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Gebruikte afkortingen
AAP

Assisterend academisch personeel

AP

Academisch personeel

ATP

Administratief en technisch personeel

FWO

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

KUB

Katholieke Universiteit Brussel

KUL

Katholieke Universiteit Leuven

LUC

Limburgs Universitair Centrum

UCA

Universitair Centrum Antwerpen

UFSIA

Universitaire Faculteit Sint-Ignatius Antwerpen

UG

Universiteit Gent

UIA

Universitaire Instelling Antwerpen

VUB

Vrije Universiteit Brussel

ZAP

Zelfstandig academisch personeel
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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Vlaamse universiteiten met toepassing van de artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet,
de leden van het AP inschalen. Ook heeft het de interne regelgeving die
de universitaire instellingen daarvoor eventueel hebben ontwikkeld, geëvalueerd.
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat geen enkele universiteit erin slaagt
de inschaling van het ZAP en het AAP volledig in overeenstemming met
de decretale bepalingen te verrichten.
Dit is onder meer een gevolg van de beleidsopties die de universiteiten
kozen. Die sluiten een daadwerkelijke toetsing van de door een personeelslid verworven ervaring, doorlopen beroepscarrière en verworven
kwalificaties uit. De universiteitsbesturen schenken bovendien te weinig
aandacht aan de motivering van hun inschalingsbeslissingen en wijken
soms af van de zelf ontwikkelde regelgeving.
Aangezien het onderzoek de vraag doet rijzen of de huidige decretale
bepalingen over de inschaling van het AP wel werkbaar zijn, suggereert
het Rekenhof een heroverweging van het decretaal kader.
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Synthese
Het Rekenhof heeft een onderzoek ingesteld naar het salarisbeleid dat
de Vlaamse universiteiten sinds 1 oktober 1999 ten aanzien van de leden van het AP voeren. Vanaf die datum hebben de universitaire instellingen ingevolge de wijzigingen aan de artikelen 95, 97 en 97bis van het
universiteitendecreet, terzake ruime autonomie verkregen. Wel geldt een
motiveringsverplichting.
Het onderzoek had aandacht voor zowel de concrete inschalingsdossiers als de interne regelgeving. De resultaten weerspiegelen de situatie
die in de periode van augustus 2000 tot en met september 2001 aan de
acht instellingen bestond.
De analyse van het decretaal kader wees uit dat enkele bepalingen om
verduidelijking vragen en dat de universiteiten weinig tijd kregen voor de
uitwerking en inwerkingstelling van een eigen inschalingsbeleid.
Alle instellingen hebben expliciet of impliciet de keuze gemaakt voor de
inschaling van de leden van het ZAP voornamelijk op het principe van
het onmiddellijk hoger salaris terug te vallen. Het Rekenhof heeft daartegen fundamentele bezwaren: het principe resulteert in een ongewilde,
maar reële ongelijke behandeling; de instellingen hebben de kans op
een werkelijk goeddoordachte hervorming van de inschalingsprincipes
onbenut gelaten en - het belangrijkste bezwaar - het principe van het
onmiddellijk hoger salaris is niet in overeenstemming met de decretaal
vastgelegde inschalingsprincipes. De toepassing ervan sluit immers een
daadwerkelijke evaluatie van de verworven ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven kwalificaties uit. Zij resulteert in een
nogal eenzijdige benadering van de salarisproblematiek, daar de universiteiten enkel met de beroepsloopbaan, en dan nog uitsluitend in kwantitatief opzicht, rekening houden. De reactie van de instellingen varieerde.
Sommige universiteiten hebben dienaangaande simulaties gemaakt en
beaamden de kritiek, andere wensten om diverse redenen het principe
te behouden.
De artikelen 95 en 97 van het universiteitendecreet laten een individuele
inschaling toe. De meeste instellingen hebben echter voor de ontwikkeling van een bezoldigingsrichtlijn gekozen, wat hun motiveringsverplichting verlicht. Het Rekenhof heeft enkele tekortkomingen aan die intern
ontwikkelde regelgeving vastgesteld. Zo voldoen een aantal bezoldigingsrichtlijnen niet aan de wetgevingstechnische normen, doordat bijvoorbeeld de opgenomen begrippen onvoldoende zijn gedefinieerd of
doordat zij foutieve referenties bevatten. Ook vertoont de inschalingsprocedure in sommige richtlijnen tekortkomingen. In het licht van de decretaal vastgelegde inschalingscriteria zijn in het bijzonder exclusies die
toestaan personeelsleden systematisch aan nul jaar in te schalen, onaanvaardbaar. Ten slotte formuleerden de universiteitsbesturen het toepassingsveld van hun bezoldigingsrichtlijnen soms te beperkt, waardoor
de concrete invulling ervan strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het
rechtsbeginsel dat een bestuur zich moet houden aan de eigen regelgeving (patere legem quam ipse fecisti).
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Het onderzoek wees verder uit dat de universiteiten de overgrote meerderheid van hun inschalingen juridisch noch feitelijk afdoende motiveren.
Een aantal instellingen hebben beterschap beloofd. Als de instellingen
een kooptoeslag gunnen, wat zij zelden doen, motiveren zij deze toekenning in te vage bewoordingen.
Sommige universiteiten voorzien in de rechtstreekse toekenning van de
hogere salarisschaal bij de werving van docenten of hoofddocenten.
Doordat artikel 96, tweede lid, van het universiteitendecreet, de toekenning koppelt aan een gunstige evaluatie is die handelwijze bekritiseerbaar.
Ten slotte heeft het onderzoek nog een aantal andere opmerkingen opgeleverd: het ontzeggen van een beroepsmogelijkheid aan de ingeschaalde personeelsleden, het divergent tijdstip van de wervingsinschaling die in een ongelijke behandeling kan resulteren, een inconsequente
houding ten aanzien van bepaalde prestaties (blijkens een vergelijking
van de inschaling van het ZAP en het AAP) en het na de aanstelling van
een personeelslid middels de erkenning van gelijkwaardige ZAPdiensten retroactief inkorten van de stageperiode.
Het Rekenhof heeft ook kritiek op de inschalingsmethode die de universiteiten voor het AAP kozen. Alle instellingen grijpen immers terug naar
de bepalingen van het vroegere bezoldigingsbesluit van 27 februari
1992, dat de omzetting van een aantal prestaties in een aantal jaar en
maanden inschalingsanciënniteit impliceerde. De verworven beroepservaring en kwalificaties blijven dus andermaal buiten beschouwing. Dit is
mede het gevolg van het feit dat het oude besluit de inschalingsanciënniteit beperkte tot de nominale duur van de in aanmerking komende periodes. De meeste universiteiten hebben de gelegenheid niet aangegrepen om een oplossing te zoeken voor de interpretatiemoeilijkheden die
het oude besluit veroorzaakte. Voor het AAP ontbreekt bovendien vaak
een vastgelegde inschalingsprocedure. Daarenboven moet het bevoegde universiteitsorgaan de keuze voor de AAP-inschalingsprincipes formeel maken. Sommige instellingen hebben echter geruime tijd hun personeelsleden ingeschaald zonder een formele beslissing te hebben genomen.
Voor hun AAP leven de universiteiten de motiveringsverplichting nog
minder nauwgezet na dan voor hun ZAP. Dit vloeit in zekere zin voort uit
de gemaakte inschalingskeuze. Toch moeten de inschalingsbeslissingen aan de motiveringsverplichting voldoen, a fortiori bij ontstentenis
van een verklaring voor de verrekening bij bepaalde personeelsleden
van dienstprestaties die voor anderen worden geweigerd.
Aan deze problematiek is die van de soms gebrekkige attestatie van
vorige diensten verbonden, die de grondslag vormt voor de motiveringsbeslissing. De instellingen mogen in het licht van hun inschalingscriteria
maar inschalingsanciënniteit toekennen op grond van de attesten. Zo
vermijden zij retroactieve correcties van salarisvaststellingen. Daar de
decretale bepalingen de universiteitsbesturen het inschalen opleggen,
verplichten zij de instellingen impliciet zich alle noodzakelijke documenten voor een correcte inschaling te laten bezorgen. Het Rekenhof stelde
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meermaals vast dat geen rekening werd gehouden met prestaties die
volgens de bezoldigingsrichtlijnen de inschalingsanciënniteit ten goede
zouden komen, doordat de instellingen bij de personeelsleden niet de
vereiste informatie opvroegen.
Ten slotte kende een universiteit de salarisschaal van doctor-assistent
toe aan praktijkassistenten en plaatsvervangende assistenten, die in het
bezit waren van een doctoraatsdiploma maar niet als doctor-assistent
waren aangesteld. Ook de plaatsvervanging van leden van het AAP ving
aan deze universiteit kritiek van het Rekenhof. Het grote aantal en, voor
sommige van die academische medewerkers, de aanstellingsduur wekken immers het vermoeden dat de universiteit een bijkomende personeelscategorie heeft gecreëerd, van wie zij de bezoldiging ten laste van
de gewone werkingsuitkeringen heeft gelegd.
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Inleiding
Het Rekenhof heeft bij elke universiteit een onderzoek verricht naar de
wijze waarop zij sinds 1 oktober 1999(1) de leden van haar AP inschaalt.
Hoofdopzet van het onderzoek was het Vlaams Parlement middels een
studie van de eventueel door de universiteitsbesturen ontwikkelde eigen
regelgeving(2) en de concrete toepassing van het regelgevend kader in
individuele inschalingsdossiers, zicht te bieden op het salarisbeleid van
de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.
De decreetgever heeft in de het universiteitendecreet(3) het criterium
ingeschreven dat de inschaling door een weloverwogen inschatting van
de verworven ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven
kwalificaties moet gebeuren. Elk universiteitsbestuur moet zijn aldus
getroffen inschalingsbeslissingen motiveren.
Het Rekenhof voerde zijn onderzoek uit van augustus 2000 tot september 2001. In die periode wijzigde de regelgeving, maar bleven de essentiële kenmerken van de inschaling behouden, zodat de wijzigingen de
vaststellingen niet beïnvloedden.
Op 1 januari 2000 kwam er bovendien de zogenaamde amnestiemaatregel(4), die de betrokken leden van het AP en ATP rechtszekerheid gaf
over beslissingen die de universiteitsbesturen vóór 1 januari 2000 troffen (5). Het onderhavige onderzoek heeft die maatregel buiten beschouwing gelaten, daar hij het hoofdopzet niet hypothekeerde.
Tegenover elke gecontroleerde instelling hanteerde het Rekenhof eenzelfde onderzoeksmethode. Het vroeg de instelling bij de aanvang van
de controle over te leggen: een overzicht van de leden van het AP aangesteld of benoemd sinds 1 oktober 1999, de recentste loonstaat en de
beslissingen van het universiteitsbestuur inzake de aanstellingen en
benoemingen van het ZAP en AAP. Waar een universiteitsbestuur deze
documenten niet kon overhandigen, heeft het Rekenhof andere informatiebronnen geraadpleegd. Op grond van deze informatie heeft het per1

2
3
4

5

Sinds 1 oktober 1999 kunnen de universitaire instellingen het salaris van
hun AP zelf te bepalen.
Hierna bezoldigingsrichtlijn genoemd.
De artikelen 95, 97 en 97bis.
De artikelen 65 en 70, 4°, van het tertiair onderwijsdecreet van 20 april
2001, die vanaf 1 januari 2000 een paragraaf 9 aan artikel 186bis van het
universiteitendecreet toevoegde: Onverminderd de krachtens artikel 146
van de Grondwet georganiseerde rechtsbescherming worden alle beslissingen die het universiteitsbestuur vóór 1 januari 2000 heeft genomen inzake benoemingen, aanstellingen en bevorderingen, de uitoefening van
nevenactiviteiten en vaststellingen van de hoogte van het salaris en van
anciënniteit van de leden van het AP dan wel administratief en technisch
personeel geacht rechtmatig te zijn.
Zie de commentaar in de memorie van toelichting bij artikel 61 (nadien 65)
van het ontwerp van decreet houdende een aanpassing van de regelgeving betreffende het tertiair onderwijs (Stuk 561 (2000-2001) - Nr. 1, p. 16).
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soonlijke dossiers van geselecteerde personeelsleden opgevraagd. Bij
kleine universiteiten controleerde het vervolgens elke inschaling van
ZAP en personeelsleden met een gecombineerde opdracht AAP-ZAP.
Bij grotere instellingen, controleerde het een selectie van inschalingen
op grond van de intern ontwikkelde inschalingscriteria. Aangaande het
AAP controleerde het Rekenhof per universiteit een representatief staal
van inschalingsgevallen, gesteund op criteria als: de hoogte van het
uitbetaalde salaris en de vakgroep, het departement of de faculteit
waaraan het personeelslid fungeerde. Het tweede criterium kon verschillen in behandeling binnen de instelling aantonen.
Op 1 oktober 2002 heeft het Rekenhof de acht universitaire instellingen
ingelicht over de resultaten van zijn onderzoek. Zo konden die de feitelijke juistheid van de bevindingen nagaan en reageren op de voorlopige
conclusies. Buiten een gemeenschappelijk deel met het overzicht van de
regelgeving, bevatten deze verslagen een beschrijving van de door de
instelling ontwikkelde regelgeving en de opmerkingen die de toepassing
van het regelgevend kader in de concrete inschalingsdossiers uitlokken.
In de loop van de maanden oktober tot december 2002 hebben de universiteiten hun bedenkingen aan het Rekenhof overgelegd(6). Vervolgens bundelde het Rekenhof de onderzoeksresultaten tot één verslag
waarin het de reacties van de universiteiten incorporeerde en individuele
inschalingsgevallen nog slechts aanhaalt waar zij als typevoorbeelden
gelden. Dit verslag werd op 12 maart 2003 aan de Vlaamse Minister van
Onderwijs en Vorming voorgelegd. De minister antwoordde op 6 mei
2003. Het antwoord is integraal als bijlage 1 opgenomen en wordt toegelicht in deel 5 van dit rapport.

6

In chronologische volgorde: brief van 15 oktober 2002 van het LUC, brief
van 25 oktober 2002 van het UCA, brief van 31 oktober 2002 van de KUB,
brief van 8 november 2002 van de UIA, brief van 13 november 2002 van
de UFSIA, brief van 20 november 2002 van de UG, brief van 26 november
2002 van de VUB, en brief van 6 december 2002 van de KUL.
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1

Decretale en wettelijke bepalingen

1.1

Inleiding

De basisregels voor de inschaling van de leden van het AP liggen vervat
in de artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet. De onderstaande paragrafen bevatten een volledig overzicht van de regelgeving.
Aangezien de parlementaire voorbereiding belangrijke informatie bevat
over de wijze waarop de inschaling naar het inzicht van de decreetgever
moet verlopen, is zij ook in de tekst geïncorporeerd.
1.2

Universiteitendecreet

1.2.1

Inschaling van AAP

Artikel 95 van het universiteitendecreet(7) droeg de Vlaamse regering op
de salarisschalen van de leden van het AAP te bepalen. De universiteitsbesturen dienen hun AAP bij een eerste aanstelling in te schalen in
de overeenstemmende salarisschaal, geheel of gedeeltelijk rekening
houdend met de ervaring, beroepscarrière en kwalificaties. Het salaris
van het deeltijds AAP-lid is verder een evenredig deel van het salaris
van een voltijds AAP-lid. Bij de uitbreiding van een deeltijdse naar een
voltijdse aanstelling kan de inschalingsanciënniteit worden heroverwogen zo het personeelslid tijdens de deeltijdse aanstelling nieuwe beroepservaring verworven heeft. Ten slotte bepaalt het artikel dat de anciënniteitsopbouw in een salarisschaal gelijk is aan de nominale aanstellingsduur, ongeacht de omvang van het dienstverband.
Volgens de memorie van toelichting diende de erkenning van anciënniteit veeleer plaats te vinden op grond van de verworven ervaring en
kwalificaties, dan op grond van het aantal jaren(8). Het universiteitsbestuur kon zelf bepalen hoe belangrijk het de verworven kwalificaties
vindt en op basis daarvan de inschalingsanciënniteit vastleggen. In principe moet het bestuur de verworven kwalificaties bij de eerste benoeming of aanstelling volledig valoriseren. Enkel bij de uitbreiding naar een
voltijdse aanstelling kan het de anciënniteit van een personeelslid heroverwegen op grond van sinds de deeltijdse aanstelling nieuw verworven
beroepservaring(9). Vervolgens is de anciënniteitsopbouw, ongeacht de
omvang van het dienstverband, gelijk aan de nominale aanstellingsduur.
7

8

9

Zoals op 1 oktober 1999 gewijzigd door de artikelen III.13 en III.62, 6°, van
het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.
Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 1, p. 13. Het oorspronkelijke artikel is nadien
gewijzigd in III.11 tot III.13.
Deze mogelijkheid van een heroverweging is gegrond op het feit dat het
personeelslid tijdens zijn deeltijdse aanstelling belangrijke nieuwe beroepservaringen buiten de universiteit kan opdoen, waarvan het universiteitsbestuur meent dat zij in het salaris moeten worden verdisconteerd, al
was het maar om het tot een voltijds dienstverband aan de universiteit te
verleiden (een vorm van koop- en behoudtoeslag).
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In tegenstelling tot vroeger, zo besluit de memorie van toelichting, is de
omvang van de opdracht voor de anciënniteitsopbouw zonder belang(10).
Het Rekenhof concludeerde dat:
•

Het universiteitsbestuur bij een eerste werving in principe de verworven ervaring, de vroegere carrière en de kwalificaties van het lid van
het AAP volledig in rekening moet brengen. Het bestuur heeft daarin
een ruime beoordelingsbevoegdheid. Niet het aantal jaar is voor de
inschalingsanciënniteit van doorslaggevende betekenis, wel het belang dat het universiteitsbestuur aan ervaring, loopbaan en kwalificaties hecht. Elk universiteitsbestuur kan de omzetting in de inschalingsanciënniteit discretionair op gehele of gedeeltelijke basis uitvoeren.

•

Eenmaal de inschalingsanciënniteit vastgesteld, evolueert die overeenkomstig de nominale duur van de geleverde prestaties en kan de
universiteit haar niet meer wijzigen. Enkel bij uitbreiding van een
deeltijdse naar een voltijdse opdracht kan het universiteitsbestuur,
rekening houdend met de beroepservaring die het lid van het AAP in
zijn andere plaats(en) van tewerkstelling heeft verworven, de inschalingsanciënniteit opnieuw vaststellen. Ook daarover hebben de universiteitsbesturen een eigen beslissingsbevoegdheid.

De universitaire besturen zijn ingevolge de algemene rechtsbeginselen,
in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel, door hun eigen jurisprudentie
gebonden. Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de
universiteitsbesturen hun onderzoek voor de bepaling van de inschalingsanciënniteit van de hun AP op grond van objectieve en pertinente
criteria moeten voeren(11). Dit moet uit de motivering van het inschalingsbesluit blijken(12).
1.2.2

Inschaling van combinatie ZAP-AAP

Nadat het Rekenhof in 1996 had opgemerkt dat de geest van het universiteitendecreet gemengde loopbanen (AAP én ZAP) uitsloot(13), heeft
de decreetgever in 1999 het universiteitendecreet aangevuld met de
regularisatiebepalingen van artikel 97bis(14), die de zogenaamde combibanen een rechtmatig karakter verschaften met terugwerking tot 1 oktober 1991.

