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Gebruikte afkortingen

AAP
BOF
FGWO
FTE
FWO
IIKW
IMEC
KUB
KUL
LUC
OBE
OP
UA
UG
VIB
VLIR
VRWB
VUB
VWP
ZAP

Assisterend academisch personeel
Bijzonder(e) onderzoeksfonds(en)
Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek
Fulltime equivalent
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen
Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum
Katholieke Universiteit Brussel
Katholieke Universiteit Leuven
Limburgs Universitair Centrum
Onderwijsbelastingseenheden
Onderwijzend personeel
Universiteit Antwerpen
Universiteit Gent
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
Vlaamse Interuniversitaire Raad
Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
Vrije Universiteit Brussel
Vast benoemd wetenschappelijk personeel
Zelfstandig academisch personeel
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Bestuurlijke boodschap
Op 1 oktober 2000 hebben de Vlaamse universiteiten 172 vaste onderzoekers van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in een van de
graden van het zelfstandig academisch personeel gerangschikt. Het
Rekenhof heeft deze rangschikking getoetst aan het onderliggende artikel 181bis van het universiteitendecreet. Het ging tevens na of de rangschikkingsoperatie beantwoordde aan de overwegingen die aan de
maatregel ten grondslag lagen: het parallelle onderzoekerskader opheffen, het FWO meer financiële armslag geven voor jonge onderzoekers
en projecten, en de ontevredenheid bij de onderzoekers wegnemen.
De decretale toetsing toonde een groot aantal fouten in de salarisvaststelling van de gerangschikte onderzoekers, mede doordat de universiteiten de inschalingsmodaliteiten interpreteerden in het licht van de autonomie die zij in 1999 bekwamen op het vlak van de inschaling van hun
zelfstandig academisch personeel. In casu heeft de decreetgever hen
echter minder ruimte gegeven. Retroactieve wijzigingen creëerden bij de
instellingen bovendien onduidelijkheid over enkele inschalingsregels.
De operatie is niet tegemoetgekomen aan alle overwegingen die werden
geformuleerd bij de voorbereidende parlementaire werkzaamheden.
• Een aantal onderzoekers heeft gebruik gemaakt van de keuze
die ze kregen de voorgelegde rangschikkingsvoorstellen te weigeren, zodat een beperkt parallel kader is blijven bestaan. Er bestaan trouwens nog andere, gelijkaardige parallelle kaders bij de
Vlaamse universiteiten. Doordat sommige gerangschikte onderzoekers in strijd met het universiteitendecreet geen onderwijsopdracht kregen, ontstond bovendien een aparte groep binnen het
zelfstandig academisch personeel.
• De aanstelling van jonge onderzoekers en de financiering van
onderzoeksprojecten door het FWO kent weliswaar een positieve
evolutie, maar die kan niet aan de rangschikkingsoperatie zelf
worden toegeschreven. Zij is immers het gevolg van de toekenning van bijkomende middelen aan het fonds. Bij het assisterend
academisch personeel van de Vlaamse universiteiten nam het
aantal assistenten daarentegen af.
• Het onderzoek kon geen systematische wijziging van de tevredenheid of ontevredenheid bij de gerangschikte personeelsleden
aantonen.
Het Rekenhof concludeerde dat een operatie als de onderhavige een
goede voorbereiding vergt. De inschalingsmodaliteiten zouden best sporen met de recent verhoogde inschalingsautonomie van de universiteiten. In elk geval is het aangewezen de inschalingsfouten decretaal te
regulariseren.
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Synthese
Het Rekenhof heeft een onderzoek ingesteld naar de rangschikkingsoperatie waarbij 172 vaste onderzoekers van het FWO op 1 oktober
2000 in een van de graden van het ZAP van een Vlaamse universiteit
werden benoemd. Deze operatie vond haar rechtsgrond in artikel 181bis
van het universiteitendecreet. De overname is ingebed in een wijziging
van de belangrijkste regelgeving van de financieringsmechanismen van
het FWO en de bijzondere onderzoeksfondsen.
Het Rekenhof ging na of de toepassing van de rangschikkingsmodaliteiten rechtmatig verliep. Ook onderzocht het of de rangschikkingsoperatie
tegemoet kwam aan de in de voorbereidende werken geformuleerde
overwegingen.
Het onderzoek van de inschaling van de gerangschikte vaste onderzoekers heeft enkele flagrante inbreuken op de decretale inschalingsmodaliteiten aan het licht gebracht, die uitwezen dat de universiteiten de aangelegenheid op een onderling divergerende manier hebben benaderd.
De decreetgever kende echter in casu geen beslissingsvrijheid toe. Instellingsgebonden benaderingen waren in principe dan ook uitgesloten.
Ook kenden de universiteiten bij de rangschikking de hogere salarisschalen van docent en hoofddocent toe, wat het decreet niet toeliet. Dat
de vaste onderzoekers van het FWO de keuze hadden al dan niet op de
overnamevoorstellen in te gaan, bemoeilijkt rechtzettingen.
Het FWO bleek door de beslissing het volledige salarisbedrag van de
vaste onderzoekers van het FWO naar de bijzondere onderzoeksfondsen over te hevelen, per definitie door de rangschikking niet de beoogde
ruimere middelen te hebben verkregen voor jonge onderzoekers en onderzoeksfinanciering. Integendeel, de rangschikkingsoperatie had enkele neveneffecten die de middelen van de instelling bijkomend hebben
belast. Zo namen de RSZ-verplichtingen aanzienlijk toe en werd het
FWO verplicht de overlevingspensioenen voor de gerangschikte personeelsleden te waarborgen. Wel had het wegvallen van de stijgende
premie voor de aanvullende groepsverzekering positieve gevolgen. De
beschikbare middelen worden overigens in belangrijke mate door nog tal
van andere factoren beïnvloed. Ten tijde van de rangschikkingsoperatie
zelf namen de FWO-middelen maar toe dankzij een subsidieverhoging
door de Vlaamse Gemeenschap. Die aangroei had een gunstig gevolg
op zowel de tewerkstelling van het aantal jonge onderzoekers als op de
uitgaven voor onderzoeksfinanciering. Het aantal predoctorale onderzoekers steeg met 61. Aan de andere kant nam het aantal assistenten
dat in dezelfde periode aan de universiteiten was tewerkgesteld, met
85,80 FTE af. Er zijn wel sterke schommelingen naargelang de instelling
en sommige instellingen hebben een beleidsplan uitgewerkt om de doctoraatsfinaliteit van hun assistenten te waarborgen.
De vaste onderzoekers hadden de keuze al dan niet in te gaan op de
overnamevoorstellen. Twintig onder hen hebben besloten bij het FWO te
blijven. Voor de gerangschikte onderzoekers is de toestand op statutair
vlak in principe nagenoeg identiek gebleven zodat ze pas daadwerkelijk
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na de overgangsperiode, die op 30 september 2010 eindigt, integraal
onder de bepalingen van het universiteitendecreet vallen. Gelet op de
gemiddelde leeftijd van de gerangschikte onderzoekers, zullen de universiteiten het volledige beschikkingsrecht over de organisatie van hun
diensten maar geleidelijk verkrijgen.
Er zijn indicaties dat de universiteiten in sommige individuele gevallen
de beperking inzake de onderwijsopdracht van de gerangschikten niet
naleven. Een toetsing daarvan is echter onmogelijk bij gebrek aan een
definitie van het begrip onderwijs en doordat op 1 oktober 2000 geen
officiële meting van de onderwijsopdrachten van de gerangschikte onderzoekers voorhanden was. Het feit dat sommige gerangschikte vaste
onderzoekers geen onderwijsopdracht hebben, creëert dan weer strijdigheden met het universiteitendecreet.
Vanuit de vaststelling dat het bestaan van parallelle kaders problematisch werd geacht, heeft het Rekenhof nagegaan of aan de universiteiten
nog dergelijke groepen aanwezig zijn. Zowel op pre- als op postdoctoraal niveau bleken de universiteiten inderdaad nog personeelsleden van
andere rechtspersonen te werk te stellen zonder op het vlak van de
vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden of op organisatorisch gebied
beslissingsrecht te hebben. De tewerkstelling van sommigen onder hen
roept overigens vragen op ten aanzien van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
Het Rekenhof heeft de tevredenheid van het gerangschikte personeel
onderzocht. Er konden geen systematische wijzigingen op het vlak van
de globale tevredenheid met het statuut, noch in positieve, noch in negatieve zin, worden aangetoond. Voor de onderzoekers is er overigens niet
veel veranderd in de tijdsbesteding; iets meer tijd ging naar onderwijs,
vertegenwoordiging in raden en organen en administratie en iets minder
naar eigenlijk onderzoek. Ook de arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden kenden weinig systematische veranderingen, met uitzondering van de licht gestegen promotiemogelijkheden en de licht afgenomen extralegale voordelen.
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Inleiding
Het (nationaal) FWO is een instelling van openbaar nut(1) met privaatrechtelijk karakter, met als statutair doel het wetenschappelijk onderzoek
in de verschillende Gemeenschappen van België te bevorderen. Het
FWO kan met zijn inkomsten toelagen verstrekken:
•

aan onderzoekers, om hen in staat te stellen hun werkzaamheden
voort te zetten;

•

aan onderzoekers die om hun kwaliteit de belangstelling van de
Raden verdienen en zich aan wetenschappelijk onderzoek willen
wijden;

•

voor de werking en de uitrusting van onderzoekseenheden;

•

voor ieder doel dat in nauw verband staat met de ontwikkeling van
het wetenschappelijk onderzoek in België naar goeddunken van de
Raden.

Het FWO heeft een confederale structuur. Sinds 1 oktober 1996 treedt
de Vlaamse raad van bestuur naar buiten als het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen(2). De Vlaamse raad van bestuur
neemt zijn beslissingen autonoom.
De acties van het FWO richten zich op het verleggen van de kennisgrenzen in alle wetenschapsgebieden en het stimuleren en financieren
van het basiswetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap en aan de instellingen voor wetenschappelijk
onderzoek(3).
Behalve aspiranten (doctorandi) en postdoctorale onderzoekers (postdocs), had het FWO vóór 1 oktober 2000 nog een derde categorie onderzoekers in dienst: de zogenaamde bevoegd verklaarde navorsers.
Die personeelsgroep is in 1974 gecreëerd als een wachtkamer voor toponderzoekers. Het fonds nam ze als onderzoeksleiders en onderzoeksdirecteurs in vast dienstverband in dienst. De vaste onderzoekers sloten
met werkgever FWO een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur af.
Zij oefenden hun onderzoeksactiviteiten echter aan een onthaalinstelling
uit (de universiteiten). Tussen de onthaalinstellingen en de vaste onderzoekers bestond dus geen werkgever-werknemerrelatie. Hoewel de opdracht van de vaste onderzoekers in principe uit wetenschappelijk onderzoek bestond, bekwam een aantal van hen ook een aanstelling of
benoeming tot deeltijds lid van het onderwijzend personeel van de onthaalinstelling(4).

1

2
3
4

Intussen is het begrip in stichting gewijzigd. De huidige statuten zijn bij
koninklijk besluit van 5 maart 1992 goedgekeurd. De meest recente wijzigingen werden aangebracht door het koninklijk besluit van 20 juni 1997.
Beslissing van 25 juni 1995.
Artikel 1 van het organiek reglement.
Na 1 oktober 1991 omgedoopt tot het ZAP.
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Het was de bedoeling het korps relatief snel in het OP/ZAP van de universiteiten te laten opgaan. Toen dit niet gebeurde, besliste de overheid
in 1991 de formatie vaste FWO-onderzoekers tot 200 te beperken. Vanaf 1992 zouden jaarlijks tien vaste onderzoekers naar de universiteiten
moeten doorstromen(5). Dit is om diverse redenen stroef verlopen, zodat
zich bij de universiteiten een parallel onderzoekerskader vormde. Er
waren overigens weinig incentives die de universiteiten tot voltijdse
overname aanzetten. Integendeel, het vroegere artikel 97 van het universiteitendecreet voorzag erin dat de universiteiten bij een deeltijdse
ZAP-aanstelling enkel de salarisopleg tot het ZAP-niveau moesten uitbetalen en dat de basisbezoldiging ten laste van het FWO bleef. De behoeften van de universiteiten op het vlak van onderzoek en onderwijs
strookten evenmin altijd met het aanwezige potentieel vaste onderzoekers. Het door de universiteiten geponeerde gebrek aan financiële middelen zou de geleidelijke overgang ook hebben verhinderd.
Omdat het behouden van de personeelsleden op termijn ook het FWO in
een precaire financiële toestand zou brengen, is uiteindelijk tot de overheveling beslist. De groepsverzekering die het fonds voor de vaste onderzoekers had afgesloten(6), legde een steeds groter beslag op de financiële middelen. Ook zou de vraag van de universitaire instellingen
naar ZAP door hun relatieve onderfinanciering een reden zijn geweest.
Op 1 januari 2000 heeft de decreetgever de rangschikking mogelijk gemaakt van de vaste FWO-onderzoekers in het zelfstandig academisch
personeel van de Vlaamse universiteiten. Hij heeft daartoe in het universiteitendecreet een artikel 181bis ingevoegd(7). De rangschikkingsmaatregel heeft ook geleid tot een aanpassing van de belangrijkste regelgeving voor de bijzondere onderzoeksfondsen(8) en het FWO en tot een
wijziging van de financieringsmechanismen van beide onderzoeksfondsen.
De voorbereidende werken bij de decreetsbepalingen die de rangschikkingsoperatie invoerden wezen op de overwegingen die ook golden voor
de plafonnering van de vaste onderzoekers van het FWO tot 200:

5

6

7

8

De betrokkenen zouden aangespoord worden bij de universiteiten te kandideren. Aangezien de instellingen bij hun wervingsselectie objectief moeten handelen, was de uitkomst van deze optie hoe dan ook onzeker.
Met een premie die fluctueerde naargelang het pensioenkapitaal op ZAPniveau en dus toenam naarmate de begunstigden ouder werden.
De artikelen III.42 en III.62, 7°, van het onderwijsdecreet X van 18 mei
1999. Het is ondertussen reeds tweemaal gewijzigd.
Aan elke universiteit is in 1994 een BOF ingesteld. Zij bundelden de voordien gescheiden middelen voor de geconcerteerde onderzoeksacties en
de speciale fondsen voor onderzoek. Na 1 oktober 2000 groeide het BOF
uit tot volwaardig instrument voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Elke universiteit kon op advies van zijn onderzoeksraad de besteding ervan bepalen. De middelen staan onder een afzonderlijke basisallocatie van de begroting. In dit verslag betreft het begrip zowel de afzonderlijke fondsen als het geheel van die fondsen.
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•

het gevaar van een toenemend beslag op de middelen van FWO
voor vaste onderzoekers ten nadele van de jonge onderzoekers en
de onderzoeksprojecten;

•

het feit dat twee parallelle formaties van universitaire onderzoekers
met in de praktijk gelijklopende opdracht, het voeren van een integraal personeelsbeleid belemmeren;

•

een groeiende ontevredenheid bij de vaste onderzoekers die niet
als volwaardige academici worden beschouwd(9).

De voorbereidende werken gaven ook uitleg over de implicaties van de
overname voor de statutaire en bezoldigingssituatie van de personeelsleden en gingen ook in op financieringsaspecten van de rangschikkingsoperatie.
Op 1 oktober 2000 hebben zeven Vlaamse universiteiten 172 vaste onderzoekers van het FWO in een van de graden van hun ZAP gerangschikt(10).
Het Rekenhof heeft de toepassing van de onderliggende decretale rangschikkingsmaatregel onderzocht, met bijzondere aandacht voor de salarisvaststelling van de gerangschikte vaste onderzoekers. Het heeft ook
nagegaan in hoeverre die toepassing tegemoetkwam aan de in de voorbereidende werken geformuleerde overwegingen. Ten slotte besteedde
het ook aandacht aan de regelgeving zelf en aan de financiële middelen
die de instellingen in dit kader verkregen(11).
Op 6 mei 2004 heeft het Rekenhof zijn onderzoeksbevindingen voorgelegd aan de waarnemend secretarissen-generaal van de departementen
Onderwijs en Wetenschap, de secretaris-generaal ad interim van het
FWO en aan de rectoren van de zes universitaire instellingen(12). Er
werd rekening gehouden met de ontvangen reacties(13).

9

10

11

12
13

Cfr. de parlementaire voorbereiding, meer bepaald de pagina's 11, 12 en
14 van de ingediende amendementen (Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 3) en
p. 32 van het Verslag van de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (Stuk 1348 (1998-1999) – Nr. 6).
Aan de KU Brussel waren geen vaste onderzoekers van het FWO actief.
Intussen fuseerden de drie Antwerpse instellingen tot de Universiteit Antwerpen. Meer uitleg over het aantal staat onder punt 2 van dit verslag.
Op 7 juni 2004 merkte het departement Onderwijs op dat het onderzoek
niets vermeldt over het onderzoeksbeleid in de universiteiten na de rangschikking. Na de middelentransfer van de bijzondere onderzoeksfondsen
naar hun gewone werkingsuitkeringen (zie verder), goed voor 3 miljoen
EUR extra financiële ruimte, konden de universiteiten tegen eind 2002 al
53 bijkomende ZAP-leden werven. De rangschikking heeft volgens het departement het onderzoekspotentieel in het ZAP dus duidelijk versterkt. De
besteding van de BOF-middelen viel echter buiten het onderzoek.
De regeringscommissarissen ontvingen een kopie.
Brieven van 7 juni 2004 van het departement Onderwijs, het departement
Wetenschap en het FWO, en antwoorden van de universiteitsrectoren d.d.
10 juni 2004 (KUB en VUB), 11 juni 2004 (UA), 14 juni 2004 (UG), 16 juni
2004 (KUL) en 17 juni 2004 (LUC).
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Op 9 november 2004 werd het verslag aan de Vlaamse Minister van
Werk, Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Minister van Economie,
Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel voorgelegd. Zij hebben op 15 december 2004 samen geantwoord. Het antwoord is integraal als bijlage opgenomen en wordt toegelicht in deel 8
van dit rapport.
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Regelgevend kader van de rangschikking

Artikel 181bis is met ingang van 1 januari 2000 in het universiteitendecreet ingevoegd(14). Nadien is het tweemaal gewijzigd:
•

op 1 januari 2000(15) is de rangschikkingsoperatie uitgesteld van
16
1 januari 2000 tot 1 oktober 2000(
);

•

in april 2001 is de salarisvaststelling van de te rangschikken personeelsleden gewijzigd(17), met inwerkingtreding op 23 juli 2001(18).

