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OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. 
HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

Jan De Groof1

I. Inleiding, vraagstelling en opdracht

1. In heel wat facetten is het hoger onderwijslandschap grondig gewijzigd.

Vooreerst wordt de verhouding tussen universiteit of hogeschool2 en de
overheid anders ingevuld dan enkele decennia geleden.

Vervolgens lijken de binnen de instellingen bestaande krachtverhoudingen
tussen academisch personeel en het professioneel management in meerdere
aspecten over te hellen in het voordeel van de laatst vernoemde. Elk mono-
polie van bestuur door academici was overigens reeds verdwenen door de
deelname of de betrokkenheid aan bestuur en beleid van andere geledin-
gen, binnen en buiten de universiteit.

Voorts staat het ganse hoger onderwijs onder druk om rekening te houden
met voortdurend wijzigende sociale en economische ‘omgevingsfactoren’.
Het dient zich receptief op te stellen t.a.v. nieuwe aanspraken vanuit de
samenleving.

De internationalisering versnelt de afbraak van bepaalde academische tra-
dities en de wetgeving kan nauwelijks de bestendige omwenteling beheer-
sen3.

Deze, en andere, vaststellingen veroorzaakten een golf aan hervormingen
in de cultuur en in de normering van het beheer, bestuur en beleid en zulks
in zowat alle onderdelen van het academisch gebeuren. Geldt binnen het
academisch métier de waarborg van de academische vrijheid dan nog als

1 Hoogleraar aan het Europacollege (Brugge) en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland), Rege-
ringscommissaris bij de Universiteit Antwerpen en bij de Universiteit Hasselt, Voorzitter van de
“European Association for Education Law and Policy”, UNESCO Chargé de Mission for the Right
to Education (2007-2009).

2 Doorheen de tekst wordt veelal universiteit vermeld. In de meeste gevallen dient hieronder begre-
pen ‘universiteit en hogeschool’.

3 J. DE GROOF, “European Higher Education in Search of a New Legal Order” in B.M. KEHM, J.
HUISMAN en B. STENSAKER, The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Tar-
get, Sense, Rotterdam, 2009, p. 79-104.
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enige zekerheid binnen de gedifferentieerde Academia? Doet de academi-
sche vrijheid dienst als golfbreker?

Een behoorlijk deel van mijn wetenschappelijke bedrijvigheid heb ik
besteed aan de beginselen van vrijheid en verantwoordelijkheid in het
onderwijs, en dat zowel in binnen- als buitenland en op zowat alle niveaus
van het onderwijsbestel.

Het thema van ‘academische vrijheid’ had ik echter zorgvuldig vermeden, –
enkele pagina’s weliswaar uitgezonderd.

Het blijkt een intrigerend thema. ‘Academische vrijheid’ laat zich immers
t.a.v. het academisch bedrijf kennen als een wel bijzonder veelzijdig en
complex begrip.

Het begrip is zowel alomtegenwoordig als ongrijpbaar. Het heet vooraf te
zijn gegeven – a.h.w. in een evidente vanzelfsprekendheid – maar toch lijkt
het terzelfder tijd in vele aspecten mijlenver verwijderd van elke evidentie.
Het begrip wordt vaak hovaardig opgeëist door academici doch helaas in
de praktijk, veelal om opportuniteitsredenen, ook door hen verraden. Het
roept helaas ook zelfgenoegzaamheid op van het academisch corps, maar
daagt in wezen de wetenschapper radicaal uit.

Slotsom: het minste dat men over het begrip kan vertellen is dat het niet
‘voor de hand ligt’…

2. Slechts met schroom zal men dus het begrip ‘academische vrijheid’ bena-
deren. Rector Piet De Somer stelde in zijn openingsrede voor het academie-
jaar 1970-71 het ontwapenend als volgt: “Ik zou het zelfs niet aandurven
te definiëren wat academische vrijheid juist betekent, begrip waarmee in
academische middens zoveel geschermd wordt…”4.

De praktijk is meestal anders. De verwijzing naar academische vrijheid
wordt kwistig gehanteerd, – in bestuurs- of beheersbijeenkomsten van uni-
versiteiten en vaak ter argumentatie van het status-quo. ‘Academische vrij-
heid’ geldt als alibi voor stilstand of als excuus om broodnodige hervor-
mingen niet door te voeren. Het verzoek om ‘academische vrijheid’ met
zekere reserve in te roepen, kent helaas niet steeds gehoor. Nochtans zijn
weinige beginselbegrippen, als academische vrijheid, aan zulke herhaalde-
lijke bevraging toe. Zo wordt de herziening – in zeker opzicht althans – van
het statuut van het academisch personeel wegens een kritisch personeels-
beleid enerzijds en wegens de druk naar competitie voor externe financie-

4 P. DE SOMER, Een visie op de universiteit, Universitaire Pers, Leuven 1985, p. 101.
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ring anderzijds – terecht of onterecht – ervaren als het ‘eroderen’ van aca-
demische vrijheid5.

Maar ook op tal van andere vlakken ervaren we de spanning.

De techniek van bedrijfsfinanciering voor academische Leerstoelen voor-
ziet wel in extra financiering voor basisonderzoek, lang niet alleen meer in
de biomedische en farmaceutische nijverheid, maar roept meteen ook de
kwestie op van het ongebonden karakter van het opgezet onderzoek en/of
onderwijs. Er dient vanwege de (academische) overheid nauwgezet over
gewaakt of de titularis of begunstigde wel zelfstandig over bestemming,
methodologie en gebruik blijft beslissen. Natuurlijk geldt geen resultaats-
verplichting, – zulk een verbintenis is bij onderzoek per definitie uit den
boze –, maar een bevoorrechte positie kan een aantasting inhouden van de
academische vrijheid. Het verdient aanbeveling na te gaan in welke mate
een preferentiële behandeling de concurrentie voorkomt of transfercontrac-
ten met het Leerstoelinitiërend bedrijf bevorderd worden. Het verdient
aanbeveling na te gaan of het onderscheid tussen mecenaat en contracton-
derzoek steeds nauwgezet wordt onderhouden.

Een ander voorbeeld is de procedure die geldt in sommige universiteiten bij
beroepsprocedures inzake examens en toekenning van credits. De autono-
mie van de delibererende klassenraad wordt zorgvuldig bewaakt in het
secundair onderwijs6. In het universitair onderwijs daarentegen sloop de
praktijk binnen volgens dewelke niet meer de bevoegde examencommissie
het laatste woord heeft ingeval van beroepsprocedures maar wel een daar-
toe bijzonder samengestelde instantie, al dan niet onder voorzitterschap
van decaan of rector. Zulk een praktijk strijdt met meerdere beginselen van
academische verantwoordelijkheid en van de integratie van het examineren
in het onderwijskundig proces. Het moge verhoopt worden dat spoedig het
examencontentieux hierover duidelijkheid brengt.

Slotsom: het ‘hybride’ karakter van de universiteit bereikt nu ook de indivi-
duele hoogleraar en wetenschapper, – die hiermede vrij onwennig omgaat.
Het sloganesk hanteren van de term ‘academische vrijheid’ in interne docu-
menten en tijdens interventies op bestuursvergaderingen blijft verbazen.

5 Zie ook K.W.Ma. MOHRMAN, D. BAKER, “The research university in transition: The emerging glo-
bal model”, Higher Education Policy, vol. 21, p. 5-27.

6 ICOR Studiedag “Examengeschillen in het secundair onderwijs”, 5 mei 2010, Universiteit Antwer-
pen; zie de bijdragen van o.a. J. NEUTS, Examenbetwistingen SO – Raad van State; J. GORIS, Exa-
menbetwistingen in het secundair onderwijs; B. BELIËN, Enkele aandachtspunten voor de
inrichtende macht; zie ook J. GORIS, “Het intern beroep tegen examen- en studievoortgangsbeslis-
singen in het Vlaams secundair en hoger onderwijs” in TORB 2009-10, nr. 1-2, p. 86-102;
B. BELIËN en G. VAN HAEGENDOREN, “Meester wie heeft gelijk?” in de reeks TORB Cahiers, die
Keure, 2010, 112 p.
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3. Het begrip ‘academische vrijheid’ behoeft alleszins een zekere ‘demysti-
fiëring’ en moet in zijn context worden geplaatst. Alvast in de ranking van
‘rechten en vrijheden’ scoort academische vrijheid bijzonder hoog. Het
wordt een basis ‘human right’ genoemd, ‘directly linked to Human Dig-
nity’. De US Supreme Court stipuleerde reeds in 1967 in Keyishian v.
Board of Regents 385 U.S. 589: “Our Nation is deeply committed to safe-
guarding academic freedom, which is of transcendent value to all of us and
not merely to the teachers concerned. That freedom is therefore a special
concern of the First Amendment (to the American Constitution), which
does no tolerate laws that cast a pall7 of orthodoxy over the classroom”8.