10
11

12
13

14

Voorheen gold de 50%-regel.
Zie onder meer punt 3.1.4.1. van het arrest nr. 58.191 van 19 februari 1996
van de Raad van State.
Zie punt 1.4, motiveringsverplichting.
Brief aan de Vlaamse Minister van Onderwijs d.d. 9 mei 1996, met kenmerk N10-1.256.287 B1.
De artikelen III.16 en III.62, 1°, van het onderwijsdecreet X van 18 mei
1999 hebben het artikel 97bis in het universiteitendecreet ingeschreven.
Het commissieverslag vermeldt nadrukkelijk de regularisatiebedoeling.
Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, p. 28.
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Volgens dit artikel is het salaris van de AAP-leden die tevens benoemd
of aangesteld zijn als deeltijds ZAP-lid, samengesteld uit twee delen,
waarbij elk deel hetzelfde evenredig aandeel vertegenwoordigt als de
omvang van het dienstverband van het salaris aan 100 % dat de betrokkene zou hebben genoten in geval van een benoeming of aanstelling in
voltijds dienstverband. Bij een uitbreiding van de ZAP-opdracht tot een
voltijds dienstverband in dezelfde graad, dient de betrokkene te worden
ingeschaald op dezelfde salaristrap in de schaal verbonden aan die
graad. Bij een benoeming of aanstelling in een hogere graad van het
ZAP dient hij te worden ingeschaald in de overeenkomstige salarisschaal op de salaristrap onmiddellijk boven het salaris aan 100 % in de
schaal van de vroegere graad in het ZAP.
De tweede paragraaf van artikel 97bis beperkt de omvang van de gecombineerde opdrachten samen tot het equivalent van een voltijds
dienstverband. Paragraaf drie beperkt ten slotte de omvang van de opdracht bij een combinatie van een voltijds AAP-dienstverband met een
deeltijds ZAP-dienstverband dat uitsluitend onderwijsopdrachten omvat,
tot maximum twee jaaruur. Bij een benoeming of aanstelling in voltijds
ZAP-dienstverband dient de inschaling in de overeenkomstige salarisschaal plaats te vinden, rekening houdend met het salaris dat de betrokkene genoot als ZAP-lid.
Op inschalingsvlak genieten de universiteiten voor die groep personeelsleden dus op het eerste zicht minder vrijheid dan voor het AAP en
het ZAP afzonderlijk. Er mag hierbij echter niet worden vergeten dat de
instellingen inzake de afzonderlijke componenten van de salarisvaststellingen van het AAP en het ZAP een ruime autonomie hebben verkregen.
Ten gevolge van de terugwerkende kracht van de nieuwe bepaling tot 1
oktober 1991 kan de inschaling van de vóór 20 juli 1999 aangestelde
leden van het AAP eventueel problemen opleveren(15). De universiteiten
hebben in principe immers het vroegere artikel 97 van het universiteitendecreet toegepast op het AAP dat ook een - bekritiseerbare - deeltijdse procentuele aanstelling of benoeming tot ZAP-lid kreeg(16). Daar
het nieuwe artikel 97bis geen overgangsbepalingen bevat, rijst de vraag
of de datum van inwerkingtreding niet impliceert dat de salarissen voor
herziening vatbaar zijn. Het nieuwe artikel bevat dienaangaande noch
een waarborgbepaling, noch een herzieningsopdracht(17).

15

16

17

Het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999 is op 20 juli 1999 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
Hierdoor moest hen het onmiddellijk hoger salaris boven dit van AAP-lid
worden gegund. Een andere handelwijze zou met de vóór 1 oktober 1999
bestaande situatie hebben gestreden.
In het commissieverslag (Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, p. 27-28) is gesteld dat artikel 97bis zo is geformuleerd, dat het zowel voor als na de wijziging van de artikelen 97 en 99 van het universiteitendecreet dienstig is.
In de periode van 1 oktober 1991 tot en met 30 september 1999 zijn de
universiteitsbesturen uiteraard door de indertijd bestaande regelgeving gebonden.
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Vermeldenswaard is nog dat paragraaf 2 van artikel 97bis van het universiteitendecreet voorschrijft dat de omvang van een gecombineerde
opdracht maximaal 100 % mag bedragen. Ingevolge het gewijzigd artikel
76 van het universiteitendecreet moet elk deel van de opdracht in een
procentueel deel van een voltijdse opdracht worden uitgedrukt(18).
Paragraaf 3 van het nieuwe artikel 76 van het universiteitendecreet bepaalt dat de bestaande forfaitaire deeltijdse opdrachten vóór het academiejaar 2001-2002 in een procentueel deeltijdse opdracht moeten zijn
omgevormd. In het nieuwe dienstverband genieten de betrokken personeelsleden dan ten minste hetzelfde jaarsalaris. Bij de omvorming moet
het universiteitsbestuur voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit,
rekening houden met de verworven ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven kwalificaties. Deze decretale bepaling verklaart
paragraaf 3 van artikel 97bis, dat een voltijds AAP-lid in afwijking van
paragraaf 2 toch toestaat zijn opdracht te combineren met een beperkte
deeltijdse ZAP-onderwijsopdracht. Bij een benoeming of aanstelling tot
voltijds ZAP-lid dient de inschaling plaats te vinden in de overeenkomstige salarisschaal, rekening houdend met het salaris dat het personeelslid als ZAP-lid genoot. Ook al is dit niet specifiek aangegeven, toch
impliceert dit de toepassing van het principe van het onmiddellijk hoger
salaris, met als vertrekpunt het salaris van het personeelslid als AAP-lid,
verhoogd met zijn salaris als ZAP-lid.
Het tweede en derde lid van paragraaf 1 van artikel 97bis regelt ten slotte de inschaling van de personeelsleden van wie de opdracht als lid van
het ZAP voltijds wordt. Gebeurt dit in dezelfde graad, krijgt het personeelslid inschaling op dezelfde salaristrap in de schaal verbonden aan
die graad. Gebeurt de benoeming of aanstelling in een hogere ZAPgraad, dan krijgt het een inschaling in de overeenkomstige salarisschaal
op de salaristrap onmiddellijk boven het salaris tegen 100 % dat het in
de schaal van zijn vroegere ZAP-graad genoot.
1.2.3

Inschaling van ZAP

Artikel 97 van het universiteitendecreet(19) heeft de basisprincipes voor
de inschaling van de ZAP-leden vastgelegd. Zoals voor het AAP, dient
het universiteitsbestuur bij de eerste benoeming of aanstelling in een
ZAP-graad in te schalen in de overeenstemmende salarisschaal, geheel
of gedeeltelijk rekening houdend met de verworven ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven kwalificaties, waarbij het salaris
van een deeltijds ZAP-lid een evenredig deel van het salaris van een
voltijds ZAP-lid bedraagt. Bij een bevordering naar een hogere ZAPgraad verkrijgt het personeelslid het onmiddellijk hogere salaris in de
schaal van de nieuwe graad. Bij de uitbreiding van een deeltijds naar
een voltijds dienstverband of bij het heropnemen van een voltijds dienst-

18

19

Met ingang van 1 oktober 1999 door de artikelen III.8 en III.62, 6°, van het
onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.
Zoals op 1 oktober 1999 gewijzigd door de artikelen III.15 en III.62, 6°, van
het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.

Inschaling van academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten - Rekenhof, november 2003

Stuk 37-E (2003-2004) – Nr. 1

14

verband(20), kan het universiteitsbestuur de inschalingsanciënniteit heroverwegen als het personeelslid tijdens zijn aanstelling in het deeltijds
dienstverband belangrijke nieuwe beroepservaring heeft verworven. Het
bestuur moet de heroverweging wel uitdrukkelijk en grondig motiveren.
Artikel 97 bepaalt tot slot dat de anciënniteitsopbouw in een salaristrap
gelijk is aan de nominale aanstellingsduur, ongeacht de omvang van het
dienstverband(21).
Ook voor de inschaling van ZAP hebben de universiteitsbesturen dus
een ruime autonomie gekregen. Zij moeten wel rekening houden met de
ervaring, loopbaan en kwalificaties. Het ZAP-lid met een deeltijdse opdracht verkrijgt het evenredig deel van het salaris dat aan een voltijds
personeelslid wordt gegund. Eenmaal de inschalingsanciënniteit is vastgesteld, evolueert de opbouw ervan volgens de verlopen aanstellingsduur. In tegenstelling tot het AAP, heeft de regel echter geen algemene
draagwijdte, gelet op de uitzondering(22).
Bij de bevordering naar een hogere graad moet het universiteitendecreet
op grond van artikel 97, derde lid, het principe van het onmiddellijk hoger
salaris toepassen. Bij de uitbreiding van een deeltijds naar een voltijds
dienstverband of bij het heropnemen van een voltijds dienstverband
krijgt het universiteitsbestuur de mogelijkheid de inschalingsanciënniteit
te heroverwegen zo het personeelslid tijdens zijn aanstelling in deeltijds
dienstverband belangrijke nieuwe beroepservaring heeft opgedaan. Het
moet die heroverweging uitdrukkelijk en grondig motiveren(23).
De memorie van toelichting(24) wijst op de mogelijkheid om wervings- en
behoudstoeslagen toe te kennen, maar stelt dat de mogelijkheid de inschalingsanciënniteit te heroverwegen beperkt is. In principe moet het
universiteitsbestuur van bij de eerste aanstelling volledig met de beroepservaring rekening houden. De mogelijkheid van een heroverweging
is gegrond op het feit dat het betrokken personeelslid tijdens de aanstelling in deeltijds dienstverband belangrijke nieuwe beroepservaringen (dit
zijn alle mogelijke prestaties in professioneel verband, inclusief onderwijs en onderzoek) kan opdoen buiten de universiteit, waarvan het universiteitsbestuur van oordeel is dat die ervaringen moeten verdisconteerd worden in de hoogte van het salaris van het betrokken personeelslid, al was het maar om het personeelslid te verleiden tot een voltijds
dienstverband aan de universiteit (een vorm van koop- en behoudstoeslag). Het universiteitsbestuur krijgt dus de opportuniteit voor het deel20

21

22
23

24

Zoals bedoeld in artikel 105. Dit is wanneer het personeelslid, nadat het op
eigen verzoek of ingevolge de toepassing van de cumulatieregelgeving
ambtshalve in een deeltijds statuut werd geplaatst, opnieuw aan de voorwaarden voldoet om zijn voltijdse opdracht op te nemen.
Behalve bij een deeltijds dienstverband van 25 % of minder. Dan is de
anciënniteitsopbouw in een salarisschaal met het oog op het verkrijgen
van de volgende salaristrappen gelijk aan een vierde van de nominale
aanstellingsduur.
Zie vorige voetnoot.
Dit is voor de overige configuraties niet expliciet decretaal opgelegd. Zie
verder punt 1.3.2 van dit verslag.
Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 1, p. 13.
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tijds ZAP-lid dat in een voltijds statuut wordt geplaatst, de tijdens het
deeltijdse statuut opgedane beroepservaring in inschalingsanciënniteit
om te zetten. De decreetgever legt wel een uitdrukkelijke en grondige
motivering van de heroverweging op.
Het tweede lid van artikel 96(25) stelde de Vlaamse regering in de mogelijkheid voor de graden van docent en hoofddocent twee salarisschalen
vast te leggen, waarbij een overgang van de laagste salarisschaal naar
de hogere salarisschaal van dezelfde graad maar mogelijk zou zijn mits
een gunstige evaluatie van het personeelslid. Bij een dergelijke bevordering zou het personeelslid het onmiddellijk hogere salaris in die schaal
ontvangen. De Vlaamse regering heeft op 17 december 1999 invulling
aan deze decretale bepaling gegeven, met uitwerking op 1 oktober
1999(26).
1.3

Wijzigingen door het tertiair onderwijsdecreet

1.3.1

Aanpassingen aan het regelgevend kader

Het geschetste decretale kader is met ingang van 1 oktober 1999 gewijzigd door artikel 50 van het tertiair onderwijsdecreet van 20 april
2001(27). Grosso modo komen de aanpassingen op het volgende neer:
•

Uit de artikelen 95, tweede lid, en 97, eerste lid, van het universiteitendecreet werd telkens het woord eerste geschrapt. Dit maakt het
voor een universiteitsbestuur mogelijk bij elke nieuwe benoeming of
aanstelling de inschalingsanciënniteit te heroverwegen. De memorie
van toelichting stelt dat de wijzigingen de vergroting van de ruimte
van de universiteitsbesturen voor het voeren van een gedifferentieerd verloningsbeleid als doel hebben(28).

•

Uit de artikelen 97 en 97bis, § 1, van het universiteitendecreet, werd
het derde lid geschrapt. Dit verplichtte de universiteitsbesturen bij
bevorderingen het principe van het onmiddellijk hogere salaris toe te

25

26

27

28

Zoals op 1 oktober 1999 ingevoegd door de artikelen III.14 en III.62, 6°,
van het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1999 tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van
de salarisschalen van het ZAP van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap is in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2000 gepubliceerd.
Dit besluit dat de artikelen 1, 1°, en 1, 3°, van het salarisschaalbesluit van
26 april 1995, vervangt, voorziet in de artikelen 1 en 2, respectievelijk voor
de graden van docent en hoofddocent, telkens in twee salarisschalen. Er is
wel een discrepantie in terminologie tussen de decretale en de reglementaire bepalingen. Artikel 96 van het universiteitendecreet heeft het over een
laagste en hogere salarisschaal; het besluit opteerde voor een eerste en
tweede salarisschaal. De voorkeur gaat uit naar de decretale begrippen.
Decreet van 20 april 2001 houdende een aanpassing van de regelgeving
betreffende het tertiair onderwijs. Artikel 70, 3°, van dit decreet bepaalde
de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen.
Stuk 561 (2000 - 2001) Nr. 1, p. 14. Het oorspronkelijke artikel (46) is nadien artikel 50 geworden.
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passen. Het behouden van die bepalingen zou tot anomalieën in de
toepassing hebben geleid, daar zij aan de verruimde autonomie afbreuk deden.
•

De aldus gecreëerde quasi onbeperkte inschalingsmogelijkheid voor
de leden van het AP impliceerde ook een herschrijving van artikel
98, eerste lid, van het universiteitendecreet. Dat hield het verbod in
een datum van ranginneming toe te kennen die vóór de datum van
de werkelijke indiensttreding kon vallen en sloot latere wijzigingen
van de eenmaal vastgestelde datum uit(29). De gewijzigde bepaling
staat het universiteitsbestuur toe bij elke benoeming of aanstelling
de datum van ranginneming vast te stellen voor het verkrijgen van de
periodieke verhogingen in de salarisschalen van de ambten van het
AP, rekening houdend met de toegekende inschalingsanciënniteit.

1.3.2

Vaststelling van legistieke aard

Artikel 97 van het universiteitendecreet bevat een contradictie. Het voorziet voor de uitbreiding van een deeltijdse naar een voltijdse opdracht of
de heropname van een voltijds dienstverband in een uitdrukkelijke en
grondige motivering van de heroverweging van de inschalingsanciënniteit, maar laat na dit expliciet te stellen voor herinschaling ingevolge een
benoeming of aanstelling. In artikel 95 van het universiteitendecreet is
dit noch voor de aanstelling van AAP-leden, noch voor de heroverweging van hun inschalingsanciënniteit voorgeschreven.
Om dubbelzinnigheid te vermijden, is het ook aangewezen het toepassingsveld van artikel 97, derde lid, van het universiteitendecreet, te verduidelijken. De vraag kan immers worden gesteld of een universiteitsbestuur het recht heeft de inschalingsanciënniteit van een deeltijds ZAPpersoneelslid te heroverwegen als de omvang van zijn opdracht toeneemt, zonder evenwel een voltijds karakter te krijgen. Die uitbreiding
kan immers ook plaatsvinden bij een hernieuwing van een aanstelling.
1.4

Motiveringsverplichting

De universitaire instellingen moeten hun beslissingen inzake de inschaling van AP motiveren. De bewoordingen van de decretale bepalingen
impliceren dit en de parlementaire voorbereiding bij het ontwerp van het
onderwijsdecreet X bevestigen die verplichting(30).

29

30

Het tweede lid van de oude versie was overigens door de in artikel 2, § 1,
van het statutair besluit van 1 december 1998, ingeschreven gelijkstelling
van de administratieve stand onderbreking van de ambtsvervulling met die
van dienstactiviteit achterhaald.
Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 6, p. 5. De verplichting tot grondige en uitdrukkelijke motivering is expliciet in de gevallen dat de inschalingsanciënniteit wordt heroverwogen.
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In tegenstelling tot de vrije universiteiten, vallen de publiekrechtelijke
universitaire instellingen(31) daarenboven onder de formele motiveringswet van 29 juli 1991. Zij zijn immers administratieve overheden(32). Hun
beslissingen tot inschaling van AP-leden en de personeelsleden van wie
zij de inschalingsanciënniteit vaststellen, beantwoorden respectievelijk
aan de definities die de formele motiveringswet aan bestuurshandeling
en bestuurde gaf. Artikel 2 van de wet verplicht die universiteitsbesturen
bijgevolg hun beslissingen uitdrukkelijk te motiveren. Luidens artikel 3
van de wet impliceert dit een afdoende vermelding van de juridische en
feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De
parlementaire voorbereiding bij de wet(33) stelt dat dit betekent dat de
burger op wie de beslissing betrekking heeft, moet kunnen beschikken
over alle informatie om de juiste draagwijdte ervan te beoordelen. Een
loutere verwijzing naar de betrokken decretale bepaling(34) of de door de
universiteitsbesturen ontwikkelde regelgeving is geenszins voldoende.
1.5

Reacties van de universitaire instellingen

Sommige universiteitsbesturen hebben de mogelijkheid die het Rekenhof ze bood om op de onderzoeksbevindingen te reageren, aangegrepen om hun bedenkingen bij de totstandkoming van het legislatief kader
en de bestaande regelgeving zelf te uiten. De onderstaande paragrafen
geven deze bedenkingen weer.
1.5.1

Beperkte implementatieperiode

Hoewel de instellingen vragende partij voor een nieuwe salariëringregeling waren, wees het universiteitsbestuur van de UIA op de ongelukkige
timing van de radicale ommekeer. Het onderwijsdecreet X van 18 mei
1999 is immers pas op 20 juli 1999, dus in volle vakantieperiode, in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Vervolgens heeft het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001 de situatie andermaal retroactief gewijzigd,
waarbij overgangs- en inloopmaatregelen eens te meer nagenoeg afwezig waren.
Andere universiteitsbesturen beklemtoonden dat zij na de controle van
het Rekenhof(35) en de inlooptermijn van twee jaar, de noodzakelijke
31

32

33

34

35

Met inbegrip van de bij de wet of het decreet opgerichte sui generis instellingen.
Zoals bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State.
Zie in het bijzonder de commentaar bij artikel 3 van de artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel in de Senaat (Gedr.St., Senaat, B.Z. 1988,
nr. 215/3).
Zie onder andere punt 4.1. van het arrest nr. 69.925 van 2 december 1997
van de Raad van State.
Zij beoordeelden de relatief korte periode tussen de uitvaardiging van de
maatregel en de controle van het Rekenhof gunstig, daar de onderzoeksresultaten aldus dienstig waren voor de herformulering van hun interne
bepalingen.
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wijzigingen hebben aangebracht, wat de stelling van de UIA inzake een
te krappe implementatieperiode bevestigt.
1.5.2

Motiveringsverplichting

De UIA acht de formele motiveringswet van 29 juli 1991 ook van toepassing op de vrije universiteiten. Volgens sommige auteurs(36) hanteren
zowel de Raad van State als de rechtsleer het vervullen van een opdracht van algemeen belang als een van de belangrijkste criteria voor de
afbakening van het begrip administratieve overheid(37). En artikel 4 van
het universiteitendecreet heeft alle universiteiten, zonder onderscheid,
dezelfde opdracht van algemeen belang toevertrouwd, met name: het
inrichten van academisch onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Volgens de UIA rijst dan ook de vraag of niet alle universiteiten, zonder onderscheid, optreden als administratieve overheid, als zij professoren
benoemen die deze opdracht van algemeen belang moeten verwezenlijken, en als zij in het kader daarvan onder meer de salarissen vaststellen
overeenkomstig de decretaal voorgeschreven regels.
Het Rekenhof wijst erop dat de Raad van State zich niet bevoegd acht
kennis te nemen van geschillen inzake de rechtspositieregeling van het
personeel van de vrije universiteiten(38). De meer recente jurisprudentie
van het Arbitragehof, het Hof van Cassatie en de Raad van State hebben het rechtspositionele verschil tussen de publiekrechtelijke en de
vrije universiteiten bevestigd.