De decretaal vastgelegde inschalingsregels laten zich als volgt samenvatten:
•

De personeelsleden mochten beslissen of zij als ZAP-lid wensten te
worden gerangschikt. De universitaire instellingen dienden hen een
benoemingsvoorstel voor te leggen, met vermelding van graad en
opdracht.

•

Het nieuwe salaris werd volgens het principe van het onmiddellijk
hoger salaris vastgesteld. Om inkomensverlies te vermijden, moest
daarbij rekening worden gehouden met alle componenten van het
oude salaris(19).

Over de rangschikkingsgraad van de in aanmerking komende personeelsleden voerden alle betrokken universiteiten in de VLIR besprekingen(20).
De rangschikkingsoperatie vereiste ook een aanpassing van het subsidiëringsbesluit van het FWO(21). De Vlaamse regering heeft dit besluit
14

15

16

17
18

19

20

21

Door de artikelen III.42 en III.62, 7°, van het onderwijsdecreet X van 18
mei 1999.
De artikelen 8 en 61 van het decreet van 22 december 1999 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000.
De memorie van toelichting (Stuk 94 (1999 - 2000) - Nr. 1, p. 3) vermeldde
twee hoofdredenen: onderschatting van de complexiteit van de problematiek en het ontbreken in de oorspronkelijke tekst van een einddatum.
Artikel 63 van het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001.
Een specifieke inwerkingtredingsdatum ontbreekt. De rangschikkingsoperatie is op 1 oktober 2000 doorgevoerd, terwijl het tertiair onderwijsdecreet
pas op 13 juli 2001 in het Staatsblad verscheen.
Inzonderheid met het jaarlijks vakantiegeld en de eindejaarstoelage. De
verminderde anciënniteitsopbouw was op hen niet van toepassing. Dit
bleek uit de wijzigingen en de definitieve tekst van artikel 181bis. De vergelijking moest tussen nettobedragen en op jaarbasis plaatsvinden.
Zie dienaangaande onder meer de notulen van de vergadering van 7 januari 2000 van de rectoren van de Vlaamse universiteiten. Zie voor meer
informatie ook punt 2 van dit verslag.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, uitgevaardigd ter uitvoering
van de artikelen 167 en 169, 3°, van het universiteitendecreet. Volgens artikel 10 zou het besluit in werking treden op 1 januari 1997. Het is echter
maar op 21 juli 1999 gepubliceerd. Het universiteitendecreet stelt dat de

Overname FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten - Rekenhof, februari 2005

Stuk 37-B (2004-2005) – Nr. 1

14

eerst aangepast vanaf 1 oktober 2000(22) en daarna opgeheven vanaf
1 oktober 2002(23). De aanpassing modificeerde op sommige punten de
beheersovereenkomst 1997-2001 tussen de Vlaamse Gemeenschap en
het FWO van 1 juli 1997. Op 18 oktober 2000 werd deze overeenkomst
eerst aangepast aan de situatie gecreëerd door de rangschikkingsoperatie en vervolgens eind december 2001 door de Vlaamse regering opgezegd. Volgens de overeenkomst mocht de Vlaamse regering bij opzegging van haar kant, maatregelen nemen voor een continue dossierbehandeling. Zich op die mogelijkheid beroepend heeft de regering op
22 maart 2002 de beheersovereenkomst verlengd tot 30 september
2002 om het FWO rechtszekerheid te bieden. Zij heeft echter pas op
2 april 2004 de nieuwe beheersovereenkomst 2002-2007 goedgekeurd,
met retroactieve inwerkingtreding op 1 oktober 2002(24).
De wijzigingsbesluiten en de aanpassingen van de beheersovereenkomst namen enkele algemene principes van de rangschikking op(25):
•

Het FWO mocht geen onderzoekers in vast dienstverband meer
aanstellen. De personeelsleden die hun FWO-mandaat wilden verderzetten, zouden een contract van onbepaalde duur krijgen. Zij
zouden een uitdovend kader vormen. De niet gerangschikte vaste
onderzoekers konden na 30 september 2000 geen wijziging van
onthaalinstelling meer vragen. Het FWO zou hun kostprijs op de
universiteiten verhalen op grond van bilaterale overeenkomsten met
de onthaalinstellingen.

•

Het FWO diende een polis met een verzekeringsmaatschappij af te
sluiten voor een aanvullend overlevingspensioen van de gerangschikte vaste onderzoekers(26), die verschillen uitvlakt met perso-

22

23

24

25

26

FWO-toelage ten minste 4,55 procent vertegenwoordigt van de som van
de werkingsuitkeringen die de Vlaamse Gemeenschap in het begrotingsjaar aan de universiteiten verleent. In 2001 en 2002 bedroeg die verhouding respectievelijk 15,68% en 15,74% (inclusief de subsidieverplichting
ten aanzien van de geassocieerde fondsen (IIKW en FGWO)).
Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 houdende
vaststelling van de voorwaarden van subsidieverlening aan het FWOVlaanderen en tot wijziging van de beheersovereenkomst 1997-2001 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het FWO-Vlaanderen.
Besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse regering houdende de subsidieverlening aan het FWO-Vlaanderen.
Een dergelijke handelwijze moet om redenen van rechtszekerheid en degelijk bestuur worden vermeden. Zie ook punt 2.10 van het advies 82 van
6 november 2003 van de VRWB over de onderhavige beheersovereenkomst.
Zie de overeenkomst van 1 juli 1997 gewijzigd door de overeenkomst van
18 oktober 2000.
Zij dienden het (degressief) verschil te krijgen tussen het bedrag van het
maximaal ZAP-overlevingspensioen dat zij individueel als gevolg van de
rangschikking op 1 oktober 2000 verwierven en het bedrag van de dekking
op grond van de RSZ-bijdragen, de al opgebouwde extralegale dekking en
het door de federale overheid toegekende jaarlijks aangroeiende academisch overlevingspensioen.
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neelsleden die hun volledige carrière in het ZAP hebben doorgebracht. De kostprijs van de premies kwam ten laste van het FWO.
•

Het wijzigingsbesluit verminderde de totale FWO-subsidie van
76.685.861,89 EUR in 2000 met 811.467,83 EUR en vanaf 2001
met een geïndexeerd bedrag van 17.011.445,24 EUR. Het trok tegelijk het percentage voor het beheer van de toelagen op van
maximaal 5% naar 6%(27).

Het FWO heeft daarbuiten een aantal reglementen ontwikkeld voor zijn
interne werking en de selectie van wetenschappelijke onderzoekers en
wetenschappelijke onderzoeksprogramma's. Zo spelen de wetenschappelijke commissies van het FWO een belangrijke rol bij de beoordeling
van de voorgelegde aanvragen voor mandaten en kredieten. Zij bewaken ook de kwaliteit van het door het FWO gefinancierde fundamenteel
onderzoek. In totaal telt het FWO 31 wetenschappelijke commissies
binnen 6 gebieden.
Mede als gevolg van de rangschikking heeft de Vlaamse regering op
8 september 2000 een besluit betreffende de financiering van de bijzondere onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap uitgevaardigd(28). Zij heeft dit besluit op 24 januari 2003 aangepast:
•

De verdeelsleutel voor de repartitie van de overheidsbijdrage in de
bijzondere onderzoeksfondsen is in beperkte mate hervormd, in de
mate dat productiviteits- en zichtbaarheidscriteria een belangrijker
rol toebedeeld kregen(29).

27

Die wijzigingen hadden gevolgen voor de middelen die het FWO voor de
werving van jonge onderzoekers en de onderzoeksprojecten kon aanwenden. De overeenkomst 2002-2007 verfijnde de berekening van de voorafname en legde voor 2003 een maximumpercentage van 5,5% op.
Ter uitvoering van artikel 168 van het universiteitendecreet zoals gewijzigd
door het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001. Dat artikel bevat de
decretale basis voor de subsidieverlening door de Vlaamse Gemeenschap
aan de universiteiten voor het fundamenteel onderzoek en de verplichting
voor elke universiteit een onderzoeksraad op te richten.
Middels het aantal publicaties en citaties. Dit ten nadele van de nog steeds
belangrijkste criteria van het aandeel van de universiteiten in de aantallen
afgeleverde tweedecyclusdiploma's en doctoraatsdiploma's en het procentueel aandeel van iedere universiteit in de jaarlijkse werkingsuitkeringen.
Binnen deze criteria trad dan weer een accentverschuiving op naar het
aantal uitgereikte doctoraten. De criteria van het aantal tweedecyclusdiploma's en de gewone werkingsuitkeringen blijven bekritiseerbaar. Al in de
memorie van toelichting bij het ontwerp van het universiteitendecreet werden de bijkomende onderzoekskredieten die mede in het BOF resulteren
als niet-studentgebonden onderzoeksfinanciering gekenmerkt (Stuk 502
(1990 - 1991) - Nr. 1, p. 27). De VRWB pleit er in punt 2.6. van zijn advies
80 van 28 augustus 2002 voor bij het becijferen van de BOF-sleutel nog
andere elementen aan bod te laten komen, zoals behalve kwantitatieve
ook kwalitatieve gegevens, octrooien, internationale financiering, netwerking met bedrijven, output versus input (personeel, budgetten, infrastructuur),…

28

29
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•

Er is een tabel ingevoegd met de bedragen die ingevolge de rangschikking aan de KU Leuven, de Universiteit Gent, de VU Brussel,
de Universiteit Antwerpen en het LUC worden toegekend. In 2000 is
de toegekende som nog beperkt aangezien de rangschikking pas
op 1 oktober 2000 plaatsvond en de salarismassa grotendeels ten
laste van het FWO is gebleven. Voor de periode 2001-2009 is een
jaarlijks afnemend bedrag ingeschreven.

•

Het besluit bevat de verplichting voor de universiteiten de brutosalariskosten en de bijdrage voor het extralegaal pensioen van de bij het
FWO gebleven vaste onderzoekers voor wie de instellingen als onthaalinstelling optreden, aan het FWO terug te betalen(30).

•

Een overgangsmaatregel voorziet erin dat de gerangschikten niet in
rekening komen van de personeelsformatie zolang zij met de middelen uit de bijzondere onderzoeksfondsen worden gefinancierd en
hun onderwijsopdracht maximum 60 lesuren per semester bedraagt
(31), of, bij overschrijding daarvan, ten hoogste het niveau van hun
onderwijsopdracht op 1 oktober 2000(32).

30

Artikel 11 van het besluit.
De omschrijving in lesuren is afwijkend met de nu in het universiteitendecreet gangbare procentuele uitdrukking van opdrachten. Het verslag aan
de regering bij het BOF-besluit van 8 september 2000 stelt dat bij de toetsing van de omvang van de onderwijsopdracht een jaarbasis moet worden
gehanteerd. Zie verder onder punt 4.2.
Dit impliceert dat de salariskosten bij niet-naleving ten laste van de werkingsuitkeringen moeten worden gelegd.

31

32
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Rechtmatigheid van de rangschikkingsoperatie

2.1

Onderzoeksmethode

In het totaal hebben 172 van de 193 in aanmerking komende kandidaten
beslist om op de door de universiteiten geformuleerde voorstellen in te
gaan(33). Het vaste onderzoekerskader was tot 200 formatieplaatsen
gelimiteerd. Buiten de 172 gerangschikten, resten dus nog 28 mandaten. Eén personeelslid was aan de Koninklijke Militaire School verbonden en viel bijgevolg buiten de doelgroep. Zes mandaten waren bij het
uitwerken van de rangschikkingsoperatie oningevuld(34). Eén personeelslid had met zijn inschaling ingestemd, maar heeft nog vóór 1 oktober 2000 ontslag genomen. De 20 overige personeelsleden zijn bij het
FWO gebleven(35).
Het Rekenhof ging in alle personeelsdossiers, ook van de onderzoekers
die de rangschikking weigerden, na of de universiteit een benoemingsvoorstel voorlegde. Vervolgens onderzocht het of de personeelsleden op
correcte wijze werden ingeschaald(36). Het voerde voor probleemdossiers besprekingen met de universiteitsbesturen.
2.2

Rangschikkingsmodaliteiten

De universiteitsbesturen dienden de vaste onderzoekers een benoemingsvoorstel te doen met vermelding van de graad waarin zij zouden
worden gerangschikt en van hun opdracht(37). De instellingen hebben
daarover binnen de VLIR de volgende afspraken gemaakt(38):
•

vaste onderzoekers die al deeltijds lid van het ZAP waren, moesten
voltijds worden gerangschikt in hun al verkregen ZAP-graad;

•

vaste onderzoeksleiders of onderzoeksdirecteurs die nog geen
deeltijds lid van het ZAP waren, moesten respectievelijk als docent
en hoofddocent worden gerangschikt;

•

vaste onderzoekers die bij het FWO de salarisschaal van faculteitsgeaggregeerde hadden, moesten in de hogere salarisschaal van
docent of in de laagste salarisschaal van hoofddocent worden ingeschaald.

33

Als volgt verdeeld: KUL 77, LUC 2, UA 24, UG 50 en VUB 19.
KUL 3, UG 2 en VUB 1. Zij zijn in het financieel kader van de rangschikking verrekend.
KUL 5, LUC 1, UG 7 en VUB 7.
Daartoe verwerkte het Rekenhof in een rekenblad gegevens afkomstig van
het FWO en de onthaalinstellingen.
Artikel 181bis, §1, van het universiteitendecreet.
De parlementaire voorbereiding had daarin uitdrukkelijk voorzien (Stuk
1348 (1998 - 1999) - Nr. 3, p.12). Het Rekenhof vroeg tevergeefs, ook bij
de VLIR, naar een document waarin de universiteiten de overeengekomen
principes voor de rangschikkingsoperatie formeel hebben vastgelegd.

34

35
36

37
38
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De instellingen hebben de modaliteiten bij de implementatie verder verfijnd(39). Een dergelijke handelwijze is niet in strijd met het universiteitendecreet.
2.3

Inschalingsvoorstellen

De universiteitsbesturen hebben de VLIR-afspraken inzake de rangschikkingsgraad doorgaans gevolgd. Wel hebben enkele instellingen
vlak voor, op en kort na 1 oktober 2000 bevorderingen toegekend, wat
naar de letter niet spoorde met de VLIR-overeenkomst. Deze handelwijze kan weliswaar niet als concurrentievervalsing tussen de instellingen
worden bestempeld, aangezien alleen de onthaaluniversiteit de bij haar
tewerkgestelde vaste onderzoekers een rangschikkingsvoorstel mocht
doen. Bovendien mocht elke instelling zowel vóór als na 1 oktober 2000
vrij haar bevorderingsbeleid bepalen(40). De universitaire autonomie
leidde op dit vlak tot een divergerend beleid aan de verschillende instellingen.
De personeelsleden die geen gevolg gaven aan een rangschikkingsvoorstel, ontvingen wel degelijk een voorstel(41). Er zijn geen aanwijzingen dat zij andere inschalingsvoorstellen kregen dan hun collega's. De
weigeringsbrieven bevatten niet altijd een duidelijke motivatie. Wel wordt
vaak de pensioenproblematiek aangehaald. Sommige vaste onderzoekers konden immers wegens hun leeftijd geen noemenswaardige pensioenrechten als ZAP-lid meer opbouwen. Ook meer persoonlijke motieven doken op(42).
2.4

Inschaling

Voor 100 inschalingen concludeerde het Rekenhof uit de beschikbare
gegevens dat het toegekende salaris in overeenstemming met artikel
181bis van het universiteitendecreet was. Voor 72 personeelsleden
vroeg het om een nadere verklaring van het toegekende salaris. Het
bood de verschillende universiteiten de mogelijkheid in gesprekken hun
inschalingen en inschalingsprincipes te becommentariëren. Het negeren
of interpreteren van de decretale regels verklaarde immers het hoog
foutenpercentage aan bepaalde universiteiten. Deze gesprekken brachten met zich mee dat de universiteiten in hun reacties op de onderzoeksbevindingen veel aandacht besteedden aan de inschalingsproblematiek. De onderstaande paragrafen vatten de opmerkingen van het

39

40
41

42

Zo verwijst de UG in de benoemingsbesluiten ook naar zijn interne rangschikkingsrichtlijnen van 10 september 1999.
Artikel 87 van het universiteitendecreet.
Bij de KUL: 5 op 83; bij het LUC: 1 op 3; bij de UA: 0 op 24; bij de UG: 7 op
57 en bij de VUB: 7 op 26.
Redenen binnen de privé-levenssfeer of een persoonlijke voorkeur voor
het FWO. Individueel klonk ook de hoge kostprijs van de rangschikkingsoperatie door of de vrees na de rangschikking andere, belastende taken te
zullen krijgen, zoals academisch onderwijs.
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Rekenhof inzake de inschaling en de reacties van de universiteiten samen.
2.4.1

Interpretatieverschillen

De instellingen hebben de inschaling van de vaste onderzoekers niet op
eenvormige wijze benaderd. Sommige instellingen stelden in 2000 een
volledige rangschikking van de vaste onderzoekers als streefdoel voorop. Zij zijn bij hun voorstellen dan ook niet alleen uitgegaan van de inschalingsmodaliteiten van artikel 181bis van het universiteitendecreet,
maar ook van die in artikel 97(43). Vanuit de bekommernis het personeelslid geen salarisverlies te laten lijden, nam een universiteit om de
personeelsleden te overtuigen, niet alleen de salarissituatie in 2000 voor
ogen, maar hield zij ook rekening met de datum van ranginneming en de
salarisverwachtingen van de inmiddels verlaten FWO-loopbaan. Artikel
181bis neemt echter expliciet het nettojaarsalaris 2000, inclusief jaarlijks
vakantiegeld en eindejaarstoelage, als referentiepunt. Het voorziet niet
in een voortdurende en permanente vergelijking(44).
Andere universiteiten stelden dat uitsluitend artikel 181bis van het universiteitendecreet als basis voor de inschalingen kon gelden. Zij namen
voor de vaststelling van de datum van ranginneming de toestand op 1
oktober 2000 als uitgangspunt. Voor de personeelsleden die al procentueel of forfaitair deeltijds lid van het ZAP waren, behielden zij de datum
van de eerste benoeming of aanstelling als datum van ranginneming.
Voor wie nog geen onderwijsopdracht had, gold 1 oktober 2000. Het
Rekenhof deelt die interpretatie.
2.4.2