‘Pall’ heet een baarkleed of een lijkkleed. ‘Pallium’ heet dan weer een (fees-
telijk) altaarkleed. De vergelijking met academische vrijheid kan blijkbaar
in beide richtingen kantelen... Beter toch maar de term ‘palladium’ hante-
ren: “de waarborg van een staat of een recht”, althans volgens Van Dale.
Zo wordt ‘Palladium’ genoemd: ‘de grondwet van de vrijheid’. ‘Palladion’
is blijkbaar het standbeeld van Pallas, het beeld van de beschermgodin
Minerva of Pallas in Troje, waarvan het heil van de stad afhankelijk was…
Kan een beter epitheton voor de academische vrijheid worden bedacht?

Het lijkt relevant om het onthullend of verhullend karakter van het begrip
en zijn toepassing te toetsen op een ogenblik waarop wetenschap en inno-
vatie aangezien worden als richtinggevend voor de toekomst van elke
samenleving. Universiteiten zullen ertoe genoopt worden om helder te com-
municeren over de relevantie van hun bedrijvigheid en zodoende de weten-
schap te delen met alle ‘stakeholders’. De zorg om de academische vrijheid
biedt hen daartoe een doorslaggevend argument. De verantwoording die
universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen dienen af te leggen
t.a.v. de gemeenschap (studenten, ouders, overheid, overige ‘dragers’ van
de maatschappij), over hoe ze omspringen met de hen toegemeten verant-
woordelijkheid, stelt hen in staat aan te tonen hoe broodnodig de zich ver-
der ontwikkelende autonomie moet worden gewaarborgd. Academische
vrijheid en autonomie bieden de instellingen de kans hun opdrachten te
vervullen.

4. Over ‘autonomie’ daarentegen heb ik me reeds meermaals uitgesproken,
en dus ook de omschrijvingen die aan die notie worden toegedicht. ‘Acade-
mische vrijheid’ dient resoluut onderscheiden van ‘autonomie’. Spijts hun
verwevenheid volgen beide begrippen een ander traject en dekken ze een

7 Eigen benadrukking.
8 US Supreme Court, Keyishian v. Board of Regents 385 U.S. 589, 1967.
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uiteenlopende inhoud. Het is overigens simplistisch te veronderstellen dat
academische vrijheid automatisch verworven wordt bij een verzelfstandi-
ging van de universiteit of dat de academische vrijheid niet kan gedijen in
de schoot van een rijksuniversiteit. Men zal zich herinneren dat de autono-
mie van zowel het rijks-/gemeenschapsonderwijs als van het rijks-/gemeen-
schapsuniversitair onderwijs in ons land van eerder recente datum is9 en
dat daartoe de ‘communautarisering’ van het onderwijs en de grondwets-
herziening een onomkoombare voorwaarde was10.

Van een andere orde is bij voorbeeld de discussie die losbarstte n.a.v. de
oprichting van een campus, op te richten door Yale University in samen-
werking met National University of Singapore, – in een land waar de vrij-
heid van meningsuiting beknot wordt. Kan academische vrijheid geloof-
waardig voorkomen in een land, gekenmerkt door ‘a culture of control’11?

Nochtans komt in het internationaal discours de academische vrijheid als
minder problematisch over. Maar ook daar zijn de tegenstrijdigheden
opvallend. Zowat alle documenten van het Bologna proces verwijzen op
plechtstatige wijze en herhaaldelijk naar het beginsel van academische vrij-
heid, of eisen het eenvoudigweg op12, zonder zich over de implicaties te
bekommeren. Dit geldt ook het laatste communiqué, met name de “Buda-
pest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area”, d.d.
12 maart 2010.

In meerdere rapporten – bij uitstek deze opgemaakt n.a.v. een decennium
‘European Higher Education Area’ – wordt dan weer uitgebreid inge-
zoomd op de uiteenlopende invulling van autonomie onder de lidstaten13.
Rapportage omtrent de kwaliteitszorg hekelt zelfs het terugschroeven van
autonomie14. De recentste standpunten van internationale kwaliteitsagent-
schappen stellen daarentegen nu net dat een effectieve kwaliteitscultuur
binnen de hoger onderwijsinstellingen een rechtstreekse relatie heeft met

9 Zie TORB-Archief: http://www.onderwijsrecht.be/databank/torbarchief.asp.
10 J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs, Story-Scientia, Brussel, 1989,

233 p.
11 “Habitats for Academic Freedom”, Inside Higher Ed, http://www.insidehighered.com/layout/set/

print/news/2010/10/12/singapore.
12 Bergen Communiqué (2005), London Communiqué (2007), Leuven/Louvain-la-Neuve Communi-

qué (2009).
13 In het bijzonder dan de “different degrees of autonomy”: A. MCCOSHAN and Don F. WESTERHEIJ-

DEN (eds.), The First decade of working on the European Higher Education Area, The Bologna
Process Independent Assessment, Volume 1 Detailed assessment report, CHEPS, INCHER-Kassel
and ECOTEC, p. 114 and A. MCCOSHAN and Don F. WESTERHEIJDEN (eds.), The First decade of
working on the European Higher Education Area, The Bologna Process Independent Assessment,
The Bologna Process Independent Assessment, Volume 2 Case studies and appendices, CHEPS,
INCHER-Kassel and ECOTEC, p. 221.

14 EURYDICE, Focus on Higher Education in Europe 2010, The Impact of the Bologna Process, Educa-
tion, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2010, p. 155.
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‘the degree of operational autonomy, they enjoy’15. ‘Expansion of institu-
tional autonomy’ wordt door de nationale rectorenconferentie als de derde
belangrijkste wijziging in het universitaire landschap vermeld16.

Nochtans werd de autonomie van de betrokken instellingen weliswaar als
beginsel hoog geacht, ook in de Bologna Verklaring17, doch niet meteen als
voorwaarde voor lidmaatschap bij het Bologna Process opgelegd18. Het
verging autonomie zoals kwaliteitszorg: nauwelijks hoog op de agenda in
de startperiode en wat aarzelend erkend als sleutel voor de Gemeenschap-
pelijke Hoger Onderwijsruimte.

Dit geldt a fortiori voor academische vrijheid. Slechts op latere momenten
uit het Bologna Proces wordt expliciet het verband gelegd naar academi-
sche vrijheid: “We, the Ministers, recommit to academic freedom as well as
autonomy and accountability of higher education institutions as principles
of the European Higher Education Area and underline the role the higher
education institutions play in fostering peaceful democratic societies and
strengthening social cohesion”19.

5. Ofschoon de open coördinatiemethode en het statuut van ‘soft law’
stringenter is dan wordt vermoed20 blijft de implementatiestrategie een
nationale verantwoordelijkheid. Deze kan grondig verschillen onder de
verschillende lidstaten21. De vraag mag worden opgeworpen of geen scher-
pere convergentie aangewezen is wat de naleving van de academische vrij-
heid betreft, – vermits het het wezen zelf uitmaakt van de wetenschappe-
lijke en universitaire opdracht. De Bologna Follow-up Group zou zich

15 ENQA, Enqa Report to the Bologna Ministerial Anniversary Conference of March 2010, “Challen-
ges for the future”. Kwaliteitszorg moet instellingen leiden tot een uitgebreidere autonomie: EUA,
Quality Culture in European Universities: a Bottom-up Approach, Report on the three rounds of
the quality culture project, 2006, bv. p. 33.

16 EUA, A. SURSOCK, H. SMIDT, Trends 2010: A decade of change in European Higher Education,
2010, p. 15.

17 “European higher education institutions, for their part, have... taken up a main role in constructing
the European area of higher education, also in the wake of the fundamental principles laid down in
the Bologna Magna Charta Universitatum of 1988. This is of the highest importance, given that
Universities’ independence and autonomy ensure that higher education and research systems conti-
nuously adapt to changing needs, society’s demands and advances in scientific knowledge.”, Obser-
vatory for Fundamental University Values and Rights, Case studies: Academic freedom and
university institutional responsibility in Portugal, Bononia University Press, 2003, p. 65.

18 Requirements and procedures for joining the Bologna Process, November 2006. En dan nog niet
op een indringende wijze: zie “Bologna Process – Template for national reports: 2005-2007”,
Annex A, “Background information on your Higher Education system”, onder “National Organi-
sation”... “areas for wich HEIs are autonomous and self governing”.