36

37

38

De universiteit refereert aan I. Opdebeeck en A. Coolsaet, Formele motivering van bestuurshandelingen (uitgave 1999), Die Keure, Algemene Reeks
nr. 7, nr. 37 (3.1.3.3.2.1.), p. 32.
Volgens de auteurs vermeld in de vorige voetnoot laat dit criterium laat toe
instellingen die uit privé-initiatief zijn ontstaan als administratieve overheid
te kwalificeren als de overheid ze belast met een opdracht van algemeen
belang. Zo kan een privaatrechtelijke NV een administratieve overheid zijn
voor zover zij een doel van algemeen belang beoogt, doch zij zal dat
slechts zijn voor zoveel als nodig is ter behartiging van dat doel van algemeen belang.
Zie onder meer het arrest nr. 66/99 van 17 juni 1999 van het Arbitragehof
inzake de prejudiciële vraag over de artikelen 20, § 1, 31, § 2, en 40, § 4,
van het decreet van 27 maart 1991 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra.
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Bezoldigingsrichtlijnen en hun toepassing

De onderstaande paragrafen overzien de resultaten van het onderzoek
van de interne inschalingsregelgeving die de universitaire instellingen
voor hun AP uitvaardigden, en van de toepassing van de decretale en
wettelijke bepalingen, alsook van de eigen regelgeving van de universiteiten, in de concrete inschalingsdossiers. Daar elke instelling de inschaling van het ZAP en van het AAP op een verschillende wijze benaderen,
zijn de opmerkingen opgesplitst naargelang de AP-categorie.
De decreetgever heeft de universiteiten noch voor het ZAP, noch voor
het AAP, verplicht een eigen regelgeving te ontwikkelen. Individuele
inschaling is in het licht van de artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet, toegestaan. Wel vereist die keuze een meer grondige
motivering. Bovendien impliceert zij dat het universiteitsbestuur een
grondige kijk op de ontwikkelde jurisprudentie behoudt om een ongelijke
behandeling van zijn personeelsleden te vermijden.
De bezorgdheid om een gelijke behandeling van elk AP-lid heeft een
meerderheid van universiteitsbesturen ertoe aangezet gelijksoortige
gevallen in bezoldigingsrichtlijnen onder vooraf vastgestelde inschalingsregels onder te brengen. In de mate dat in deze reglementeringen
voldoende ruimte tot nuancering toestaan, bieden zij het voordeel de
motiveringsverplichting te vereenvoudigen.
De bijlage bij dit verslag schematiseert de bestaande inschalingssystemen. De wijzigingen die de universiteitsbesturen ingevolge het onderzoek hebben aangebracht, zijn in dit verslag verwerkt.
2.1

Vaststellingen met betrekking tot het ZAP

2.1.1

Principe van het onmiddellijk hoger salaris

Tal van universiteitsbesturen hanteren voor de inschaling van hun ZAPleden het oude decretale principe van het onmiddellijk hoger salaris(39):
zij schalen het personeelslid in op de onmiddellijk hogere salaristrap van
de graad die zijn vroeger salaris overstijgt. In hoofdzaak beperkt die methode zich tot de personeelsleden afkomstig van de eigen of een andere
Vlaamse universiteit of van het FWO.

39

Vóór 1 oktober 1999 legde artikel 97 van het universiteitendecreet voor de
salarisbepaling van het ZAP die vóór hun indiensttreding aan een universiteit of aan het FWO waren verbonden al het principe van het onmiddellijk
hoger salaris op. Voor de andere nieuwe ZAP-leden voorzag artikel 99 van
het universiteitendecreet in de toekenning van een anciënniteitsbijslag.
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Opmerkingen van het Rekenhof
Een van de redenen voor de toekenning van de thans bestaande autonomie was het, in de visie van de universitaire instellingen, rigide kader
van de oude inschalingsbepalingen. Het Rekenhof vindt het dan ook
merkwaardig dat de autonomie niet in een werkelijk goeddoordachte
hervorming van de gehanteerde inschalingsprincipes is uitgemond.
Het principe is overigens strijdig met de nieuwe inschalingscriteria van
de artikelen 95 en 97, daar het een daadwerkelijke evaluatie van de ervaring, beroepscarrière en kwalificaties uitsluit. De toepassing ervan
resulteert in een vrij eenzijdige benadering van de bezoldigingsproblematiek, aangezien alleen het criterium beroepscarrière - zij het louter in
kwantitatief opzicht - aan bod komt(40). Daar zij enkel het vorig salaris
als vertrekbasis voor de inschaling overnemen, spreken de universiteitsbesturen zich evenmin uit over de inhoud en kwaliteit van de voorgaande prestaties die in het gegunde salaris hebben geresulteerd.
Het principe van het onmiddellijk hogere salaris brengt soms ook een,
weliswaar ongewilde, ongelijke behandeling mee, zoals blijkt uit de vergelijking van de onderzochte concrete inschalingsdossiers(41). Een ongenuanceerde toepassing van het principe is zelfs voor exclusief in een
academische omgeving doorgebrachte beroepsloopbanen niet werkzaam. Het probleem dat aan diverse instellingen is vastgesteld betreffende het welomlijnd toepassingsveld van het principe, versterkt deze
conclusie.

40

41

Een beroepscarrière heeft betrekking op de successie van de verschillende tewerkstellingsplaatsen. De verworven ervaring is ruimer, daar onder
meer ook de intensiteit, de afwisseling binnen een periode van tewerkstelling en de bruikbaarheid van de geleverde prestaties in de nieuwe functie
een rol kunnen spelen. Zo zou de periode tijdens welke een personeelslid
belanghebbend wetenschappelijk onderzoek aan een prestigieus onderzoekscentrum heeft verricht in bijkomende inschalingsanciënniteit mogen
resulteren. Een universiteitsbestuur heeft thans bv. ook het recht de graad
waarmee een diploma is behaald in rekening te brengen. Kwalificaties
houden dan weer verband met de bekwaamheden die aan kandiderende
persoonsleden ingevolge het behalen van bepaalde diploma's en getuigschriften of het verrichten van sommige activiteiten kunnen worden toegeschreven.
Zo schaalde de UG twee personeelsleden met een vergelijkbare wetenschappelijke loopbaan, beiden houder van een doctoraat op proefschrift,
met voltijdse prestaties als wetenschappelijk medewerker aan dezelfde
universiteit, en vanaf 1 oktober 1999 tot voltijds docent aangesteld, verschillend in. Het eerste kon op dat ogenblik 8 jaar en 1 maand diensten
bewijzen, het tweede 6 jaar en 9 maand. Het eerste personeelslid werd
echter op salaristrap nul jaar in de laagste salarisschaal van docent ingeschaald, terwijl het tweede zes jaar inschalingsanciënniteit kreeg toegekend. De enige mogelijke verklaring is dat het tweede personeelslid van 15
oktober 1998 tot en met 30 september 1999 als voltijds wetenschappelijk
medewerker in een postdoctoraal mandaat fungeerde, waarvoor het werd
bezoldigd als doctor-assistent.
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Het principe kan daarenboven een ongewenst neveneffect hebben: een
personeelslid dat snel consecutief aan de diverse universitaire instellingen kan werken, bekomt een vlotte salarisaangroei.
Doordat de instelling enkel oog heeft voor het salaris dat het personeelslid ontving vóór zijn werving, bestaat ten slotte het risico dat zij voor
nieuwe personeelsleden prestaties verrekent die zij principieel voor de
eigen personeelsleden weigert, en vice versa. Het hanteren van een
verschillende leeftijdsgrens of het anders benaderen van deeltijdse
diensten door de andere instelling kan eveneens een grote invloed hebben.
Reacties van de universiteitsbesturen
Het LUC stelde dat de decreetgever voor de inschaling van de vaste
onderzoekers van het FWO in artikel 181bis van het universiteitendecreet zelf naar het principe heeft teruggegrepen en dat de universiteit bij
haar inschalingen van een continuïteit wenst uit te gaan(42). De door het
Rekenhof aangevoerde concrete ongelijke inschaling was volgens het
LUC verdedigbaar, doordat maar een van beide personeelsleden een
doctoraat op proefschrift had en vóór de werving als ZAP-lid doctorassistent was. Ook de grootte van de ZAP-opdracht en het feit dat het in
het ene geval een benoeming en in het ander geval een aanstelling betrof, zou een rol hebben gespeeld. De universiteit gaf wel toe dat dit een
impliciete motivering achteraf is. De vraag rijst of de raad van bestuur
met deze argumenten eenzelfde salarisvaststelling zou hebben beslist.
Het UCA had oorspronkelijk geen bezoldigingsrichtlijn ontwikkeld. Impliciet paste zij het principe van het onmiddellijk hoger salaris toe. Op 12
juli 2001 besliste het bestuurscollege dat voor de nieuwe ZAPaanstellingen als algemeen principe zou gelden dat de inschalingsancienniteit gelijk is aan de volledige academische anciënniteit, dit is de
ZAP- en AAP-anciënniteit opgebouwd aan de eigen of een andere universiteit gerekend vanaf de leeftijdsgrens van 24 jaar(43). Zodoende is
het UCA van het principe van het onmiddellijk hoger salaris afgestapt.
De KUB heeft het principe daarentegen behouden. In de eerstvolgende
maanden zou zij de toepassingsmodaliteiten ervan verfijnen. Deze universiteit past het principe toe vanuit het axioma dat het vroegere salaris
42

43

De decreetgever heeft inderdaad voor deze personeelscategorie het principe van het onmiddellijk hoger salaris heeft opgelegd. Die rangschikkingsoperatie was echter in de eerste plaats gericht op de overname van
de vaste onderzoekers door de universiteiten zonder salarisverlies en met
een gelijke behandeling van alle personeelsleden in de betrokken instellingen, wat een uniforme benadering veronderstelde.
Voor dergelijke grenzen en. andere opmerkingen inzake het ontbreken van
ondermeer een inschalingsprocedure of betreffende de vastlegging van de
bijzondere gevallen, zie ook hierna. Wel wordt opgemerkt dat vermeld algemeen principe, enerzijds, opnieuw eenzijdig op de doorlopen beroepscarrière gericht is en dat het, anderzijds, sterk op academische loopbanen
gefocust is. De herzieningen van de voordien verrichte inschalingen komen verder in dit verslag aan bod.
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een correcte renumeratie van de ervaring, loopbaan en kwalificaties
inhield. Bij een dergelijke veronderstelling hoort eenzelfde kritiek als bij
de keuze van het principe van het onmiddellijk hoger salaris (risico op
ongelijke behandeling, niet-uitstippelen van een eigen bezoldigingsbeleid).
De UIA heeft in de aanloopfase het principe van het onmiddellijk hoger
salaris toegepast. Op 8 november 2002 gaf de universiteit toe dat dit
principe tot inconsequente inschalingen leidde. Zij stelde dat de opmerking van het Rekenhof gegrond was en dat het reglement bijsturing behoefde(44). De UIA is immers na een onderlinge vergelijking tussen de
bevorderingsrondes tot de conclusie gekomen dat er geen gelijklopendheid tussen beloning en kwaliteit van de personeelsleden was. Tegenover de huidige regelgeving voor de salarisvaststelling, werken aberraties tot vandaag nog door. Zij nemen volgens de universiteit proporties
aan die vanuit een behoorlijk beleid waarschijnlijk een minstens even
belangrijk aandachtspunt moeten vormen.
De UFSIA heeft voor een individuele inschaling geopteerd, maar past in
de praktijk op personeelsleden afkomstig van een andere universiteit of
van het FWO ook het principe van het onmiddellijk hoger salaris toe. De
universiteit meent dat het principe voor dergelijke gevallen verdedigbaar
is, maar het universiteitsbestuur vergewist zich er telkens van of de op
die basis vastgestelde inschalingsanciënniteit afdoende te verantwoorden is vanuit, onder meer, de loopbaanhistoriek van het personeelslid en
de decretale bepalingen, alsook ten aanzien van de bezoldigingssituatie
van personeelsleden met een vergelijkbare loopbaan.
De UG, die in welbepaalde inschalingsdossiers eveneens het principe
van het onmiddellijk hoger salaris toepast, is in haar antwoord niet
rechtstreeks op het onderwerp teruggekomen.
De VUB, die ook het principe van het onmiddellijk hoger salaris in strikt
gedefinieerde inschalingsconfiguraties hanteert, heeft deze problematiek
maar zijdelings becommentarieerd. Volgens de universiteit was het de
uitdrukkelijke bedoeling van de decreetgever het universiteitsbestuur
een grote mate van appreciatiebevoegdheid te geven bij het in rekening
brengen van vroegere diensten in de inschalingsanciënniteit. Respect
voor de algemene regel van goed bestuur en de objectiviteits- en billijkheidsbeginselen betekent echter volgens de VUB echter niet dat het
universiteitsbestuur voorafgaandelijk dermate regels moet vaststellen
dat het de eigen appreciatiebevoegdheid in individuele gevallen inperkt
of tot nul reduceert. Volgens haar is de stelling die de opmerkingen van
44

Het antwoord van de UIA bevatte een verdere studie van de aangelegenheid, met een beeld van de historische redenen voor de gemaakte keuze
(aansluiting bij de vroegere toestand, gelijke behandeling tussen alle personeelsleden, respect voor de privacy en de financiële beheersbaarheid
van de nieuwe salarispolitiek), en informatie over de oorzaken van de volgens de universiteit bestaande incongruentie van de thans uitbetaalde salarissen met de decretale bepalingen die een inschaling op basis van ervaring, beroepscarrière en kwalificaties opleggen, ook als die worden gecorrigeerd voor de leeftijd.
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het Rekenhof beheerst, dat alle individuele gevallen vergelijkbaar moeten zijn - quod non - en dat om die reden impliciete regels gelden en
specifieke overwegingen uit den boze zijn. Zo dat de intentie van de
decreetgever zou geweest zijn, had die er volgens de universiteit beter
aan gedaan die impliciete regel zelf te formuleren en niet de indruk te
wekken dat de universiteiten, binnen zekere marges een eigen salarispolitiek konden voeren(45). De VUB zou bij de vaststelling van de inschalingsanciënniteit van de leden van het AP zoveel mogelijk getracht hebben in vergelijkbare gevallen eenzelfde houding aan te nemen, wat het
onderzoek van het Rekenhof zou bevestigen. Het Rekenhof herinnert
eraan nooit te hebben gesteld dat de decreetgever de universiteiten opdracht heeft gegeven een bezoldigingsrichtlijn uit te vaardigen en dat
inschaling per dossier ook aanvaardbaar is. Wel leidt een ongenuanceerde toepassing van een principe als dat van het onmiddellijk hoger
salaris precies tot een uniformering van inschalingsdossiers(46).
De KUL is in de gevallen die zij overeenkomstig haar bezoldigingsrichtlijn volgens het principe van het onmiddellijk hoger salaris diende in te
schalen, zeer rechtlijnig geweest. In die context is het dan ook normaal
te noemen dat zij in haar reactie niet is ingegaan op de kritiek die dit
principe uitlokt. Net als de KUB gaat zij ervan uit dat het vroegere salaris
van de personeelsleden een correcte renumeratie van hun ervaring,
loopbaan en kwalificaties inhield.
2.1.2

Opmerkingen van wetgevingstechnische aard

Als een universiteitsbestuur voor de opmaak van een bezoldigingsrichtlijn opteert, moet zij dit doen met aandacht voor de voorschriften die met
de ontwikkeling van regelgeving gepaard gaan. Die intern ontwikkelde
regelgeving mag immers niet voor interpretatie vatbaar zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat de universiteiten in specifieke inschalingsdossiers een soms variërende interpretatie geven aan eenzelfde begrip.
Dat bewijst de noodzaak bepaalde begrippen te definiëren, temeer daar
een personeelslid zich uiteraard op de door de instellingen ontwikkelde
regelgeving moet kunnen beroepen.
Zo ontbreekt een definitie voor het begrip behorend tot een Vlaamse
universiteit. Daardoor wordt bij de inschaling voor bepaalde AP-leden
het principe van het onmiddellijk hoger salaris niet toegepast, hoewel dit
zich bij een letterlijke lezing wel opdringt. Zo beschouwt de KUB ZAPleden die voor hun werving aan de instelling als gastprofessor fungeerden niet als behorend tot een Vlaamse universiteit. Op 31 oktober 2002
gaf de KUB toe dat haar bezoldigingsrichtlijn inderdaad nog moest worden verfijnd en dat de bestaande regelgeving op sommige punten nog
moest worden aangepast.

