
Doctoraatsbursalen: in Vlaanderen zijn ze met 
7.700. Het bursaalstatuut is daarmee het meest 
voorkomende statuut bij onderzoekers. Nochtans is 
dit statuut wettelijk slecht geregeld: al te vaak  
kunnen bursalen niet dezelfde  
rechten laten gelden als  
andere onderzoekers. 

DOCTORAATSBURSALEN
wat zijn hun rechten?

In de praktijk schommelt het bursaalstatuut vaak tussen dat van  
studenten en werknemers, maar vele vragen blijven onbeantwoord:

 Bouw je als doctoraatsbeursstudent (bursaal) pensioenrechten op?

 Waar kan je als bursaal terecht bij conflicten met je promotor? 

 Ben je als bursaal beschermd tegen arbitrair ontslag?

 Is het normaal dat je als bursaal meerdere  
kortlopende contracten achter elkaar krijgt?

 Krijg je als bursalen ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking,  
sollicitatieverlof en een ontslagpremie?  
Heb je recht op een werkloosheidsuitkering na je bursaalmandaat?

 Heb je als bursalen recht op een uitkering na een arbeidsongeval?

 Op hoeveel verlofdagen hebben je recht als bursaal?

 Is de welzijnswet van toepassing op bursalen?

 Kan je je als bursaal verweren tegen een negatieve beoordeling?



Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen tijdens de presentatie 
over het statuut van de bursalen en het panelgesprek tussen rectoren en 
vakbondsafgevaardigden. We geven meer informatie over welke rechten 
en plichten bursalen hebben, en waar de problemen zitten. Daarna gaan 
we in gesprek met de rector van de universiteit over hoe een oplossing 
kan gevonden worden voor die problemen.

KULeuven 2 maart – 9u30
vergaderzaal 0034/00.46   
Joris Helleputtegebouw, Minderbroedersstraat 8, Leuven, 
Keynotespeaker: Jo Coulier, ACOD Onderwijs
Panelgesprek: rector Prof. L. Sels  
en vertegenwoordigers van de vakbonden

Ugent 6 maart – 12u
Filmzaal Plateau, campus aula, Paddenhoek 1-3
Keynotespeaker: Tim Joosen, ACOD Overheidsdiensten
Panelgesprek: rector Prof. R. Van de Walle  
en vertegenwoordigers van de vakbonden

Vrije Universiteit Brussel 19 maart – 13u
auditorium E.0.05 (campus Etterbeek)
Keynotespeaker: Tim Joosen, ACOD Overheidsdiensten
Panelgesprek: rector Prof. C. Pauwels  
en vertegenwoordigers van de vakbonden

UA 
to be announced

Uhasselt 
to be announced
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De ACOD neemt kennis van het feit dat minister van Pensioenen Daniel 
Bacquelaine een wetsontwerp over de zware beroepen voor statutaire 
personeelsleden in de openbare sector klaar heeft. Dit wetsontwerp werd 
ingediend op de ministerraad van 22 december 2017 en daar verworpen. 
 
Uitstel is echter geen afstel en in dit wetsontwerp staan enkele voor de ACOD 
onverteerbare zaken: 
▪ Bij een identieke loopbaan is er een vermindering van de pensioenrechten van 

de  personeelsleden die vandaag onder de preferentiële tantièmes (voordelige 
loopbaanbreuken) vallen; 

▪ Periodes van ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of zorgverlof tellen niet 
mee in de berekening van een vroeger pensioen in het kader van een zwaar 
beroep; 

▪ Er ontbreken oplossingen voor de contractuele personeelsleden van de 
openbare diensten; 

▪ Er ontstaat een discriminatie ten aanzien van de vrouwelijke personeelsleden 
en ook tussen personeelsleden die dezelfde functie uitoefenen; 

▪ Een zwaar beroep uitgeoefend voor 1 januari 2019 kan enkel in rekening 
gebracht worden indien het ook vanaf 1 januari 2019 nog steeds erkend is als 
zwaar beroep en de betrokkene ook nog steeds hetzelfde beroep uitoefent. Er 
is dus geen sprake van valorisatie (rugzak) van de gepresteerde diensten; 

▪ Er is grote onduidelijkheid over de beroepscategorieën die in aanmerking 
komen en over de manier waarop de objectieve criteria voor het vaststellen 
van een zwaar beroep toegepast zullen worden. 

 
Bovendien vreest de ACOD dat bepaalde regeringspartijen nog verder zullen 
willen gaan in het uithollen van de zware beroepen en ook de 
berekeningscoëfficiënten en afgesproken criteria willen beperken. 
 
Voor de ACOD is het duidelijk dat de regering Michel via haar pensioenhervorming 
enkel een budgettaire besparing wil doorvoeren ten koste van de personeelsleden 
van de openbare diensten. Na de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 
voor alle werknemers van dit land, na het dossier van het gemengd pensioen, na 
de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid en na het 
pensioen met punten, valt de regering opnieuw haar personeelsleden aan. 
 
De ACOD eist: 
▪ Een echte erkenning van de zware beroepen door de toekenning van een 

geherwaardeerd pensioen en bereikbare en niet discriminerende voorwaarden 
van vervroegde uitstap; 

▪ Een onmiddellijke oplossing voor de contractuele personeelsleden van de 
openbare diensten; 

▪ Een budget in overeenstemming met de door de verklaringen van de 
verschillende vakministers gewekte verwachtingen; 

▪  Een duidelijk en objectief systeem om zware beroepen te bepalen en te 
erkennen. 
 
Om deze eisen kracht bij te zetten zal ACOD op dinsdag 27 februari 2018 een 
intersectorale staking organiseren in heel België. ACOD zal zowel haar leden als 
alle andere werknemers informeren over de gevaren van dit dossier en de manier 
waarop de regering Michel hiermee omgaat.  
 
Chris Reniers                              Michel Meyer 
vicevoorzitter federale ACOD                  voorzitter federale ACOD 
0479 94 99 97 

BBTK
ABVV V.u

.: R
af 

De
 W

ee
rdt

, A
lge

me
en

  
Se

cre
tar

is 
AC

OD
 O

nd
erw

ijs
 Fo

nta
ina

sp
lei

n 9
 – 

11
, 1

00
0 B

rus
se

l