19 Budapest-Vienna Declaration on the European Higher Education Area. d.d. 12 maart 2010.
20 Zie J. DE GROOF, “European Higher Education in Search of a New Legal Order”, in B.M. KEHM, J.

HUISMAN en B. STENSAKER, The European Higher Education Area: Perspectives on a Moving Tar-
get, Sense, Rotterdam, 2009, p. 79-104.

21 Cf. ENQA, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area, Helsinki, 2005; INQAAHE, Guidelines of Good Practice, Dublin, 2005.
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hierover dienen te bezinnen met het oog op de volgende evaluatieronde van
de Partijen bij het proces. De huidige parameters voldoen niet terzake.
Explicitering als afzonderlijke indicator in de voortgangsrapportage dringt
zich op. De onvermijdelijk toenemende internationalisering van onderwijs
en onderzoek en van de mobiliteit onder de instellingen verdraagt geen
lauwe of selectieve toepassing van academische vrijheid.

Slotsom: talloze internationale rapporten tonen aan dat een grotere opera-
tionele autonomie aan de universiteit ‘gegund’ wordt bij een versterkte
externe kwaliteitsevaluatie. Met welk meerrecht kan de afdwingbaarheid
van de academische vrijheid zelf niet worden benaarstigd vermits deze de
essentie zelf van de wetenschappelijk onderwijs en onderzoek raakt. De
nationale onderwijssystemen tonen een uiteenlopende mengeling van
overheidsinvloed en institutionele zelfstandigheid. Op het vlak van de nale-
ving van de academische vrijheid daarentegen kan nauwelijks een disparaat
karakter onder ‘onderwijsregimes’ doorheen de gemeenschappelijke onder-
wijsruimte worden gedoogd.

6. Vanuit ‘officiële’ hoek wordt de academische vrijheid aldus aangereikt
als belangwekkend beginsel voor hoger onderwijsbeleid. Noch ministers,
noch rectoren verhullen echter het spanningsveld tussen recent budgettair
overheidsbeleid en de traditionele interpretatie van autonomie en academi-
sche vrijheid22. Interessant lijken terzake de recente bevindingen naar de
implementatie van het Bologna-proces. De trend naar meer instelllings-
autonomie wordt niet vergezeld door een verhoging van de academische
vrijheid, – althans zo luidt de perceptie:

“Figure 14 below shows the extent to which governance of and within
HEIs has changed during the mentioned period. Findings in Figure 14
show that autonomy of HEIs has increased in 38 percent of the countries
covered in this study, academic freedom of higher education staff has
decreased in 35 percent of the countries, together with a decrease in demo-
cracy in HEIs in 31 percent of the countries and a decrease in participa-
tion of academic staff in 38 percent of the countries. Concomitantly, and
perhaps most importantly, public funding for HEIs has also decreased in
38 percent of the countries.

Union respondents indicate that from all the areas referred to above, the
Bologna Process has mostly had an impact on the autonomy of HEIs, and
has also had some impact on academic freedom of higher education staff,

22 EDUCATION INTERNATIONAL, Statement to the Bologna Anniversary Ministerial Conference, Buda-
pest-Vienna, 11-12 March 2010.
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as well as on participation of academic staff within HEIs. Therefore,
where, on the one hand, the Bologna Process impacted upon the autonomy
of HEIs this seemed to be largely in the favour of more autonomy for
HEIs, where the Bologna Process impacted upon academic freedom and
participation of academic staff, this seems to have worked against acade-
mics. This could be symptomatic of the manner of implementation of the
Bologna Process at the national level where staff involvement is still largely
lacking, as examined in Section VIII above.”23

Slotsom: de effectieve waarborg van de academische vrijheid dient op een
prominente wijze geagendeerd te worden voor de screening van het hoger
onderwijsbestel en beleid, zowel binnen de EU-lidstaten en vanuit de
gemeenschappelijke Europese onderwijs- en onderzoeksruimte als vanuit
de Bologna-strategie. Dat zulk een hachelijke onderneming wordt moge
reeds blijken uit de contouren die rondom het begrip academische vrijheid
getrokken worden.

Academia gaat dus zelf onwennig om met het begrip ‘academische vrij-
heid’. Het lijkt soms eenvoudiger om de draagwijdte van academische vrij-
heid vooraf te benaderen vanuit zijn negativa, zoals in volgende paragraaf
aangehaald. Het schijnt te handelen om evidenties, maar men vergist zich.

23 Enhancing Quality Academics’ Perceptions of the Bologna Process, A Study by the Education
International Pan-European Structure, On the Occasion of the Bologna Process Celebration Confe-
rence, March 2010, p. 12-13.
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II. Contouren van het begrip ‘academische vrijheid’

a) Benadering per negativum

1) De academische vrijheid hoeft niet verward te worden met enige 
arbitraire houding

7. De lectuur van verslagen van de ombudsman kan somtijds verhelderend
werken t.a.v. de naleving van academische plichten. Het hoeft nauwelijks
betoog maar niet voor elk lid van het academisch korps blijkt het van meet
af aan duidelijk dat academische vrijheid niet staat voor willekeur of onge-
motiveerd optreden. De eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel
diende somtijds te worden ingeroepen teneinde de objectiviteit van de
beoordeling vanwege professoren na te gaan en het ‘priviligie’ van de aca-
demische vrijheid tot zijn ware toedracht te herleiden.

Enkele berichten mogen zulks illustreren. Een initiatief van een studenten-
organisatie terzake ging uit van een concrete casus ‘gerechtvaardigd’ door
academische vrijheid:

– “Een professor Arabistiek had zich omgeschoold tot arabist ‘om de vij-
and te leren kennen’, zei hij zelf. Tijdens de lessen was een meisje met een
hoofddoek voortdurend het mikpunt van zijn spot. De universiteit liet de
prof, een autoriteit in zijn vak, jarenlang ongemoeid. Hijzelf verschool zich
achter de academische vrijheid. In het Zwartboek Discriminatie laat het
Platform Allochtone Studenten, onderdeel van de Vlaamse Vereniging Stu-
denten (VVS), een tiental jongeren aan het woord die zich door hun prof,
faculteit of onderwijsinstelling gediscrimineerd voelen.”24

– “Het ‘Zwartboek Discriminatie-Witboek Diversiteit’ bevat onder meer
een reeks geanonimiseerde getuigenissen van allochtone studenten over
gevallen van discriminatie in het hoger onderwijs. Die gaan van racistische
graffiti in de toiletten over discriminatie in het uitgaansleven tot docenten
en professoren die kwetsende opmerkingen maken, en studenten van
allochtone komaf intimideren en bij examens slechter quoteren dan die van
autochtone komaf. (In die laatste getuigenis werden de feiten bevestigd
door de ombudsman van de school). Dat staat in het Zwartboek Discrimi-
natie. In het Witboek Diversiteit doet het Platform Allochtone Studenten
een aantal voorstellen. Omdat volgens de allochtone studenten professoren
elkaar beschermen en racistische uitspraken goedpraten onder het mom

24 De Standaard 30 maart 2010, p. 12.
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van academische vrijheid, wordt gevraagd naar duidelijkere klachtinstan-
ties en de behandeling van álle klachten.”25

2) De academische vrijheid hoeft geen dam op te werpen tegen eva-
luatie in functie van kwaliteitszorg

8. Een andere foute benadering was meer ingeburgerd. Nu lijkt het
gemeengoed maar in de Vlaamse Gemeenschap werd slechts begin 90’er
jaren – en dan nog op schoorvoetende wijze en met uitgesproken tegenzin –
een regelmatige beoordeling van de leden van het academisch personeel
ingevoerd26. Academische vrijheid staat niet voor het alibi om niet te moe-
ten worden geëvalueerd omwille van welk priviligie ook en kan evenmin
een verantwoord personeelsbeleid verhinderen. Ingeval van een stelselmatig
onvoldoende presteren van academici moet de academische overheid kun-
nen overgaan tot wijziging van de opdracht of gebeurlijk tot verdergaande
maatregelen, mits het respect van strenge regels van due process.

Rector Oosterlinck wees er, naar goed gebruik op onbevangen toon, op dat
de vrijheid ook plichten inhoudt27.