45

46

Dat een hogere overheid in het kader van een deregulerings- en een responsabiliseringsproces op centraal niveau regels afschaft, impliceert niet
automatisch dat het gedecentraliseerd bestuur een eventuele lacune niet
moet ondervangen.
Zie overigens punt 2.1.5 van dit verslag.
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Aan de opname in de eigen reglementen van bepalingen die in hogere
rechtsnormen vervat zijn, is enig risico verbonden. Zelfs al primeren de
hogere normen op de interne regelgeving van de instellingen, dan nog is
een aanpassing aangewezen(47).
Mede doordat zij pas geruime tijd na 1 oktober 1999, meer bepaald op
30 januari 2001, interne regelgeving heeft ontwikkeld, is de VUB de enige instelling die bewarende maatregelen heeft uitgewerkt. Zij heeft in de
tussenperiode expliciet de vroegere decretale bepalingen verder van
toepassing verklaard. Andere instellingen, onder meer de UG (48) deden
dit niet. Nog andere instellingen, waaronder het LUC en de KUL (49) behielden de feitelijke toepasselijkheid van de vroegere regelgeving, zonder expliciete beslissing van het universiteitsbestuur. De artikelen 95, 97
en 97bis van het universiteitendecreet hebben de bevoegdheid (lees:
verplichting) tot inschalen nochtans bij het universiteitsbestuur gelegd(50). Het is dan ook aangewezen dat de universiteitsbesturen omwille van de rechtszekerheid in hun interne regelgeving steeds overgangsbepalingen inschrijven die de verworven toestand waarborgen(51).
De bezoldigingsrichtlijnen van de UG en de VUB waarborgen de toekenning van het onmiddellijk hoger salaris, respectievelijk de eventuele
toekenning van een anciënniteitsvalorisatie, aan de personeelsleden
afkomstig van een door de Vlaamse regering erkende wetenschappelijke instelling. Zij verwijzen echter naar een instellingenlijst die is vastgesteld bij ministerieel besluit van 2 mei 1967(52). Die verwijzing is zonder
voorwerp, omdat zij geen besluit van de Vlaamse regering betreft, wat
gelet op de datum ervan ook niet kan. Daarenboven is de referentie de
facto achterhaald: enerzijds wordt het besluit maar sporadisch bijgewerkt, anderzijds kwam het oorspronkelijk de Vlaamse Gemeenschap
toe(53) en sinds 1 oktober 1999 de universiteiten zelf, toe de inschalingsregels van het AP vast te leggen. Sinds de autonomie zouden de universiteiten die kiezen voor de toepassing van het principe van het on47

48

49
50

51

52

53

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de integrale overname door sommige
universiteiten van de bepalingen van het bezoldigingsbesluit van 27 februari 1992 voor de leden van het AAP of, wat betreft de bepaling van de
datum van ranginneming, bij de wijziging van artikel 98 van het universiteitendecreet.
De bezoldigingsrichtlijn is nochtans pas bij beslissing van 26 januari 2001
van het bestuurscollege vastgelegd.
Enkel voor het AAP, tot 30 april 2002.
Artikel 2, a, van het universiteitendecreet definieerde het begrip universiteitsbestuur als: het universiteitsorgaan dat krachtens de wet of het decreet of door of krachtens de statuten aangewezen is om de door het decreet toegewezen bevoegdheid uit te oefenen. Doordat de administratie de
salarisfiches opmaakt, is het formeel zij die de inschalingen verricht.
Zie bij wijze van voorbeeld artikel 7 van het vroegere bezoldigingsbesluit
van 27 februari 1992.
Ministerieel besluit van 2 mei 1967 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid,
2°, b, van het vroegere statutair besluit van 31 oktober 1953.
Zie voor de uitvoering: het universiteitendecreet en het vroegere bezoldigingsbesluit van 27 februari 1992, zoals gewijzigd door het regularisatiebesluit van 4 mei 2001.
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middellijk hoger salaris op personeelsleden die van een bepaalde wetenschappelijke instelling afkomstig zijn, beter zelf een dergelijke lijst
opmaken(54). In zijn antwoord van 20 november 2002 stelde de UG dat
zij zelf een lijst van aanvaardbare instellingen zou opmaken. De VUB zal
bij een eerstvolgende aanpassingsronde van haar AP-reglement wijzigingsvoorstellen formuleren. Zij zal ofwel zelf een exhaustieve lijst vastleggen, ofwel elke faculteit geval per geval laten beoordelen.
2.1.3

Gunning van kooptoeslagen of -afslagen

Opmerkingen van het Rekenhof
Uit de memorie van toelichting bij het ontwerp van onderwijsdecreet X
van 18 mei 1999 blijkt dat de decreetgever in de mogelijkheid heeft
voorzien zo nodig kooptoeslagen te gunnen. De KUL en de UIA hebben
dit elk voor één personeelslid gedaan, omdat de toepasselijke algemene
inschalingsprincipes marktconform werken niet toestonden. Beide universiteiten motiveerden dit echter te vaag. Zij hadden expliciet moeten
verwijzen naar de noodzaak tot het gunnen van een hoger salaris wegens arbeidsmarktomstandigheden.
Een inschalingsmotivering van de KUL argumenteerde onder meer dat
het personeelslid twee beter bezoldigde functies had geweigerd, zonder
enig bewijs vanwege het personeelslid. Een dergelijke overweging heeft
met de afweging van ervaring, beroepscarrière en kwalificaties geen
uitstaans. Als een personeelslid maar met financiële incentives kan worden aangetrokken, moet de universiteit ondubbelzinnig en ongenuanceerd een kooptoeslag gunnen.
Reactie van de universiteiten
De UFSIA heeft als enige universiteit gereageerd. Zij stelde dat bevoordeling van nieuwe personeelsleden die in marktgerichte vakgebieden
actief zijn, moeilijk te vermijden is en niet ingaat tegen de geest van het
universiteitendecreet. Dat een dergelijke situatie aanleiding zou geven
tot een koopafslag voor minder concurrentiële ambten, kan volgens de
universiteit worden weerlegd door de concrete zorg van haar universiteitsbestuur, ingeschreven in de bezoldigingsrichtlijn, om incoherenties
binnen personeelsgroepen te voorkomen(55).
In zijn rapport aan de minister heeft het Rekenhof gewezen op artikel 90
van het universiteitendecreet, dat ertoe zou kunnen leiden dat wellicht
steeds de duurste kandidaat zou moeten worden geworven. Het suggereerde een decreetaanpassing om de universiteiten toe te laten bij de
vacantverklaring en werving een bepaald salarisniveau voorop te stellen.

54

55

Deze aanbeveling moet wel worden gerelateerd aan de bedenkingen die
ten aanzien van dit principe zijn geformuleerd.
Het Rekenhof had de UFSIA naar aanleiding van een inconsequente benadering in een aantal inschalingsdossiers, op dat risico gewezen.
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De minister repliceerde echter dat een gerichte selectie binnen de huidige decretale context al mogelijk is.
Het Rekenhof sluit zich daarbij aan.
2.1.4

Gebrekkige vastlegging van de inschalingsprocedure

Uit het onderzoek is gebleken dat de inschalingsprocedure die tot de
beste resultaten leidt, een goed uitgewerkte wisselwerking inhoudt tussen de personeelsdienst en de salarisadministratie enerzijds, en de
academische adviesorganen anderzijds(56). De universitaire autonomie
staat weliswaar elke universiteit toe haar eigen procedure te ontwikkelen, maar het is toch essentieel dat zij de aanwezige expertise optimaal
aanwendt, ook om de eenheid van beslissingen te bewaren.
Het onderzoek heeft daarenboven uitgewezen dat de ontwikkelde inschalingsprocedures lacunes vertoonden:
•

De inschalingsbeslissing was onduidelijk in de gevallen waarin het
universiteitsbestuur zich aansloot bij een voorstel van het adviesorgaan. Bij dergelijke inschalingen is het noodzakelijk dat de eindbeslissing nadrukkelijk naar dit voorstel verwijst. Dit veronderstelt dat
het adviesdocument als dusdanig herkenbaar is aan een opmaakdatum en een kenmerk.

•

De adviesorganen ontbreken soms of werken wel eens gebrekkig,
en de wisselwerking tussen de organen die bij het inschalingsproces
betrokken zijn is soms voor kritiek vatbaar.

•

Bepaalde adviesorganen kennen een te beperkte samenstelling.
Soms zijn niet alle faculteiten vertegenwoordigd of wordt geen beroep gedaan op de administratieve diensten. Dit kan in een bevoordeling of benadeling van faculteiten resulteren en de coherentie van
het globale salarisbeleid van de universiteit in het gedrang brengen.

Uit de reacties van de universiteiten is gebleken dat de meeste inmiddels hun inschalingsprocedures hebben bijgestuurd(57).
2.1.5

Exclusies in de bezoldigingsrichtlijnen

Opmerkingen van het Rekenhof
Sommige instellingen hebben in hun bezoldigingsrichtlijnen voor bepaalde personeelscategorieën een inschaling aan het minimum van de
salarisschaal voorzien, bijvoorbeeld voor ZAP-leden met een beperkte
deeltijdse opdracht. Die houding lijkt te zijn ingegeven door de afzonderlijke anciënniteitsopbouw die in artikel 97, vierde lid, van het universitei56

57

Aangezien de administratieve diensten de technische en juridische expertise hebben en de academische instanties het best de wetenschappelijke
waarde van vroegere prestaties en kwalificaties kunnen beoordelen.
Over de kwaliteit van die wijzigingen kan het Rekenhof thans geen uitspraak doen. Dit zou een heropstarting van het onderzoek vereisen.
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tendecreet, is ingeschreven. Een dergelijke maatregel is in principe niet
in overeenstemming met de decretale bepalingen, die voor elke aanstelling of benoeming, ook die van deeltijdse leden van het ZAP, een inschaling op basis van verworven ervaring, doorlopen beroepscarrière en
verworven kwalificaties voorschrijven.
Dezelfde houding moet worden aangenomen ten aanzien van ZAPleden van buitenlandse afkomst. Sommige universiteiten huldigen blijkbaar de stelling dat de aanzienlijke stijging van het salaris die zij aan
professoren uit landen met een lagere levensstandaard toekennen, een
inschaling aan het minimum van de salarisschaal rechtvaardigt. De
hoogte van het vorige salaris is in het universiteitendecreet nochtans
geen criterium. Deze personeelsleden hebben vaak een ruime academische of extra-universitaire ervaring, maar worden toch aan nul jaar ingeschaald. De bezoldigingsrichtlijn van de VUB bepaalt dat buitenlandse
deeltijdse ZAP-leden geen inschalingsanciënniteit toegekend krijgen. De
toenemende internationalisering stelt, onverminderd de toetsing van een
dergelijk beleid aan de huidige decretale bepalingen, de wenselijkheid
van die beleidsoptie in vraag.
Een aantal universiteiten kiest er ook voor personeelsleden afkomstig uit
de privé-sector of beoefenaars van een zelfstandig of vrij beroep systematisch op de laagste salaristrap van de hen toegekende graad in te
schalen(58). Ook dit is in het licht van de huidige decretale bepalingen
onaanvaardbaar. Voor dergelijke personeelsleden moeten ervaring, beroepscarrière en kwalificaties eveneens verrekend worden(59).
Reacties van de universiteiten
De UIA heeft haar inschalingsprocedure vanaf juli 2002 aangepast, ervan uitgaand dat het niet redelijk is personeelsleden met een zelfstandig
inkomen het onmiddellijk hoger salaris te gunnen. Zelfstandige inkomens zijn echter totaal anders samengesteld dan salarissen, al is het
maar door de beroepskosten die zelfstandigen in de regel zelf bewijzen,
en die meebrengen dat er een veel grotere decalage bestaat tussen
bruto en netto belastbaar inkomen. De UIA meent dat het probleem door
haar nieuwe benadering grotendeels is opgelost.
De UFSIA merkte op dat dankzij het universiteitendecreet rekrutering
buiten de puur academische wereld meer dan ooit haalbaar is geworden. Zij beaamde dat de inschaling ook voor kandidaten uit de privésector rekening moet houden met de loopbaansituatie en het bereikte
bezoldigingsniveau vóór de indiensttreding. In tegenstelling tot vele andere instellingen, schaalt de UFSIA deze personeelsleden dan ook niet
systematisch op de laagste salaristrap in. Dergelijke dossiers maken
volgens de universiteit soms het voorwerp van loonsonderhandelingen
58
59

Nochtans hebben velen onder hen ook een academisch verleden.
Aanstellings- en benoemingsmotiveringen zijn geen inschalingsmotiveringen, maar beide documenten bevatten veelal dezelfde elementen. De lovende bewoordingen in het ene document stroken niet met het toegekende
salaris, opgenomen in het andere.
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uit en het komt het universiteitsbestuur toe erover te oordelen of het
verwachte salaris en de overeenstemmende inschalingsanciënniteit verantwoord zijn op grond van de decretale criteria en de bezoldigingsrichtlijn, alsook of de interne coherentie erdoor niet wordt verstoord. Zo
schrijft de UFSIA-bezoldigingsrichtlijn een voorafgaandelijke toetsing
voor van het inschalingsvoorstel aan de bezoldigingssituatie van personeelsleden met dezelfde graad en eventueel behorende tot dezelfde
leeftijdscluster. Na het onderzoek heeft de universiteit haar inschalingsprocedure verfijnd en in overeenstemming met de praktijk gebracht(60).
Kernprobleem voor het Rekenhof was de gebrekkige motivering. De
vermelde toetsing zou een bijkomende garantie kunnen bieden. Het is
echter andermaal de vraag of die werkwijze, met haar eenzijdig karakter,
met de decretale bepalingen in overeenstemming is. De vraag rijst ook
of wel relevante vergelijkingsschema’s kunnen worden opgemaakt die
een toetsing van de getroffen beslissingen aan de decretale bepalingen
en aan de algemene rechtsbeginselen daadwerkelijk mogelijk maken.
Volgens de VUB volstaat het dat het bestuurscollege bij de inschaling
aan nul jaar van personeelsleden die vóór hun indiensttreding niet voltijds aan een Vlaamse universiteit, het FWO of een door de Vlaamse
regering erkende instelling voor wetenschappelijk onderzoek waren verbonden, zoveel mogelijk tracht in vergelijkbare gevallen eenzelfde houding aan te nemen(61).
2.1.6

Naleving van de motiveringsverplichting

Algemene opmerking van het Rekenhof
De universitaire instellingen besteden te weinig aandacht aan de naleving van de motiveringsverplichting, nochtans een essentiële aangelegenheid. In veel gevallen ontbrak de motivering voor de inschalingsbeslissingen of werden de juridische of feitelijke motieven onvoldoende
uitgewerkt. Veel instellingen beperkten de feitelijke motivering tot een
standaardformule, waarin zij stelden dat de afweging van de verworven
ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven kwalificaties die
door het personeelslid bewezen werden, in x jaar inschalingsanciënniteit
resulteerde. Dit probleem hangt in belangrijke mate samen met het ontbreken van meetbare ijkpunten in de bezoldigingsrichtlijnen.
Met deze problematiek hangt die van de opmaak van werkelijke inschalingsbesluiten samen. Een personeelslid wordt het best over een beslissing ingelicht met een individueel besluit, waarvan de referenties in de
aanhef een overzicht bieden van de toepasselijke regelgeving en dat
zicht biedt op de toepassing van die regelgeving in zijn concreet inschalingsdossier. In het verleden heeft het Rekenhof al herhaalde malen op
het opmaken van dergelijke documenten aangedrongen. Tijdens het
onderzoek is vastgesteld dat maar weinig instellingen dergelijke akten
uitreiken. Een salarisfiche bevat ook een belangrijk aantal gegevens,
60
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Een laatste maal is dit in de algemene vergadering van 6 november 2001
gebeurd.
Zie ook de invulling die de universiteit aan het begrip autonomie geeft.
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maar in principe zelden of nooit de juridische en feitelijke motieven van
een beslissing.
Ten slotte is een grondige attestatie van alle elementen die de bepaling
van de inschalingsanciënniteit hebben beïnvloed belangrijk. Zij vormt
immers de grondslag van de uiteindelijke beslissing van het universiteitsbestuur. De attesten moeten dan ook duidelijke en ondubbelzinnige
gegevens bevatten. Tijdens het onderzoek zijn aan bijna elke universiteit
op dit vlak tekortkomingen vastgesteld. Soms bleek de inschalingsbeslissing louter op verklaringen van het personeelslid te berusten(62).
Opmerkingen per universiteit en reacties daarop
De KUB kent aan sommige personeelsleden ondanks hun curriculum
geen of slechts een minimale inschalingsanciënniteit toe. Voor een aantal andere inschalingsdossiers heeft het Rekenhof opmerkingen geformuleerd die op een gebrekkige motivering neerkomen. De KUB heeft op
deze opmerkingen niet gereageerd, maar heeft er inmiddels blijk van
gegeven de inschalingsanciënniteit in een aantal individuele dossiers te
willen herzien.
In de notulen die het LUC naar aanleiding van de inschalingen van de
AP-leden opmaakt, is de motivering minimaal. Dit vloeit voort uit de inschalingsoptie en -procedure van het LUC. De universiteit heeft erop
gewezen dat zij de personeelsleden salarisvaststellingen bezorgt (lees:
salarisbesluiten en -fiches), maar dit is in de motiveringskwestie onvoldoende(63).
De VUB motiveert haar inschalingsbeslissingen gebrekkig: de beslissing
van het bestuurscollege bevat enkel een verwijzing naar de brief met het
inschalingsadvies van de decaan van de faculteit, als het bestuurscollege dit voorstel overneemt. De brieven van de decanen zijn echter doorgaans noch gedateerd, noch gekenmerkt, zodat onduidelijkheid kan bestaan over de uiteindelijk getroffen beslissing. De VUB heeft akte genomen van het verzoek tot uitdrukkelijker motivering van de inschalingsvoorstellen, maar meent dat haar systeem van getrapte motivering niet
alleen het voordeel van de duidelijkheid biedt, maar bovendien de leesbaarheid van de beslissingen voor de personeelsleden bevordert. De
universiteit ging er wel mee akkoord dat alle adviezen en voorstellen
eenduidig moeten gekenmerkt zijn, opdat elke verwijzing naar die documenten een onbetwistbaar karakter zou hebben.
Ook aan de UG zijn inzake de motiveringsverplichting ernstige tekortkomingen vastgesteld. De universiteit beloofde daaraan in de toekomst
de nodige aandacht te zullen besteden.
De UIA komt de motiveringsverplichting evenmin correct na. Deze universiteit meldde op 8 november 2002 dat de raad van bestuur de bezol62
63

Zie verder over de salarisvaststellingen van het AAP.
In de eerste plaats moet elke universiteit haar beslissing op een correcte
en volledige wijze motiveren.
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digingsrichtlijn van 29 september 1999 nog tijdens het onderzoek van
het Rekenhof in een statutaire tekst heeft geformaliseerd, die op 21
maart 2001 is goedgekeurd(64). Nadien zou de UIA aan de inhoud van
de motivering hebben voortgewerkt, met onder meer de uitwerking van
een procedure. De reactie bevatte evenwel geen informatie over de wijze waarop de UIA het personeelslid over de beslissing inlicht.
Het Rekenhof wees het UCA aangaande diverse individuele inschalingen op het niet naleven van de motiveringsverplichting. De universiteit
verstrekte in haar reactie bijkomende informatie.
Ook de UFSIA werd op enkele tekortkomingen aan haar motiveringsverplichting gewezen. De universiteit nam zich voor de kwaliteit van de motivering van inschalingsbeslissingen te verhogen door, behalve een verwijzing naar de decretale bepalingen en de eigen regelgeving, afdoende
melding te maken van de feitelijke overwegingen die aan de beslissingen ten grondslag liggen. De universiteit wil daarbij een evenwicht vinden tussen objectiviteit en transparantie enerzijds en werkbaarheid anderzijds. Wel wil de universiteit vermijden dat een te gedetailleerde motivering (zoals de opsomming van de nominatieve duur van de in aanmerking komende diensten) de personeelsleden ertoe zou aanzetten
systematisch elementen uit inschalingsdossiers te isoleren en naast die
van andere inschalingsdossiers te zetten om zo eventueel inconsequent
handelen van het universiteitsbestuur aan te tonen. Het cultiveren van
een dergelijke mentaliteit zou volgens de rector een geïndividualiseerde
aanpak van de inschalingsmethodiek op de helling zetten en tegen de
geest van het universiteitendecreet ingaan, dat aanstuurt op een gedifferentieerd verloningsbeleid. De universiteiten kregen na 1 oktober 1999
weliswaar meer verloningsautonomie, maar zij moeten toch een grote
openheid inzake hun individuele salarisvaststellingen tonen, in tegenstelling tot vermoedelijk heel wat privé-bedrijven. Die openheid houdt
een garantie in tegen mogelijke willekeur en favoritisme, maar botst volgens de UFSIA mogelijk met de goede interne werking van de instellingen en met de schroom die de instellingen tegenover hun personeel
wensen te bewaren ter bescherming van hun privé-levenssfeer. Daarmee zou zij ook onderlinge conflicten tussen personeelsleden vermijden,
zo besloot de UFSIA. Deze stelling bevat waardevolle uitgangspunten,
maar raakt niet de kern van de zaak, met name dat de universiteiten ook
een kwaliteitsoordeel over de in aanmerking genomen diensten moeten
vellen en beroepservaring en kwalificaties in inschalingsanciënniteit
moeten omzetten.