Incorrecte gegevensuitwisseling

Het Rekenhof vermoedde dat de salarisgegevens die de universiteiten
hanteerden niet altijd overeenstemden met die welke het FWO voor de
uitbetaling van de salarissen gebruikte en vice versa. De gesprekken
bevestigden dit vermoeden. De informatie over de onderwijsopdrachten
die de universiteiten het FWO bezorgden, was niet altijd correct. De mededeling ervan vond daarenboven maar jaarlijks plaats. Het FWO ging
er dan weer van uit dat de universiteiten de salarisvaststellingen van de
vaste onderzoekers die met een deeltijdse onderwijsopdracht waren
belast in overeenstemming met de bestaande regelgeving verrichtten,
wat niet altijd het geval was, met als gevolg dat zowel het FWO als de
universiteit personeelsleden vóór hun rangschikking te weinig betaalden.
Dit had repercussies op de inschalingen op 1 oktober 2000. Ook bleken
de gegevens over door het FWO uitbetaalde vakantiegelden in de door43

44

Die bepaling gaf aan de instellingen na 1 oktober 1999 op het vlak van het
salarisbeleid een ruime autonomie. Zie het verslag van het Rekenhof over
het onderzoek van de inschaling van de leden van het academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten (Stuk 37-E (2003 - 2004) - Nr. 1).
Zoals die vóór 31 juli 1982 voor de gecombineerde loopbanen van leden
van het VWP en het OP door artikel 43ter van de vroegere universitaire
wet van 28 april 1953 was voorgeschreven.
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gestuurde attesten niet altijd overeen te stemmen met de bedragen die
het fonds werkelijk uitbetaalde. Ten slotte benaderden de universiteiten
het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de prestaties die bij hen
werden geleverd inconsequent. Zij kenden ze soms wel, dan weer niet
toe.
2.4.3

Retroactieve aanpassingen

Sommige instellingen wezen in hun reacties op de aanpassingen van
artikel 181bis na 1 oktober 2000, die een correcte benadering van de
inschalingsdossiers bemoeilijkten. Sommige bepalingen zijn inderdaad
pas door het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001 ingevoegd. In
veel gevallen gaven die retroactieve aanpassingen van de inschalingsregels aanleiding tot opmerkingen, in het bijzonder de niettoepasselijkheid van de verminderde anciënniteitsopbouw(45). Sommige
benaderingswijzen zijn mogelijks het gevolg van een visie die tijdens de
conceptie van de decretale bepalingen weliswaar aan bod kwam, maar
die het uiteindelijk niet haalde.
2.4.4

Berekeningsbasis

Het Rekenhof en de instellingen verschillen van mening over de berekening van het salaris dat moet worden gehanteerd voor de door artikel
181bis van het universiteitendecreet opgelegde toepassing van het principe van het onmiddellijk hoger salaris. Het Rekenhof interpreteert artikel
181bis letterlijk en neemt bijgevolg als grondslag de in 2000 door het
FWO en de universiteit uitbetaalde bruto belastbare jaarsalarissen, aangevuld met de bedragen van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage
die beide instellingen uitbetaalden en rekening houdend met de verschillende RSZ-inhoudingen. De instellingen extrapoleerden vaak de salarissituatie die op 1 oktober 2000 bestond. Als een personeelslid op 1 oktober 2000 recht had op een twee- of driejaarlijkse verhoging, namen zij
dit verhoogde salaris als vergelijkingsbasis.
2.4.5

Directe bevorderingen

Het Rekenhof heeft tegen de toekenning bij indienstnemingen van de
hogere salarisschalen in de graden van docent en hoofddocent al vroeger principiële bezwaren geuit(46). Het is van mening dat artikel 96 van
het universiteitendecreet(47) de toekenning van de hogere salarisschalen(48) maar mogelijk maakt als alternatief voor bevorderingen en mits
een evaluatie in de zin van artikel 106bis van het universiteitendecreet.
45

De artikelen 97, § 4, en 181bis, § 4, van het universiteitendecreet.

46

Stuk 37-E (2003 - 2004) - Nr. 1, p. 30-31.
Zoals verduidelijkt door de commentaar in de memorie van toelichting bij
het ontwerp van het latere onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.
Wat overigens impliceert dat het personeelslid de lagere salarisschaal
heeft genoten.

47

48
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Op 7 juni 2004 verwees het departement Onderwijs naar een brief van 6
mei 2003, waarin de Vlaamse Minister van Onderwijs stelde dat de evaluatievoorwaarde bij de overgang van de lagere naar de hogere salarisschaal de mogelijkheid van een rechtstreekse inschaling in de hogere
salarisschaal niet verhinderde.
Het Rekenhof onderkent de wenselijkheid van de toekenning van hogere
salarisschalen bij indienstnemingen, maar de huidige bewoordingen van
artikel 96 van het universiteitendecreet verhinderen die mogelijkheid. De
decreetgever heeft voor de inschaling van de vaste onderzoekers van
het FWO overigens een specifieke regeling uitgewerkt voor de dossiers
waarvoor het principe van het onmiddellijk hoger salaris niet kon worden
toegepast, met name de toekenning van een salariscomplement (49). In
twee gevallen volstond de toekenning van de hoogste salaristrap in de
hogere salarisschaal zelfs niet om salarisverlies op te vangen. In een
ander inschalingsdossier resulteerde de keuze voor de hogere salarisschaal in een lagere salarisaangroei dan bij inschaling in de lagere
schaal.
Een universiteit stelde in haar reactie voor artikel 96 van het universiteitendecreet te wijzigen om verdere discussie te vermijden.
2.4.6

Deeltijdse onderwijsopdrachten

De op 1 oktober 1999 bestaande forfaitaire deeltijdse opdrachten dienden vóór het academiejaar 2001-2002 in procentuele deeltijdse opdrachten te zijn omgevormd(50), met ten minste het behoud van hetzelfde
jaarsalaris. Bij die omvorming kon het universiteitsbestuur voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit rekening houden met verworven ervaring, doorlopen beroepscarrière en verworven kwalificaties. Na 1 oktober
1999 moesten nieuwe deeltijdse ZAP-opdrachten procentueel zijn.
Artikel 97, vijfde lid, van het universiteitendecreet, beperkte het ten laste
van de universiteiten komende jaarsalaris van gepromoveerde FWOonderzoekers die vóór 1 oktober 1999 werden benoemd of aangesteld in
een ZAP-graad met een loutere onderwijsopdracht. Dit salaris mocht
niet meer bedragen dan het verschil tussen het jaarsalaris dat zij zouden
ontvangen als voltijds ZAP-lid met dezelfde anciënniteit en het jaarsalaris tegen 100 % dat zij ontvangen als onderzoeker in dienst van het
FWO.
Het Rekenhof meent dat de aangelegenheid door de opheffing op 1 oktober 1999 van het oorspronkelijk artikel 97(51), de herinvoering na
49
50

51

Artikel 181bis, § 5, tweede lid, van het universiteitendecreet.
Artikel 76 van het universiteitendecreet, vervangen vanaf 1 oktober 1999
door de artikelen III.8 en III.62, 6°, van het onderwijsdecreet X van 18 mei
1999.
Waardoor de beperking van het salaris tot maximum het bedrag verbonden aan de werkelijke onderwijsopdracht uitgedrukt in jaaruur wegviel en
de instellingen de facto in de tussenperiode de algemene inschalingsregels van het nieuwe artikel 97 van het universiteitendecreet moesten toe-
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1 oktober 2000(52), het verbod vanaf 1 oktober 1999 nog deeltijds forfaitaire opdrachten te creëren en de omzettingsopdracht vanaf 1 oktober
1999, verschillende benaderingen toelaat(53). Die visie heeft belangrijke
gevolgen voor de hoogte van het salaris van de gerangschikte onderzoekers op 1 oktober 2000.
Een universiteit verwees naar de memorie van toelichting bij het ontwerp
van onderwijsdecreet XII-Ensor. Die stelde dat een bestendiging werd
beoogd van de vroegere salarisregeling voor de FWO-mandatarissen
met een forfaitair bezoldigde onderwijsopdracht, met inbegrip van de
salarisbeperking verbonden aan de werkelijke onderwijsopdracht. Een
andere universiteit koppelde de bepalingen van het onderwijsdecreet
XII-Ensor ten onrechte aan de vaststelling van de datum van ranginneming en niet aan de salarishoogte(54).
Een universiteit zette overigens de al aangevatte omzetting naar procentuele opdrachten en de daarmee gepaard gaande salarisaanpassingen
in 2000 stop. Voor sommige individuele inschalingsgevallen pasten noch
de universiteit, noch het FWO de begrenzing toe. In andere salarisdossiers resulteerde de stijging van de onderwijsopdracht in het academiejaar 1999-2000 niet altijd in een verhoging van het grensbedrag. Ten
slotte werden tussentijdse wijzigingen door het jaarlijkse karakter van de
mededeling over onderwijsopdrachten door de universiteiten aan het
FWO, niet altijd aan het fonds gemeld.
2.4.7

Autonomiegedachte

Op 1 oktober 1999 hebben de universiteiten door de wijziging van, onder
meer, artikel 97 van het universiteitendecreet een ruime autonomie inzake hun salarisbeleid gekregen. Zij moeten hun ZAP inschalen op
grond van verworven beroepservaring, doorlopen beroepscarrière en
verworven kwalificaties(55). Ook de inschalingsregels voor ZAP-leden
met een forfaitaire deeltijdse opdracht andere dan vaste FWO-

52

53

54

55

passen. Die schrijven ook een inschaling voor op grond van de verworven
ervaring, doorlopen beroepscarrière en verworven kwalificaties.
Op 1 oktober 1999 ingevoegd door de artikelen 45 en 49 van het onderwijsdecreet XII-Ensor van 20 oktober 2000, dit is na de rangschikking.
Het besluit van 26 april 1995 tot vaststelling van de salarisschalen van het
ZAP van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd,
drukte salarisbedragen voor forfaitaire opdrachten uit in jaaruur of gedeeltes ervan. Dit besluit is door de artikelen 2 en 3 van het salarisschaalbesluit van 31 januari 2003 opgeheven. Het is nog enkel van toepassing op
voltijdse en procentueel deeltijdse ZAP-leden. Het werd op zijn beurt gewijzigd door een besluit van 14 november 2003. De instellingen die de omzetting pas vanaf academiejaar 2002-2003 realiseerden, betaalden van 1
januari 2002 tot 30 september 2002 dus salarissen uit die niet meer reglementair vastgelegd waren.
Die universiteit verloor daarbij artikel 181bis, § 4, van het universiteitendecreet, uit het oog. Zij refereerde immers uitsluitend naar artikel 98 van het
universiteitendecreet.
Die aangelegenheid heeft overigens op zijn beurt aanleiding gegeven tot
opmerkingen van het Rekenhof (Stuk 37-E (2003 - 2004) - Nr. 1).
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onderzoekers stonden in de periode 1999-2000 in het teken van een
groeiende autonomie voor de universiteiten. Zij kregen onder meer de
mogelijkheid de personeelsleden in te schalen rekening houdend met
verworven ervaring, doorlopen beroepscarrière en verworven kwalificaties(56).
Ondanks de vrij nauwkeurige inschalingsinstructies in artikel 181bis van
het universiteitendecreet en de binnen de VLIR gemaakte afspraken die
aantonen dat de universiteiten opteerden voor een uniforme aanpak van
de rangschikkingsoperatie, had de inschaling vaak een instellingsgebonden karakter. De universiteiten hebben wellicht ingevolge het verzelfstandigingsproces het regelgevend kader uit het oog verloren. Hun
beslissingsrecht is echter door de decretale en reglementaire regels
begrensd.
Toch rijst de vraag of een meer universiteitsgebonden benadering in de
regelgeving niet meer aangewezen was. Zij vloeit logisch voort uit het
verzelfstandigingsproces. Als de keuze voor het principe van het onmiddellijk hoger salaris is ingegeven door een streven naar gelijke behandeling, dan hebben de bevorderingen vlak vóór, op en kort na 1 oktober
2000 de operatie hoe dan ook een instellingsgebonden karakter gegeven.
2.4.8

Terugvorderingskwestie

De met de regelgeving strijdige inschalingen moeten resulteren in rechtzettingen en terugvorderingen(57). Problematisch is dat de vaste onderzoeker van het FWO op 1 oktober 2000 de keuze kreeg het voorgelegde
benoemingsvoorstel en de eraan gekoppelde salarisbepaling al dan niet
te aanvaarden. De vraag rijst of de betrokken personeelsleden bij rechtzetting nog voor een rangschikking in het ZAP zouden kiezen.
2.5

Conclusies

De universiteiten hebben aan de vaste onderzoekers van het FWO de
benoemingsgraden toegekend in overeenstemming met artikel 181bis
van het universiteitendecreet. Bij de inschaling van de personeelsleden
die voor overname opteerden, hebben zij echter tal van salarissen vastgesteld in strijd met artikel 181bis. De universiteiten wezen erop dat de
niet overeenstemmende salarisvaststellingen in sommige gevallen niet
het gevolg waren van materiële vergissingen, maar te wijten waren aan
divergerende interpretaties van het regelgevend kader. De divergerende
visies vloeiden in zeker mate ook voort uit de simultane aanpassingen
van het universiteitendecreet op het vlak van inschaling, waarbij de instellingen de salarisvaststelling wel naar eigen inzicht mochten benaderen. Doordat de gerangschikte personeelsleden op 1 oktober 2000 de
vrije keuze hadden het voorgelegde voorstel al dan niet te aanvaarden,
is het aangewezen de bepalingen van artikel 181bis van het universitei56
57

Artikel 76, derde lid, van het universiteitendecreet.
Met toepassing van artikel 166bis van het universiteitendecreet.
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tendecreet uit te breiden met de mogelijkheid de inschaling op instellingsniveau te benaderen. Als het daarenboven de bedoeling is de toekenning van de hogere salarisschalen van docent en hoofddocent ook
bij indiensttredingen mogelijk te maken, dan is ook een aanpassing van
artikel 96 van het universiteitendecreet aangewezen.
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3

Impact van de overname op FWO- en BOFwerking

3.1

Inleiding

Een van de problemen die tot de rangschikking inspireerden, was het
groeiend beslag dat de vaste onderzoekers op de financiële middelen
van het FWO legden. Daardoor kwamen de fondsen die de instelling
voor de jonge onderzoekers en de onderzoeksprojecten ter beschikking
had, in het gedrang. Het Rekenhof ging dan ook na of de rangschikkingsoperatie het FWO de geldmiddelen opleverde die het zouden toelaten zich meer op de jonge onderzoekers en op de onderzoeksprojecten
toe te spitsen. Tevens onderzocht het welke trends zich in de tewerkstelling van het AAP aan de universitaire instellingen voordeden.
3.2

Financiële middelen 1999-2003 van FWO en BOF

De onderstaande tabel overziet de subsidieverlening van de Vlaamse
Gemeenschap aan het FWO en de bijzondere onderzoeksfondsen in de
periode 1999-2003 (bedragen in EUR).
FWO
bedrag

BOF
evolutie

Bedrag

evolutie

1999

90.959.571

48.976.323

2000

90.969.486

+ 0,01%

65.451.327

+33,64%

2001

81.252.060

- 10,68%

83.768.179

+27,99%

2002

82.408.000

+ 1,42%

90.291.000

+7,79%

2003

83.582.000

+ 1,42%

93.130.000

+3,14%

totaal

-7.377.571

- 8,11%

+44.153.676

+ 90,15%

De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan het FWO daalde in de
periode 1999-2003 dus met 8,11%(58). De overheveling in 2001 van de
salariskosten van de vaste onderzoekers naar de bijzondere onderzoeksfondsen verklaart grotendeels die daling. In 2000 bracht de rangschikkingsoperatie, die van start ging op 1 oktober van dat jaar, al een
beperkte middelentransfer mee (810.611 EUR). De totale kostprijs van
de overname zou 17.823.544 EUR bedragen(59). Na de transfer in 2000
58

59

Het FWO vestigde er op 1 juni 2004 de aandacht op dat het ook een dotatie ontvangt van de Nationale Loterij en de federale overheid. De rangschikkingsoperatie was echter een beslissing van de Vlaamse overheid en
het onderzoek van het Rekenhof beperkte zich dan ook tot dit niveau. Verrekening van andere financieringsbronnen zou de impact van de operatie
hebben vertekend.
Zie de toelichtingen bij de middelen- en de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (Stuk 13
(2000 - 2001) - Nr. 1-C, p. 1040). Artikel 2 van de wijziging van de beheersovereenkomst verminderde de subsidie aan het FWO als gevolg van
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restte nog 17.012.932 EUR. Bij een gelijkblijvend budget zou de subsidie van het FWO tot 73.956.554 EUR zijn teruggevallen. Het FWO kreeg
echter in 2001 ook 7.295.506 EUR nieuwe middelen. Zo werd het bijkomend versterkt met 5.701.551 EUR in een streven naar wegwerking van
het financieringsonevenwicht tussen fundamenteel en industrieel onderzoek(60).
Omdat bij de rangschikkingsoperatie middelen van het FWO naar het
BOF zijn overgeheveld, heeft het onderzoek ook aandacht geschonken
aan de evolutie van de middelen van het BOF. Bovendien heeft de
Vlaamse regering dit fonds als een volwaardig financieringskanaal uitgekozen voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. In de beschouwde periode zijn de subsidies aan het BOF met
90,15% gestegen. In de stijging zit in eerste instantie de overheveling
van de vaste onderzoekers vervat(61). Vanaf 2001 liet de overname van
de vaste onderzoekers zich ten volle voelen. De beschikbare kredieten
voor het fonds zijn in vergelijking met 2000 met 18.316.852 EUR gestegen. Zonder de overnamekosten, zou dit maar een stijging met
1.303.920 EUR geweest zijn(62). Een deel van de bijkomende middelen
is ook van andere basisallocaties afkomstig.