3) De academische vrijheid houdt geen onbeperkt rechten in noch 
rechtsaanmatiging

9. Moeten ook extremistische politieke organisaties hun plek vinden op de
campus? Daaromtrent werden reeds menige debatten gevoerd binnen de
academia zelf. Sommige universiteiten hebben er een interne richtlijn over
opgemaakt. Academische vrijheid staat niet in de weg dat loyauteit
gevraagd wordt voor democratische rechten en vrijheden, noch voor de

25 Het Belang van Limburg 30 maart 2010, p. 5.
26 Zie infra.
27 “Ten eerste impliceert onze aanspraak op academische vrijheid dat we daar een zéér groot plichts-

besef tegenover plaatsen. Vrijheid zonder daar verantwoord gebruik van te maken, is tijdverlies.
Dat plichtsbesef heeft zeer vele aspecten. Ik vermeld bij voorbeeld de plicht tot optimaal gebruik
van de verstrekte middelen, van eerlijkheid, van correcte erkenning van de verdienste van alle
betrokkenen enzovoort. Dat laatste impliceert bij voorbeeld dat in een publicatie het aandeel van
alle medewerkers juist weergegeven wordt, en niét dat men met de pluimen van een ander aan de
haal gaat.
Een tweede element van moderne academische vrijheid bestaat er volgens mij in dat we moeten dif-
ferentiëren naargelang we spreken over onderzoek of over onderwijs.
Op het vlak van het onderzoek kunnen we academische vrijheid bijkomend vertalen als het recht en
de plicht om grensverleggend en innovatief onderzoek te doen, zonder vooringenomenheid. Het is
dus een verplichting die men aan zichzelf heeft. Academische vrijheid op het vlak van onderwijs is
een verplichting aan de gemeenschap. Die verplichting bestaat er in om in de toegemeten tijd en
plaats de bestaande concepten uit een bepaald kennisdomein op een evenwichtige, kritische en niet
vooringenomen manier over te brengen bij de studenten.”, A. OOSTERLINCK, Universiteit en duur-
zaam ondernemerschap, Opening Academiejaar 2000-01.
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missie, het project of de specificiteit van de universiteit of van de hoge-
school28.

Academische vrijheid staat de profilering van de universiteit niet in de weg.
Zij zal ook niet verhinderen dat de politieke overheid noodzakelijke maat-
regelen neemt met rechtstreekse impact op het hoger onderwijsbestel, bv.
inzake rationalisatie, programmatie en financiering. Van oudsher geldt bij
het ontwerpen van planificatiemaatregelen het nauwkeurig afwegen van
mogelijke strijdigheid met zekere evenwichten29, zoals dat op schoolpact-
niveau gold voor de vrije keuze, maar wordt ook de academische vrijheid/
autonomie van de instelling in rekening gebracht? Terzake werd alvast
menigmaal een spanning met het aspect (actieve) ‘onderwijsvrijheid’ ont-
waard, zoals bv. bij de zogenaamde eenmalige opleidingen30.

De aanspraak van academische vrijheid houdt – zelfs op macro-vlak, in de
schoot van elke samenleving – een zelfonderzoek in naar zijn concrete con-
sequenties. Een interessant debat werd gevoerd n.a.v. een rechtsgeding inge-
spannen door de professoren van de Greifswald University en ambtenaren
van de staat Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland, tegen een nieuw arti-
kel in de hoger onderwijswet welke bepaalde dat de academische vrijheden
‘gekaderd’ dienen te worden: “The use of the rights specified in (sect. 5)
subsect. 2 to 4 (LHG-MV) is bound to responsibility for the human being,
society, and nature, and to the public character of their activities and does
not exonerate from the respect for the rights of others or from the respect
for the rules governing cooperation in higher education”. De kritiek werd
geformuleerd dat er voor de verwijzing naar ‘society’ en ‘public character of
academic activity’ geen constitutionele grond bestond en dat ‘the binding of
academic freedom’ onverenigbaar is met de Duitse Grondwet31.

De wetgever haastte zich de wet aan te passen. Ofschoon ingestemd moet
worden met het publiek karakter van het wetenschappelijk onderzoek,
toont het voorval aan dat in de moderne samenleving het herijken van het
begrip relevant kan voorkomen en dat wederzijdse academische rechten en
plichten een verfijning behoeven. Later in deze bijdrage is de vraag opge-
worpen of een wettelijke waarborg genoodzaakt is. De gebeurlijke

28 Zie infra nr. 28.
29 Bv. J. DE GROOF, “Fusie van hogescholen: strijdig met de vrijheid van onderwijs? Een Vlaamse

case-study: de rationalisatie van het hoger onderwijs buiten de universiteit en netoverschrijdende
fusies, Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, Jaarboek 1993, p. 49-71.

30 J. DE GROOF, Over planificatie van het hoger onderwijs en de ‘unieke opleidingen’. Bemerkingen
bij het advies van de Raad van State d.d. 14 mei 1997 betreffende de hervorming van sommige
paramedische opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap in TORB 1997-98, nr. 5-6, p. 364-376.

31 Zie Observatory for Fundamental University Values and Rights, Case Studies. Academic Freedom
and University Institutional Responsibility in Mecklenburg-Vorpommern, Bologna, 2003.
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opdracht voor de wetgever dient zorgvuldig geconcipieerd te worden en
behoeft alleszins samenspraak met de academische gemeenschap zelf. De
normgever zou het gesprek kunnen aangaan met de rectorenconferentie of
een juridische verankering een positieve meerwaarde biedt of zou de acade-
mische gemeenschap kunnen uitnodigen te expliciteren hoe zij met de nale-
ving van de academische vrijheid omspringt. Dit is ook de inzet van vol-
gende paragraaf.

b) De academische vrijheid roept een spanningsveld op, met 
evenveel uitdagingen voor de universiteit

10. Academische vrijheid kan dus geen alibi vormen voor onverantwoord
of ondeugdelijk handelen, maar bezit de universiteit telkens over een
afdoende inzicht in de draagwijdte van de academische vrijheid?

De praktijk van het universitair beheer biedt een sprokkeldoos aan voor-
beelden hoe beslissingen op gespannen voet kunnen staan met de academi-
sche vrijheid. In welke mate bespeurt men een doorwerking van de acade-
mische vrijheid in de keuze van onderzoeksvoorstellen, i.h.b. voor jonge
onderzoekers bij het begin van hun carrière. Kan bij het afsluiten van
onderzoekscontracten, i.h.b. met industriële partners, de universiteit de
academische vrijheid vrijwaren? Heeft het terugschroeven van het universi-
tair budget een negatieve impact op het wetenschappelijk en sociaal statuut
van het – al dan niet ‘zelfstandig’ – academisch personeel. Maar ook:
bestaat een onbeperkte toegang van de politie op de campus, zonder voor-
afgaande toelating van de academische overheid of geldt het ‘universi-
teitsoord’ ook als ‘asylium’?

De geschiedenis van elke instelling kan zich meerdere incidenten met het
begrip in herinnering brengen.

Universitair bestuur en beheer mag zich alleszins niet laten kenmerken
door onvoldoende weerbaarheid t.a.v. een aanslag op de academische vrij-
heid. Een treffende casus hierbij is het conflict tussen DAFRA versus ITG,
waarover verder in nr. 41. Uiteindelijk heeft de rechter wijs geoordeeld in
zijn vrijwaring van de academische vrijheid maar de gevorderde schade-
claims maakten velen nerveus en de bedreigingen bedoelden verlammend te
werken t.a.v. de plicht van de academicus om zijn kritische functie conse-
quent te beleven.

Laat dit nu net een zorg wezen. Mist men niet het universitair discours in
tal van maatschappelijke themata? Om het wat polemisch voor te stellen:
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‘alsof bedrijfsleiders de plaats van rectoren hebben ingenomen’…32 Acade-
mische vrijheid als het recht om dwars te liggen en de plicht om lastige vra-
gen op te werpen met maatschappelijke relevantie. Het stilzwijgen van de
universiteit ten tijde van het neerslaan van het studentenprotest op Tiena-
men behoeft geen herhaling.

De kritische functie van de universiteit zit niet enkel vervat in zijn derde
opdracht, de wetenschappelijke en maatschappelijke Dienstverlening, maar
tevens onvervalst in Onderwijs en Onderzoek. De prominente rol van
maatschappelijke duiding vanuit onderzoek en de vorming tot kritische
burgers via academische en professionele opleidingen boet van zijn actuali-
teit niets in wegens de complexiteit van de moderne samenleving. De
onderlinge verwevenheid van de drie missies behoeft meer explicitering. De
bestuurders van een individuele instelling zouden de vraag kunnen opwer-
pen of er geen gebrek aan verantwoording bespeurd kan worden omtrent
de academische verantwoordelijkheid.