2.1.7

Salarisschalen van docent en hoofddocent

Er is al gewezen op de decretale mogelijkheid voor de graden van docent en hoofddocent twee salarisschalen vast te leggen, waarbij de
overgang van de laagste naar de hogere salarisschaal maar mogelijk
zou zijn na een gunstige evaluatie van het betrokken personeelslid(65).
64
65

Door een vergetelheid is dit tijdens de controle niet meegedeeld.
Artikel 96, tweede lid, van het universiteitendecreet.
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Zodoende wilde de decreetgever de bevorderingsdruk van het personeel
op het universiteitsbestuur verlichten. Waardering van het personeel kon
voortaan ook door de inschaling in een hogere schaal(66).
Principieel wordt een beginnend docent of hoofddocent dus in de laagste salarisschaal van zijn ambt ingeschaald. Pas na een gunstige evaluatie kan het personeelslid het onmiddellijk hoger salaris in de hogere
salarisschaal verkrijgen. Dit impliceert op zijn minst een periode van
activiteiten. Artikel 106bis van het universiteitendecreet heeft de evaluatieprocedure voor het AP vastgelegd. De bepaling zelf bevat geen richtlijnen voor de toekenning van de hogere salarisschaal. De decreetgever
zag de toekenning van de hogere salarisschalen nochtans als een alternatief voor een bevordering en niet als een inschalingsmogelijkheid op
zich.
De VUB was op het ogenblik van het onderzoek de enige universiteit die
in haar bezoldigingsrichtlijn rechtstreekse inschaling in de hogere salarisschaal opnam. Zij heeft niet gereageerd op de stelling van het Rekenhof dienaangaande.
De UG verwees naar de werkgroep ZAP-bevorderingen, die zich over de
problematiek van de verloning heeft gebogen en het universiteitsbestuur
heeft aanbevolen rechtstreeks in te schalen in de hogere salarisschaal
van docent of hoofddocent.
Het Rekenhof is van mening dat de toekenning van de hogere salarisschaal in de graden van docent en hoofddocent maar kan nadat het universiteitsbestuur de prestaties van het personeelslid ter uitvoering van
artikel 106bis van het universiteitendecreet heeft geëvalueerd.
2.1.8

Gebondenheid aan eigen regelgeving

Maakt een instelling een inschalingsreglement op, dan brengen de gelijke behandeling van de personeelsleden en het algemeen rechtsbeginsel
patere legem quam ipse fecisti met zich dat de universiteit alle soortgelijke gevallen op uniforme wijze moet behandelen. Dit impliceert dat het
concept van de bezoldigingsrichtlijn goed doordacht moet zijn omdat het
universiteitsbestuur bij de inschaling voor soortgelijke gevallen niet van
haar beleidslijn mag en kan afwijken. Enkel indien het verschil in behandeling op grond van objectieve en aantoonbare motieven te verantwoorden is en het universiteitsbestuur een afwijkingsmogelijkheid in zijn bezoldigingsrichtlijn heeft ingeschreven, is een verschillende behandeling
aanvaardbaar. De talrijke arresten van het Arbitragehof staven die stelling.
Het Rekenhof heeft meermaals geconstateerd dat verschillende universiteitsbesturen beslissingen hebben getroffen die indruisten tegen het
bovengenoemde algemene rechtsbeginsel. Zo weken zij in bepaalde
66

Zie de commentaar bij artikel III.12 (later vernummerd) in de memorie van
toelichting bij het ontwerp van het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999
(Stuk 1348 (1998 - 1999) - Nr. 1, p. 13).
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gevallen zonder motivatie af van de automatische inschaling aan nul jaar
die zij voor sommige personeelscategorieën invoerden. Enkele voorbeelden kunnen de problematiek wellicht verduidelijken:
•

De UG past voor ZAP-leden die voorheen aan een door de Vlaamse
regering erkende instelling voor wetenschappelijk onderzoek werkten(67), het principe van het onmiddellijk hoger salaris toe. Zij wijkt
echter van die beleidslijn af door sommige personeelsleden een inschalingsanciënniteit toe te kennen die niet het resultaat kan zijn van
deze toepassing.

•

De UIA heeft in haar bezoldigingsrichtlijn het principe van het onmiddellijk hoger salaris als algemeen geldend beginsel ingeschreven. De richtlijn voorziet in een afwijkingsprocedure, die echter als
uitzondering geldt en per definitie maar in een salaris kan resulteren
dat het onmiddellijk hoger salaris overstijgt. De bezoldigingsrichtlijn
voorziet ten slotte niet in exclusies. De universiteit is dus verplicht elk
nieuw personeelslid minstens een salaris te gunnen dat zijn vroegere salaris overstijgt. Voor bepaalde beroepscategorieën is de UIA
echter van haar zelfgekozen beleidslijn afgeweken zonder motivering. Zij heeft die personeelsleden meestal het minimum toegekend
van de salarisschaal verbonden aan de graad waarin zij werden
aangesteld of benoemd. In sommige inschalingsdossiers weken zij
andermaal zonder aanwijsbare reden af van die afwijkende gedragslijn, onder meer voor sommige ZAP-leden die van het UZA afkomstig
waren en voor personeelsleden die aan de zusterinstellingen van de
UIA actief waren. Door de herziening van de inschalingsprocedure
meent de UIA voor een groot gedeelte van de opmerkingen, onder
meer die over de ZAP-leden die ook aan het UZA actief waren, een
oplossing te hebben gevonden. Enkel voor de personeelsleden die
van buitenlandse universiteiten afkomstig zijn en voor de problematiek van de uitwisseling van personeelsleden tussen onder meer
twee universiteiten(68) moet de UIA nog aanpassingen doorvoeren.

•

Volgens de VUB moeten niet alle inschalingen op eenzelfde leest
zijn geschoeid. Het Rekenhof is het ermee eens dat elke universiteit
een appreciatiebevoegdheid heeft, maar afwijkingsmogelijkheden
van een algemene regel moeten in de bezoldigingsrichtlijn ingeschreven zijn, zij moeten worden gemotiveerd en de universiteit mag
ze maar op grond van aanwijsbare en objectieve gronden uitvoeren.

•

Met betrekking tot bepaalde inconsequente salarisvaststellingen van
het UCA, heeft het bestuurscollege op 12 juli 2001 een wijziging aan
de bezoldigingsrichtlijn aangebracht en een aantal ZAP-leden kreeg
een herinschaling. Uit de verstrekte informatie blijkt echter dat het
UCA nog altijd niet consequent handelt. Hoewel de universiteit van
oordeel is dat enkel de academische anciënniteit verworven aan de
eigen of een andere universiteit tot inschalingsanciënniteit aanleiding
kan geven, heeft ze bij de herinschalingen voor sommige personeelsleden extra-universitaire prestaties van academisch niveau ver-

67
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Aan de interpretatiemoeilijkheden die hieruit voortvloeien, is al in punt 2.1.2
van dit verslag aandacht besteed.
Artikel 80 van het universiteitendecreet.
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rekend(69),voor andere niet. Een ander personeelslid kreeg geen
herinschaling, hoewel het zowel aan het UCA als aan buitenlandse
universitaire instellingen had gewerkt(70). Voor nog andere ZAPleden gold dan weer het vroegere salaris als referentie of werd een
omzetting van de buitenlandse situatie naar een vergelijkbare
Vlaamse salaristoestand gemaakt(71). Een echt rechtlijnige benadering ontbreekt.
2.1.9

Andere opmerkingen

De meeste van de onderstaande kwesties hebben rechtstreeks of onrechtstreeks implicaties voor sommige inschalingen(72). Bepaalde aangelegenheden hebben met salarisvaststellingen geen uitstaans, maar
mogen niet onvermeld blijven.
Ontzegging van een beroepsmogelijkheid
Sommige bezoldigingsrichtlijnen bepalen nadrukkelijk dat aan de ingeschaalde personeelsleden elke beroepsmogelijkheid wordt geweigerd.
Dit is onaanvaardbaar. De mogelijkheid bestaat immers dat het personeelslid in de motivering van de inschalingsbeslissing incorrecte vermeldingen vindt, waaruit het kan afleiden dat de hem betreffende beslissing
op onvolledige of onnauwkeurige gegevens is gebaseerd. De mogelijkheid tot beroep is trouwens inherent aan de motiveringsverplichting. De
universiteiten mogen vanzelfsprekend de grondwettelijk voorziene
rechtsbescherming voor hun personeelsleden niet beperken. Ook al
blijkt uit de verstrekte antwoorden dat dit weliswaar het geval niet is, dan
nog is het noodzakelijk de personeelsleden duidelijkheid te verschaffen
en de bepaling te herformuleren.

69
70

71

72

In deze mogelijkheid voorziet de nieuwe bezoldigingsrichtlijn niet.
Die academische anciënniteit diende volgens de nieuwe bezoldigingsrichtlijn integraal in inschalingsanciënniteit te worden omgezet.
In tegenstelling tot de vroegere 24-jaargrens, kan elke instelling voortaan
autonoom een beginpunt bepalen voor het in aanmerking nemen van prestaties. Een leeftijdsgebonden grens is in het licht van de decretale bepalingen echter minder opportuun dan, bijvoorbeeld, de datum waarop een bepaald diploma werd behaald. De regelgever heeft voor het AAP beslist de
24-jaargrens op 1 oktober 1999 af te schaffen.
Een aantal geldt ook voor het AAP. Er is gekozen de opmerkingen enkel in
dit deel van het verslag onder te brengen om herhaling te vermijden.
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Tijdstip van de wervingsinschaling
Soms bepaalt de bezoldigingsrichtlijn het tijdstip waarop de inschaling
moet plaatsvinden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat soms een aanzienlijke termijn verstrijkt voor het universiteitsbestuur personeelsleden
inschaalt, wat tot een ongelijke behandeling aanleiding kan geven. De
artikelen 95 en 97 van het universiteitendecreet zijn daarin zeer duidelijk: het moet gaan om de verworven ervaring en kwalificaties. Sommige
inschalingsmotiveringen vermelden echter kwalificaties die pas na de
indiensttreding werden geconstateerd.
Inconsequenties
Sommige universiteiten nemen het salaris van een instelling zoals het
IMEC bij de inschaling van een ZAP-lid als vertrekpunt voor de toepassing van het principe van het onmiddellijk hoger salaris, terwijl zij dienstperiodes aan dezelfde instelling voor de salarisvaststellingen van AAPleden weigeren. Hoewel beide personeelscategorieën op grond van andere criteria kunnen worden ingeschaald, kan moeilijk worden volgehouden dat het IMEC in het ene geval als instelling voor wetenschappelijk onderzoek wordt beschouwd, en in het andere niet. Dit onderstreept
de noodzaak van een goede wisselwerking tussen de administratieve
diensten en de adviserende academische instanties, alsook dat van een
overkoepelend orgaan dat op alle inschalingen zicht heeft.
Stageperiode
De decreetgever heeft de universiteitsbesturen de mogelijkheid geboden
niet meteen tot de vaste benoeming van ZAP-leden te moeten overgaan, maar dit pas na een stageperiode te doen(73). Na het verstrijken
van de op het ogenblik van de aanstellingsbeslissing vastgelegde stageperiode volstaat een gunstige evaluatie van hun functioneren om vast
te kunnen benoemen, waarbij de normale procedure niet meer van toepassing is(74). Aangezien elke zelfs opeenvolgende tijdelijke aanstelling
een nieuwe aanstelling is waarvoor de normale procedure moet worden
gevolgd(75), moet een universiteitsbestuur dat voor de uitzonderlijke procedure heeft gekozen, zich strikt aan de duur van de stageperiode hou73

74

75

Artikel 91, derde lid, van het universiteitendecreet, met ingang van 1 oktober 1997 door de artikelen 61 en 64, 2°, van het onderwijsdecreet VIII van
15 juli 1997 ingevoegd.
Zijn in het bijzonder niet vereist: de vacantverklaring van het ambt, de
openbare oproep, de beoordeling van de kandidaturen en de gemotiveerde beslissing tot benoeming (zie de artikelen 88 tot en met 90 van het universiteitendecreet).
Commentaar bij artikel 55 van het ontwerp van onderwijsdecreet VIII, nadien vernummerd tot artikel 61. Zie Stuk 697 (1996 - 1997) - Nr. 1, p. 14.
Met ingang van 1 oktober 1997 hebben de artikelen 49 en 70, 2°, van het
tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001, aan kwestieuze bepaling een
aantal zinnen toegevoegd.
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den. De UIA heeft daarentegen de oorspronkelijk geplande stageperiode
van sommige personeelsleden ingekort nadat het voorgaande diensten
met ZAP-diensten gelijkwaardig had verklaard. Een universiteitsbestuur
is niet bevoegd de stageperiode achteraf zodanig in te korten dat aan de
essentie van de uitzonderingsprocedure wordt voorbijgegaan. Het loopt
daarbij het gevaar dat de getroffen benoemingsbeslissingen een onwettig karakter krijgen. De decreetgever heeft immers de universiteitsbesturen niet gemachtigd bepaalde tewerkstellingsperiodes als gelijkwaardig
met de stageperiode te beschouwen. Artikel 173 van het universiteitendecreet legt aan de commissaris van de Vlaamse regering op erover te
waken dat het universiteitsbestuur geen enkele beslissing neemt die
strijdig is met het bij of krachtens de wet of decreet bepaalde of het financieel evenwicht van de instelling in gevaar brengt. Het is bijgevolg
noodzakelijk dat hij tegen dergelijke beslissingen optreedt.
2.2

Vaststellingen met betrekking tot het AAP

2.2.1

De keuze voor het vroegere bezoldigingsbesluit

Voor de inschaling van het AAP vallen alle universitaire instellingen impliciet of expliciet op de bepalingen van het oude bezoldigingsbesluit
van 27 februari 1992 terug(76). Sommige universiteiten hadden daarbij
oog voor de interpretatiemoeilijkheden die dit besluit met zich bracht,
anderen niet. Het Rekenhof heeft in het verleden nochtans verscheidene
malen op deze interpretatiemoeilijkheden gewezen.
Het regularisatiebesluit(77) heeft inzake de verrekening van onderwijsdiensten de 50 %-regel ingeschreven, met terugwerking tot 1 oktober
1991. Het besluit heeft ook de 24-jaargrens geschrapt. Door de opheffing van het oude bezoldigingsbesluit vanaf 1 oktober 1999 en de autonomie vanaf die datum inzake de inschaling van het AP, kunnen de universiteiten zelf eventueel het tijdstip bepalen vanaf wanneer zij diensten
in aanmerking nemen. Als zij echter de vroegere regelgeving integraal
overnemen, zijn zij, gelet op de inwerkingtreding op 1 oktober 1999, verplicht een salarisregularisatie van alle in dienst zijnde leden van het AAP
door te voeren. Bij de meeste instellingen is dit niet vlekkeloos verlopen.
Uit het onderzoek bleek dat voor een aantal op 1 oktober 1999 in dienst
zijnde personeelsleden opneembare prestaties van vóór hun 24 jaar
buiten beschouwing werden gelaten. Tegenover de nieuw aangestelde
AAP-leden hebben de universiteiten een even inconsequente houding
aangenomen. Ook inzake de benadering van onderwijsprestaties en de
wijze waarop deeltijdse diensten in inschalingsanciënniteit worden omgezet, is de benadering aan de meeste instellingen zeer onsamenhangend. De universiteiten moeten naar duidelijke regels streven, die zij
76

77

Besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 1992 houdende vaststelling van de bezoldigingsregeling van het AAP, gewijzigd en opgeheven
door het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2001 tot vaststelling
van de salarisschalen van het AAP van de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap (afgekort tot regularisatiebesluit).
Zie vorige voetnoot.
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uniform toepassen. Zij moeten, waar nodig, salarisregularisaties uitvoeren.
Het oude bezoldigingsbesluit impliceerde de omzetting van een aantal
voorgaande, restrictief gedefinieerde diensten in een aantal jaar en
maand inschalingsanciënniteit. Die handelwijze vereist niet alleen een
minutieuze attestatie, maar bovendien rijst de vraag of het terugvallen
op dit besluit wel aan de letter en de geest van artikel 95 van het universiteitendecreet beantwoordt. Met uitzondering van die voor praktijkassistenten, weigeren nagenoeg alle universiteiten immers systematisch, zij
het weer niet consequent, diensten gepresteerd als werknemer in de
openbare of de privé-sector of als zelfstandige, alsook diensten van
arts-specialist in opleiding. De toetsing van de door de personeelsleden
ingebrachte potentiële inschalingselementen is daardoor nogal eenzijdig
op de evaluatie van de doorlopen beroepscarrière gericht. Eén universiteit, met name de UG, heeft bij de opmaak van haar bezoldigingsrichtlijn
wel het onderscheid in het takenpakket van de assistenten, praktijkassistenten en doctor-assistenten als uitgangspunt genomen.
Ook problematisch is de beperking van de inschalingsanciënniteit tot de
nominale duur van de in aanmerking komende periodes, dit op grond
van eigen regelgeving of door het terugvallen op het oude bezoldigingsbesluit. Dit sluit de gehele of gedeeltelijke verrekening van verworven
ervaring en kwalificaties uit. Zoals al beklemtoond, is dit strijdig met artikel 95 van het universiteitendecreet. Het beperkt daarenboven de wervingsmogelijkheden van mogelijks zeer valabele kandidaten.
Mede door het terugvallen op het oude bezoldigingsbesluit, bevatten de
meeste bezoldigingsrichtlijnen, in tegenstelling tot die voor het ZAP,
geen ad hoc inschalingsprocedure. Het is nochtans aangewezen die
vast te leggen(78), om tot goed uitgewerkte en niet voor betwisting vatbare inschalingsbeslissingen te komen.
2.2.2

Naleving van de motiveringsverplichting

De keuze het oude bezoldigingsbesluit verder te hanteren, beperkt de
facto in hoge mate de motivering van de genomen beslissingen. Dit
vloeit voort uit het nogal rigide karakter van de oude bezoldigingsregeling. Met uitzondering van de UFSIA, maken de universiteiten doorgaans
geen echte overweging van de vorige beroepsloopbaan.
Aan het belang van het opmaken van salarisbesluiten en -fiches is in het
gedeelte over het ZAP al aandacht besteed.
78

