Liearringsoerienkomst
12-2-1990
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
en
het Hoofdbestuur van de Fryske Akademy,
zijn, gelet op de bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur d.d. 4 juli 1989, het volgende overeengekomen:
1. Met ingang van 1 januari 1990 wordt de Fryske Akademy een aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gelieerd instituut, waarop het reglement Clusterbesturen (dat wil zeggen de artikelen 1, 2, 3b vierde gedachtestreepje,
5 minus e en g tweede gedachtestreepje, 6, 9, 10, 11 en 12) van toepassing is.
2. De Fryske Akademy heeft een eigen Bestuur, waarvan de samenstelling en bevoegdheden zijn geregeld in de statuten van de Stichting. Het Bestuur van de Fryske
Akademy is verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid en daarmee voor het stellen
van de prioriteiten.
3. De bestaande doelstelling van de Fryske Akademy wordt ongewijzigd gehandhaafd;
aanpassing van de statuten, teneinde hierin de overgang van bevoegdheden van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen naar de KNAW vast te leggen, zal geschieden
in overleg tussen KNAW en Fryske Akademy; de gewijzigde statuten welke in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van Friesland tot stand dienen te komen, behoeven de goedkeuring van het Bestuur van de KNAW.
4. Het subsidie voor de Fryske Akademy wordt door de KNAW verstrekt. Basis daarvan
is het door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen binnen de rijksbegroting
vastgestelde bedrag dat bestemd is voor de studie van Friese wetenschapsonderwerpen
op het gebied van de alfa- en gamma-wetenschappen. Dit subsidie is binnen het door
de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan de KNAW toegewezen subsidie
geoormerkt voor dit
doel.
5. Wijziging van het aan de Fryske Akademy te verstrekken subsidie kan alleen geschieden door en vanwege de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, op grond van
overleg tussen hem en het Bestuur van de KNAW. Overeenkomstig de bestuursafspraak van 4 juli 1989 pleegt de Minister over een voorgenomen wijziging overleg
met Gedeputeerde Staten van Friesland.
6. De bestaande B3 status van het personeel in dienst van de Fryske Akademy blijft gehandhaafd; ook de bevoegdheden van het Bestuur van de Fryske Akademy inzake
aanstelling en ontslag van het personeel blijven ongewijzigd. Aanstelling geschiedt
binnen een door de KNAW goedgekeurde formatie met de daarbij behorende functiewaardering, alsmede binnen de mogelijkheden welke de financiering door derden
biedt.
7. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in dezen vertegenwoordigd door het Clusterbestuur Geestes- en Maatschappijwetenschappen, beoordeelt de
kwaliteit van de wetenschapsbeoefening door de Fryske Akademy; daaronder is ook

begrepen de doelmatigheid van de programmering mede in relatie tot activiteiten op
dit wetenschapsterrein elders.
8. Het Bestuur van de Fryske Akademy stelt een adviesorgaan in conform hetgeen in artikel 9 lid f en lid g van het clusterreglement is neergelegd. De samenstelling hiervan
geschiedt in overeenstemming met genoemd Clusterbestuur.
9. Wanneer de agenda van het Hoofdbestuur daartoe aanleiding geeft, nodigt de Fryske
Akademy een vertegenwoordiger van het Clusterbestuur uit om ter vergadering aanwezig te zijn. Deze zal dan als waarnemer de vergadering bijwonen.
10. Er vindt tenminste één maal per jaar overleg plaats tussen de subsidiënten van de
Fryske Akademy, te weten KNAW en Gedeputeerde Staten, tezamen met het Bestuur
van de Fryske Akademy. Hoofonderwerpen van dit overleg zijn de begrotingsopstelling en de subsidievoorwaarden.
11. De Fryske Akademy volgt de door de KNAW te verstrekken richtlijnen inzake vorm
en wijze van indiening van begroting, meerjarenramingen, wetenschappelijk jaarverslag en jaarrekening.
12. Eens per vijf jaar vindt een evaluatie van de Fryske Akademy plaats, overeenkomstig
de in artikel 10 van het reglement Clusterbesturen beschreven procedure.
13. Bij geschillen tussen het Clusterbestuur Geestes- en Maatschappijwetenschappen en
het Bestuur van de Fryske Akademy treedt artikel 11 van het reglement Clusterbesturen in werking.
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