Geldt daarenboven de academicus, de intellectueel als een ‘Knelpuntenroe-
ping’, naar het woord van prof. Koen Geens? Hij schetst een indringend
beeld van de academicus en stelt: “…en bovenal, hij is ongebonden en
autonoom”33. De wetenschappelijke aanspraak ‘die zoekt naar de waar-
heid’34 maakt dat de wetenschappers alle belang hechten aan hun geloof-
waardigheid: “zij zijn het letterlijk waard om geloofd te worden.” De uni-
versiteit moet voedingsbodem blijven voor intellectuele roepingen, voor
“ongebonden mensen die mee het overzicht bewaren en de kritiek bewa-
ken”. Daartoe kunnen pluridisciplinaire richtingen, op bachelorsniveau,
overwogen worden. Het pleidooi van Geens legt een hypotheek bloot
welke berust op recente hervormingen: de verdere specialiseringsdrang bij
curriculumhervormingen n.a.v. de invoering van de bachelors/master-struc-
tuur. ‘Algemeen vormende’ en andersgerichte opleidingsonderdelen worden
meermaals geschrapt en dit betekent een verschraling van de ‘universitaire’
vorming van jongvolwassenen en dus van de zending van de universiteit.
Bescheiden pogingen om een studium generale te laten doorwerken in het
regulier programma en om keuzevakken uit andere disciplines aan te moe-
digen tonen een andere richting aan35. Uiteindelijk zou de flexibilisering en

32 De recente standpuntbepaling van de Vlaamse rectoren in enkele dossiers, benevens de publieke
verdediging van de universitaire belangen, schijnt een (eerste) ommekeer in te luiden?

33 K. GEENS, lezing op de ledendag van VVA, Leuven 26 april 2008.
34 Zie verder in deze bijdrage, randnr. 17.
35 Relevant lijkt ook een screening terzake van de nieuwe generatie van doctoraatsopleidingen.

Behoeft overigens de oude stelregel van het publiekelijk verkondigen van een aantal ‘stellingen’, te
verdedigen bij de doctoraatsverdediging maar buiten de betrokken thematiek en vakdiscipline, geen
nieuwe revival?
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contractualisering van het academische onderwijs36 alvast ook een verster-
king van de Lehrnfreiheit37 kunnen inhouden. Zodoende wordt een even-
wicht bereikt tussen de academische verantwoordelijkheid tot kritische
vorming in hoofde van de universiteit en de academische vrijheid in hoofde
van de student38.

Het besluit van deze eerste paragrafen kan nu reeds luiden: de academische
vrijheid kan a.h.w. de voor-waarde genoemd worden van de drieledige
opdracht van de hoger onderwijsinstelling.

Vervolgens moge een derde stap worden overwogen: er bestaat heel wat
verwarring, niet enkel t.a.v. de draagwijdte van de academische vrijheid
maar ook t.a.v. zijn onderscheid met andere kernbegrippen bij het hoger
onderwijsbestel. De volgende paragraaf stipt enkele velden van verwarring
aan.

c) De originaliteit van academische vrijheid

1) Autonomie en academische vrijheid

11. Het begrip ‘autonomie’ is zelf een complex begrip. In enkele bijdragen
heb ik een poging ondernomen om de veelzijdigheid van het autonomie-
beginsel te noemen en het een structuur te geven39. De universiteit werpt
zich dan ook bij uitstek op als een ‘oord van zelfbestuur’40. Er bestaat con-
sensus over de inbedding van academische vrijheid in een universitaire con-
text welke een afdoende zelfstandigheid betoont t.a.v. de overheid.

Anderzijds is de meerdere of mindere mate van verzelfstandiging41 van de
universiteit, zoals reeds beknopt aangehaald, geen doorslaggevend crite-
rium voor de vaststelling of een instelling al dan niet kan bogen op acade-

36 Zie bv. onze bijdrage vermeld in voetnoot 116.
37 Zie randnr. 25.
38 Beide ‘dragers’ van het recht op academische vrijheid: nr. 26 e.v.
39 Bv. J. DE GROOF, “Verzelfstandiging: ‘autonomie’ versus ‘centralisatie’ in het hoger onderwijs van

de Vlaamse Gemeenschap”, in J. DE GROOF, Fr. VAN LOON, “Optimalisering van beleidsbeslissin-
gen in het hoger onderwijs”, in de reeks Cahiers voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, nr. 4,
Antwerpen, 1998, p. 3-33; Id., “Academisch personeelsbeleid: vrijheid in gebondenheid. Juridische
en beleidsmatige overwegingen over de relatie universiteit-overheid”, Personeelsbeleid voor de
Vlaamse Universiteiten, in de reeks Cahiers voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, nr. 1, Kluwer
Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1995, p. 1-52.

40 J. DE GROOF, G. NEAVE and J. SVEC, Democracy and Governance in Higher Education, Kluwer
Law International, Den Haag, Council of Europe, 1998, 401 p.

41 In verschillende bijdragen worden uiteenlopende termen gehanteerd, gaande van ‘decentralisering’
tot ‘deconcentratie’, afhankelijk van het juridisch statuut van de instelling maar vooral van de mate
van wezenlijke autonomie waarop de hoger onderwijsinstellingen kunnen bogen. Zie nog:
G. CRAENEN, Zelfstandige besturen in België en Nederland, Pre-advies, Zwolle, Tjeenk Willink,
1980, 79 p.
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mische vrijheid. In beginsel kan academische vrijheid ‘leven’ zonder institu-
tionele autonomie, maar niet omgekeerd. Personen met enige ervaring ter-
zake zullen beamen dat bij internationale advisering omtrent beleid en
regelgeving in Centraal- en Oost-Europa doorheen de negentiger jaren stee-
vast de discussie gevoerd werd met de betrokken politieke overheden hoe
ver de reikwijdte van minister en ministerie of parlement kan dragen. De
hunker naar universitaire autonomie leidde in de Tsjechische en Slowaakse
republiek(en) tot een wetsontwerp (1990) dat de rechtspersoonlijkheid
inhield in hoofde van de faculteiten zelf. Ook in de landen van de voorma-
lige Joegoslavië bestond zulk een praktijk. Het internationaal advies wees
erop dat de maatregel wel ingegeven was door de betutteling van academici
onder het voorgaande regime maar leiden zou tot een uitholling van de ver-
antwoordelijkheid van de universiteit zelf, – benevens een reeks van andere
bezwaren.

In verscheidene landen blijft de minister, bevoegd voor hoger onderwijs,
verantwoordelijk voor de aanstelling van rectoren. West-Europese beschei-
denheid is overigens op zijn plaats: tot vrij recent benoemde bv. aan de
Vlaamse rijksuniversiteiten nog steeds de minister de rector, weliswaar uit
een lijst van voorgedragen kandidaten42. De praktijk leerde dat de rang-
schikking nièt steeds een automatisme in hoofde van de ministeriële keuze
inhield… Met andere woorden: zowel de regelgeving als de ‘politieke cul-
tuur’ zijn graadmeter voor de beoordeling van het respect voor academi-
sche vrijheid. “Actually, the mistrust was not so much in the rule than in its
implementation by a political regime deemed to be authoritarian and not
particularly democratic”43. In Nederland is de Toezichtsraad belast met de
samenstelling van het bestuursorgaan, waaronder de rector en worden de
leden van de Toezichtsraad aangesteld door de minister. Zulks heeft tot
nader order niet geleid tot een politieke inmenging terzake in Nederland.

Inmiddels keerde men terug naar een evenwichtiger concept van zelfstan-
digheid en dit geldt ook voor de tegenhanger van autonomie. Algemeen is
immers nu de idee verworven dat dergelijke autonomie samen hoort met de
verantwoordingsplicht, – waarover ook volgend nummer handelt: “The
enjoyment of academic freedom requires the autonomy of institutions of
higher education. Autonomy is that degree of self-governance necessary for
effective decision-making by institutions of higher education in relation to

42 Zie terzake het artikel 6 uit de wet van wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het
hoger onderwijs in de Rijksuniversiteiten.

43 J.M. BRICALL, “University Institutional Autonomy, Observatory for Fundamental University Values
and Rights”, Case Studies. Academic Freedom and University Institutional Responsibility in Portu-
gal, Bologna, 2006, p. 62.
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their academic work, standards, management and related activities. Self-
governance, however, must be consistent with systems of public accounta-
bility, especially in respect of funding provided by the State.”44 Deze com-
mentaar is de echo van de Unesco-aanbeveling, waarover sprake in
nr. 3445.

2) Accountability versus academische vrijheid?

12. Het finale besluit in het standaardwerk over de geschiedenis van de
universiteit in Europa (deel III), luidt vrij onomwonden, “No political sys-
tem, no matter how democratic, could really accept the total autonomy of
the universities.”46

Auteur vervolgt: “Though they did retain a certain independence because
of traditions often going back to the Middle Ages – that is to an age when
universities were organically linked to the Western Christian Church – the
universities were compelled to accept under duress more or less severe res-
trictions on their material and intellectual independence. Furthermore, any
compromises that had been negotiated with the political, ideological and
social fluctuations from one state to another throughout the Europe of the
nineteenth and early twentieth centuries.”47

De onderlinge complexe relatie tussen overheid en hoger onderwijs en haar
mogelijk spanningsveld met de academische vrijheid, vergt reeds een afzon-
derlijk onderzoek, – waaraan tot nu toe nauwelijks aandacht is besteed.