Een wisselwerking tussen de administratie en de academische adviescommissies kan alleen maar positieve gevolgen hebben. Aan de ene kant
levert de personeelsdienst in principe de technisch-juridische expertise,
terwijl de academische instanties uiteindelijk het best geplaatst zijn om het
wetenschappelijk karakter van de ervaring, beroepscarrière en kwalificaties naar waarde in te schatten. Dit systeem van checks and balances
wordt nog versterkt door de uiteindelijke beslissing aan het bevoegde universiteitsbestuur over te laten.
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Attestatie van vorige diensten

Aan de motiveringsproblematiek is ook die van de attestatie van de vorige diensten verbonden. De omrekening van de voorgaande diensten in
jaren en maanden inschalingsanciënniteit impliceert immers dat de instellingen over correcte en volledige informatie beschikken. Het onderzoek heeft uitgewezen dat veel instellingen, net zoals in het verleden
overigens, op dit vlak in gebreke bleven. In tal van individuele inschalingsdossiers ontbraken dienstattesten. Daarenboven lieten de instellingen de attestatieverplichting vaak aan het personeelslid over. Dit had
ernstige gevolgen voor de kwaliteit en volledigheid van de ingeleverde
attesten. De universiteitsbesturen zouden attesten moeten opvragen in
functie van de eigen regelgeving. De gebrekkige attestatie holt de naleving van de motiveringsverplichting nog verder uit.
Aan de meeste instellingen resulteerden behoorlijk geattesteerde prestaties of traditioneel opneembare prestaties die het personeelslid bv. in
zijn curriculum vitae vermeldde, meermaals toch niet in inschalingsancienniteit. Het universiteitendecreet verplicht de universiteitsbesturen
nochtans tot inschaling. Slechts als een bestuur herhaaldelijk op het
voorleggen van de noodzakelijke informatie heeft aangedrongen en het
personeelslid geen gevolg aan dit verzoek heeft gegeven, mag het ervan uitgaan dat het personeelslid met zijn lagere inschaling vrede heeft
genomen.
Om retroactieve correcties van de inschalingsanciënniteit te vermijden,
kent het universiteitsbestuur het best maar de inschalingsanciënniteit
toe die daadwerkelijk is geattesteerd. De reacties op het onderzoek van
het Rekenhof bewijzen dat de besturen die documenten soms pas na de
opmerkingen van het Rekenhof hebben opgevraagd. In een aantal dossiers zouden zij de toegekende inschalingsanciënniteit in principe moeten herbekijken. Dat het personeelslid ondertussen de universiteit al
heeft verlaten of dat de ten onrechte uitbetaalde salarisbedragen inmiddels aan verjaring toe zijn, verhindert vaak terugvordering(79).
2.2.4

Inschaling zonder formele beslissing

Net zoals voor het ZAP, hadden sommige universitaire instellingen op
het ogenblik van het onderzoek, ook voor het AAP nog geen formele
beslissing getroffen over de inschalingsprincipes. Daardoor waren het
de universitaire administraties die naar de feiten de inschalingsopties
kozen, daar zij de salarisfiches opmaakten.
79

De aangelegenheid van de terugvorderingen is aan bod gekomen in punt
1° van resolutie 1086 (1997-1998) van 8 juli 1998 van het Vlaamse Parlement. Tot op heden is artikel 165 van het universiteitendecreet nog niet
toegepast, ook al is het na wijziging uitvoerbaar. Dit artikel bepaalt de modaliteiten voor de inhouding van werkingsuitkeringen van een universiteit
die door de overheid vastgestelde inbreuken op het regelgevend kader niet
wil rechtzetten.
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De raad van beheer van de KUL heeft pas op 30 april 2002 de bezoldigingsrichtlijn voor het AAP goedgekeurd. Het UCA heeft in zijn reactie
niet vermeld of het universiteitsbestuur al een formele AAP-bezoldigingsrichtlijn heeft getroffen. Aan het LUC keurt de raad van bestuur
alle salarisvaststellingen die de administratie voorbereidt, achteraf expliciet goed.
2.2.5

Andere opmerkingen

Toekenning van de salarisschaal van doctor-assistent aan praktijkassistenten
Het UCA kent aan praktijkassistenten die een doctoraatsdiploma hebben
behaald, de salarisschaal van doctor-assistent toe. Doctor-assistenten
dienen echter op grond van specifieke bepalingen van het universiteitendecreet te worden aangesteld en hebben een eigen takenpakket(80).
Afzonderlijke decretale bepalingen regelen de aanstellingsvereisten en
de te vervullen werkzaamheden(81). Dat de betrokken personeelsleden
een doctoraatsdiploma hebben behaald, heeft niet tot gevolg dat zij in
de graad van doctor-assistent zijn aangesteld, noch dat zij op de salarisschaal van doctor-assistent recht hebben.
De universiteit verwees in haar antwoord in de eerste plaats naar artikel
66 van het universiteitendecreet, dat stelt dat de universiteit binnen de
AAP-formatie, assistenten kan aanstellen met uitsluitend taken van praktijkgebonden onderwijs, waarvoor het behalen van een doctoraat geen
beletsel kan zijn. Volgens artikel 95 van het universiteitendecreet kan de
universiteit het AAP inschalen overeenkomstig de verworven kwalificaties. Volgens het UCA is een bijkomend diploma een kwalificatie, waaraan de overeenstemmende salarisschaal moet worden gekoppeld, met
toepassing van het barema van doctor-assistent. Het zou immers discriminerend zijn personen met een doctoraatsdiploma ervan te weerhouden praktijkassistent te worden. Anderzijds zou het, naar de mening
van de rector, niet naar de geest van het universiteitendecreet zijn om bij
de salarisbepaling geen rekening te houden met een dergelijke, belangrijke, verworven kwalificatie. Kwaliteit nastreven, verlonen op grond van
kwalificaties, zodat de universiteiten goede elementen kunnen aantrokken, zijn volgens de rector toch de doelstellingen die als een rode draad
door de decretale bepalingen lopen.
Het Rekenhof merkt op dat de decreetgever tot op heden de besluitgever de bevoegdheid tot vaststelling van salarisschalen heeft voorbehouden(82). Inschaling houdt enkel het positioneren van een personeelslid
op een bepaald niveau van een salarisschaal in. Een goede kwalificatie
80
81

82

De artikelen 69, 83 en 94 van het universiteitendecreet.
Respectievelijk de artikelen 84, tweede lid, en 93 van het universiteitendecreet, alsook artikel 68 van vermeld decreet. Uit artikel 64, tweede lid,
moet daarenboven impliciet worden afgeleid dat praktijkassistenten tot de
graad van assistent behoren.
Artikel 95, eerste lid, van het universiteitendecreet.
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kan resulteren in een hogere positie op de overeenstemmende salarisschaal, niet in de toekenning van een salarisschaal van een andere
graad. Het universiteitsbestuur moet dus onverwijld de salaristoestand
van de betrokken praktijkassistenten herzien, alsook die van de ZAPleden voor wie de universiteit een dergelijke bezoldiging als uitgangspunt nam bij de toepassing van het principe van het onmiddellijk hoger
salaris(83).
Plaatsvervanging van AAP
Het universiteitendecreet heeft pas vanaf 1 oktober 2000 uitdrukkelijk
voorzien in een regeling voor de vervanging van AAP-leden(84). Voordien kon enkel artikel 92 van het universiteitendecreet enige rechtsgrond
bieden. Dat stelt de aanstellingstermijn voor AAP-leden vast op 2 jaar,
behalve voor, onder meer, vervangingsovereenkomsten(85).
Het bestuurscollege van het UCA heeft op 25 maart 1992 een reglement
inzake aanstelling van korte duur van academische medewerkers ingeval van niet-ingenomen betrekking uitgevaardigd. Om langdurige aanstellingen te vermijden, is bepaald dat elke vacature in de regel vanaf 1
oktober wordt ingevuld. Pas als een mandaat eindigt vóór 1 oktober, kan
de universiteit, na advies van de bevoegde faculteit, in de periode tussen de vervroegde mandaatbeëindiging en de indiensttreding van de
nieuwe titularis een academisch medewerker in de niet ingenomen betrekking aanstellen.
Een groot aantal van de onderzochte AAP-leden is als academisch medewerker aangesteld(86). Het Rekenhof vermoedt dat dit naar de feiten
een aparte en systematische vorm van werving betreft(87). Daarenboven
vonden bepaalde aanstellingen plaats in strijd met het ontwikkelde reglement(88). Dit is in het bijzonder zo voor die welke het begin van het
academiejaar als aanvangsdatum hebben of waarvan de duur niet in de
tijd beperkt is. Het Rekenhof acht de creatie van een bijkomende perso83
84

85

86

87

88

Ook in deze materie had de regeringscommissaris moeten optreden.
De memorie van toelichting bij het ontwerp van het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001 (Stuk 561 (2000 - 2001) - Nr. 1, p. 13) stelt bij artikel 44 (nadien vernummerd) enkel dat het in sommige gevallen nodig is leden van het AAP tijdelijk te vervangen. Het universiteitsbestuur moet daartoe een reglement vaststellen.
Op 1 oktober 1991 gewijzigd door de artikelen 30, 1°, en 65, van het wijzigingsdecreet van 27 januari 1993. De parlementaire stukken geven geen
verdere uitleg.
37,93 % van de sinds 1 oktober 1999 in dienst genomen AAP-leden die als
academisch medewerker hebben gefungeerd, heeft nadien een aanstelling
als mandaatassistent verkregen.
Het is onduidelijk op basis van welke criteria de universiteit die personeelsleden heeft geworven. Het percentage doet vermoeden dat een voorafgaande werving als academisch medewerker een belangrijke troef is bij
een kandidaatstelling voor een mandaat als assistent. Het feit bij de leden
van de adviescommissie bekend te zijn, is immers een voordeel.
Zie ook de alternatieven die artikel 158, derde lid, van het universiteitendecreet, biedt.
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neelscategorie ten laste van de werkingsuitkeringen onaanvaardbaar.
Sommige academische medewerkers kregen daarenboven de salarisschaal van doctor-assistent toegekend.
De mogelijkheid AAP te vervangen is volgens het UCA een noodzaak,
wil de universiteit de continuïteit van haar onderwijs- en onderzoeksopdrachten bewaren. Deze personeelscategorie van jonge personeelsleden met een tijdelijke aanstelling kent een vrij groot verloop. Dit fenomeen is nog duidelijker in een krappe arbeidsmarkt. Het UCA zou de
aanstellingen als academisch medewerker rigoureus beperken tot het
vervangen van aangesteld AAP, wat steeds een beperking in de tijd impliceert. De inschaling van academische medewerkers met een doctoraatsdiploma onderbouwt de universiteit met dezelfde redenering als die
voor de praktijkassistenten.
Het Rekenhof betwist noch de plaatsvervanging, noch de noodzaak tot
vervanging, maar stelt vragen bij het grote aantal en, voor sommigen, de
duur van de aanstellingen. De toekenning van de salarisschaal van doctor-assistent stuit op dezelfde bezwaren als voor de praktijkassistenten.
Meer in het algemeen wijst het erop dat het mandaat van een assistent
bij een eerste aanstelling voltijds moet zijn, omdat het de bedoeling is
dat hij minstens de helft van zijn tijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift spendeert. Vanuit die premisse moet de plaatsvervanging zo kort mogelijk zijn. De vervanger kan zich immers niet met
dergelijke wetenschappelijke activiteiten inlaten. Dit ondergraaft ook de
stelling dat de bezitter van een doctoraat tot assistent of plaatsvervangend assistent kan worden aangesteld. Dat heeft het Rekenhof overigens in verschillende brieven en onderzoeksverslagen opgemerkt en de
Vlaamse Minister van Onderwijs deelt die mening.
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Conclusies

Het onderzoek heeft aangetoond dat geen enkele universiteit de leden
van het AP volledig conform de huidige decretale inschalingscriteria inschaalt. Dit vloeit voort uit de keuze van de meeste instellingen voor, wat
betreft respectievelijk het ZAP en het AAP, het principe van het onmiddellijk hoger salaris en de bepalingen van het vroegere bezoldigingsbesluit van 27 februari 1992. Die beleidsopties sluiten een daadwerkelijke
toetsing van de door het personeelslid verworven ervaring, de doorlopen
beroepscarrière en de verworven kwalificaties uit. De meeste inschalingsbeslissingen tonen aan dat de universiteitsbesturen het accent
meestal op het kwantitatief aspect van de doorlopen beroepscarrière
leggen en de twee andere criteria buiten beschouwing laten. Zo zij die
aspecten in bepaalde gevallen misschien wel mee in beschouwing nemen, verdoezelt een gebrekkige motivering van de inschalingsbeslissing
dit.
Op grond van de onderzoeksbevindingen rijst de vraag of de bepalingen
van de artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet, in hun
actuele vorm voor de universitaire instellingen wel werkbaar zijn. Het is
immers, in het licht van, onder meer, het respecteren van het gelijkheidsbeginsel, een delicate aangelegenheid de thans geldende inschalingscriteria in vlot toepasbare en ondubbelzinnige formuleringen te vatten.
Nagenoeg alle instellingen geven onvoldoende gevolg aan de motiveringsverplichting. Het is noodzakelijk dat de universiteiten aan die verplichting meer aandacht besteden. De informatie die zij de personeelsleden thans over hun inschaling verstrekken, kwalificeert het Rekenhof als onvoldoende.
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat een aantal bepalingen van het
decretaal kader zoals het thans voor de inschaling van het AP is uitgeschreven, om verduidelijking vragen.
Bepaalde universiteiten openden of overwegen de mogelijkheid nieuwe
ZAP-leden op een salaristrap van de hogere salarisschaal van docent of
hoofddocent te plaatsen. De toekenning van deze hogere salarisschaal
is decretaal nochtans maar toegestaan na een evaluatie in de zin van
artikel 106bis van het universiteitendecreet.
Ten slotte heeft het UCA enkele specifieke, aanvechtbare beslissingen
getroffen inzake plaatsvervanging van AP en het toekennen van de salarisschaal van doctor-assistent aan praktijkassistenten en plaatsvervangende assistenten (academische medewerkers). De UIA creëerde dan
weer de mogelijkheid de stageperiode voor het ZAP bij een eerste benoeming in te korten door ten onrechte sommige voorgaande diensten
met ZAP-diensten gelijkwaardig te verklaren. Het universiteitendecreet
verplicht de regeringscommissarissen tegen dergelijke praktijken op te
treden.
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Aanbevelingen

•

Voor belangrijke materies als het uitwerken van een eigen inschalingsbeleid, zouden de universitaire instellingen meer implementatietijd moeten krijgen. Het onderwijsdecreet X van 18 mei 1999 is pas
op 20 juli 1999 gepubliceerd, terwijl de artikelen 95, 97 en 97bis van
het universiteitendecreet, die de basisregels voor de inschaling van
het AP bevatten, al op 1 oktober 1999 uitwerking hadden.

•

Een evaluatie van de huidige decretale regels is aangewezen. Eventueel kunnen de bestaande inschalingscriteria worden vervangen
door een verplicht door elk universiteitsbestuur uit te werken eigen
bezoldigingsrichtlijn, waarbij de decreetgever aspecten als motivering en het inschrijven van een procedure verankert. Zo zouden de
instellingen met een weldoordacht bezoldigingsreglement een groot
aantal inschalingsdossiers uniform kunnen behandelen, wat voor het
respecteren van het gelijkheidsbeginsel en de daaraan gekoppelde
motiveringsverplichting positieve gevolgen zou hebben. Tevens zou
dit een oplossing kunnen bieden voor andere problemen, zoals de
verschillende benadering van de personeelsleden naargelang hun
afkomst of de exclusies in de huidige bezoldigingsrichtlijnen. Deze
aanbeveling ligt in de lijn van de groeiende autonomie voor de instellingen. Zij zouden de mogelijkheid krijgen hun inschalingskeuze te
maken in het licht van hun financieel evenwicht.

•

De instellingen moeten bij de ontwikkeling van eigen regelgeving
rekening houden met wetgevingstechnische eisen. Een onvoldoende
doordachte regelgeving leidt meestal tot beslissingen die afwijken
van de eigen regelgeving.

•

Het is noodzakelijk dat de universiteitsbesturen meer aandacht besteden aan de opgelegde motiveringsverplichting.

•

De instellingen moeten elk personeelslid degelijk en zorgvuldig inlichten over de getroffen inschalingsbeslissing. De opmaak van inschalingsbesluiten kan daarbij helpen.

•

Het is aangewezen het toepassingsveld van artikel 97, derde lid, van
het universiteitendecreet, nader te bepalen. Na de wijzigingen aangebracht door het tertiair onderwijsdecreet van 20 april 2001 is het
immers onduidelijk of een universiteitsbestuur het recht heeft de inschalingsanciënniteit van een deeltijds ZAP-lid te heroverwegen als
bij een heraanstelling de grootte van zijn opdracht stijgt zonder
evenwel voltijds te worden.

•

Het is aangewezen de bepaling over een grondige en uitdrukkelijke
motivering expliciet te maken naar alle AP-categorieën (ZAP én
AAP) en -situaties (ook bij nieuwe benoeming of aanstelling), dit om
interpretatiemoeilijkheden uit te sluiten.
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•

Een rechtstreekse toekenning van de hogere salarisschaal van docent of hoofddocent kan maar mits een wijziging van artikel 96,
tweede lid, van het universiteitendecreet.

•

De toekenning van de salarisschaal van doctor-assistent aan de
academische medewerkers en aan de praktijkassistenten die in het
bezit zijn van een doctoraatsdiploma moet worden stopgezet en hun
salaristoestand, alsook die van het ZAP dat is ingeschaald op grond
van een aldus foutief vastgesteld salaris, moeten worden geregulariseerd.

•

De regeringscommissarissen moeten in het kader van hun controleopdracht ook de wettigheid van de inschalingsbeslissingen van de
universiteitsbesturen nagaan.
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Reactie van de minister

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft op 6 mei 2003 op
de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof gereageerd (zie
bijlage 1).
Zij stelde in het algemeen dat de universiteiten van bij het begin bij de
decreetaanpassing betrokken waren en zodoende ruim de tijd kregen
om de vernieuwde inschaling voor te bereiden. Bij komende belangrijke
decreetwijzigingen zou de minister evenwel in meer implementatietijd
voorzien.
Met betrekking tot de ZAP-inschaling formuleerde de minister onder
meer de volgende bedenkingen:
•

Volgens haar zou de doortrekking van het principe van de gelijke
behandeling tot in het absurde de inschalingsautonomie ondermijnen. Zij is dan ook voorstander van een pragmatische houding: het
universiteitsbestuur moet individuele afwegingen en inschalingen
baseren op gedegen inschalingsprincipes en een goede motivering en zo veel mogelijk een gelijke behandeling nastreven van gelijkaardige gevallen zonder de verplichting van een absoluut gelijke
behandeling, daar dit vrijwel onmogelijk is. Het principe van de
onmiddellijk hogere wedde acht de minister ook onder de huidige
inschalingsregels toepasbaar, daar het vroegere salaris in veel
gevallen een goede weerspiegeling is van ervaring, loopbaan en
kwalificaties.

•

De minister acht afdoende motivering inderdaad essentieel: niet te
gedetailleerd, maar meer dan een standaardformulering of vage
verwijzing naar bepaalde adviezen.

•

Hoewel de minister voordelen ziet in het teruggrijpen naar het
principe van het onmiddellijk hoger salaris, stelde zij dat de universiteiten zich ook bewust moeten zijn van de nadelen ervan en in
correcties of afwijkingen moeten voorzien waar nodig.