3.3

Vrijwaring van de FWO-middelen voor de jonge onderzoekers en de onderzoeksprojecten

3.3.1

Financiële middelen van het FWO

Door de vermindering van de FWO-subsidie met de integrale salariskosten van de vaste onderzoekers, beschikte het FWO in theorie niet
over bijkomende middelen voor zijn jonge onderzoekers en zijn onderzoeksprojecten. Een aantal rechtstreekse financiële gevolgen van de
rangschikkingsoperatie, hebben de financieringsmogelijkheden van het
fonds per saldo eerder doen afnemen dan toenemen:
•

60

61

62
63

Na de overname viel de premie die het FWO voor de groepsverzekering van de betrokkenen moest betalen(63) grotendeels weg. In
1999 bedroeg die premie, die een met de leeftijd gebonden aan-

de rangschikking met 17.822.912 EUR, gespreid over 2000 en 2001 (respectievelijk 811.467 EUR en 17.011.445 EUR).
Zie de bovengenoemde toelichtingen. Oorspronkelijk was een krediet van
80.882.700 EUR voorgesteld. De bijkomende middelen wilden het FWO
onder meer toelaten de in het verleden ingezette versterkingsgolf inzake
predoctorale en postdoctorale onderzoeksmandaten van tijdelijke duur af
te ronden en te consolideren en het de mogelijkheid bieden met de bijkomende middelen meer projecten te financieren.
De middelen voor de rangschikking transfereerden van basisallocatie
41.03 (subsidie aan het FWO) naar basisallocatie 41.01 (subsidie aan de
bijzondere onderzoeksfondsen) van programma 71.2.
Inclusief de indexatie, dus een stijging van 2%.
Groepsverzekering 651882 bij ASSUBEL.
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groei kende, 1.487.979 EUR(64). Artikel 1 van de gewijzigde beheersovereenkomst van 18 oktober 2000 met de Vlaamse Gemeenschap verplichtte het FWO echter met een verzekeringsmaatschappij een polis af te sluiten ter dekking van een aanvullend overlevingspensioen voor de vaste onderzoekers die naar het ZAP
overstapten(65). Dit contract moest het bedrag van de dekking verworven op basis van de RSZ-bijdragen, de al voorheen opgebouwde extralegale dekking en het door de federale overheid toegekende
jaarlijks aangroeiend overlevingspensioen(66) aanvullen tot het bedrag van het maximum van het overlevingspensioen dat de vaste
onderzoekers individueel op grond van hun rangschikking als ZAPlid zouden verwerven. De bedoeling was een gelijkschakeling te bekomen tussen de vroegere vaste onderzoekers en de leden van het
ZAP die hun volledige carrière aan een universiteit hebben doorgebracht. Het FWO diende de kostprijs van de premies te dragen(67).
Het FWO heeft op 12 januari 2001 een dergelijke polis afgesloten.
De premie van deze polis is weliswaar een bijkomende last voor de
instelling, maar die ligt veel lager dan de last van de vroegere
groepsverzekering.
•

Sinds 1 januari 2001 mag het FWO voor het beheer van zijn subsidie maximaal 6% aanrekenen, in plaats van 5%(68).

•

De rangschikkingsoperatie had ook gevolgen voor de werkgeversbijdragen die het FWO de RSZ diende te betalen en, bijgevolg, voor
de beschikbare middelen van de instelling. Het FWO verloor immers
het recht op vrijstelling van de bijdragen in kwestie(69) door de vermindering van haar initieel onderzoekersbestand. De instelling
raamde het verlies op ongeveer 2.231.042 EUR(70).

64

De overeenkomst had behalve het garanderen van een overlevingspensioen als finaliteit de vaste onderzoekers bovenop het wettelijk pensioen een
lijfrente te waarborgen die het totaal van het rustpensioen op het niveau
van ZAP-lid bracht.
Waaruit blijkt dat de 'bezorgdheid' waarvan sommige personeelsleden in
de personeelsenquête blijk hebben gegeven, ongegrond is.
Verbonden aan de rangschikking op 1 oktober 2000 in het ZAP.
Het FWO mag daarentegen de kosten verbonden aan het extralegaal pensioen voor de bij het FWO gebleven onderzoekers samen met hun bezoldiging aan de universiteiten doorrekenen (artikel 11, § 1, van het BOFbesluit). Dit is normaal, daar de instellingen in 1999 en 2000 de volledige
som verbonden aan alle mandaten van de vaste onderzoekers kregen toegekend. De terugbetaling blijkt correct te verlopen.
Zie dienaangaande echter ook artikel 27 van de op 12 september 2003
door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde beheersovereenkomst
met het FWO voor de periode 2002- 2007. Voor 2003 is een maximum van
5,5% vastgesteld.
Koninklijk besluit van 5 maart 1997 houdende uitvoering van Titel VI van
de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
Het FWO heeft de minister van Sociale Zaken en Pensioenen op 26 april
2001 daarover aangeschreven. De stand van zaken is onduidelijk. De brief
stelde dat de problematiek zou leiden tot een vermindering van de recuperatie van de sociale werkgeversbijdrage door het FWO. De terugval met
2.231.042 EUR vertegenwoordigt het equivalent van 39 postdoctorale onderzoekers.

65

66
67

68

69

70
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•

De beheersovereenkomst die de Vlaamse regering op 12 september 2003 met het FWO sloot voor de periode 2002-2007 staat de
onthaalinstellingen toe voor de uitvoering van bepaalde actielijnen
overheadkosten aan te rekenen tot maximum 10%(71). Het FWO
mag jaarlijks dit percentage bepalen. Het is gemeenschappelijk voor
alle onthaalinstellingen en het totaalbedrag aan uitkeringen (mandaten, projecten, kredieten en dergelijke) mag, exclusief de overheadkosten, nooit lager liggen dan het overeenkomstige bedrag uitbetaald in 2002 en geïndexeerd volgens de bepalingen van artikel 3
van het besluit. Het FWO dient de Vlaamse Minister van Wetenschapsbeleid dit percentage mede te delen. In punt 3.2. van de nota
aan de Vlaamse regering(72) is de toekenning van overheadkosten
aan de universiteiten verantwoord door de meerkosten die de aanwezigheid van met FWO-middelen gefinancierde tijdelijke onderzoekers in de instellingen met zich brengen. Die zou volgens de nota een sterke druk op de onthaalinfrastructuur leggen, die mede het
gevolg zou zijn van de drastische groei van de onderzoeksbudgetten voor het bijzonder onderzoeksfonds en het FWO in de afgelopen zeven jaar. De toepassing van de overheadregel op de FWOkredieten moest een eerste stap zijn om de ontstane spanningen te
milderen. Het is evident dat deze maatregel gevolgen heeft op de
middelen die het FWO aan jonge onderzoekers en onderzoeksprojecten kan spenderen(73).

•

Ten slotte geniet het FWO sinds 1 oktober 1993 van de 50%vermindering die op de bedrijfsvoorheffing van assistentonderzoekers of postdoctorale onderzoekers is verschuldigd(74). Die
maatregel verhoogt dan weer de wervingsmogelijkheden(75).

3.3.2

FWO-uitgaven voor onderzoeksprojecten en de indienstneming van onderzoekers

Het Rekenhof vroeg het FWO om overzichten van de middelen die de
instelling in de periode 1999-2003 ter beschikking stelde van jonge on71

72
73

74

75

Artikel 21, § 1. Het gaat om de actielijnen vermeld in artikel 6, 3°, 4°, 5°, 7°
en 8°. Op 1 juni 2004 merkte het FWO op dat de beperkte opdrachten die
zijn mandaathouders aan de universiteiten mogen vervullen niet alleen tot
doel hebben zich in hun departement in te schakelen, maar ook als een
gunstmaatregel (een soort overhead) ten opzichte van de instelling moet
worden beschouwd.
Met kenmerk VR/2003/1209/DOC 0718 BIS.
De universiteiten besteden de opbrengst van de overheadkosten ook niet
noodzakelijk aan wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 en het koninklijk
besluit van 28 september tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten
zoals voorzien in artikel 385 van de Programmawet van 24 december
2002.
Op 1 juni 2004 deelt het FWO mee dat de maatregel niet geldt voor predoctorale onderzoekers, omdat die van inkomstenbelasting zijn vrijgesteld.
De maatregel verhoogt de wervingsmogelijkheden niet, maar houdt ze in
stand, aangezien hij een compensatie is voor het wegvallen van de recuperatie van de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid.
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derzoekers en onderzoeksprojecten. Daarbij ging de aandacht enkel uit
naar de predoctorale en postdoctorale onderzoekers die aan de Vlaamse universiteiten(76) waren tewerkgesteld. De onderstaande tabel schetst
de toestand op 2 oktober 1999 en 2002.
1999

2002

predoct.
mandaten

%

postdoct.
mandaten

%

predoct.
mandaten

%

postdoct.
mandaten

%

KUB

0

0

0

0

1

0,16

0

0

KUL

276

48,25

216

54,41

286

45,18

275

53,71

LUC

6

1,05

3

0,76

6

0,95

4

0,78

UA

74

12,94

65

16,37

83

13,11

63

12,30

UG

150

26,22

71

17,88

182

28,75

126

24,61

VUB

66

11,54

42

10,58

75

11,85

44

8,59

totaal

572

100

397

100

633

100

512

99,99

totale toename
totale toename in %

61

115
10,66

28,97

In de periode 1999-2002 bedroeg het aantal mandaten(77) voor predoctorale onderzoekers in de opeenvolgende jaren 572, 578, 629 en 633.
De postdoctorale mandaten evolueerden van 397 over 427 en 478 tot
512. Sommige pre- en postdoctorale onderzoekers fungeerden aan twee
universiteiten of aan een universiteit en een VZW of een federale of
Vlaamse wetenschappelijke instelling(78). Voor beide groepen was 2001
een scharnierjaar. Procentueel toonde 2002 tegenover 1999 respectievelijk een aangroei met 10,66% en 28,97%.
Wat de spreiding van de personeelsgroepen over de diverse instellingen
betreft, valt voor beide het grote overwicht van de KU Leuven op en de
sterke aangroei van het aantal mandaten bij de Universiteit Gent (bij de
predoctorale onderzoekers 32 van de 61 mandaten of 52,46% van de
totale aangroei en op postdoctoraal niveau 55 van de 115 mandaten of
47,83% van de totale aangroei). Een verklaring voor beide fenomenen is
niet onmiddellijk voorhanden(79), aangezien de indiening van een onderzoeksaanvraag van de individuele onderzoeker afhangt.
76

77
78
79

De onderzoekers die aan wetenschappelijke instellingen en aan organisaties als het IMEC waren tewerkgesteld, werden buiten beschouwing gelaten. Dit is vanzelfsprekend ook zo voor de vaste onderzoekers. De Antwerpse instellingen zijn onder de noemer UA samengebracht.
Mandaten bij het FWO zijn per definitie voltijds.
Het Rekenhof baseerde zich in die gevallen op de indeling door het FWO.
De memorie van toelichting bij het ontwerp van het universiteitendecreet
(Stuk 502 (1990 - 1991) - Nr. 1, pp. 22 en 23) heeft het over de voor de
buitenwereld soms zeer mysterieuze veelheid van toebedelingskanalen en
duistere criteria, die geen inzicht mogelijk maken. De vroegere spreiding
van de vaste onderzoekers suggereert een relatief vaste verdeelsleutel.
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Het onderzoek van de financiering van onderzoeksprojecten in de periode 1999-2002 ging uit van de overzichten in de aangepaste begrotingen
van het FWO(80). Het leidde tot twee opvallende conclusies:
•

Het aantal projecten en hun totale som stegen(81). Enkel in 2000
was er een daling. Het FWO blijkt recentelijk wel meer aandacht
aan niet-universitair onderzoek te besteden(82).

•

De KU Leuven heeft veruit het grootste aandeel in de onderzoeksprojecten die het FWO financiert. Het neemt weliswaar de laatste jaren af(83), terwijl dat van de Universiteit Gent een aanzienlijke stijging kent(84).

3.3.3 Tewerkstelling van predoctorale onderzoekers aan de universiteiten
Daar de rangschikkingsoperatie onder meer de vrijwaring van de tewerkstellingsmogelijkheden van jonge onderzoekers op het oog had,
heeft het Rekenhof ook de evolutie van het AAP aan de universitaire
instellingen nagegaan. Het cijfermateriaal van sommige instellingen was
echter onvoldoende opgesplitst voor een doorgedreven analyse. Bovendien verschillen veelal de data waarop de instellingen de werkelijke bezetting van de leden van hun academisch personeel opmaakten. Daarom heeft het Rekenhof het overzicht op 1 februari 2002 door de VLIR,
als uitgangspunt genomen. Dit overzicht sloeg ook op de periode 19992002(85). Het leidde tot de volgende conclusies:
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Op 1 juni 2004 stelde het FWO dat het tendentieus was over duistere criteria te spreken, aangezien de criteria uit zijn werkingsvademecum en zijn
besluitvorming vrij op de website raadpleegbaar waren.
Op 10 juni 2004 gaf de rector van de KU Brussel een kleine correctie door
voor het aantal projecten 1999 en 2002 (5 en 6 projecten i.p.v. 6 en 7).
In 1999 49.423.565,01 EUR (892 projecten) en in 2002 55.943.722,07
EUR (961 projecten). Dit betekent een stijging met 13,19%.
In 1999 ging 98,39% naar universitair onderzoek, in 2002 was dit nog
96,41%. Op 1 juni 2004 merkte het FWO op dat die evolutie voortvloeit uit
de instelling van het Max-Wildiersfonds, dat tot een verschuiving naar andere instellingen heeft geleid, voornamelijk archiefinstellingen.
In 1999 49,7% van de gefinancierde projecten (50,51% van de universitaire onderzoeksprojecten), in 2002 44,1% (45,75% van de universitaire onderzoeksprojecten).
Van 20,07% (20,40%) in 1999 tot 24,28% (25,18%) in 2002.
De wetenschappelijke medewerkers bedoeld in artikel 158 van het universiteitendecreet, met een bezoldiging ten laste van de saldi van de vorige
begrotingsjaren, bleven buiten beschouwing. Het betreft hier een afzonderlijke personeelscategorie die zeer tijdelijke en specifieke taken vervult in
het verlengde van de regulier AAP-taken (Stuk 241 (1992 - 1993) - Nr. 1,
pp. 16 tot 18). Instellingen stellen wel soms personeelsleden die een doctoraat voorbereiden tot wetenschappelijk medewerker aan (saldi en patrimonium) bij een tijdelijk gebrek aan kaderruimte in het AAP of in afwachting van de bevestiging van een aanstelling tot predoctoraal onderzoeker
door het FWO of het IWT.
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•

Het AAP kende in de periode 1999-2002 een toename van 66,1
FTE (4,05%).

•

Het aantal assistenten kende, een lichte heropleving in 2001 niet te
na gesproken, een constant dalende lijn. In 1999 waren er 1383,8
FTE assistenten, in 2002 nog 1298 (85,8 FTE of 6,2% minder). In
1994 lag dit aantal nog op 1398,4 FTE(86). Procentueel gezien lagen
de verhoudingen in het AAP in 1999 op 84,82% assistenten, 9,49%
praktijkassistenten en 5,69% doctor-assistenten. In 2002 was dit
respectievelijk 76,46%, 15,75% en 7,79%.

•

In 1994, toen decretaal maar 5% van het aantal AAP praktijkassistent mocht zijn, hadden de universiteiten 70,1 FTE in dienst. In 1999
was dit tot 154,9 FTE opgelopen en in 2002 bedroeg dit al 267,3
FTE. Praktijkassistenten geven praktijkgebonden onderwijs. Zij
doen niet of slechts zelden aan wetenschappelijk onderzoek en
doctoreren in principe niet.

•

Het aantal doctor-assistenten steeg van 92,8 FTE naar 132,3
(42,56%). Sinds 1999 mogen de doctor-assistenten ook onderwijsactiviteiten uitvoeren(87).