Verderop in deze bijdrage zal men de bevestiging lezen dat het wetgever en
de overheid toekomt de grondlijnen vast te leggen van de inrichting, orga-
nisatie en subsidiëring van het onderwijs. De regelgeving mondt echter uit
in een onontwarbaar kluwen en een bovenmatige regelzucht, welke meteen
tastbaar gemaakt wordt door de omvang van wetgeving48. Hoe de acade-
mische vrijheid zich binnen de normering afdwingt blijft een omzichtig ver-
meden vraagstuk. Zetten we een stapje verder.

44 UN, “Economic and Social Council”, The right to education (Art. 13), General Comments,
8 december 1999, E/C.12/1999/10, E, p. 7.

45 Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 11 november
1997.

46 P. GERBOD, “Relations with authority” in W. RÜEGG, A history of the university in Europe, Volume
III Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800-1945), Cambridge University
Press, 2004, p. 100.

47 Ibid.
48 Zie onze publicatie Y. JANSSENS en J. DE GROOF, De universitaire Regelgeving – Coördinatie en

Annotatie, Wolf Legal Publishers, 2005, 1170 p.; id., Hogeschoolregelgeving – Coördinatie en
Annotatie, Wolf Legal Publishers, 2007, 1019 p.; id., De universitaire Regelgeving – Coördinatie
en Annotatie; Addendum 2008/1, Wolf Legal Publishers, 2008, 692 p.; id., Hogeschoolregelgeving
– Coördinatie en Annotatie; Addendum 2008/1, Wolf Legal Publishers, 2008, 362 p.

Advocare2010-1.book  Page 20  Friday, January 28, 2011  11:31 AM



l a r c i e r 21

OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

De notie ‘beginselen van goed bestuur’ blijkt een term, laat staan een tech-
niek, welke nauwelijks ingeburgerd is in het hoger onderwijs. Recent wor-
den enkele initiatieven genoteerd om het vacuüm te overbruggen49. De
nieuwe verhouding tussen overheid en universiteit leidt er onder meer toe
dat de individuele academische vrijheid in zekere mate ingeperkt wordt
door evaluatie-, controle- en auditmomenten. De overheid, als verstrekker
van subsidies, en dus van publieke middelen, heeft immers het recht, of
zelfs de plicht, om na te gaan of deze middelen optimaal ingezet worden.
Dit beginsel geldt – veelal doorheen de democratische landen – onafgezien
van het nationaal karakter van het onderwijsbestel50. Maar het moge her-
haald worden dat er gesleuteld dient te worden aan een meer coherente
overheidsaanpak; een academicus kan zich niet verschuilen achter het prin-
cipe van vrijheid om dit toezicht af te wimpelen. De academische overheid
kan dat evenmin51. Het behoort betrokkenen toe de grenzen van vrijheid
en verantwoordelijkheid preciezer te articuleren.

3) Academische vrijheid als autonoom grondrecht

13. Academische vrijheid laat zich niet inperken als een louter aspect van
de ‘vrijheid van meningsuiting’. De meeste commentaren gaan daar noch-
tans a.h.w. ‘natuurlijkerwijze’ van uit. De reden moge gevonden worden in
de vaststelling dat de wetgeving niet zo veelvuldig de academische vrijheid
vernoemt. Hooguit notere men enkele verwijzingen in parallelle wetgeving.
Dit stilzwijgen zwelt het vermoeden aan dat academische vrijheid een frag-
ment van andere rechten en vrijheden uitmaakt. Of nog wordt het een in de
rechtsorde ‘ongeschreven’ en door de traditie bepaald beginsel geheten52.

Natuurlijk is academische vrijheid intrinsiek verweven met de vrijheid van
meningsuiting, – zoals overigens zowat alle vrijheden ‘interlinked, inter-
dependent, interrelated,…’ worden genoemd door het mensenrechten-
discours. Deze verwevenheid geldt bv. eveneens voor het recht op en de
vrijheid van onderwijs, – in hun rijke verscheidenheid.

49 Zie ons rapport dat leidde tot verdere werkzaamheden: ‘Ver(d)her’ Verzelfstandiging, Deregulering
en Herregulering, ‘Besluiten en Aanbevelingen’ van de werkgroep onder voorzitterschap van dhr.
Luc Van den Bossche ten behoeve van de Ministeriële Commissie “Optimalisatie en rationalisatie
hoger Onderwijslandschap en –aanbod”, 7 november 2008.

50 Cf. C. GLENN en J. DE GROOF, Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education, 3
Volumes, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2004, 1500 p.

51 A. OOSTERLINCK, Tussen academische vrijheid en behoorlijk bestuur, De universiteit in een com-
plexe omgeving, opening van het academiejaar 2003-04.

52 Zo ook n.a.v. de herziening van de regeling van het wetenschappelijk onderwijs (Wet op het weten-
schappelijk onderwijs 1981) in Nederland: Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1980-81,
16 802, nrs. 3-4, p. 49.
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Academische vrijheid kan niet louter beschouwd worden als uitvloeisel van
andere rechten en vrijheden. Ze hoeft evenmin omschreven te worden als
een voorrecht, een privilegie van bevoorrechte beoefenaars van weten-
schap. Ze houdt reeds op zich een zelfstandige, universele norm in en over-
schrijdt in zekere zin dragers van het recht. Ze dringt zich als het ware aan
het wetenschappelijk bedrijf zelf op en vloeit voort uit de aanspraken die
de wetenschap doet gelden t.a.v. elke partner aan het wetenschaps- en aca-
demisch gebeuren Ze wordt, zij het eerder recent, omschreven als een
waarachtig autonoom mensenrecht53.

4) Academische vrijheid en haar niet absoluut karakter

14. Zoals elk recht is ze niet onvoorwaardelijk. Het internationaal recht en
de grondwetnorm bieden het rechtskader. Er vallen niet veel rechtsgeschil-
len omtrent academische vrijheid te bespeuren. In een uitspraak omtrent
een kritisch artikel van een wetenschapper over de schadelijke gevolgen
van microgolfovens, had het Zwitsers federaal Hof, in navolging van de
Handelsrechtbank van Bern op last van de Swiss Association of Manufac-
turers and Suppliers of Household Electrical Aplliances, geoordeeld dat de
gewraakte publicatie wel degelijk de betrokken markt kon beïnvloeden en
de mededinging oneigenlijk verstoorde54. De Commissie voor de Rechten
van de Mens daarentegen stelde in de zaak Hertel v Switzerland55 dat de
beperkingsgrond niet afdoende werd ingeroepen:

“…(5) freedom of expression, which constitutes one of the essential
foundations of a democratic society and one of the basic conditions
for its progress and for each individual’s self fulfillment, is subject to
exceptions, which must, however, be construed strictly, and the need
for any restrictions must be established convincingly; (6) the Swiss
authorities had some margin of appreciation to decide whether there
was a ‘pressing social need’, which existence is implied by the adjec-
tive ‘necessary’ within the meaning of Article 10(2), to impose the
injunction on H; (7) such a margin of appreciation is particularly

53 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/1999/10. General Comment No. 13,
The right to education.

54 “The appeal was dismissed on the grounds that scientific research and publications, which are not
in themselves directed at competition if they remain within the academic context, become so if the
target readership may objectively construe the scientific opinions as being designed to influence the
behavior of market players and, in particular, of customers. The Federal Court declared that the
statements held by H were clearly intended to influence the market and thus apt to affect competi-
tion. The Federal Court expressed the opinion that anyone claiming scientific freedom was wholly
free to expound his knowledge in the academic sphere but, where competition was concerned, he
could not claim to have the truth on his side where the opinion he was putting forward was dispu-
ted.”

55 25 augustus 1998.
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essential in commercial matters as complex and fluctuating as that of
unfair competition, but it is however necessary to reduce the extent
of this margin when what is at stake is not a given individual’s purely
‘commercial’ statements, but his participation in a debate affecting
the general interest like in the instant case; (8) H did no more than
send a copy of his research paper to the Journal Franz Weber and
had nothing to do with the editing of its 19th issue or in the choice of
its illustration; (9) as regards the content of issue No. 19, there was
no assertion that the consumption of irradiated food is harmful for
man as a result of the induction of indirect radiation through food,
but merely a suggestion that it ‘might’ be; (10) in the present case, it
was not alleged that the publication had a measurable effect on the
sale of microwave ovens or caused actual damage to the members of
MHEA; (11) there was therefore a disparity between the measure
imposed on H and the behavior it was intended to rectify and, conse-
quently, the measure could not be considered as ‘necessary’ ‘in a
democratic society’ and there was consequently a violation of
Article 10”56.