•

Ook de minister betreurt dat de universiteiten niet meer gebruik
maken van de mogelijkheid die de nieuwe inschalingsregels bieden om buiten de puur academische wereld te rekruteren.

•

De minister beloofde te zullen ingaan op de suggestie om decretaal te verankeren dat de universiteitsbesturen een bezoldigingsrichtlijn moeten uitwerken.

•

Cruciaal bij de uitwerking van een bezoldigingsrichtlijn, acht de
minister de ontwikkeling van een doordacht inschalingsconcept dat
de visie van de universiteit weergeeft en waaraan de universiteit
zich dan ook houdt.

•

De minister acht een loutere motivering van inschaling als zijnde
een kooptoeslag ontoereikend.

•

De minister is het oneens met de strakke houding van het Rekenhof tegenover de tweede salarisschaal voor docenten en hoofddo-
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centen. Deze salarisschaal zou immers ook voor de rechtstreekse
inschaling van nieuwe personeelsleden gelden en dus neerkomen
op het positioneren op een gewone overeenstemmende salarisschaal.
Met betrekking tot de AAP-inschaling achtte de minister het verwonderlijk dat bepaalde universiteiten de oude bezoldigingsregeling klakkeloos
overnamen. Zij vond het ook jammer dat zij bij de inschaling vrijwel uitsluitend rekening hielden met een wetenschappelijke voorgeschiedenis
en andere diensten systematisch inschaalden aan nul jaar, tegen de
geest van het decreet in. Overigens dienen voorgaande diensten ook
volgens de minister te stoelen op stavingsdocumenten. Inzake de inschaling van praktijkassistenten zou de betrokken instelling al stappen
hebben gezet om de salaristoestand van de betrokkenen te herzien. De
minister was het ook met het Rekenhof eens dat plaatsvervanging niet
mocht leiden tot de creatie van een nieuwe personeelscategorie. Ten
slotte zou zij maatregelen zoeken om te bewerkstelligen dat de eerste
mandaten van assistenten minstens halftijds zouden zijn.
Voor de meeste aangelegenheden kan de minister zich dus vinden in de
conclusies van het Rekenhof. De minister heeft evenwel verkeerdelijk
begrepen dat het Rekenhof een louter motiveren van de inschaling als
kooptoeslag aanbeveelt. Integendeel: ook voor dergelijke inschalingen
blijven de decretale regels onverminderd gelden. Het Rekenhof heeft
enkel opgemerkt dat de toekenning van een kooptoeslag in een aantal
individuele inschalingen is verdoezeld door de accentuatie van andere
inschalingselementen die de dossiers niet ondersteunden. Met betrekking tot de ontzegging van een interne beroepsmogelijkheid heeft het
Rekenhof in de eerste plaats oog voor het corrigeren van materiële vergissingen.
Wat de toekenning van de tweede (hogere) salarisschaal van docent en
hoofddocent betreft, verwijst het Rekenhof naar de geest en de economie van de kwestieuze decretale bepaling zoals die in de parlementaire
voorbereiding ervan tot uiting komt. Zoals reeds werd uiteengezet, is de
toekenning van een hogere salarisschaal gekoppeld aan een evaluatie
en is zij een alternatief voor een benoeming in een hogere graad. Het
feit dat de inschalingsmogelijkheden voor het ZAP ingevolge de wijziging
van artikel 97 van het universiteitendecreet zijn verruimd is in het licht
van de huidige decretale bepalingen dan ook niet relevant.
In zijn verslag heeft het Rekenhof aangetoond dat de toepassing van
algemeen geldende principes zoals dit van het onmiddellijk hoger salaris
of van reeds bestaande regelgeving, zoals het vroegere bezoldigingsbesluit van 27 februari 1992, niet alleen geen afweging van de verworven
ervaring, de doorlopen beroepscarrière en de verworven kwalificaties
inhoudt, maar ook nefaste gevolgen heeft op het vlak van, bijvoorbeeld,
het respecteren van het gelijkheidsbeginsel. Mede daarom heeft het
Rekenhof de suggestie gedaan de universiteitsbesturen opdracht te geven een eigen bezoldigingsrichtlijn te ontwikkelen. Het Rekenhof stelt
vast dat de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming positief tegenover die suggestie staat. Het beklemtoont dat dit een herschrijving van
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de artikelen 95 en 97 vereist. Het naast elkaar laten bestaan van de huidige bepalingen en van de eventueel nieuw gecreëerde mogelijkheid
eigen bezoldigingsrichtlijnen te ontwikkelen, zou, indien de universiteitsbesturen de vermelde algemene inschalingsprincipes in hun richtlijnen
opnemen, de bestaande toestand bestendigen.
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Bijlage 1 Antwoord van de Vlaamse Minister van
Onderwijs en Vorming
8 mei 2003
Mijnheer de voorzitter,
Hierbij vindt u mijn antwoord op het bovenvermelde onderzoeksverslag
van het Rekenhof. Vooraf wil ik mijn appreciatie uitdrukken over de manier waarop dit verslag tot stand gekomen is, namelijk niet los van de
instellingen maar door hen vooraf de mogelijkheid te geven te reageren
op de eerste vaststellingen en deze te verwerken in het definitieve verslag. Het verslag bevat een mooie evaluatie zowel van de betreffende
regelgeving als van de toepassing hiervan binnen de instellingen. De
structuur van dit antwoord wijkt omwille van de leesbaarheid enigszins af
van de structuur van het onderzoeksverslag. Na een algemeen stuk over
de decretale bepalingen behandel ik achtereenvolgens de inschaling
van het ZAP, de inschaling van het AAP en de gecombineerde opdrachten ZAP-AAP, waarin zowel de bemerkingen rond de regelgeving als
rond de toepassing ervan aan bod komen. Tot slot overloop ik ook even
de conclusies en aanbevelingen van het verslag.
1

Algemeen

De bepalingen uit het universiteitendecreet van 12 juni 1991 betreffende
de inschaling van het academisch personeel werden fundamenteel gewijzigd door het decreet betreffende het onderwijs X van 18 mei 1999.
Deze wijzigingen situeren zich in een evolutie van steeds verdere vereenvoudiging van de Vlaamse regelgeving en een verruiming van de
beleidsruimte van de universiteiten. Zoals ook uit een aantal oude opmerkingen van het Rekenhof blijkt, was de strikte regelgeving die tot dan
van kracht was vaak een belemmering voor de universiteiten om een
eigen loonpolitiek te voeren en vooral om de betere academici te kunnen
aantrekken. Door de aanpassing van de artikelen 95, 96 en 97 en de
invoeging van artikel 97bis kunnen de universiteiten veel beter een eigen personeelsbeleid voeren. Dat houdt wel een grotere verantwoordelijkheid van de instellingen zelf in.
In het verslag en de eerste aanbeveling wordt gewezen op de korte implementatieperiode van de inschalingsbepalingen. Het is inderdaad zo
dat de tijd tussen de datum van de publicatie van onderwijsdecreet X en
van de inwerkingtreding van de betreffende artikelen vrij kort is. Daarbij
wil ik er echter wel op wijzen dat de universiteiten zelf vragende partij
waren voor een ruimere autonomie en van bij het begin betrokken werden bij de aanpassingen aan het decreet, dat op 5 mei 1999 door het
Vlaams parlement werd goedgekeurd en op 18 mei 1999 bekrachtigd is
door de Vlaamse regering. De instellingen waren dus reeds veel vroeger
op de hoogte van de komende decreetswijzigingen en hadden ruim voor
de publicatie van onderwijsdecreet X de mogelijkheid de vernieuwde
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inschaling voor te bereiden. Dat neemt niet weg dat bij komende decreetswijzigingen, vooral wanneer het om ingrijpende aanpassingen
gaat, meer rekening moet gehouden worden met de tijd die de universiteiten nodig hebben de regelgeving te implementeren.
2

Inschaling ZAP

2.1

Nieuwe inschalingsregels

Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe inschalingsregels werd de inschaling van het ZAP beheerst door het principe van het onmiddellijk
hoger salaris zoals vervat in het toenmalige artikel 97. Dit principe gold
enkel voor personen die daarvoor reeds voor een universiteit werkten of
in dienst waren van een wetenschappelijke instelling of betaald werden
uit middelen van een aantal wetenschappelijke instellingen. Voor personeelsleden die voorheen elders gewerkt hadden, bestond bij een benoeming of aanstelling na een openbare vacature de mogelijkheid van
een anciënniteitsbijslag op basis van het aantal jaren nuttige ervaring
(artikel 99). Hoewel het principe van het onmiddellijk hoger salaris zijn
waarde had - en nog altijd heeft - belemmerde het de universiteiten academici aan te trekken met een hoogstaande wetenschappelijke carrière
of elders verworven ervaring of competenties en hen naar waarde te
verlonen. De nieuwe inschalingsregels gooiden het roer volledig om,
waarbij afgestapt werd van de rigide regels die de overheid oplegde en
de universiteiten een quasi onbeperkte vrijheid kregen zelf de inschaling
van het ZAP vast te leggen.
De inschalingsregels zoals ze op dit moment in artikel 97 geformuleerd
zijn, houden in dat het universiteitsbestuur bij elke benoeming of aanstelling telkens de inschalingsanciënniteit moet vaststellen, waarbij het
ten minste gedeeltelijk moet rekening houden met de doorlopen carrière
en de verworven ervaring en kwalificaties. Dit houdt in dat het hier om
een individuele inschaling gaat, namelijk met telkens voor elk personeelslid afzonderlijk een individuele afweging. Als dit principe rigoureus
toegepast wordt - wat het Rekenhof in zijn onderzoeksverslag doet betekent dat effectief dat de instellingen bij de inschaling geen gebruik
mogen maken van een algemene afweging op grond van een bezoldigingsregeling.
Ik wil daarbij wel een aantal bemerkingen maken. De universiteiten kunnen bij de inschaling niet buiten de financiële beperkingen. De memorie
van toelichting zegt hierover: Deze wijziging moet de regeling aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het universiteitsbestuur verkrijgt meer mogelijkheden om een aangepaste salarispolitiek te voeren.
Daardoor wordt het mogelijk beter te concurreren met het buitenland en
om betere academici aan te trekken. In hoofdzaak verandert er niet veel
omdat de universiteitsbesturen gebonden zijn aan de financieringsbeperkingen. Maar in concreto verkrijgt men wel meer middelen om een
ander beleid te voeren. Op lange termijn moeten de resultaten wel volgen. De inschaling mag niet leiden tot een stijging van de loonkost die
de financiële mogelijkheden van de universiteiten te boven gaan. Er
moet ook opgemerkt worden dat de huidige salarisschalen nog steeds
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een vertaling zijn van en opgebouwd zijn volgens het principe van de
onmiddellijk hogere wedde. Ik vind het trouwens niet onredelijk aan te
nemen, zoals de KUL en KUB doen, dat het vroegere salaris in vele gevallen een goede weerspiegeling is van de ervaring, loopbaan en kwalificaties. In die zin kan de toepassing van het principe van de onmiddellijk hogere wedde ook onder de huidige inschalingsregels toegepast
worden.
De nieuwe inschalingsregels willen niet zeggen dat bij de inschaling zo
maar lukraak anciënniteit kan toegekend worden. Een universiteit moet
sowieso een aantal vaste inschalingsprincipes hanteren teneinde willekeur en ongelijkheid bij de inschalingen te vermijden. Daarbij is een
goede motivering van de inschaling enorm belangrijk waarbij telkens op
basis van de inschalingprincipes een individuele afweging gemaakt
wordt van de carrière, ervaring en kwalificaties.
Ik kan begrijpen dat er door het benadrukken van een gelijke behandeling door het Rekenhof bij een aantal universiteiten wat wrevel ontstaan
is. Het is bij de inschaling niet altijd makkelijk een evenwicht te vinden
tussen de appreciatiebevoegdheid en het respecteren van het gelijkheidsbeginsel. Als men de vereiste van een gelijke behandeling tot in
het absurde doortrekt, lijkt dit trouwens de inschalingsautonomie zelf te
ondermijnen omdat men dan enkel maar kan inschalen op basis van een
duidelijke regel. Wat dat betreft, stelt het Rekenhof in zijn onderzoeksverslag zelf de vraag of het uberhaupt mogelijk is relevante vergelijkingsschema's te maken die een toetsing aan het gelijkheidsbeginsel
daadwerkelijk mogelijk maken.
Ik ben van oordeel dat men inzake de problematiek van de inschaling
een pragmatische houding moet aannemen. Het universiteitsbestuur
moet de individuele afwegingen en inschalingen baseren op gedegen
inschalingsprincipes en een goede motivering en zo veel mogelijk een
gelijke behandeling van gelijkaardige gevallen nastreven zonder de verplichting van een absoluut gelijke behandeling aangezien een volledig
respecteren van het gelijkheidsbeginsel vrijwel onmogelijk is.
2.2

Motivering

Het Rekenhof merkte in vroegere dossiers reeds op dat de universiteiten
onvoldoende aandacht besteedden aan de motivering. Het belang van
een goede motivering is door de nieuwe inschalingsregels alleen maar
toegenomen.
De motiveringsverplichting volgt impliciet uit het principe van de individuele inschaling en is uitdrukkelijk in de memorie opgenomen. De publiekrechtelijke universiteiten - enkel zij - zijn bovendien als administratieve overheden onderworpen aan de bepalingen van de motiveringswet
van 29 juli 1991. In het geval van heroverweging van de inschalingsanciënniteit bij de uitbreiding van een deeltijds dienstverband staat de motiveringsplicht in het decreet zelf vermeld om te benadrukken dat een
heroverweging geen automatisme mag zijn maar enkel kan indien daar
een duidelijke en grondige reden toe bestaat. Vanuit die optiek bestaat
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er geen contradictie tussen de motiveringsplicht in het derde lid en het
niet vermelden daarvan in het eerste lid van artikel 97.
Het is essentieel dat de inschaling van een personeelslid afdoende gemotiveerd wordt. Dit geldt zowel bij een individuele inschaling als bij een
inschaling op grond van een bezoldigingsregeling (waarover verder
meer). Volgens de motiveringswet moeten in een afdoende motivering
de feitelijke en juridische overwegingen weergegeven worden waarop de
beslissing gegrond is. Hoe ver men daarin gaat, hangt af van de belangrijkheid van de beslissing. Wanneer er een bezoldigingsrichtlijn bestaat,
volstaat het dat een universiteit bij de motivering van de inschaling duidelijk naar de betreffende bepalingen van de richtlijn verwijst. Bij een
individuele inschaling kan men niet verwijzen naar een algemeen principe maar moet uit de motivering duidelijk de individuele afweging van de
verschillende elementen blijken. Het gebruik van een inschalingsbesluit
is een nuttige manier om de motivering bij de inschaling aan het personeelslid kenbaar te maken. Het volstaat mijns inziens ook wanneer het
personeelslid de motiveringsgronden, en dan vooral beslissingen en
adviezen, zonder problemen uit zijn personeelsdossier kan halen.
Een universiteit waarschuwt terecht voor het gevaar van een onwerkbare situatie onder personeelsleden wanneer de gronden voor hun inschaling te gedetailleerd weergegeven zijn. Het moet echter evenzeer duidelijk zijn dat een standaardformulering of een vage verwijzing naar bepaalde adviezen niet volstaan.
2.3

Toepassing

Uit het onderzoek van de toepassing van de nieuwe inschalingsregels
door de universiteiten komen een drietal elementen naar voren, namelijk
het teruggrijpen naar de oude regelgeving, het beperkt gebruik maken
van de ruime mogelijkheden die het decreet biedt en een gebrekkige
motivering van de inschaling.
Uit het onderzoek blijkt dat alle universiteiten in meer of mindere mate
bezoldigingsrichtlijnen hanteren. Deze werkwijze vereenvoudigt de inschaling vermits er geen afweging nodig is en biedt een waarborg voor
een gelijke behandeling. Daarbij grijpen de universiteiten vooral terug
naar het oude decretale principe van het onmiddellijk hoger salaris zoals
dat tot oktober 1999 van kracht was. Ik heb reeds eerder aangegeven
dat er op zich geen probleem is met het gebruik van dit principe maar
het Rekenhof waarschuwt terecht voor een ongenuanceerde toepassing
ervan. Zo blijkt uit een oefening van het UIA dat dit bij vergelijkbare
loopbanen tot behoorlijke anciënniteitsverschillen kan leiden, bijvoorbeeld door het vaker veranderen van werkgever. Bovendien is het onmiddellijk hoger salaris vooral bruikbaar bij puur academische loopbanen en veel minder in andere omstandigheden. De universiteiten moeten zich bewust zijn van de nadelen van het onmiddellijk hoger salaris
en best waar nodig correcties en/of afwijkingen voorzien. Ik verwijs hierbij naar de werkwijze van het UFSIA terzake.

