTIVITEIT

De in dit artikel bedoelde inlichtingen dienen voor
de laatste vijf jaar verstrekt te worden en moeten
eventueel peronderdeel verschaft worden.

1. De evolutie van de productie, uitgedrukt in...
getal ... evenalsinwaardeentoegevoegdewaarde.

Dezegegevensomvatten:
1. een overzicht van het cantal studenten, per
studierichting, en een overzicht van het aantal
subsidieerbare en niet-subsidieerbare
studenten perfaculteit;
2. inlichtingen over het wetenschappelijk onderzoek(verslag van de raad voor wetenschappelijk
onderzoek);
3. meetbare resultaten van de sociale
dienstverleningaan de studenten en aan derden.

2. De aanwending van de economische
productiecapaciteit...

Hier dienen gegevens verstrekt over het aantal
studenten ten opzichte van de opvangcapaciteit,
de theoretische personeelsformatie en de werkelijke
bezetting ervan...

3. De evolutie van de productiviteit

De evolutie van de verschillende categorieën
personeel, toegelicht met ratios, zoals :
aantal studenten t.o. v. aantal werknemers;
aantal studenten t. o. v. aantallesgevers;
aantal gepresteerde lesuren t.o.v. aantal
lesgevers.

ARTIKEL 8
JAARREKENINGEN
1. Eenverklarendecommentaarvanhetgebruikte
rekeningenstelsel

Ditdienttegebeuren rekeninghoudend metde wet
van 27 juli 1971 op de financiering van de
universiteiten, het koninklijk besluit van 8 april
1976 inzake de patrimoniumrekening...

ARTIKEL 10
PERSONEELSKOSTEN

Mits hetakkoord van de ondernemingsraadkunnen
de vergoedingen van het personeel ais volgt
uitgesplitst worden:
- professorencorps;
- wetenschappelijkcorps;
- administra tief personeel,
- technisch personeel;
- beheerspersoneel;
- gespecialiseerd personeel;
- paramedischpersoneel,
- directiepersoneel.

ARTIKEL 12
WETENSCHAPPELIJKSPEURWERK

Deze inlichtingen omvatten het geheel van het
wetenschappelijk onderzoek, zowel in eigen
opdrachtals voorderden.

.. op het terzake gevoerde en in het vooruitzicht
gestelde beleid.
... over de aangewende middelen, de personen en
instellingen gelast met het speurwerk...

JAARL IJKSE INFORMATIF
ARTIKEL 17
2. Een exemplaarvan...

Indien aan de voorlopige rekeningen wijzigingen
worden gebracht (door de toezichthoudende
overheid, het Rekenhof...), zullen deze ten
spoedigste aan de ondernemingsraad worden
medegedeeld, met de nodige commentaar.

ARTIKEL 19 EN ARTIKEL 20

Degegevens te verstrekken overeenkomstigart.
19 en art. 20 dienen te worden uitgesplitst zowel
voor de gewone of werkingsbegroting, de
patrimoniumbegroting ais de begrotingbetreffende
de investeringen.

De Ministervan Economische Zaken,
M. EYSKENS