De AAP-toename vergt dus nuancering(88). De assistenten namen sterk
in aantal af, maar het aantal praktijkassistenten en, in mindere mate,
doctor-assistenten nam toe. Per universiteit is nog een verdere nuancering nodig. Zo daalde het aantal AAP(89) aan de KU Leuven in de periode 1999-2002 met 34,1 FTE (5,53%)(90), terwijl het aan de Universiteit
Gent steeg met 110,7 FTE (17,36%). Vergelijking van de aangroei bij
het FWO op predoctoraal niveau met de afname van assistenten toont
een daling met 24,8 eenheden(91).
Daarbuiten hebben de universiteiten nog wetenschappelijk personeel in
dienst dat zij ten laste van het patrimonium of met externe middelen
(contractonderzoek) bezoldigen. Dit personeel verricht wel wetenschappelijk onderzoek, maar heeft doorgaans niet het afwerken van een doctoraat op proefschrift als finaliteit. In de beschouwde periode groeide
deze personeelscategorie met 634 FTE (13,11%).
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Voor de periode 1994-2002 betekent dit een afname met 7,73%. In dat
tijdperk groeide het aantal ZAP met 290,3 FTE (12,95%) van 2242,2 tot
2532,5. Helaas is de gemiddelde onderwijsbelasting onbekend.
Ingevolge artikel 69 van het universiteitendecreet zoals per 1 oktober 1999
gewijzigd door de artikelen III.5 en III.62, 6°, van het onderwijsdecreet X
van 18 mei 1999.
In dezelfde periode is de bezetting van het ZAP in FTE van 2.331,6 naar
2.532,5 FTE geëvolueerd (stijging met 200,9 FTE of 8,62%). Deze cijfers
bevatten in principe ook de gerangschikte onderzoekers (toename van
2000 naar 2001).
Inclusief personeelsleden bezoldigd ten laste van de saldi van de vorige
begrotingsjaren, die zich niet uit het cijfermateriaal laten wegzuiveren.
In de periode 1992-2002 zelfs met 134,60 FTE (18,23%).
Dit is het verschil tussen de stijging van het aantal mandaten van het FWO
op predoctoraal niveau in de periode 1999-2002 (61) en de daling van het
aantal assistenten aan de universiteiten in dezelfde periode (85,80).
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De tewerkstellingsmogelijkheden voor jonge onderzoekers bij het FWO
zijn dus toegenomen, maar de rekruteringskansen voor assistenten bezoldigd ten laste van de werkingsuitkeringen zijn sinds de inwerkingtreding van het universiteitendecreet gedaald.
Op 7 juni 2004 antwoordde het departement Onderwijs dat de cijfers van
het AAP moeilijk conclusies over het onderzoekspotentieel op predoctoraal niveau toestaan. De meeste onderzoekers worden immers door een
beurs bezoldigd. De opheffing van de maximumnorm (5%) verklaart de
stijging van het aantal praktijkassistenten. Daardoor sluit hun aantal
dichter bij de realiteit aan. Het Rekenhof, zo besluit het departement,
heeft in het verleden zelf meermaals de praktijk van assistenten met een
beperkt mandaat aangeklaagd.
Het Rekenhof bekritiseert echter niet de stijging van het aantal praktijkassistenten. De vroegere 5 %-norm is inderdaad opgeheven(92). Het
heeft de gegevens over deze personeelsgroep maar opgenomen om ten
aanzien van de groep van het AAP nuances te kunnen aanbrengen.
Op 16 juni 2004 merkte de KU Leuven op dat haar beleidsnota maximaal 30% van de AAP-formatie voor praktijkassistenten voorbehoudt.
Tweederde van hen zijn echter onderwijsassistenten met een gerichte
participatie in het onderzoek. Daarbuiten hevelen de faculteiten jaarlijks
aanzienlijke middelen over naar het zogenaamde facultair luik van het
onderzoeksfonds om meer doctoraatsbeurzen te kunnen toekennen. De
vermindering van de AAP-formatie die ermee samenhangt, brengt echter geen vermindering van het potentieel voor het wetenschappelijk onderzoek mee, integendeel. Verder merkte de KU Leuven op dat zij onderzoekers die worden aangesteld in het kader van extern gefinancierde
projecten systematisch stimuleert om het projectonderzoek ook te valoriseren voor een doctoraat. Het Rekenhof heeft akte genomen van deze
maatregelen en concludeert dat de doctoreermogelijkheden voor jonge
onderzoekers steeds meer worden gediversifieerd. Deze tendens vraagt
om een globaal plan per universiteit. Op die wijze kan elke universiteit
haar inspanningen coördineren.
3.4

Conclusies

De aanstelling van jonge onderzoekers en de financiering van onderzoeksprojecten door het FWO blijken een positieve evolutie te kennen,
echter in hoofdzaak niet dankzij de rangschikkingsoperatie zelf, maar
veeleer dankzij de toekenning van bijkomende middelen aan het fonds.
Het FWO heeft die conclusie bevestigd.
De kansen voor jonge onderzoekers om assistent aan een Vlaamse
universiteit te worden zijn teruggevallen. Het aantal aanstellingen in de
graad van assistent is in de periode 1999-2002 teruggevallen van
1383,8 FTE tot 1298 FTE. In deze periode steeg het aantal predoctorale
FWO-onderzoekers met 61 FTE. Het resultaat is dus een feitelijke vermindering met 24,8 FTE. Sommige universiteiten hebben wel maatrege92

De artikelen III.4 en III.62, 6°, van het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.
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len ontwikkeld om het potentieel van het wetenschappelijk onderzoek te
handhaven.
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4

Parallel kader zonder zeggenschap universiteiten

4.1

Inleiding

Een tweede overweging bij de voorbereiding van de decreetsbepalingen
over de rangschikking was het wegwerken van het parallelle kader van
onderzoekers, van wie de opdracht gelijk liep met die van het eigen
ZAP, maar over wie de onthaaluniversiteiten weinig zeggenschap hadden. Zij dienden enkel huisvesting te verlenen. Alle partijen ervoeren het
bestaan van dergelijke kaders als problematisch, want hinderlijk voor het
voeren van een integraal personeelsbeleid(93). Het zou bijgevolg logisch
zijn eenzelfde houding aan te nemen tegenover elke parallelle formatie,
op welk niveau ook, die het voeren van een integraal personeelsbeleid
bemoeilijkt.
4.2

Rechtspositie van de gerangschikte onderzoekers

4.2.1

Voorwaarde voor rangschikking

In 1991-1992 vond op grond van artikel 181 van het universiteitendecreet een rangschikking van het meeste VWP in het ZAP plaats, waarbij
de universiteitsbesturen beslissingsrecht kregen. Zij moesten op grond
van vooraf door hen vastgelegde criteria beoordelen of een personeelslid voor rangschikking in aanmerking kwam. Belangrijke beoordelingselementen waren de geschiktheid van het personeelslid voor het verschaffen van academisch onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Het regelgevende kader legde bij de rangschikkingsoperatie van de vaste onderzoekers van het FWO de eindbeslissing bij de personeelsleden
zelf. In de parlementaire voorbereiding wordt meermaals gesteld dat de
overheveling aan een positieve evaluatie van de onderzoekers door de
onthaaluniversiteit zal worden gekoppeld(94). Van een beoordeling was
in de praktijk echter geen sprake.
Het departement Onderwijs antwoordde dat het FWO de onderzoekers
vóór de rangschikking evalueerde en alleen de onderzoekers met een
gunstige evaluatie de mogelijkheid bood naar het ZAP over te stappen.
Tijdens het onderzoek zelf deelde het FWO nochtans mee dat geen evaluatie plaatsvond. De persoonlijke dossiers bevatten ook geen documenten die op een evaluatie wijzen. Het FWO was trouwens niet bevoegd te
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Uit de parlementaire voorbereiding (Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, p. 35)
blijkt dat hiermee de rechtspositie en organisatie worden bedoeld.
Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, pp. 32-35.
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oordelen over de bekwaamheid van zijn personeelsleden om als ZAP-lid
te functioneren.
De VU Brussel antwoordde op 10 juni 2004 dat het alle aanvraagdossiers grondig onderzocht en zijn individuele rangschikkingsbeslissingen
steunde op een evaluatie van de onderzoeks- en onderwijsprestaties
van de betrokkenen in hun vroegere hoedanigheid. Die evaluatieronde
stemde nochtans niet overeen met het rangschikkingsautomatisme dat
in artikel 181bis van het universiteitendecreet en het VLIR-kader is vastgelegd.
4.2.2

Decretaal statutair kader

Het universiteitendecreet wilde de gerangschikte vaste onderzoekers
van het FWO lid van het ZAP van de onthaalinstelling maken. De parlementaire voorbereiding bij het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs X bevat geen elementen waaruit kan worden gededuceerd dat
het de bedoeling van de decreetgever was twee ZAP-categorieën te
creëren(95).
Toch zijn de facto twee categorieën gecreëerd. De bezoldiging van de
gerangschikte onderzoekers en van interne of nieuw geworven kandidaten die zich hoofdzakelijk of volledig op wetenschappelijk onderzoek
willen concentreren, valt ten laste van de bijzondere onderzoeksfondsen. Het universiteitendecreet beperkt echter het toepassingsveld van
zijn hoofdstuk IV - Academisch personeel tot het personeel bezoldigd
ten laste van de werkingsuitkeringen. Bovendien mogen de onderzoekers maar een beperkte academische lesopdracht opnemen(96). Zij kunnen dan ook, onder meer, geen onvoorwaardelijk beroep doen op artikel
71 van het universiteitendecreet om, zoals een regulier ZAP-lid, een
opdrachtwijziging te vragen.
De onderwijsrestrictie wilde het volume van het wetenschappelijk onderzoek op het vroegere peil handhaven. Sommige vaste onderzoekers
hadden noch vóór hun rangschikking, noch op het ogenblik van het onderzoek van het Rekenhof, een onderwijsopdracht. Het ontbreken van
een onderwijsopdracht stemt overeen met het BOF-besluit van 8 september 2000, maar het voltijds onderzoekskarakter van hun opdracht
strijdt met artikel 65 van het universiteitendecreet. Het universiteitendecreet voorzag immers niet in een afwijking op dit artikel.

95
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Decretaal is alleen vastgelegd dat de artikelen 88 en 90 van het universiteitendecreet niet van toepassing zijn op de gerangschikten. Het commissieverslag bij het ontwerp van decreet stelde dat de FWO-onderzoekers
een eigen onderzoeksgroep zouden uitbouwen door te doceren over de
materie waarmee zij bezig zijn. De goede onderzoekers zouden dan ook
aan dezelfde rechten en plichten zijn onderworpen en eenzelfde carrière
kunnen uitbouwen (Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, p.34).
Maximum 60 lesuren per semester of bij overschrijding tot maximaal de
opdracht die zij op 1 oktober 2000 vervulden.
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Het departement Onderwijs betwistte deze strijdigheid met artikel 65.
Volgens dat artikel kan een onderwijsopdracht immers geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen en van promovendi tijdens de voorbereiding van hun doctoraatsproefschrift. Dat een ZAP-lid hoofdzakelijk wetenschappelijk onderzoek verricht, betekent volgens het departement niet dat het niet ergens
betrokken is bij de begeleiding van studenten en promovendi. Het Rekenhof merkt echter op dat uit brieven uit de onderzoeksfase blijkt dat
verschillende universiteiten de inhoud van de onderwijsopdrachten strikt
tot doceren beperken. Bij andere universiteiten is het onduidelijk of zij
ook andere onderwijsactiviteiten verrekenen. De werkelijke onderwijsopdrachten kunnen dan ook aanzienlijk groter zijn dan de overgelegde
overzichten aangeven. Dit zou op zijn beurt betekenen dat de onderwijsrestricties uit het BOF-besluit niet worden nageleefd.
4.2.3

Omvang onderwijsopdracht volgens BOF-besluit

Het BOF-besluit beperkt de omvang van de onderwijsopdracht tot 60
lesuren per semester, of bij overschrijding daarvan, ten hoogste het niveau van de onderwijsopdracht op 1 oktober 2000. Tot zolang worden
de mandaten niet in rekening gebracht van de personeelsformatie beoogd in het universiteitendecreet. Bij niet-naleving vallen de salariskosten bijgevolg ten laste van de werkingsuitkeringen.
De instellingen respecteren niet altijd de voorgeschreven beperking. Zij
roepen daarvoor de noodwendigheden van de vakgroep, het departement of de faculteit in, gekoppeld aan een ontoereikende financiering.
De universitaire entiteit die de opdrachten van het academisch personeel bepaalt, bleek ook niet altijd op de hoogte te zijn van de reglementaire beperkingen(97).
Het Rekenhof kon om de onderstaande redenen geen sluitende conclusies verbinden aan het onderzoek van de onderwijsopdracht(98):
•

De administratie hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
had geen gegevens over de onderwijsopdrachten van de gerangschikte onderzoekers, en inzonderheid over hun onderwijsopdracht
vóór 1 oktober 2000. Een nulmeting ontbrak dus. Voor bepaalde
universitaire instellingen(99) is het bijhouden van onderwijsopdrachten, inclusief die van de gerangschikte onderzoekers, een facultaire
en geen centrale aangelegenheid. De benoemingsbesluiten gaven

97

Dit blijkt onder meer uit brieven waarin decanen gerangschikte onderzoekers belangrijke onderwijsopdrachten in het vooruitzicht stelden. Voor het
academisch personeel blijkt dit een prestigezaak te zijn. De centrale universitaire administratie verhinderde meestal wel deze uitbreidingen.
Het zou bovendien tot gevolg hebben dat sommige instellingen waar een
relatief betrouwbaar overzicht van de onderwijsopdrachten verkrijgbaar is
personeelsleden naar de werkingsuitkeringen moeten overhevelen en de
andere universiteiten niet.
Onder meer de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen.
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evenmin uitsluitsel(100), daar zij de opdrachtomschrijvingen doorgaans beperkten tot standaardbewoordingen(101).
•

Het begrip academisch onderwijs mist definiëring. Het universiteitendecreet omvat geen omschrijving en de universiteiten vullen het
begrip dan ook verschillend in(102). Een definiëring is noodzakelijk,
want de effectief geleverde prestaties zijn in casu belangrijk, niet de
opdracht waarvan een personeelslid titularis is.

Het Rekenhof vestigt er de aandacht op dat de universiteitsbesturen én
de administratie het respecteren van normen ook moeten nagaan en de
naleving ervan moeten afdwingen. Dit veronderstelt het inwinnen van
adequate informatie. De universiteitsrapportering is soms zeer disparaat,
onder meer wat inhoud en concept van beleidsplannen en onderzoeksverslagen betreft. Dit vloeit voort uit de vrij algemene bewoordingen
waarin de besluitgever zijn desiderata heeft geformuleerd(103). Ondanks
de vrijheid van de instelling een eigen publicatiebeleid te ontwikkelen,
rijst de vraag of de bestaande documenten, mede door hun omvang, wel
een grote bruikbaarheid hebben. Het Rekenhof suggereert dan ook
kerngegevens door middel van rekenbladen te registreren (ingezet personeel, bestedingswijze van de BOF-middelen, onderwijsopdrachten,
patenten, enz.). Dit zou snelle en efficiënte vergelijkingen mogelijk maken.
4.3

Universitaire organisatie

4.3.1

Beperkt parallel restkader

Artikel 181bis, § 1, van het universiteitendecreet liet de vaste onderzoekers de vrije keuze al dan niet op het rangschikkingsvoorstel in te gaan.
Twintig onderzoekers verkozen bij het FWO te blijven.
De onderstaande tabel overziet de leeftijden van de niet-gerangschikte
personeelsleden in 2000 en biedt bijgevolg een zicht op het uitdovend
karakter van deze FWO-groep.

KUL
LUC
UG
VUB
100

101
102

103

jongste personeelslid
45
40
50
52

gemiddelde leeftijd
56,20
40
58,57
56,85

oudste personeelslid
62
40
62
61

Zij moeten ingevolge artikel 181bis, eerste lid, van het universiteitendecreet, nochtans de opdracht van de personeelsleden vermelden.
Teksten zoals in artikel 65 van het universiteitendecreet.
De Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent vroegen dan ook de
overgelegde gegevens omzichtig te benaderen aangezien de opgegeven
opdrachten om diverse redenen niet altijd met de realiteit strookten. In het
verleden aanvaardde het Rekenhof om pragmatische redenen dat academisch onderwijs alle aan de student opgelegde onderwijs- en andere studieactiviteiten kon bevatten die de memorie van toelichting bij het universiteitendecreet vermeldt (Stuk 502 (1990-1991) - Nr. 1, p.10).
Artikel 12 van het BOF-besluit.
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De grote meerderheid van de personeelsleden is tussen 55 en 65 jaar.
Door de leeftijd van sommigen zal de parallelle formatie vaste onderzoekers aan bepaalde universiteiten evenwel nog enige tijd aanslepen.
De onthaaluniversiteit moet de brutoloonkost van na 1 oktober 2000 bij
het FWO in dienst gebleven vaste onderzoekers aan het fonds terugbetalen, verhoogd met een bijdrage voor het extralegaal pensioen(104). Het
FWO moet de wetenschappelijke prestaties van het uitdovend kader
vaste onderzoekers evalueren(105). Het komt bijgevolg het FWO toe over
hun bevorderingen te beslissen, terwijl de kostprijs ervan ten laste van
de onthaalinstellingen valt. Dat de beheersovereenkomst na 30 september 2000 geen wijzigingen van onthaalinstelling meer toestaat, resulteert
in een situatie waarbij het FWO alle aspecten van statutaire en geldelijke aard beoordeelt, maar dat de onthaaluniversiteiten uiteindelijk de
financiële gevolgen dragen.
4.3.2

Na de rangschikking

De overgenomen vaste onderzoekers moeten ingevolge de artikelen 9
en 15 van het BOF-besluit in de vroegere onderzoeksentiteit van hun
onthaalinstelling blijven functioneren. Dit brengt voor sommige vakgebieden een ZAP-overpopulatie mee in relatie tot de beleidsopties die de
universiteitsbesturen op het vlak van hun organisatiestructuur autonoom
zouden nemen(106). De rangschikking heeft de bestaande situatie dus
geconsolideerd(107). Pas bij de overheveling van de vroegere onderzoekers naar het regulier ZAP(108) is een normalisatie op organisatorisch
vlak mogelijk.
Sommige instellingen deelden tijdens het onderzoek ook mee dat de
doorstroming naar het regulier ZAP-kader maar zelden plaatsvindt. De
vervanging van een regulier in dienst genomen ZAP-lid leidt zelden tot
de benoeming van een gerangschikte onderzoeker in het vacante ambt,
104
105

106

107

108

Artikel 11 van het BOF-besluit van 8 september 2000.
Artikel 15 van de beheersovereenkomst, geherformuleerd door artikel 7
van de wijzigingsovereenkomst. Artikel 8, §4, van de nieuwe beheersovereenkomst 2002-2007 verklaarde het FWO-reglement voor de mandaten
(met een contract) van onbepaalde duur van toepassing.
De indienstneming door het FWO verliep volgens andere criteria dan die
aan de universiteiten, die mede de behoeften van hun vakgroepen, departementen, faculteiten of andere organisatorische eenheden als uitgangspunt nemen.
Een van de redenen voor de gebrekkige doorstroming naar het ZAP-kader
was volgens de parlementaire voorbereiding de discrepantie tussen de
onderwijs- en onderzoeksbehoeften van de universiteiten en het aanwezige potentieel vaste onderzoekers.
Als hun bezoldiging door de uitbreiding van hun onderwijsopdracht ten
laste van de gewone werkingsuitkeringen valt, of bij een nieuwe benoeming in het ZAP, of uiterlijk op 1 oktober 2010 (de artikelen 9 en 15 van het
BOF-besluit van 8 september 2000), of bij ambtsbeëindiging wegens pensioen.
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onder meer omdat de vakgroep, het departement of de faculteit vrezen
dat de universitaire onderzoeksraad het vrijgekomen onderzoeksmandaat aan een andere entiteit zal toekennen. Als de doorstroming minimaal blijft, zal de verplichte overheveling op 1 oktober 2010 de gewone
werkingsuitkeringen aanzienlijk belasten. De leeftijdsstructuur van de
gerangschikte personeelsleden, weergegeven in de onderstaande tabel,
toont dat de problematiek in 2010 nog actueel zal zijn, aangezien nog
maar weinigen pensioenrechten zullen kunnen doen gelden.

