
Pijn- en probleempunten i.v.m. facultaire beleidslijn AAP’ers 
 

 

De facultaire beleidslijn inzake de aanstelling van AAP’ers
1
 leidt, zoals elke nieuwe 

regelgeving, tot overgangsperikelen.  Niettemin lijken enkele neveneffecten ook op 

langere termijn te blijven bestaan.  Bovendien signaleerde toenmalig vice-rector Vervenne 

reeds een aantal van deze knelpunten in zijn beleidsnota over de opdracht en de taken van 

het AAP/BAP.
2
   

 

 

1. Fiscaal- / sociaalrechtelijke nadelen 

 

Omdat de vergoeding van een doctoraatsbursaal geen loon, maar een beurs is, heeft dit 

aanzienlijke gevolgen voor enkele fiscaal- of sociaalrechtelijke voordelen.  Zo kan een 

doctoraatsbursaal bij gebrek aan belastbaar loon geen belastingvoordeel genieten 

wegens pensioensparen, langetermijnsparen, woningaftrek,… 

 

Ook op sociaalrechtelijk vlak valt het bursaalstatuut nadelig uit, aangezien een aantal 

uitkeringen (bv. bij zwangerschap en ziekte) berekend wordt op basis van het salaris.  

Bij gebrek hieraan, grijpt men terug naar een minimumuitkering. 

 

 

2. Discriminatie van of binnen het eigen personeel 

 

Door strikt vast te houden aan bursalen als “instap-onderzoeksmandaten”, ontneemt de 

faculteit aan een persoon die reeds meer dan een jaar in dienst is, de kans om doctorale 

ambities waar te maken.  Voor “instromers” uit andere rechtsfaculteiten geldt deze 

drempel niet.  Aan de andere kant spoort dit beleid K.U.Leuven-alumni op hun beurt 

onrechtstreeks aan om andere academische horizonten op te zoeken. 

 

Een andere vorm van potentiële discriminatie is dat de beurs van een doctoraatsbursaal 

naar keuze van de promotor 90, 95 of 100 % kan bedragen van wat een AAP-lid met 

dezelfde leeftijd en gezinstoestand netto zou verdienen. 

 

Doctoraatsbursalen beschikken ten slotte ook niet over actief of passief kiesrecht bij 

de sociale verkiezingen. 

 

 

3. Brug tussen onderwijs en onderzoek valt weg 

 

De beproefde constructie van het (deels) onderzoeksgebaseerd onderwijs (bv. in 

werkcolleges) dreigt in het gedrang te komen.  Het gros van de onderwijstaken komt 

per hypothese op de schouders van de praktijkassistenten.  Gelet op de beperkte 

inzetbaarheid (10%) voor onderwijs van onderzoekers,
3
 bestaat de kans dat deze enkel 

                                                
1
 BRON: Verslag faculteitsbestuur van 8 mei 2007, 

https://www.law.kuleuven.be/decanaat/verslagen/archief0607/BESTUUR0607-023_20070508.pdf, zie ook 

verslag faculteitsbestuur van 22 mei 2007, 

https://www.law.kuleuven.be/decanaat/verslagen/archief0607/BESTUUR0607-025_20070522.pdf. 
2
 https://www.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/volledige_beleidsnota_AAP_BAP.html. 

3
 Doctoraatsbursalen (FLOF), FWO-aspiranten, of onderzoekers op FWO-projecten. 



gevraagd worden een bijdrage te leveren aan minder inhoudelijk getinte 

onderwijsopdrachten, zoals het coördineren van werkcolleges of seminaries. 

 

In zijn beleidsnota schrijft Vervenne dat het “geenszins de bedoeling is twee geheel 

zelfstandige categorieën van ABAP te onderscheiden: een (marginale) groep die zich 

uitsluitend met onderwijs bezig houdt en een (elitaire) groep die uitsluitend onderzoek 

verricht. Zo’n scheiding houdt het gevaar in dat onderzoek en onderwijs in botsing 

komen met elkaar, ten koste van het onderwijs en met het gevolg dat 

onderwijsassistenten gemarginaliseerd worden. In de vorming van ABAP is kwaliteit 

slechts gegarandeerd als er synergie is tussen de twee hoofdcomponenten van de 

academische activiteit: onderzoek én onderwijs.”
4
 

 

Op de facultaire denkdag van eind 2006 werd unaniem de lof gezongen van deze 

(gelijktijdige) wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek.  Hoewel de faculteit nu 

veel heil ziet in de successieve wisselwerking – namelijk eerst onderzoeken, daarna in 

de praktijk stappen –, valt het op dat de vruchten van deze wisselwerking pas geplukt 

kunnen worden op een moment dat de betrokkene niet meer aan de faculteit werkzaam 

is. 