Inschaling van academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten - Rekenhof, november 2003

51

Stuk 37-E (2003-2004) – Nr. 1

Zoals een universiteit opmerkt, is door de nieuwe inschalingsregels rekrutering buiten de puur academische wereld meer dan ooit haalbaar
geworden. Ik betreur het dan ook dat de universiteiten maar weinig gebruik maken van deze mogelijkheden. In tegenstelling tot een individuele
inschaling is het met een bezoldigingsrichtlijn wel mogelijk om 0 jaar
anciënniteit toe te kennen. Dit is begrijpelijk voor deeltijdse ZAP-leden
voor wie hun opdracht aan een universiteit een nevenfunctie is naast
hun hoofdbezigheden. Voor voltijdse ZAP-leden is de systematische
inschaling aan 0 jaar, ongeacht of ze afkomstig zijn uit de academische
wereld, de privé-sector of een zelfstandig beroep, hoewel begrijpelijk in
het licht van de kostenbeheersing, niet alleen voor betwisting vatbaar
maar strookt dit volgens mij ook niet met de geest van het decreet. Het
gevaar is niet denkbeeldig dat de universiteiten daardoor zichzelf belemmeren valabele externen aan te trekken.
De problematiek van de motivering is elders reeds aan bod gekomen.
2.4

Decreetswijziging

In feite was het de bedoeling na de decreetswijziging tot een situatie te
komen waarbij een groot deel van de inschalingen via vaste principes
zouden kunnen afgehandeld worden, maar waarbij ook steeds de mogelijkheid zou bestaan tot een individuele inschaling wanneer dit wenselijk
is. Ik sta dan ook positief tegenover de suggestie van het Rekenhof de
mogelijkheid van een bezoldigingsrichtlijn decretaal te verankeren. Een
bezoldigingsrichtlijn biedt daarbij het voordeel dat de motiveringsverplichting een stuk eenvoudiger is, dat er duidelijke ijkpunten zijn voor de
inschaling, dat de universiteiten makkelijker een financieel beleid kunnen voeren en dat de werklast lager ligt dan bij een individuele inschaling. Een vereiste is wel dat de richtlijn goed doordacht moet zijn en niet
mag leiden tot een feitelijke uitholling van de inschalingsautonomie van
de instellingen.
Met het oog op de toepassing van de artikelen 95 en 97 zal bij de komende decreetswijziging bij het aanvullingsdecreet een nieuw artikel in
het universiteitendecreet opgenomen worden dat het universiteitsbestuur opdraagt een bezoldigingsrichtlijn uit te werken. Deze richtlijn moet
de algemene principes van de inschaling bevatten, waarbij telkens de
mogelijkheid moet voorzien worden om indien nodig een individuele inschaling toe te passen.
2.5

Bezoldigingsrichtlijn

Aan de hand van de onderzoeksresultaten formuleert het Rekenhof in
zijn verslag een aantal opmerkingen betreffende de uitwerking van een
bezoldigingsrichtlijn waar ik me kan bij aansluiten. Cruciaal daarbij is de
ontwikkeling van het inschalingsconcept. Dit concept mag geen klakkeloze overname zijn van bestaande principes, maar moet een doordacht
systeem bevatten waaruit duidelijk de visie van de universiteit blijkt. Uit
de formulering en eventueel definiëring van de gehanteerde begrippen
moet, om interpretatieproblemen te vermijden, duidelijk blijken wat de
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universiteit ermee bedoelt. Er is op zich niets mis met het verwijzen naar
bestaande reglementeringen zolang de verwijzing correct is. Een verwijzing veronderstelt ook dat de instelling de evolutie van de tekst waarnaar verwezen wordt opvolgt en toepast. Indien een tekst niet volledig
de doelstelling van de instelling weergeeft is het beter, zoals het Hof
suggereert, een eigen lijst of bepaling uit te werken. Het spreekt voor
zich dat de instellingen de principes die ze zelf opgesteld hebben ook
naleven. Het is dan ook verstandig de mogelijkheid van een afwijking
van de vaste principes te voorzien wanneer daar een grond toe bestaat.
Een afwijking van de basisprincipes veronderstelt wel een grondige motivering van de grond tot afwijking en de toegekende anciënniteit.
2.6

Andere opmerkingen

Enigszins tegen de teneur van het verslag in, waarbij het Hof voortdurend het belang van een afweging van vorige prestaties en ervaringen
benadrukt, acht het Rekenhof het ook mogelijk een inschaling gewoon
te motiveren met het argument van een kooptoeslag. Dit geldt voor die
domeinen waar het wegens de arbeidsmarktomstandigheden niet mogelijk zou zijn louter op basis van de inschalingsregels hoogstaande personeelsleden aan te trekken. Ik ben het daar niet geheel mee eens. Een
loutere motivering van de inschaling als zijnde een kooptoeslag kan niet.
Een inschaling moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op de ervaring,
beroepscarrière en de kwalificaties. Daarbij kan het universiteitsbestuur
indien nodig bij de afweging wel rekening houden met de economische
realiteit en daardoor eventueel een extra financiële impuls geven maar
dit mag nooit de kern van de motivering zijn.
Wat artikel 96, lid 2 betreft, ben ik het niet eens met de strakke houding
van het Rekenhof in verband met de toekenning van de hogere salarisschaal voor docenten en hoofddocenten. Op grond van artikel 96, lid 2
en de toelichting hierover in de memorie oordeelt het Hof dat de hogere
salarisschaal maar kan toegekend worden bij de overgang van de laagste salarisschaal na een gunstige evaluatie en niet bij een benoeming of
aanstelling. Het is inderdaad zo dat het invoeren van een tweede salarisschaal initieel tot doel had de bevorderingsdruk op de instellingen te
verlichten doordat de waardering van een goed functionerend personeelslid niet meteen moet uitgedrukt worden in een bevordering. Eens
de hogere salarisschaal ingevoerd is - wat in casu gebeurd is bij besluit
van 17 december 1999 - moet deze echter binnen het gehele decretale
kader bekeken worden. De hogere salarisschaal is immers niet exclusief
voorbehouden voor de toepassing van artikel 96, tweede lid, dat slaat op
een vorm van beloning van personeelsleden die reeds in dienst zijn bij
een universiteit. Voor artikel 97 daarentegen, dat gericht is op een
rechtstreekse inschaling van nieuwe personeelsleden, behoort de hogere salarisschaal gewoon tot de 'overeenstemmende salarisschalen'
waarin het personeelslid kan ingeschaald worden. De memorie bij artikel
96 geeft enkel een verduidelijking bij de bevordering naar de hogere
salarisschaal, maar bevat geen dwingende bepaling ten aanzien van de
inschaling bij een benoeming of aanstelling.
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Aangaande de tweede salarisschaal merkt het Rekenhof nog op dat er
een discrepantie bestaat tussen de terminologie van het decreet, dat het
heeft over de laagste en hogere salarisschaal, en het uitvoeringsbesluit
waarin de begrippen eerste en tweede salarisschaal gehanteerd worden. Ik meen dat deze termen in deze context op hetzelfde neerkomen
en dat er geen gevaar bestaat voor een verkeerde interpretatie ervan.
Het Hof vraagt in zijn verslag een verduidelijking van het toepassingsveld van de heroverweging van de inschalingsanciënniteit uit artikel 97,
lid 3. Bij de uiteenzetting over de motivering is reeds benadrukt dat het
hier om een beperkte mogelijkheid gaat. De heroverweging is enkel mogelijk indien daar duidelijke gronden toe bestaan en indien het -zoals het
expliciet in lid 3 vermeld staat- om een uitbreiding naar een voltijds
dienstverband gaat. Indien de uitbreiding niet tot 100 % gaat, kan de
inschalingsanciënniteit bijgevolg niet heroverwogen worden.
Het Rekenhof wijst in zijn verslag ook op de invloed van artikel 90 op de
inschaling. Dit artikel bepaalt dat bij de selectieprocedure steeds de beste kandidaat moet in dienst genomen worden. Gekoppeld aan een vrije
inschaling waarbij de inschaling ten minste gedeeltelijk een afweging
moet zijn van de carrière, ervaring en kwalificaties van het personeelslid
kan dit een behoorlijke meerkost betekenen voor de instelling. Het Hof
stelt het principe van de salarisvork (via een decreetswijziging) voor om
de druk op de financiën en de inschaling te verlichten. Daarbij speelt ook
de argumentatie dat het niet altijd werkbaar is om twee topacademici
binnen een zelfde onderzoeksgroep te laten samenwerken. Ik meen dat
een gerichte selectie binnen de huidige decretale bepalingen reeds mogelijk is. Ik verwijs daarbij naar artikel 86 dat stelt dat het universiteitsbestuur de voorwaarden moet vastleggen waaraan elke ZAP graad moet
voldoen en artikel 88 dat over de vacantverklaring handelt. Naar aanleiding van de evaluatie van het ZAP heeft de VLIR de functieprofielen van
de verschillende graden duidelijk omschreven. Op grond hiervan kan het
universiteitsbestuur in het vacaturebericht het gewenste functieprofiel
opnemen. Bij de selectie moet dan die persoon geselecteerd worden die
het best aan dit profiel beantwoordt.
Het is niet aangewezen een beroepsmogelijkheid toe te kennen bij de
eerste inschaling van externe personen die aan een universiteit beginnen te werken vermits de inschaling vaak voorafgegaan wordt door
loononderhandelingen. Een beroep is een interne aangelegenheid
waarvan binnen de academische carrière in een instelling gebruik kan
gemaakt worden.
Het spreekt voor zich dat bij de inschaling enkel een verrekening mag
gemaakt worden van prestaties, kwalificaties en ervaringen die op dat
moment reeds verworven zijn. Een universiteit mag geen rekening houden met kwalificaties die verworven zijn tussen de eigenlijke aanstellingsdatum en de datum van de inschalingsbeslissing. Dat geldt wel
wanneer in deze tussentijd bijvoorbeeld door het inleveren van attesten
voorheen verworven kwalificaties aangetoond worden.
Gelet op de inschalingsautonomie van de universiteiten moet het mogelijk zijn dat eenzelfde ervaring anders verrekend wordt voor het ZAP en
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het AAP. Dit kan wel enkel maar wanneer de universiteit over een duidelijke bezoldigingsrichtlijn beschikt waarin deze principes opgenomen
zijn. Aangezien alle personeelsleden van eenzelfde personeelscategorie
dezelfde inschaling krijgen, is er in dit geval geen spraken van een
schending van het gelijkheidsbeginsel. Ik ben het er wel mee eens dat
er een goede wisselwerking moet bestaan tussen de verschillende personeelsadministraties.
Het Rekenhof verwerpt terecht de handelwijze waarbij de vastgelegde
stageperiode achteraf ingekort wordt omwille van andere diensten die
gelijkwaardig verklaard zijn met ZAP-diensten. De duur van de stage die ten hoogste drie jaar kan bedragen- moet vastgesteld worden vóór
de stageperiode ingaat. Op dat moment kan het universiteitsbestuur
rekening houden met andere diensten en deze verrekenen in de duur
van de stage. Een verrekening op het moment dat de stageperiode
reeds loopt is echter uitgesloten.
3

Inschaling AAP

Aan de nieuwe inschalingsregels en alles wat daar bij komt kijken waaronder de motivering is in het tweede deel al voldoende aandacht besteed. Ik kom daar niet meer op terug maar beperk mij tot die elementen
die specifiek betrekking hebben op het AAP of door het Hof bij de toepassing met betrekking tot het AAP behandeld zijn.
3.1

Vroegere bezoldigingsbesluit

Ook voor de overname van het oude bezoldigingsbesluit geldt dat dit in
principe strijdig is met de huidige inschalingsregels vermits het geen
afweging mogelijk maakt van kwalificaties en ervaring. Wanneer ook
voor het AAP de verplichting van het uitwerken van een bezoldigingsrichtlijn in het decreet ingeschreven wordt, zal dit wel kunnen. Het oude
bezoldigingsbesluit voor het AAP had zeker en vast zijn waarde maar
zorgde ook voor een aantal interpretatieproblemen waar het Rekenhof
meermaals op gewezen heeft. Het zijn trouwens de voortdurende opmerkingen van het Hof die ertoe geleid hebben dat de 50% regel alsnog
retroactief in het oude besluit verruimd is. Het is dan ook verwonderlijk
dat bepaalde universiteiten de oude regels klakkeloos overnemen. De
universiteiten moeten bij de overname rekening houden met de wijzigende regelgeving en waar nodig hun eigen richtlijnen aanpassen. Door
de amnestiebepaling moeten eventuele regularisaties enkel uitgevoerd
worden voor onrechtmatige handelingen van na 1 januari 2000. Wat de
minimumleeftijd betreft, wil ik benadrukken dat dit enkel kan in de situatie dat het universiteitsbestuur beslist bij de inschaling van nieuwe AAPleden enkel prestaties mee te rekenen die na een bepaalde leeftijd verricht zijn. Eens een AAP-lid in dienst is, is de anciënniteitsopbouw volgens artikel 95, lid 4, ongeacht de leeftijd, gelijk aan de nominale aanstellingsduur. Ik vind het jammer dat de universiteiten bij de inschaling
vrijwel uitsluitend rekening houden met een wetenschappelijke voorgeschiedenis. Een inschaling aan 0 jaar voor andere diensten is op zich
mogelijk alhoewel een systematische inschaling indruist tegen de geest
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van het decreet en de universiteiten zichzelf beletten valabele externen
aan te trekken terwijl dat nu net de bedoeling van het decreet was.
3.2

Attestatie van vorige diensten

Ik stel vast dat de vaststelling van voorgaande diensten nog steeds een
problematische aangelegenheid is. Nochtans moet het zoals in het verleden meermaals benadrukt, voor de instelling en het personeelslid duidelijk zijn dat er maar met vorige diensten kan rekening gehouden worden indien deze door één of ander document kunnen aangetoond worden. Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid van de universiteit en het personeelslid mits dit hierover duidelijk geïnformeerd is.
Anderzijds is het onder de huidige regelgeving effectief zo dat de universiteit, ten minste gedeeltelijk, de geattesteerde diensten moet verrekenen in de inschalingsanciënniteit.
3.3

Inschaling zonder formele beslissing

Ik heb reeds bij de inschaling van het ZAP gezegd dat ook bij een individuele inschaling een aantal vaste inschalingsprincipes moeten gehanteerd worden. Zoniet bestaat het gevaar van willekeur en ongelijkheid
wat een universiteit zeker moet vermijden.
3.4

Andere opmerkingen

Ik ben het eens met de richtlijn van het Rekenhof in verband met de inschaling van praktijkassistenten. De betrokken instelling heeft inmiddels
reeds stappen gezet om de salaristoestand van de betrokken personeelsleden te herzien.
Wat de problematiek van de plaatsvervanging betreft, sluit ik mij grotendeels aan bij het standpunt van het Rekenhof zoals in de laatste alinea
weergegeven. Plaatsvervanging is enkel maar mogelijk voor de vervanging van AAP-leden die er tijdelijk niet zijn of - in afwachting van een
nieuwe aanstelling - voor de vervanging van AAP-leden die hun mandaat vroegtijdig stopgezet hebben. In dat laatste geval moet de vervanging steeds op het eind van het academiejaar eindigen. Het systeem
van plaatsvervanging mag alleszins niet leiden tot de creatie van een
aparte personeelscategorie.
De bemerking van het Rekenhof dat assistenten bij een eerste aanstelling een voltijdse opdracht zouden moeten krijgen, komt reeds in vorige
dossiers van het Hof aan bod, zoals het onderzoeksverslag betreffende
het AAP aan de K.U.Leuven. Ik verwijs hierbij grotendeels naar het antwoord van mijn voorgangers hierop. Het decreet bevat strikt juridisch
geen beperking voor de omvang van het AAP mandaat. Inhoudelijk gezien, heeft het Rekenhof echter gelijk dat zeker het eerste mandaat omvangrijk genoeg moet zijn, en tenminste halftijds, om de nodige tijd aan
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de voorbereiding van het doctoraat te kunnen besteden. Ik zal mij beraden welke maatregelen ik kan voorstellen om hieraan tegemoet te komen.
4

Gecombineerde opdracht ZAP-AAP

De mogelijkheid van een gecombineerde opdracht ZAP-AAP is opgenomen in artikel 97bis dat bij het decreet betreffende het onderwijs X in
het universiteitendecreet ingevoegd is. Ik heb weinig toe te voegen aan
de bespreking van het artikel door het Hof. Het klopt dat artikel 97bis tot
doel heeft een rechtmatig karakter te verschaffen aan de combinaties
van opdrachten binnen het ZAP en het AAP die daarvoor eigenlijk niet
toegestaan waren. Het is echter niet zo maar een bepaling die de bestaande toestand regulariseert. Het gaat hier om een geheel eigen regeling, los van de wijze waarop de instellingen deze combibanen regelden.
Vandaar dat het artikel vrij uitgebreid alle mogelijke situaties regelt. Het
feit dat er een geheel nieuwe regeling gecreëerd is voor een toestand
die voordien onrechtmatig was, houdt impliciet reeds in dat de universiteiten de gecombineerde functies moeten herzien zoals het Hof ook
aangeeft. In de toelichting hierover die bij brief van 20 juli 1999 naar de
universiteiten gestuurd is, staat dit uitdrukkelijk vermeld.
5

Conclusies en aanbevelingen

Hierbij overloop ik nog even de conclusies en aanbevelingen die het Hof
in zijn onderzoeksverslag geformuleerd heeft.
Met uitzondering van de opmerking betreffende de inschaling in de
tweede salarisschaal van docent en hoofddocent en over de noodzaak
van een aantal verduidelijkingen, kan ik mij vinden in de conclusies over
de inschaling van het AP.
In de mate van het mogelijke - een minister heeft niet altijd controle over
de vooruitgang van het wetgevend werk - zal er bij nieuwe regelgeving
meer rekening gehouden worden met de tijd die de universiteiten nodig
hebben om de nieuwe regelgeving te implementeren, vooral wanneer
het om vrij ingrijpende veranderingen gaat.
Bij de volgende decreetswijziging zal een artikel toegevoegd worden aan
het universiteitendecreet dat de universiteitsbesturen oplegt een bezoldigingsrichlijn uit te werken met het oog op de toepassing van de artikelen 95 en 97. Een bezoldigingsrichtlijn mag echter geen volledige inperking betekenen van het principe van de individuele inschaling. Er moet
steeds een mogelijkheid voorzien zijn om indien nodig van de algemene
regels af te wijken.
Het resultaat van een verloningsvork kan ook via een duidelijke vermelding van het functieprofiel in het vacaturebericht verkregen worden.
Daar is geen decreetswijziging voor nodig.

Inschaling van academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten - Rekenhof, november 2003

57

Stuk 37-E (2003-2004) – Nr. 1

De aanbevelingen over de ontwikkeling van eigen regelgeving, de motiveringsverplichting en de informatie over de inschalingsbeslissing is
vooral tot de instellingen gericht maar wel terecht. Men moet zich daarbij
wel hoeden voor het gevaar dat een te diepgaande informatieverstrekking ertoe kan leiden dat iedereen argwanend in elkaars loonzakje gaat
kijken.
Het toepassingsveld van artikel 97, derde lid is volgens mij duidelijk genoeg en moet niet nader bepaald worden.
Artikel 95 zal aangevuld worden met de verplichting van een uitdrukkelijke en grondige motivering, maar enkel voor de heroverweging van de
inschalingsanciënniteit.
De twee laatste aanbevelingen betreffende de toekenning van de salarisschaal van doctor-assistent en de opdracht van regeringscommissarissen zijn terecht.
Hoogachtend,
de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming
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Bijlage 2 Overzicht inschalingsmethodes AP

instelling

ZAP

AAP

beslissing

hoofdprincipe

beslissing

hoofdprincipe

KUB

rvb 09.11.1999
gewijzigd
07.12.1999

rvb 09.11.1999

BVR 27.02.1992

KUL

rvb 29.06.1999

geen formele beslissing

BVR 27.02.1992

LUC

geen formele beslissing
bestuurscollege
26.01.2001

Intern(89): OHS
Extern: 0 jaar, hoger
na evaluatie loopbaan
Intern: OHS
Extern: 0 jaar, hoger
na evaluatie loopbaan
oud universiteitendecreet(90)
Intern: OHS
Extern: na evaluatie
criteria
Individueel
(OHS)
OHS

geen formele beslissing
bestuurscollege
26.01.2001

BVR 27.02.1992

geen formele beslissing
rvb 29.09.1999

Individueel
(BVR 27.02.1992)
omzetting nuttige
ervaring in inschalingsanciënniteit
Individueel

UG

UIA

geen formele beslissing
rvb 29.09.1999

UFSIA

av 19.10.1999

VUB

rvb 30 januari 2001

UCA

Individueel
(OHS)
In principe 0 jaar,
hoger na evaluatie
jaren ervaring

av 19.10.1999
rvb 30.01.2001

BVR 27.02.1992
in aangepaste vorm

BVR
27.02.1992

rvb
raad van bestuur/beheer
av
algemene vergadering
OHS
onmiddellijk hoger salaris
BVR
Besluit van de Vlaamse regering
hoofdprincipe: de meest gebruikelijke inschalingsmethode van de instelling.

89

90

Meestal de titularissen van een ambt bezoldigd door een Vlaamse
universiteit of door het FWO. Idem als hiervoor.
Het LUC past de artikelen 97 en 99 van het universiteitendecreet zoals zij
voor 1 oktober 1999 bestonden verder toe. Voor kandidaten afkomstig van
een Vlaamse universiteit of van het FWO impliceert dit dus de toepassing
van het onmiddellijk hogere salaris, voor externe kandidaten het gunnen
van een anciënniteitsbijslag.
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