KUL
LUC
UA
UG
VUB
Totaal

aantal personeelsleden
77
2
24
50
19
172

Gemiddelde leeftijd in 2000
44,12
41,00
45,33
47,44
45,21
45,33

Op organisatorisch vlak zullen de gevolgen van de rangschikkingsoperatie zich bijgevolg ook na 1 oktober 2010 laten voelen.
Het departement Onderwijs stelde dat de rangschikkingsoperatie geen
parallel kader behield, maar de mogelijkheid van onderzoeksmandaten
creëerde. Een dergelijk mandaat geeft een ZAP-lid de kans zich voor
een beperkte periode (maximum 10 jaar) bijna uitsluitend aan onderzoek
te wijden, zodoende het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten versterkend.
De groei van de BOF-middelen laat inderdaad bijkomende onderzoeksmandaten toe. Volgens het Rekenhof heeft de rangschikking echter de
vóór 1 oktober 2000 voor de vaste onderzoekers bestaande situatie, die
als een probleem was gekenmerkt, niet wezenlijk veranderd. Hun vroegere toestand is immers in belangrijke mate op statutair(109) én organisatorisch vlak bevroren.
4.3.3

Andere parallelle kaders aan de universiteiten

Met de rangschikking wilde men een parallel onderzoekerskader opheffen waarover de universiteiten geen zeggenschap hadden. Het zou logisch zijn ook tegenover andere, analoge kaders binnen welke universitaire personeelscategorie ook, eenzelfde houding aan te nemen. Het
Rekenhof heeft alleen aandacht besteed aan personeelsgroepen gelijksoortig aan het AAP, dat immers ook van het academisch personeel
deel uitmaakt. Het heeft elke universiteit een lijst gevraagd van personeel die zij tewerkstelt met een opdracht gelijksoortig aan die van een
assistent of doctor-assistent, maar waarvan zij het salaris niet zelf betaalt. Op predoctoraal niveau betreft het onder meer aspiranten en houders van een bijzondere doctoraatsbeurs van het FWO, bursalen(110) en
houders van een onderzoeksmandaat van het IWT, predoctorale onder109
110

Zie punt 4.2 van dit verslag.
Dit zijn de houders van een specialisatiebeurs toegekend door het IWT.
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zoekers van het IMEC, en junior, senior en andere onderzoekers van het
VIB. Op postdoctoraal niveau stellen de universiteiten onder meer de
volgende extern bezoldigde vorsers tewerk: postdoctorale onderzoekers
van het FWO, het IWT en het IMEC, en onderzoekers en leidinggevend
wetenschappelijk personeel van het VIB.
De financierende organisaties nemen de betrokkenen extern in dienst
overeenkomstig door hen vastgelegde voorwaarden(111). Sommige instellingen volgen de bezoldigingsregeling voor het AAP(112), andere creeerden een specifieke regelgeving(113). De vraag rijst of het wenselijk is
afwijkende statutaire en geldelijke bepalingen toe te passen op personeelsleden die naast elkaar in universitaire entiteiten analoge activiteiten
ontwikkelen. Bij contractonderzoek(114) treden de universiteiten dan
weer wel als werkgever op. Het FWO achtte het verschil eerder retorisch, aangezien de nettovergoeding van bursalen en postdoctorale onderzoekers identiek is aan die van de universiteiten, universitaire afgevaardigden in de raad van bestuur grotendeels beslissen over hun statutaire rechten en plichten en de onderzoekers organisatorisch zijn ingeschakeld in de onthaaldiensten. De sinds 1 oktober 1999 toegekende
autonomie op inschalingsvlak veroorzaakt echter een toenemende divergentie tussen de universiteiten onderling en bijgevolg met het FWO.
Doordat de financierende organisaties bij hun wervingen geen aandacht
voor de universitaire organisatie moeten hebben, betekent dit dat zij, net
zoals ook destijds bij de vaste onderzoekers, het aantal aanwezige onderzoekers in een vakgroep, departement, faculteit of andere onderverdeling mede bepalen(115).
Het onderzoek deed voor sommige personeelsgroepen vragen rijzen
over de naleving van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke

111

112
113

114

115

De onderzoeker dient bij de financierende instelling een onderzoeksproject
in die zij op grond van eigen criteria evalueert.
Bv. het FWO.
Bv. het reglement voor het mandaat van postdoctoraal onderzoeker van
het FWO van begin 2003, dat nog steeds het voor de universiteiten opgeheven AAP-bezoldigingsbesluit van 27 februari 1992 van toepassing
houdt. In tegenstelling tot een aspirant van het FWO en een universitaire
assistent, ontvangt een IWT-bursaal ook geen vakantiegeld of eindejaarstoelage bij gebrek aan een arbeidsovereenkomst met de instelling.
Bij onderzoeksprojecten gefinancierd door bedrijven en overheidsinstellingen sluit de universiteit een arbeidsovereenkomst met de onderzoeker af.
Voor dergelijk personeel en ook voor het wetenschappelijk personeel dat
de universiteit met eigen middelen (patrimonium) bezoldigt, is gewoonlijk
de bezoldigingsregeling van het AAP van toepassing.
Het systeem van trekkingsrechten biedt de onthaalinstellingen weliswaar
een zekere inspraak. Zij kunnen ervoor kiezen enkel de beste door een
welbepaalde Wetenschappelijke Commissie van het FWO gerangschikte
onderzoekers te selecteren en niet die van een andere commissie. De instellingen blijven echter hoe dan ook afhankelijk van de selectie van het
FWO.
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arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
ten behoeve van gebruikers(116).
De problematiek van de parallelle kaders stelt zich dus ook voor personeelsgroepen op het niveau van het AAP. Rekening houdend met de
regelgeving op de terbeschikkingstelling van personeel aan derden, rijst
de vraag of het niet aangewezen is de universiteiten de personeelsleden
in dienst te laten nemen. Instellingen als het FWO zouden zich dan tot
het uitschrijven van onderzoeksprojecten en de kwaliteitsopvolging kunnen beperken.
Het FWO en het departement WIM waren het met deze mogelijke oplossing oneens om de volgende redenen:
•

Leidt de terbeschikkingstelling van personeel werkelijk tot veel juridische en andere moeilijkheden? Dat een aspirant van het FWO
administratief onder toezicht van het FWO staat, maar inhoudelijk
onder dat van zijn universitaire promotor, draagt volgens het FWO
en het departement eerder bij tot de vrijheid of autonomie van de
onderzoeker. Volgens het FWO levert de opdeling met, enerzijds,
de uitbetaling van de renumeratie en de evaluatie en, anderzijds, de
uitvoering van de wetenschappelijke opdracht door de mandaathouder aan de instellingen, met het organiek reglement van het
fonds als beperkend en beschermd kader, nooit problemen op, noch
voor de mandaathouder, noch voor de universiteiten, noch voor het
fonds.

•

Een strikte toepassing van het principe dat parallelle kaders onmogelijk zijn, sluit bepaalde vormen van contractonderzoek uit.

•

Bij de vaste onderzoekers van het FWO ging het om een statutair
kader, dat op grond daarvan een structurele, parallelle personeelsformatie naast het ZAP was. Bij de pre- en postdoctorale onderzoekers gaat het om personeelsleden die maar tijdelijk een mandaat
uitoefenen en die dus geen structurele groep vormen.

•

De universitaire instellingen hebben langs de raad van bestuur invloed op de benoeming van de mandaathouders, mits respect voor
de wetenschappelijke prioriteiten die de Wetenschappelijke Commissies stellen.

•

De oplossing miskent de autonomie van de onderzoeker. Essentieel
voor het FWO is juist dat het initiatief bij de onderzoeker ligt en dat
daarom geen onderzoeksprojecten worden uitgeschreven. De onderzoeker is vrij een voorstel in te dienen, waarna dit project op
grond van vergelijking met de voorstellen van andere onderzoekers
door de wetenschappelijke commissies van het FWO wordt geselecteerd. Het FWO steunt daarenboven op interuniversitaire competitie: het vergelijkt de voorstellen van onderzoekers van verschillen-

116

Zie ook het advies van de Raad van State bij het ontwerp van decreet van
19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van
het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen
(Stuk 1960 (2003 - 2004) - Nr. 3, pp. 10 en 11).
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de universiteiten met elkaar. Dat vormt een betere garantie voor een
kwaliteitsbevorderende competitie dan een werving door de afzonderlijke universiteiten. Ook moet iedere onderzoeker voor zijn voorstel een promotor (en zelfs referenten van verschillende universiteiten) vinden. Op die wijze hebben de universiteiten toch enige invloed op de werving van de onderzoekers.
Het Rekenhof werpt de volgende tegenargumentatie op:
•

Bij het contractonderzoek dat de universiteiten in het kader van hun
wetenschappelijke dienstverlening uitvoeren, is het de instelling die
de arbeidsovereenkomst met de onderzoeker afsluit en niet de opdrachtgever.

•

De individuele personeelsleden werken inderdaad maar tijdelijk aan
een universiteit, maar de groep op zich heeft een permanent karakter. Niettemin stelt het FWO hun arbeidsvoorwaarden vast en hebben de onthaalinstellingen in wezen slechts een beperkt beslissingsrecht over hun kaderplaatsen.

•

De kwaliteit van de FWO-selectiemethode viel buiten het onderzoek(117). Slechts een kwalitatieve vergelijking van de onderliggende
redenen voor het verschil in slaagkansen van predoctorale onderzoekers gerelateerd aan de financieringsbron, kan een volledig
beeld van de problematiek schetsen. Uiteraard hanteren ook de
universiteiten kwaliteitsnormen bij hun wervingsprocedures. De artikelen 88 en 89 van het universiteitendecreet hebben de benoemings- en aanstellingsprocedure voor de leden van het academisch
personeel van de universiteiten vastgelegd. Eventueel zou de decreetgever bijkomende kwaliteitsnormen en autonomiegaranties
kunnen overwegen.

•

De universiteiten beschikken met hun bijzondere onderzoeksfondsen over een volwaardig financieringskanaal voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Samen met de installatie van de universitaire onderzoeksraden, biedt dit de instellingen de mogelijkheid een
eigen fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksbeleid uit te stippelen(118).

•

De universiteiten mogen ingevolge de nieuwe beheersovereenkomst tussen het FWO en de Vlaamse Gemeenschap het fonds

117

Kernelementen Doctoreren in Vlaanderen (verschillende auteurs van de
Universiteit Gent en de KU Leuven, juli 2001) relateert de slaagkans van
doctorandi aan de afstudeergraad en de omvang van de aanstelling. Het
document merkt op dat het FWO enkel de hoogste afstudeergraden selecteert (met als gevolg dat zij voor eventuele selectie door de universiteiten
wegvallen) en uitsluitend voltijdse mandaten toestaat. Daarenboven is het
zo dat het aantal mandaten dat een universiteit extern kan laten financieren gevolgen heeft voor het aantal beschikbare FTE van AAP op de personeelsformatie. De beste kandidaten worden daarom aangespoord eerst
een onderzoeksvoorstel bij het FWO of het IWT in te dienen.
Zie artikel 168 van het universiteitendecreet. Een universiteit merkte op dat
de rangschikkingsoperatie ook toeliet het globale onderzoeksbeleid nog
meer te richten op de kerndomeinen die de onderzoeksraden uitzetten. Op
termijn zullen de onderzoeksraden de vrijheid in het formuleren van onderzoeksvoorstellen steeds meer beïnvloeden.

118
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voor de tewerkstelling van mandaathouders ook overheadkosten
aanrekenen.
De verkregen reacties handelden alleen over de personeelsleden van
het FWO. Reacties van andere instellingen over soortgelijke personeelsformaties bleven uit.
4.4

Conclusies

Verspreid over de instellingen hebben 20 onderzoekers beslist bij het
FWO te blijven. Daardoor en door het feit dat de gerangschikte onderzoekers in hun vroegere onderzoeksentiteit moeten blijven functioneren,
kunnen de universiteiten op organisatorisch vlak nog steeds geen integraal personeelsbeleid voeren.
De rangschikking heeft een legistiek gebrekkig en onsamenhangend
regelgevend kader meegebracht. Worden de personeelsleden bezoldigd
met middelen van de bijzondere onderzoeksfondsen beschouwd als
academisch personeel, dan rijzen legistieke problemen ten aanzien van
de artikelen 65 en 71 van het universiteitendecreet door het ontbreken of
het beperken van de component academisch onderwijs in hun opdracht.
Worden zij als een afzonderlijke personeelsgroep beschouwd, dan moet
de decreetgever voorzien in statutaire bepalingen.
De norm inzake de omvang van de onderwijsopdracht die door het BOFbesluit is opgelegd heeft geen aanleiding gegeven tot een officiële nulmeting op 1 oktober 2000. Het is dan ook onmogelijk de naleving ervan
te toetsen. Ook het ontbreken van een definitie voor het begrip onderwijsopdracht bemoeilijkt een uniforme benadering van de instellingen.
De aangelegenheid mist een adequaat opvolgingssysteem.
De problematiek van het parallelle kader van de vaste onderzoekers van
het FWO is geen unicum. Zowel op predoctoraal als op postdoctoraal
niveau bestaan aan de universiteiten nog andere parallelle kaders.
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5

Tevredenheid bij de gerangschikte onderzoekers

5.1

Tevredenheidsonderzoek

Het Rekenhof heeft de tevredenheid van de gerangschikte personeelsleden van het FWO onderzocht. De ontevredenheid bij de vaste
onderzoekers over het feit dat zij niet als volwaardige academici werden
beschouwd, werd namelijk in de voorbereidende werken als probleem
aangehaald. Tevredenheid is een subjectief gegeven dat maar kan worden onderzocht door bevraging van de betrokkenen. De onderstaande
gegevens steunen dan ook uitsluitend op de rapportering van de betrokkenen zelf. Het door het Rekenhof uitgevoerde tevredenheidsonderzoek
vergt een omzichtige benadering:
•

Het Rekenhof garandeerde de respondenten in het tevredenheidsonderzoek anonimiteit.

•

Een objectieve meting van de evolutie van de tevredenheid was
uitgesloten bij gebrek aan een voormeting.

•

Eenzelfde cijfer kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende personen of voor een zelfde persoon op verschillende
tijdstippen.

•

Gestandaardiseerde vragenlijsten die aan de doelstelling van dit
onderzoek tegemoetkwamen waren niet voorhanden. De meeste
tevredenheidsvragenlijsten verbinden tevredenheid aan welzijn en
stress of de combinatie van gezin en arbeid. In het kader van dit
onderzoek kon tevredenheid inhoudelijk enkel aan statutaire kenmerken en de functie van de bevraagden worden gekoppeld.

•

Mogelijke neveneffecten van de beleidsmaatregel, zoals het effect
van de maatregel op de tevredenheid van het academisch personeel dat niét onder de maatregel viel of van de postdoctorale onderzoekers van het FWO, werden in dit onderzoek niet bestudeerd.

Het Rekenhof heeft een zelf geconcipieerde vragenlijst voorgelegd aan
de volledige populatie die van de maatregel gebruik heeft gemaakt (172
personen). De vragenlijst was vooraf voorgelegd aan de universiteitsrectoren. Sommigen bezorgden enkele suggesties van hun professoren
methodologie. De vragenlijst bevroeg een aantal persoonsgegevens, de
globale tevredenheid, de evolutie daarvan en een aantal kenmerken van
de arbeidssituatie. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds feitelijke en meetbare gegevens zoals de tijdsbesteding van de
ZAP-functie en de evaluatie hiervan door de bevraagden, en anderzijds
eerder subjectieve gegevens over de appreciatie van sommige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
De vragen over tevredenheid werden beantwoord op een bipolaire 7puntenschaal met een verbale markering van de eindpunten en de neutrale positie. De gegevens werden statistisch geanalyseerd met kruistaOvername FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten - Rekenhof, februari 2005
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bellen en regressie-analyses. Als in de onderstaande paragrafen sprake
is van een verband, relatie of vaststelling, impliceert dat statistische significantie.
5.2

Respondenten en hun carrièreverloop

De respons bedroeg uiteindelijk 87% (150 antwoorden)(119). De respondenten waren als volgt over de universiteiten verdeeld: 43% uit de KU
Leuven, 1% uit het LUC, 14% uit de Universiteit Antwerpen, 31% uit de
Universiteit Gent en 11% uit de VU Brussel. Daarbij kwam 68% uit faculteiten exacte wetenschappen (wetenschappen, ingenieurs), 13% uit de
biomedische wetenschappen (geneeskunde, farmacie) en 19% uit de
humane wetenschappen (geschiedenis, letteren, pedagogie, psychologie, wijsbegeerte). De gemiddelde leeftijd van de respondenten was
46,9 jaar. De zelfgerapporteerde duur van hun onderzoeksloopbaan
varieerde tussen de 5 en 38 jaar, met een gemiddelde van 21,5 jaar. Zij
waren allen voltijds tewerkgesteld.
De hoge en gelijkmatig over de universiteiten en faculteiten verdeelde
deelname aan het vragenlijstonderzoek garandeert de betrouwbaarheid
en representativiteit van de resultaten.
De onderstaande tabel schetst het carrièreverloop van de respondenten.