15. De naleving van de wetenschappelijke en de morele integriteit en de
plichtenleer geldt minder als beperking dan als voorwaarde voor het acade-
misch verantwoord uitoefenen van de opdracht.

Internationale standaarden verwijzen recent op indringende wijze ook naar
het primaat van de menselijke waardigheid. Het huidig instrumentarium
bevat een reeks richtlijnen, bij wege van voorbeeld het vaak ingeroepen
‘Article 16 – Protection of persons undergoing research’ van de Oviedo-
Conventie:

“Research on a person may only be undertaken if all the following
conditions are met:
1. there is no alternative of comparable effectiveness to research on
humans;
2. the risks which may be incurred by that person are not dispropor-
tionate to the potential benefits of the research;
3. the research project has been approved by the competent body
after independent examination of its scientific merit, including
assessment of the importance of the aim of the research, and multi-
disciplinary review of its ethical acceptability;

56 ECHR, Hertel v. Switzerland, 25 augustus 1998.
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4. the persons undergoing research have been informed of their
rights and the safeguards prescribed by law for their protection;
5. the necessary consent as provided for under Article 5 has been
given expressly, specifically and is documented. Such consent may be
freely withdrawn at any time.”57

Dergelijke normen zijn verder verfijnd vanuit deontologisch en ethisch per-
spectief.

“Nevertheless freedom of research is no more absolute than any
other liberty. In the field of life sciences in particular, which involves
the respect for human life and human dignity, researchers have to fol-
low rigorous ethical principles. This balanced approach is reflected
in many Opinions of the Group. For instance, the Opinion of the
Group on ‘the Fifth Framework Research Programme’ (11/12/97)
calls for reconciling ‘the freedom to carry out research activities with
the imperatives linked to the protection of the fundamental rights of
European citizens…’. In the same way, the Opinion on embryo
research (23/11/98) deems ‘that it is crucial to recall that the progress
in knowledge of life sciences, which in itself has an ethical value, can-
not, in any case, prevail over fundamental human rights and the res-
pect which is due to all the members of the human family”58.

De conclusie luidde:

“The question of setting limits to research, balancing respect of dig-
nity with the duty to carry out research for improving knowledge,
contributing to man’s understanding of the world and life, alleviating
suffering and bettering the quality of life, is certainly a delicate one.
But it has to be faced and it is the role of ethics to help in so doing.”

16. Veelal wordt terzake verwezen naar de beperkingsgronden welke van
toepassing zijn op de vrijheid van meningsuiting. Het respect voor funda-
mentele rechten en vrijheden, zoals verankerd in het internationaal recht en
veelal ook in de grondwet, ‘geleidt’ de uitoefening van de academische vrij-
heid. De stroomlijning bij wet wordt echter een meer dan delicate
opdracht. Hoe bv. de notie ‘nature’ (‘natural’) omlijnen wanneer een

57 Article 16 of the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being
with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biome-
dicine, Oviedo, 4.IV.1997.

58 See the Report of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (GEE) on the
Draft Charter of fundamental rights in the European Union, p. 23-24.
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grondwet gewaagt van de volgende beperkingsgrond: “Research is subject
to limits imposed by law if violation of human dignity or permanent threat
to the natural Fundamentals of life is imminent’, zoals in Duitse deelsta-
ten59.

Meer nog, deze vrijheid verdraagt evenmin een arbitraire invulling van de
wetenschappelijke opdracht. De term ‘academic activity’ in de Duitse
Grondwet houdt alle activiteiten in welke ‘are by content and design to be
regarded as a serious methodological attempt to ascertain truth.’

Ook hier zijn, in meerdere moderne staten, de contouren reeds eerder
getrokken n.a.v. de discussie over creationisme versus evolutieleer, het
ontoelaatbaar karakter van het uiten van ondemocratische zienswijzen
onder het mom van academische vrijheid, het absoluut verbod van negatio-
nisme. De conclusie van deze paragrafen luidt dan ook: de academische
vrijheid wordt uitgeoefend onder de kritiek van de stand van de weten-
schap zelf en met respect voor de menselijke waardigheid.

Ik verwijs graag naar de intrigerende conclusie van een confronterend taal-
filosoof, met name Georges Steiner: “Wij weten nu dat formele kennis en
de numerieke verbreiding van opvoedingssystemen niet gepaard hoeft te
gaan met een verhoogde rationaliteit en moraliteit. Bibliotheken, musea,
theaters, universiteiten en hogescholen, waarin de overdracht van de
humaniora en de exacte wetenschappen plaats vindt, kunnen gedijen vlak
naast de concentratiekampen.”60

Wat is ‘academische vrijheid’ dan wel? Wie is er de drager van? Op welk
niveau situeert zich de academische vrijheid? Juist omdat academische vrij-
heid zich in de kern bevindt van de ‘zending’ van de universiteit, behoeft
het begrip uitgeklaard te worden en zijn kenmerken – weze het omzichtig –
te worden omschreven. De zoektocht wordt meteen een bevraging van het
eigene van de universiteit zelf. Mag ik een wat eigenzinnige lezing mijner-
zijds, somtijds een mijmering, in volgende paragrafen?

59 Bv. de reeds vermelde grondwet van Mecklenburg-Vorpommern.
60 G. STEINER, In Bluebeard’s Castle. Some Notes Towards the Redefinition of Culture, New Haven,

CT.: Yale University Press and London: Faber, 1971.
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III. Karakteristieken

a) Het veeleisend karakter van de academische vrijheid

17. De kern zit vervat in de opdracht van het zoeken naar ‘Waarheid en
Schoonheid’ in de vrije wetenschapsbeoefening en het daarin gebed onder-
wijs, – gericht op innovatie en creativiteit voor de meest ambitieuze onder
de academici. Zodoende participeert de academicus aan de missie van de
universiteit als dusdanig. Indien men onzorgvuldig omspringt met het
begrip ‘academische vrijheid’ vertaalt zulks jammerlijk genoeg soms ook de
twijfel omtrent de waardenoverdracht en het ethisch discours van de uni-
versiteit61.

O.m. Mgr. Dondeyne legde het verband tussen de academische vrijheid en
het zoeken naar waarheid: niet zozeer de (vrije) academicus doet beroep op
dit recht, maar de waarheid als object van wetenschap kent de vrijheid als
grondslag voor waarheid. Vrijheid ten behoeve van Waarheid62. Dondeyne
onderscheidt een intern en een extern aspect. Vooreerst betekent de vrijheid
een ingesteldheid, een innerlijke houding, een ‘qualité d’âme’. De externe
vrijheid verwijst dan naar het ‘kader’ en het ‘klimaat’, dat al dan niet
bevorderend blijkt voor het zoeken naar waarheid middels wetenschap.

Misschien is hier een korte uitweiding op zijn plaats. Rechtsvergelijking
kent zijn valkuilen. Het begrip academische vrijheid verschilt in de Euro-
pese en de Amerikaanse traditie. Naar Amerikaans begrip wijst de notie
ook op de burgerlijke en de politieke vrijheid van elke academicus om
onbevangen zijn mening te verkondigen, via woord en geschrift, buiten de
reikwijdte van zijn wetenschappelijke expertise. Toch kan heel wat worden
opgestoken van de rijke jurisprudentie, zoals vervat in meerdere handboe-
ken en andere geschriften63 en dient erkend dat reeds geruime tijd geleden
de zorg om de academische vrijheid in de US leidde tot richtlijnen en aan-
bevelingen welke een bijzonder grote weerklank vonden en zelfs door
zowat alle belangrijke actoren uit de Amerikaanse Academia ondertekend
zijn.

61 Eén der leidinggevende auteurs over hoger onderwijs, P.G. Altbach, stipuleert met recht en rede:
“More attention needs to be given to the mission and values of the university, for without academic
freedom, universities cannot achieve their potential nor fully contribute to the emerging knowle-
dge-based society”: FOREST J.F., ALTBACH P.G., ed., International Handbook of Higher Education,
vol. 18, Dordrecht, 2006, p. 2006.