 

Bovendien brengt het doorknippen van deze band een aantal vaardigheden uit het 

universitaire competentieprofiel voor doctorandi in het gedrang.  Bv. spreken in het 

publiek, de pedagogische vaardigheden, plannen en organiseren, leidinggeven en 

motiveren,…  Dit profiel zou er nochtans moeten toe leiden “dat er tijdens het 

doctoraatstraject naast de academische vaardigheden ook meer aandacht is voor niet-

academische vaardigheden […].  Het zijn net die vaardigheden waar in de huidige 

arbeidsmarkt veel nadruk op gelegd wordt. Een goede beheersing ervan is 

noodzakelijk voor de verdere loopbaan van de doctor zowel binnen als buiten de 

K.U.Leuven.”
5
 

 

 

4. Te veel onderwijstaken? 

 

Zelfs met de geplafonneerde inzetbaarheid voor onderwijs van onderzoekers, lopen zij 

het risico om, als voltijdse personeelsleden, (bijkomend) belast te worden met de op 

het eerste gezicht minieme, maar in werkelijkheid niet te onderschatten taak van 

coördinatie van werkcolleges, seminaries, meesterproeven,….  Ook voor mailverkeer, 

vragen van studenten, etc. ziet het ernaar uit dat zij door hun permanente 

aanwezigheid een eerste aanspreekpunt worden/blijven. 

 

Om hier een beter zicht op te krijgen, stelt de werkgroep voor om een indicatieve 

werklastmeting uit te voeren onder het AAP/BAP, zoals ook gesuggereerd werd in de 

beleidsnota-Vervenne.
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5. Facultaire gremia 

                                                
4
 https://www.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/volledige_beleidsnota_AAP_BAP.html, in het 

hoofdstuk “Structurele regelingen opdracht en taken van AAP en BAP”, onder 1.1. 
5 http://www.kuleuven.be/personeel/competentieprofiel/index.html  
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 https://www.kuleuven.be/personeel/intranet/regelgeving/volledige_beleidsnota_AAP_BAP.html, in het 

hoofdstuk “Structurele regelingen opdracht en taken van AAP en BAP”, onder 2.2. 



 

Door het splitsen van mandaten in voltijdse onderzoeksmandaten en (veelal deeltijdse) 

onderwijsmandaten, dreigt de bereidheid van het AAP/BAP om zich in te schakelen in 

de facultaire gremia achteruit te gaan.  In de eerste plaats denken we aan de eigen 

AAP/BAP-delegatie, maar hetzelfde geldt voor de betrokkenheid bij het Bestuur, de 

POC, allerhande commissies,…  Informele contacten met Nederlandse collega’s leren 

dat deze vrees daar reeds werkelijkheid geworden is. 

 

 

6. Besparing is relatief 

 

Cijfervoorbeeld:
7
 

 

1 oude AAP’er à 1 RE  = 70% onderzoek, 30% onderwijs  

 

vs. 

 

1 bursaal à 0,7 RE   = 90% onderzoek, 10% onderwijs 

+ 

30% PA à 0,3 RE   =                            30% onderwijs 

 

 

Winst    = 20% onderzoek, 10% onderwijs 

 

 

Daarnaast bestaat het risico dat de beschikbare mandaatruimte niet volledig kan 

worden ingevuld, gelet op de stringente beperkingen van bepaalde statuten.  Zo is de 

nieuwe facultaire beleidslijn over de vervanging en opvolging
8
 uitdrukkelijk van 

toepassing verklaard op doctoraatsbursalen.  Hun takenpakket bestaat nochtans voor 

90% uit onderzoek dat, behalve misschien in het geval van projectonderzoek, uiterst 

persoonlijk is.  Dit leidt ertoe dat onderzoekers de facto nooit nuttig vervangen kunnen 

worden, hoewel de kans bestaat dat zij meer dan de hun toegemeten 10% aan 

onderwijs besteden (cf. punt 4). 

 

Aan de andere kant zouden praktijkassistenten, die per definitie al hun tijd aan 

onderwijs besteden, steeds aan de voorwaarden voldoen voor een volledige 

vervanging.  De mogelijkheid tot gemotiveerde afwijking van de principiële beperking 

van de vervanging tot de helft van het aanstellingspercentage, lijkt op dit stuk 

dubbelop te zijn.   

 

Ten slotte moet worden gewezen op het oneigenlijke gebruik dat bepaalde afdelingen 

maken van het bursaalstatuut, d.i. louter om de besparing, niet om meer onderzoekers 

te kunnen inzetten. 

                                                
7 Deze berekening gaat uit van de door de faculteit gehanteerde cijfers, zoals ook te vinden op 

http://www.law.kuleuven.be/aap-bap/documenten/vergelijkingstatuten.pdf.  
8
 https://www.law.kuleuven.be/decanaat/verslagen/bestuur0708-016_20080115.pdf.  