FWOgraden

ZAPgraden

vóór 1.10.2000
onderzoeksleider
57%
onderzoeksdirecteur
43%
deeltijds docent
10%
deeltijds hoofddocent
29%
hoogleraar
24%

op 1.10.2000
-

op 15.10.2002
-

-

-

docent
28%
hoofddocent
41%
hoogleraar
31%

docent
22%
hoofddocent
34%
hoogleraar
44%

Vóór de rangschikking hadden 57% van de respondenten de graad van
onderzoeksleider en 43% die van onderzoeksdirecteur. De faculteiten
exacte wetenschappen telden meer onderzoeksdirecteurs dan de biomedische en de humane wetenschappen (respectievelijk 54% tegenover
11% en 25%). 63% van de respondenten was vóór de rangschikking al
deeltijds ZAP-lid. Aan de KU Leuven was dit meer het geval dan aan de
andere universiteiten (92% tegenover 35%-50%). In het algemeen waren meer onderzoeksdirecteurs dan onderzoeksleiders al deeltijds ZAPlid (72% tegenover 55%).
119

Het Rekenhof motiveerde na twee weken personen die nog niet hadden
gereageerd telefonisch nog eens extra. Van de 22 niet-respondenten verbleven er vier in het buitenland, konden er negen niet telefonisch worden
bereikt, had er een geen tijd en vermeldden er twee de garantie op anonimiteit als reden voor niet-deelname. De overigen gaven de intentie weer
de vragenlijst alsnog in te vullen en op te sturen, maar deden dat niet.
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De variatie in benoemingsgraden op 1 oktober 2000 vloeit vooral voort
uit de vroegere functie bij het FWO of de vroegere ZAP-graad, wat in de
lijn ligt van de VLIR-afspraken. De universitaire instelling of het soort
faculteit speelden daarbij geen rol(120).
Sinds 1 oktober 2000 is 26% van de docenten bevorderd tot hoofddocent (toestand op 15 oktober 2002). 34% van de hoofddocenten was
hoogleraar of gewoon hoogleraar geworden. De bevorderingsmate varieerde naargelang de universiteit. Zo bevorderde de KU Leuven 52% van
de onderzoekers, tegenover de VU Brussel 24%, de Universiteit Gent
13% en de Universiteit Antwerpen 5%. Wie vóór 1 oktober 2000 al ZAPlid was, kreeg meer promotie dan wie dat nog niet was (43% tegenover
11%). Ook de vroegere FWO-graad bleek relevant: 37% van de vroegere onderzoeksleiders kreeg een bevordering, tegenover 20% van de
onderzoeksdirecteurs.
5.3

Tevredenheid met het statuut

Zeven op tien respondenten is tevreden tot zeer tevreden met hun huidig statuut; één op zes is tevreden noch ontevreden en één op zeven
noemt zich ontevreden. Er is geen verband tussen de tevredenheid en
de universitaire instelling of de faculteit.
51% stelde dat de arbeidstevredenheid na de rangschikking gelijk is
gebleven. Bij 28% van de onderzoekers nam de tevredenheid toe, bij
21% nam zij af. Ook deze evolutie was onafhankelijk van de universitaire instelling of het soort faculteit. De meest aangehaalde redenen voor
de tevredenheid waren: het zich een meer volwaardig academicus voelen - waarmee volgens de opmerkingen van de respondenten bedoeld
wordt dat de betrokkenen meer erkenning krijgen, meer betrokken zijn
bij de faculteit, beter geïntegreerd zijn en een beter statuut hebben (21% van de respondenten) en verhoogde bevorderingskansen (7%).
De redenen voor ontevredenheid betroffen taakverschuivingen (21%),
zoals een toename van administratieve taken, de werkdruk en de onderwijslast ten koste van het onderzoekswerk.
Alhoewel tevredenheidsmetingen zich technisch niet op intervalniveau
situeren, was een indicatieve schatting mogelijk van de tevredenheid
vóór de rangschikking als ZAP-lid (121). Bij een voormeting vóór de rangschikking zou volgens een dergelijke schatting al een meerderheid van
63% tevreden tot zeer tevreden zijn geweest. 29% zou zich tevreden
noch ontevreden hebben gevoeld en slechts 9% zou ontevreden zijn
geweest.
120

121

Het relatieve gewicht lag voor een derde bij de vroegere FWO- en voor
twee derden bij de vroegere ZAP-graad.
Iemand die aangaf nu tevreden te zijn (bv. score 2) en stelde dat de tevredenheid licht was toegenomen, zal vroeger iets minder tevreden, maar
toch nog positief geweest zijn (score 1). Scoorde iemand nu -1 die vond
dat zijn tevredenheid licht was afgenomen, dan mag worden aangenomen
dat die persoon vroeger 0 zou hebben gescoord. Uiteraard moet bij deze
benadering nog sterker voorbehoud gemaakt worden dan bij een louter actuele beoordeling van de tevredenheid.
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De respondenten gaven een schatting van het gemiddeld aantal uren
per week dat zij aan specifieke professionele activiteiten besteedden en
beoordeelden de evolutie sinds de rangschikking. De onderstaande tabel geeft de resultaten daarvan weer.
Activiteiten

Beoordeling(122)

19992000

20012002

Evolutie

Med.

Gem.

- colleges en seminaries

4,5

6,0

1,4

0

0,3

- begeleiding van scripties, eindverhandelingen en doctoraatsproefschriften

6,1

6,9

0,8

0

0,2

- Eigen onderzoek en begeleiding
medewerkers

27,1

23,9

- 3,1

0

-0,6

- Fondsenwerving

3,7

4,4

0,7

0

-0,1

Wetenschappelijke dienstverlening

2,7

3,3

0,6

0

0,1

Vertegenwoordiging in facultaire en universitaire raden en
organen

1,8

2,9

1,2

0

-0,1

Externe professionele activiteiten

0,6

0,7

0,1

0

0,1

- Administratieve taken

0,5

0,7

0,3

-1

-1,3

- Diverse andere

0,8

1,2

0,4

0

-0,4

Onderwijs

Onderzoek

Andere*

*

Deze categorie omvat de opmerkingen van enkele respondenten. Bij administratieve
taken gaat het om 15 en bij diverse andere om 25 personen.

Vóór de rangschikking besteedden de respondenten gemiddeld 48 uur
per week aan hun professionele activiteiten, na de rangschikking 50.
De rangschikking heeft de reële tijdsbesteding in het algemeen weinig
veranderd. De appreciaties van de wijzigingen waren dan ook gematigd.
De respondenten besteden nu gemiddeld een tweetal uur meer aan onderwijstaken en een drietal uur minder aan eigenlijk onderzoek. Ook de
eisen in verband met vertegenwoordiging in diverse raden en organen
en administratieve taken verhoogden. De respondenten beoordeelden
vooral de verschuiving van onderzoek naar onderwijs en naar administratieve taken negatief (22% van de respondenten) omdat de werkdruk
erdoor toeneemt en het wetenschappelijk onderzoek vermindert.
De respondenten evalueerden ook de evolutie van een reeks eerder
subjectieve arbeidsvoorwaarden op een 7-puntenschaal van - 3 (sterk
verslechterd) over 0 (gelijk gebleven) tot + 3 (sterk verbeterd).
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Appreciatie van de evolutie op een schaal van -3 tot +3 (mediaan, gemiddelde).
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48
% respondenten in
de categorieën

Evaluatie
(- 3 tot + 3)

-

=

+

Med.

Gem.

Mogelijkheden tot deelname aan congressen en studiereizen

24%

73%

3%

0

- 0,3

Mogelijkheid reis-, studie-, of onderzoeksbeurzen te verwerven

11%

78%

10%

0

- 0,1

Evaluatiesysteem van de prestaties

43%

35%

22%

0

- 0,3

Beschikbaarheid van werkingsmiddelen
(budget, personeel, materiaal, …)

9%

70%

21%

0

0,1

Salaris

9%

51%

40%

0

0,4

Academische vrijheid/onafhankelijkheid

24%

60%

16%

0

- 0,1

Dagelijkse omgang met collega’s

5%

77%

18%

0

0,2

Professionele erkenning door collega’s

8%

59%

33%

0

0,3

Professionele erkenning door externen

7%

57%

36%

0

0,5

2%

57%

41%

0

0,6

0%

-1

- 0,8

Maatschappelijk aanzien
Extralegale voordelen

50%

50%

Promotiemogelijkheden

14%

34%

52%

1

0,6

Mogelijkheid een bijberoep uit te oefenen

4%

78%

18%

0

0,2

De rangschikking blijkt weinig eenduidige verbeteringen of verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te hebben meegebracht. Weer wijst de grote variatie in de beoordelingen op de beperkte informatiewaarde van de gemiddelden. De extralegale voordelen ziet
niemand toenemen. De sterkste toename betreft de promotiemogelijkheden. Vrij positieve veranderingen zien de respondenten ook in het
salaris, de beschikbaarheid van werkingsmiddelen, de professionele
erkenning door collega’s en externen, het maatschappelijk aanzien, de
dagelijkse omgang met collega’s en de mogelijkheid om een bijberoep
uit te oefenen. De evoluties op het vlak van de evaluatie van de prestaties, de mogelijkheden om congressen bij te wonen of studiereizen te
ondernemen en de academische vrijheid en onafhankelijkheid worden
eerder als negatief beoordeeld.
Middels multipele regressieanalyses ging het Rekenhof na welke factoren de tevredenheid en de evolutie ervan significant beïnvloedden als
alle onderzochte variabelen samen worden bekeken. Het concludeerde
dat de huidige tevredenheid met het ZAP-statuut voor 45% verklaard
wordt door, in dalende volgorde van impact, de volgende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden:
•

de academische vrijheid en onafhankelijkheid

•

de promotiemogelijkheden

•

het evaluatiesysteem van de prestaties van het ZAP-lid

•

de tijd die de onderzoeker aan onderzoek kan besteden

•

het huidige totaal aantal werkuren (hoe meer uren, hoe minder tevreden).

Overname FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten - Rekenhof, februari 2005

49

Stuk 37-B (2004-2005) – Nr. 1

De universiteit, de faculteit, de ZAP-graad, de effectieve tijdsbesteding
aan diverse professionele activiteiten en de beoordeling daarvan, blijken
geen systematische invloed op de tevredenheid uit te oefenen (123).
Factoren die bijdroegen tot een evolutie in de tevredenheid met het
ZAP-statuut en die 60% van deze evolutie verklaren zijn, in dalende
volgorde van belangrijkheid:
•

de academische vrijheid en onafhankelijkheid

•

de promotiemogelijkheden

•

het evaluatiesysteem van de prestaties van het ZAP-lid

•

de mogelijkheid om deel te nemen aan congressen en studiedagen

•

de professionele erkenning door externen.

Ook hier bleken de universiteit, de faculteit, de ZAP-graad en de effectieve tijdsbesteding aan diverse professionele activiteiten de evolutie in
de tevredenheid niet systematisch te hebben beïnvloed.
5.4

Conclusies

Het antwoord op de vraag of de vroegere FWO-onderzoekers nu meer
tevreden zijn dan vóór hun rangschikking, vergt enig voorbehoud. Een
voormeting van de tevredenheid van de betrokken onderzoekers vond
immers niet plaats.
De globale tevredenheid van de onderzoekers is hoog: 70% is tevreden
tot zeer tevreden met het statuut. Anderzijds noemt 13% zich ontevreden. Bij 51% van de onderzoekers evolueerde de tevredenheid niet. Bij
28% nam de tevredenheid toe, bij 21% daalde zij.
De rangschikking van de vaste FWO-onderzoekers door de Vlaamse
universiteiten bracht dus geen systematische wijzigingen mee op het
vlak van de globale tevredenheid met het statuut, noch in positieve,
noch in negatieve zin. De afwezigheid van systematische evoluties in de
tevredenheid ligt in de lijn van de vaststelling dat er voor de onderzoekers niet veel veranderde in de dagelijkse realiteit: er zijn slechts kleine
verschuivingen in de tijdsbesteding, waarbij iets meer tijd ging naar onderwijs, vertegenwoordiging in raden en organen en administratie en iets
minder naar eigenlijk onderzoek. Ook de arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden kenden weinig systematische veranderingen, met uitzondering van de licht gestegen promotiemogelijkheden en de licht afgenomen extralegale voordelen.

123

Wanneer hier sprake is van beïnvloeding of verklaring mag dit niet meteen
opgevat worden als een causale relatie. In de eerste plaats wordt hier samenhang aangetoond. Wellicht is er een wederzijdse causale relatie, dus
ook een beïnvloeding van de globale tevredenheid op de evaluatie van de
subjectieve arbeidsvoorwaarden.
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Algemene conclusie

Een groot aantal onrechtmatige inschalingen van gerangschikte onderzoekers was te wijten aan verwarrende verschillen met andere inschalingsregelingen en de interpretatievrijheid die de instellingen zich vanuit
hun recent verkregen autonomie in dit geval ten onrechte hebben aangemeten. Dat de personeelsleden het recht hadden de aangeboden
overnamevoorwaarden al dan niet te accepteren, bemoeilijkt het aanpassen van de salarisvaststellingen.
Het statutaire kader van de gerangschikte onderzoekers is alleszins onsamenhangend en vanuit wetgevingstechnisch oogpunt voor kritiek vatbaar. Ook het retroactief wijzigen van de rangschikkingsmodaliteiten
door bepalingen van het tertiair onderwijsdecreet heeft voor dit kader
nefaste gevolgen gehad.
Een aantal onderzoekers heeft gebruik gemaakt van de keuze die ze
kregen de voorgelegde rangschikkingsvoorstellen te weigeren, zodat het
parallelle kader - weliswaar ingekrompen - is blijven bestaan. Overigens
werden andere parallelle kaders ongemoeid gelaten.
De maatregel leverde het FWO niet de verhoopte financiële ruimte ten
behoeve van jonge onderzoekers en de financiering van onderzoeksprojecten. Die ruimte kwam er maar na een subsidieverhoging. Het aantal
jonge FWO-onderzoekers aan de universiteiten nam weliswaar toe,
maar de kansen van onderzoekers aan de universiteiten om assistent te
worden, zijn teruggevallen.
Ten slotte toont het tevredenheidsonderzoek van het Rekenhof niet aan
dat er een systematische wijziging is van de tevredenheid of ontevredenheid bij de gerangschikte onderzoekers.
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Aanbevelingen

•

De overheid moet bij de beleidsvoorbereiding haar beweegredenen voor een maatregel duidelijk stellen, de kosten ervan volledig
becijferen en de implicaties inschatten. Voor operaties als de onderzochte rangschikking, met gevolgen voor de statutaire en pecuniaire situatie van personeelsleden, is het noodzakelijk de decretale bepalingen vóór de inwerkingtreding definitief, zorgvuldig
en ondubbelzinnig vast te leggen.

•

Als het de bedoeling is parallelle onderzoekskaders op te heffen,
dan is een grondige en algemene studie van het fenomeen aangewezen, rekening houdend met het bestaan van bijzondere onderzoeksfondsen als financieringskanaal voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol van de onderzoeksraden in
de uitstippeling van het beleid dienaangaande.

•

Het is aangewezen de bestaande inschalingsonregelmatigheden
decretaal te regulariseren. Dit kan door artikel 181bis van het
universiteitendecreet bijvoorbeeld als een minimale garantie voor
het betrokken personeel te beschouwen. In deze visie is het
aangewezen de erin vervatte regeling aan te vullen met de mogelijkheid op grond van de verworven beroepservaring, doorlopen beroepscarrière en verworven kwalificaties in te schalen. Dit
zou instellingsgebonden benaderingen mogelijk maken.

•

Als de decreetgever de toekenning van de hogere salarisschalen
in de graden van docent en hoofddocent bij indienstnemingen
aanvaardbaar acht, dient hij artikel 96 van het universiteitendecreet aan te passen, dat een dergelijke toekenning voorbehoudt
voor bevorderingen en doet afhangen van een evaluatie.
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Reactie van de ministers

De Vlaamse Minister van Onderwijs en de Vlaamse Minister van Wetenschap hebben op 15 december 2004 op de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof geantwoord (zie bijlage).
Zij wezen er in eerste instantie op dat de retroactieve wijziging van de
decretale voorschriften bij de universiteiten grote onduidelijkheid heeft
veroorzaakt, vooral bij de inschaling van de FWO-onderzoekers met een
forfaitair bezoldigde, deeltijdse onderwijsopdracht. De ministers zouden
de administratie opdracht hebben gegeven samen met de regeringscommissarissen en de universiteiten na te gaan welke regelgevende
maatregelen nodig zijn om de inschalingsdossiers te regulariseren. Om
verdere discussies over de toekenning van hogere salarisschalen te
vermijden, zou artikel 96 van het universiteitendecreet worden aangepast. Voor de ontwikkeling van regelgeving verwezen de ministers
voorts naar de reguleringsimpactanalyse die de kenniscel Wetsmatiging
in het kader van het reguleringsmanagement heeft ontwikkeld. Die analyse moet vanaf 1 januari 2005 bij het merendeel van de Vlaamse regelgeving worden gevoegd.
De ministers gingen in tweede instantie in op de drie oorspronkelijk
vooropgestelde overwegingen voor de invoering van de maatregel:
•

De rangschikking heeft de druk op de financiële middelen van het
FWO weggenomen en de steun aan jonge onderzoekers en onderzoeksprojecten gevrijwaard. De overheveling van de vaste FWOonderzoekers naar de ZAP-formatie heeft weliswaar vooral de universiteiten extra financiële ruimte opgeleverd, die zij gebruiken om
het kader van onderzoeksraadmandaten (de zogenaamde onderzoeksprofessoren) uit te breiden. Deze mandaten zijn van groot belang voor de doorstroming van postdocs naar de ZAP-kaders. Dit
biedt postdocs uitzicht – zij het voorlopig op beperkte schaal – op
een meer aantrekkelijke onderzoekscarrière. Wat de verdeling van
de ambten binnen het AAP betreft, stellen de ministers dat de huidige cijfers een correcter beeld geven van het aantal assistenten dat
effectief aan wetenschappelijk onderzoek doet en doctoreert. De terugval is immers grotendeels te verklaren uit de opheffing van de
maximumnorm voor het aantal praktijkassistenten en de toename
van het aantal doctor-assistenten. Het aantal onderzoekers (doctorandi, tijdelijke wetenschappelijke medewerkers én postdoctorale
onderzoekers) is volgens de ministers nooit zo groot geweest. Wel is
er een beperkte verschuiving van assistenten naar bursalen.

•

Over de wegwerking van parallelle kaders, maakten de ministers de
volgende bedenkingen:
−

Doel van de decretale voorschriften was de vastlegging van een
wettelijk kader voor de rechtspositie van de gerangschikte onderzoekers. Dat kader moest aantrekkelijk genoeg zijn om zoveel
mogelijk vaste onderzoekers te doen overstappen.
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−

De evaluatie die de commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschappelijk Onderzoek besprak, is niet in de decretale bepaling
of de bijhorende memorie van toelichting opgenomen. Een specifieke evaluatie was dus geen verplichting. De reactie van het departement Onderwijs sloeg op de (vijfjaarlijkse) evaluatie door
het FWO zelf.

−

Het was niet de bedoeling twee ZAP-categorieën te creëren. Artikel 181bis van het universiteitendecreet stelt dat het om een
rangschikking in één van de ZAP-graden gaat. Er is maar één
ZAP-formatie. Alle leden van het ZAP worden betaald met de
middelen van afdeling I van de begroting (werkingsuitkering).
Daartoe kunnen de universiteiten een deel van hun BOF-budget
naar die afdeling overschrijven. De verdere doorstroming van de
gerangschikte FWO-onderzoekers met een onderzoeksmandaat
naar een gewone academische opdracht en de snelheid daarvan, behoren tot het interne personeelsbeleid van de universiteit.

Volgens het Rekenhof negeren de ministers met dit antwoord dat
binnen het ZAP de facto twee groepen zijn gecreëerd. Sommige gerangschikte onderzoekers kregen in strijd met het universiteitendecreet immers geen onderwijsopdracht toegewezen. Ook de decretale
regels voor een opdrachtwijziging kunnen bij onderzoeksprofessoren
niet zonder meer worden toegepast. Als het onderscheid tussen de
twee personeelsgroepen behouden blijft, rijst de vraag of het niet
aangewezen is bijzondere bepalingen in het universiteitendecreet op
te nemen.
Volgens de ministers definieert artikel 12, §7, van het structuurdecreet van 4 april 2003, academisch onderwijs als de academisch gerichte bacheloropleidingen, de masteropleidingen en de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Deze definitie strookt met die in
artikel 65 van het universiteitendecreet. De ministers geven wel toe
dat de wijze waarop het BOF-besluit de beperking van de onderwijsopdracht definieert niet meer strookt met de definitie uit het structuurdecreet. Het Rekenhof vindt die verwijzing niet relevant omdat
hiermee het probleem van de naleving van de regels voor de onderwijsopdracht niet wordt opgelost. Dat vereist overigens ook een geschikte registratie en rapportering. De ministers erkenden dat de
personeelsdossiers mogelijks onvoldoende informatie bevatten om
te kunnen nagaan of aan de beperking van de academische onderwijsopdracht is voldaan, maar gingen niet in op de suggestie van het
Rekenhof een meer uniforme registratie- en rapporteringswijze van
kerngegevens in te voeren. Het is volgens hen niet de bedoeling de
universiteiten nieuwe administratieve lasten op te leggen door ze te
verplichten de opdracht van elk lid van het academisch personeel in
detail op het centrale niveau te bepalen.
Op de aanbeveling van het Rekenhof het fenomeen van de parallelle
onderzoekskaders grondig te bestuderen, antwoordden de ministers
dat de andere parallelle kaders tijdelijke mandaten inhouden die
vanuit personeelsoogpunt geen structurele groep vormen, in tegenstelling tot de vaste FWO-onderzoekers. De steun aan onderzoeks-
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mandaten langs FWO, IWT, VIB en IMEC is bovendien een pijler in
de ondersteuning van de onderzoekers in Vlaanderen. Een eventuele wegwerking van deze parallelle kaders –wat volgens de ministers
momenteel geen beleidsoptie is- mag niet leiden tot een aantasting
van het Vlaamse onderzoekspotentieel of een verarming van de
noodzakelijke pluriformiteit in de onderzoeksfinancieringsmechanismen. Het systeem vormt een goede mix van interuniversitaire en
intra-universitaire competitie. Het Rekenhof vindt dat volgende elementen in de discussie moeten worden betrokken: het groeiende
verschil in rechtspositie tussen de kaders, de inspraak van de onthaalinstellingen in de affectatieplaats van dit personeel, de toename
van de reële overheadkosten waar verschillende kaders bijdragen in
het wetenschappelijk onderzoek en, in het algemeen, de versnippering van de middelen. De ministers beloofden wel samen met de bevoegde overheden de mogelijke strijdigheid van de parallelle kaders
met de wet op de uitzendarbeid te zullen onderzoeken.
•

Uit het tevredenheidsonderzoek concludeerden de ministers dat een
grote meerderheid van de gerangschikte FWO-onderzoekers tevreden is met het huidige statuut, dat, zoals elk statuut, voor- en nadelen heeft. De gerangschikte onderzoekers voelen zich nu meer volwaardig academicus, wat de memorie van toelichting als doelstelling
had vooropgesteld.
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Antwoord van de Vlaamse Minister van
Onderwijs en de Vlaamse Minister van Wetenschap

15 december 2004
Betreft: De rangschikking van de vaste onderzoekers van het FWOVlaanderen in het ZAP van de Vlaamse universiteiten
Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Hierbij bezorgen wij u ons antwoord op het bovenvermelde onderzoeksverslag met betrekking tot de rangschikking van vaste FWOonderzoekers in het ZAP van de Vlaamse universiteiten.
Het Rekenhof heeft in een goed onderbouwd rapport zijn bevindingen
neergelegd van een onderzoek naar de wijze waarop de universiteiten
de FWO-onderzoekers in vast dienstverband hebben gerangschikt in
een graad van het Zelfstandig Academisch Personeel en van de wijze
waarop de universiteiten die personeelsleden hebben ingeschaald.
Daarnaast wijdt het Rekenhof enkele beschouwingen aan de gevolgen
van de overheveling van die FWO-onderzoekers op de ontwikkeling van
het Vlaamse onderzoekspotentieel. Het is positief dat het Rekenhof de
betrokken universiteiten en departementen de kans heeft gegeven een
eerste versie van het rapport van commentaar te voorzien en hierop
vervolgens in het voorliggende rapport heeft gereageerd.
Het Hof onderzoekt in zijn onderzoeksverslag enerzijds de rechtmatigheid van de rangschikkingsoperatie en anderzijds de realisatie van de
drie grote doelsteIlingen van de rangschikking. Dit antwoord hanteert
dezelfde indeling. Op het einde van deze brief gaan wij wat dieper in op
de conclusies en vier aanbevelingen die het Rekenhof achteraan zijn
rapport formuleert.
1.

Rechtmatigheid

Het Rekenhof concludeert dat in 72 van de 172 dossiers de rangschikking maar vooral de vaststelling van het salaris niet strikt volgens de
letter van het decreet is verlopen. Van die conclusie kunnen wij op dit
moment alleen maar nota nemen. De administratie beheert geen individuele personeelsdossiers van personeelsleden van de universiteiten.
Het is inderdaad zo dat de oorspronkelijke decretale voorschriften die de
rangschikking en de inschaling van de vaste FWO-onderzoekers in de
ZAP-formatie moesten regelen, later en in feite retroactief werden verfijnd en bijgesteld. Doel van die laatste verfijning was dat er moest voor
gezorgd worden dat in geen enkel geval het salaris van de gerangschikte FWO-onderzoekers lager zou zijn dan het salaris dat hij of zij voor de
rangschikking genoot.
Het is volgens ons in overeenstemming met het doel van de rangschikking dat het verhoogde salaris (dus eerst de twee- of driejaarlijkse verhoging op 1 oktober) als berekeningsbasis wordt genomen voor de toepassing van het in artikel 181bis van het universiteitendecreet opgelegde principe van het onmiddellijk hogere salaris.
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Wat de directe inschaling in de tweede salarisschaal van docent en
hoofddocent betreft, sluiten wij ons aan bij het reeds eerder verwoorde
standpunt van de vorige minister van onderwijs en vorming dat artikel 96
van het universiteitendecreet een directe inschaling niet uitsluit. Om verdere discussies hierover uit te sluiten, lijkt het onvermijdelijk hierover
een verduidelijking aan artikel 96 toe te voegen.
Er heerste bij de universiteiten blijkbaar grote onduidelijkheid over de
interpretatie van de voorschriften die de inschaling regelen van de FWOonderzoekers met een forfaitair bezoldigde deeltijdse onderwijsopdracht.
De oorspronkelijke bepalingen van artikel 97 werden inderdaad heringevoerd. De reden daarvoor was dat de overhevelingsoperatie met één
jaar was uitgesteld. Dit betekent dat in het academiejaar 1999-2000 de
oorspronkelijke (heringevoerde) bepalingen van artikel 97 van toepassing waren. De rangschikking en de inschaling van FWO-onderzoekers
met een forfaitair bezoldigde onderwijsopdracht hielden echter tegelijk
de omzetting in van een forfaitair bezoldigde onderwijsopdracht in een
(procentuele) onderwijsopdracht. In deze situaties zijn de bepalingen
van de derde alinea van artikel 76 van toepassing.
Wij zijn het eens met de bemerking van het Hof dat bij de rangschikkingsoperatie een instellingsgebonden benadering moet mogelijk zijn.
Het basisprincipe bij de inschaling dat vervat zit in artikel 181bis van het
universiteitendecreet is het onmiddellijk hogere salaris, met daarbij de
bijzonderheid dat het netto jaarsalaris dat op die manier bekomen wordt
niet lager mag liggen dan het netto jaarsalaris dat de onderzoeker vóór
de rangschikking verdiende. Op die manier wordt een minimale inschaling bekomen, die niet mag verhinderen dat de vaste FWO-onderzoeker
door de toepassing van de principes in de artikelen 76, derde lid en 97
van het universiteitendecreet in een hoger salaris kan ingeschaald worden.
2.

Doelstellingen

2.1

Verlichten van de financiële druk op het FWO

Het behoud van de vaste onderzoekers binnen het FWO-kader zou
steeds meer beslag leggen op de financiële middelen van het FWO
waardoor op termijn de mogelijkheden voor het ondersteunen van jonge
onderzoekers en onderzoeksprojecten in het gedrang komen. Door de
rangschikkingsoperatie is deze druk op de middelen van het FWO weggevallen en is de steun aan jonge onderzoekers en onderzoeksprojecten gevrijwaard.
De conclusie van het Rekenhof dat de kansen van jonge onderzoekers
om assistent aan een Vlaamse universiteit te worden, teruggevallen zijn,
moet genuanceerd worden. Het Hof wijst zelf op de opheffing van de
maximumnorm voor het aantal praktijkassistenten en de toename van
het aantal doctor-assistenten om de terugval grotendeels te verklaren.
De huidige cijfers geven een correcter beeld van het aantal assistenten
dat effectief aan wetenschappelijk onderzoek doet of doctoreert en kan
moeilijk vergeleken worden met de enigszins vertekende cijfers van een
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aantal jaren geleden. Het aantal onderzoekers zowel doctorandi, tijdelijk
wetenschappelijke medewerkers en postdoctorale onderzoekers aan de
Vlaamse universiteiten is nog nooit zo groot geweest. Er is wel een beperkte verschuiving van assistenten naar bursalen.
2.2

Wegwerken parallel kader

De decreetgever had geen andere optie dan de overheveling op vrijwillige basis te organiseren. De overheid noch de universiteiten konden de
FWO-onderzoekers verplichten over te stappen naar de ZAP-formatie.
Het doel van de decretale voorschriften was een wettelijk kader te
scheppen voor de rechtspositie van de overgehevelde FWOonderzoekers. Dat kader moest voldoende aantrekkelijk zijn opdat zo
veel mogelijk FWO-onderzoekers zouden overstappen.
Het element van een evaluatie voorafgaand aan de overheveling is even
aangeraakt in de bespreking van het onderwijsdecreet X in de commissie voor onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek. De evaluatie waarvan sprake in de reactie van het departement Onderwijs sloeg
op de (vijfjaarlijkse) evaluatie van de vaste FWO-onderzoekers door de
wetenschappelijke commissies van het FWO. Een evaluatie vóór de
overheveling is echter noch in de decreetstekst, noch in de bijhorende
memorie van toelichting opgenomen zodat dit in dit kader geen verplichting was.
Wij zijn het niet eens met het standpunt van het Hof dat door de rangschikking de facto twee categorieën gecreëerd zijn en dat de rangschikking de bestaande situatie geconsolideerd heeft. Naar aanleiding van de
rangschikking is er binnen het ZAP-kader de mogelijkheid van tijdelijke
onderzoeksmandaten gecreëerd. Het was geenszins de bedoeling om
twee ZAP-categorieën te creëren. Artikel 181bis is duidelijk: het gaat om
de rangschikking in één van de graden van het zelfstandig academisch
personeel. Er is maar één ZAP-formatie. Die ZAP-formatie bevat een
aantal personeelsleden met een beperkte academische onderwijsopdracht zodat ze het grootste gedeelte van hun tijd kunnen besteden aan
hun onderzoeksopdracht. Alle leden van het zelfstandig academisch
personeel worden betaald met de middelen van afdeling I van de begroting. Daartoe kunnen de universiteiten een deel van het BOF-budget
overschrijven naar de Afdeling I Werking(suitkering). Door het feit dat de
meeste gerangschikte FWO-onderzoekers een onderzoeksmandaat
hebben lijkt het in eerste instantie inderdaad alsof er niets veranderd is.
De verdere doorstroming naar een gewone academische opdracht en de
snelheid waarmee dit gebeurt, behoort tot het interne personeelsbeleid
van de universiteit.
Artikel 12, §7 van het structuurdecreet van 4 april 2003 geeft een definitie van 'academisch onderwijs'. Onder academisch onderwijs wordt verstaan de academisch gerichte bachelorsopleidingen, de mastersopleidingen en de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Deze definitie
strookt met de definitie van onderwijsopdracht in artikel 65 van het universiteitendecreet. Het is wel zo dat de wijze waarop het BOF-besluit de
beperking van de onderwijsopdracht definieert, niet meer strookt met de
definitie van academisch onderwijs in het structuurdecreet.
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Het kan zijn dat de personeelsdossiers onvoldoende informatie en documenten bevatten om na te gaan of er aan de voorgeschreven beperking van de academische onderwijsopdracht is voldaan. Het is natuurlijk
vaak zo dat de opdracht van de leden van het academisch personeel
ingevuld wordt met concrete onderwijstaken op het niveau van de faculteit, het departement of vakgroep. Het is zeker niet onze bedoeling om
nieuwe administratieve lasten aan de universiteiten op te leggen door
voor te schrijven dat de opdracht van elk lid van het academisch personeel in detail moet bepaald worden op het centrale niveau.
Vanuit de overweging bij de rangschikking op die manier een parallel
kader van vaste onderzoekers buiten de universiteit op te heffen, stelt
het Hof dat ook de andere nog bestaande 'parallelle kaders' moeten
weggewerkt worden. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het in
deze andere gevallen om tijdelijke mandaten gaat zodat er vanuit het
oogpunt van het personeel geen sprake is van een structurele groep,
wat een wezenlijk verschil is met de vaste FWO-onderzoekers. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat de ondersteuning van onderzoeksmandaten via FWO, IWT, VIB en IMEC een belangrijke pijler
vormt in de ondersteuning van de onderzoekers in Vlaanderen.
Bij een eventuele wegwerking van dergelijke 'parallelle kaders' - wat
momenteel geen beleidsoptie is - moet er nauwlettend over gewaakt
worden dat een dergelijke operatie niet leidt tot een aantasting van het
Vlaamse onderzoekspotentieel en dat in de noodzakelijke pluriformiteit
in de financieringsmechanismen voor onderzoek is voorzien. Voor jonge
onderzoekers zijn er op dit moment vier belangrijke financieringskanalen: IWT-specialisatiebeurzen, FWObeurzen (aspiranten), AAP en universiteitsdoctoraatsbeurzen. Dat systeem vormt een goede mix van interuniversitaire en intrauniversitaire competitie. Daarnaast zijn er nog
aanstellingen als tijdelijk wetenschappelijk medewerker voor de uitvoering van allerlei onderzoeksprojecten.
Wij nemen de opmerking over een mogelijk probleem met de wet op de
uitzendarbeid ter harte. Alvorens ons hierover uit te spreken moet deze
materie samen met de bevoegde overheden grondiger bekeken worden.
2.3

Tevredenheid onderzoekers

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de
gerangschikte FWO-onderzoekers tevreden zijn met hun huidige statuut.
De rangschikking heeft er effectief voor gezorgd dat zij zich een meer
volwaardig academicus voelen, wat als doelstelling in de memorie van
toelichting vooropgezet was. Elk statuut heeft evenwel zijn voor- en nadelen en dat is voor het ZAP niet anders zoals eveneens uit de reacties
van de onderzoekers blijkt. Doordat een aantal overgehevelde vaste
FWO-onderzoekers na de rangschikking een onderzoeksmandaat gekregen hebben, heeft de rangschikkingsoperatie inderdaad geen spectaculaire veranderingen teweeggebracht in hun dagelijkse werksituatie.
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Conclusies en aanbevelingen

Wij kunnen ons grotendeels vinden in de algemene conclusies van het
Rekenhof. Ten aanzien van de vierde conclusie willen wij nogmaals herhalen dat door de rangschikkingsoperatie de druk op het FWO wel degelijk afgenomen is en daardoor de financiële ruimte voor jonge onderzoekers en onderzoeksprojecten gevrijwaard is terwijl bij het oordeel over
het aantal assistenten nuanceringen noodzakelijk zijn.
De overheveling van de vaste FWO-onderzoekers naar de ZAP-formatie
heeft wel extra financiële ruimte gecreëerd, niet direct voor het FWO
maar wel voor de universiteiten. De universiteiten gebruiken deze vrijgekomen middelen om het kader van onderzoeksraadmandaten (de zogenaamde onderzoeksprofessoren) uit te breiden boven het aantal van de
vaste FWO-onderzoekers. Deze onderzoeksraadmandaten zijn van
groot belang voor de doorstroming van postdocs naar de ZAPkaders.
Op die manier krijgen postdocs uitzicht - zij het voorlopig nog maar op
beperkte schaal - op een meer aantrekkelijke onderzoekscarrière.
De Vlaamse overheid besteedt reeds enige jaren extra aandacht aan
een kwaliteitsvolle regelgeving. In het kader van het reguleringsmanagement is er vanuit de kenniscel wetsmatiging een reguleringsimpactanalyse ontwikkeld die vanaf 1 januari 2005 bij het merendeel van de
Vlaamse regelgeving moet gevoegd worden. Deze analyse bevat de
elementen die in de eerste aanbeveling opgenomen zijn.
Hoewel het een uitdrukkelijke doelstelling van de rangschikkingsoperatie
was om hiermee een parallel kader weg te werken, heeft de overheid
nergens aangegeven dat zij alle parallelle kaders wil opheffen. Een dergelijke operatie moet wenselijk en haalbaar zijn en is momenteel niet
aan de orde.
Wij sluiten ons aan bij de derde aanbeveling. Wij hebben de administratie opdracht gegeven om samen met de regeringscommissarissen en de
universiteiten na te gaan welke regelgevende maatregelen er nodig zijn
om de dossiers van de gerangschikte FWO-Ieden in orde te brengen
c.q. te regulariseren.
Hoewel wij het ten gronde niet eens zijn met het standpunt van het Rekenhof over de interpretatie van artikel 96 van het universiteitendecreet
lijkt een aanpassing van dit artikel zoals voorgesteld door de Universiteit
Gent onvermijdelijk om verdere discussies te voorkomen.

Overname FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten - Rekenhof, februari 2005

Stuk 37-B (2004-2005) – Nr. 1

60

Als algemene conclusie zouden wij willen besluiten dat de rangschikking
van de vaste FWO-onderzoekers ondanks een aantal onvolkomenheden
als een succes mag beschouwd worden.
Hoogachtend,
Frank Vandenbroucke
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
Fientje Moerman
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie
en Buitenlandse Handel
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