62 DONDEYNE A., Liberté et vérité. Etude philosofique, Leuven, 1954. Ook DONDEYNE A., Geloof en
wereld, Bilthoven, 1962.

63 Zie bv. KAPLIN W. en LEE B., The law of higher education: a comprehensive guide to legal implica-
tions of administrative decision making, San Francisco, Calif., 1995, 1023 p.
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Zo stipuleert de Amerikaanse 1940 Statement of Principles on Academic
Freedom and Tenure van bij de aanvang:

“Institutions of higher education are conducted for the common
good and not to further the interest of either the individual teacher
or the institution as a whole. The common good depends upon the
free search for truth and its free exposition.
Academic freedom is essential to these purposes and applies to both
teaching and research. Freedom in research is fundamental to the
advancement of truth.”64

Ofschoon de ‘quest for truth’ niet vermeld wordt in de Magna Charta,
gewaagt dat document wel van “‘true’ Universities”, weliswaar vanuit de
context om het onderscheid te maken tussen geloofwaardige universiteiten
en andere.

Het lijkt niet overtrokken ervan uit te gaan dat de geschiedenis van Europa
goeddeels samenvalt met de geschiedenis van haar universiteiten. Dit geldt
misschien in volkomen andere termen ook voor de toekomst… Op de
keper beschouwd reflecteert de academische vrijheid het belang dat het
land hecht aan onderwijs en wetenschap. Universiteit en hogeschool kun-
nen doorgaan als het geweten van een samenleving, als de vormingsplaats
voor toekomstig leiderschap en als motor voor technologische innovatie en
economische vooruitgang. De intellectuele vrijheid is de primordiale ver-
eiste voor het vervullen van deze opdracht. Onderwijs en wetenschap die-
nen prioritair bestempeld als een ‘public good’. – waarmede niet uitgeslo-
ten is dat onderwijs ook een private good kan uitmaken65. Binnen het uni-
versitair midden woedt ook de spanning tussen de ‘utilitaristische’ en de
‘ethische’ commitments. Het behoort tot de ‘publieke’ verantwoordelijk-
heid van de instelling om terzake het evenwicht te vinden.

De naleving van de academische vrijheid staat borg voor zijn veelzijdig-
heid: wetenschap valt juist niet te omschrijven als een homogeen gebeuren.
De houding van zoeken naar kennis bestaat zowel in hoofde van de student
als van de docent. Er geldt geen intellectuele afhankelijkheidspositie,
behalve dan de zelf aangegane loyauteitsverplichting t.a.v. de missie van de
instelling66. Meer nog: het academisch métier vergt een kritische houding,
niet in het minst t.a.v. het maatschappelijk gebeuren, – en daaraan mangelt

64 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure with 1970 Interpretive Comments,
p. 3.

65 Cf. o.m. DE GROOF J., G. DONDELINGER an G. LAUWERS, Globalisation and competition in educa-
tion, Wolf Legal Publishers, 2003, 318 p.

66 Zie infra nr. 23, 28.
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het wel aan, zoals reeds gesteld67. Niet enkel dient er een tegengewicht
gevormd voor een zekere ‘economisering’ van het hoger onderwijs, ook de
professional drift kan afbreuk doen aan de algemeen humaan vormende,
liberal concept van de universiteit.

Indien een zeker ‘conformiteitsgehalte’ in bepaalde disciplines zou worden
bespeurd, kan zulk gemis aan kritische zin vergeleken worden met het
gebrekkig ‘innoverend vermogen’ van het Vlaamse hoger onderwijs
waarop voorheen streng over werd geëvalueerd68? Vraag die tot uitleg
noopt. Kritische zelfstandigheid in het vervullen van academisch onderzoek
lijkt alleszins een eerste vereiste.

Academische vrijheid wordt soms nog als een ‘privilege’ omschreven.
“… Then, academic freedom can be recognised for what it is: a privilege,
an added value if not a joy instead of an obligation restricted by plenty of
limitations”69. Geen privilege van verworven formele aanspraken, wel het
voorrecht om in volle zelfstandigheid deel te nemen aan het wetenschaps-
gebeuren. De opleiding tot wetenschapper dient hiermede rekening te hou-
den.

b) Het verstrekkend karakter van de academische vrijheid

18. Academische vrijheid kan omschreven worden als een recht met een
bijzonder verstrekkend, alomzijdig karakter. Zij kent, traditioneel voor de
vrijheid, een negatief en een positief aspect: vrijheid van en vrijheid tot. In
de onderwijsvrijheid wordt traditioneel een gelijkaardig onderscheid
onderkend.

Historisch geldt het als een vrijheid tegen zowel de overheid, ‘behoeder’
van de staatscontrole over onderwijs en onderzoek, als tegen de kerk,
onder welke vorm ook: chancelor, bisschop, curator, curie,… In moderne
tijden dient de vrijheid gewaarborgd ook tegen het bedrijfsleven.

Als je het definieert vanuit het individueel recht, geldt de vrijheid eveneens
tegen de instelling zelf en niet in het minst tegen de peers (zie infra).

67 Ook J. DE GROOF, “Verzelfstandiging: ‘autonomie’ versus ‘centralisatie’ in het hoger onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap”, art. cit., o.m. p. 26 e.v.

68 Cf. reeds: F. MERTENS, “De meta-beoordeling van de kwaliteitszorg aan de Vlaamse universiteiten:
enkele opmerkingen naar aanleiding van het werk van de Auditcommissie”, TORB 1997-98, nr. 5-
6, p. 377-384.

69 M. DAXNER, “Academic Freedom and University Instititutional Responsibilities in South East
Europe (1989-2003), Observatory for Fundamental University Values and Rights”, Case Studies.
Academic Freedom and University Institutional Responsibilities in South East Europe (1989-
2003), Bologna, 2004, p. 49.
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Academische vrijheid geldt als graadmeter voor de democratie – voorwaar
geen loos begrip.

“In insisting on the importance of the freedom of research, the
Group wishes:
– not only to point out the necessity for all the powers that be – eco-
nomic, social, political – to respect the moral and intellectual inde-
pendence of researchers;
– but also to encourage European authorities as well as Member Sta-
tes of the EU to take positive measures in support of the free pursuit
of research, especially fundamental research which is not immedia-
tely financially profitable. The idea is that to foster the intellectual
and material conditions favourable to the free conduct of research is
a key element of democracy.”70

Er is nog meer aan de hand. Niet toevallig schreven de nieuwe democratie-
en de academische vrijheid in hun grondwet in71. Zij herinneren de
‘oudere’ democratische landen aan het compromisloos karakter van acade-
mische vrijheid als basisvoorwaarde voor elke democratie – autonomie in
zijn volle draagwijdte waartoe bv. het Zuid-Afrikaans Grondwettelijk her-
haaldelijk oproept72. In ook dit bijzonder lezenswaardig arrest inzake NM,
SM, LH versus CS, PDL, New Africa Books Ltd together with The
Freedom of Expression Institute stipuleerde:

“Freedom of expression is important because it is an indispensable
element of a democratic society. But it is indispensable not only
because it makes democracy possible, but also because of its impor-
tance to the development of individuals, for it enables them to form
and share opinions and thus enhances human dignity and autonomy.
Recognising the role of freedom of expression in asserting the moral
autonomy of individuals demonstrates the close links between
freedom of expression and other constitutional rights such as human
dignity, privacy and freedom. Underlying all these constitutional
rights is the constitutional celebration of the possibility of morally
autonomous human beings independently able to form opinions and

70 Ibid., p. 24, eigen benadrukking.
71 Cf. J. DE GROOF, G. NEAVE and J. SVEC, Democracy and Governance in Higher Education, Kluwer

Law International, Den Haag, Council of Europe, 1998, 401 p.
72 Zie ook J. DE GROOF en E. BRAY, Education under the New Constitution in South-Africa, Acco,

Leuven, 1996, 371 p.; J. DE GROOF en R. MALHERBE, Human Rights in South African Education.
From the Constitutional Drawing Board to the Chalkboard, Leuven, 1997, 316 p.; J. DE GROOF,
W. LEGOTLO, R. MALHERBE en J. POTGIETER, Promoting a Human Rights Culture in Education:
Responsibilities and Opportunities in a Transforming Society, Mys & Breesch, Gent, 1999, 250 p.;
J. DE GROOF, R. MALHERBE en A. SACHS, Constitutional Implementation in South Africa, Mys &
Breesch, Gent, 2000, 207 p.
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act on them. As Scanlon described in his seminal essay on freedom of
expression, an autonomous person”73.

En het arrest nam een breed citaat over van Scanlon74 om de consequentie
van het Hof zijn lezing te verduidelijken:

“...cannot accept without independent consideration the judgment of
others as to what he should believe or what he should do. He may
rely on the judgment of others, but when he does so he must be pre-
pared to advance independent reasons for thinking their judgment
likely to be correct, and to weigh the evidential value of their opinion
against contrary evidence.”

Belangwekkend is de verwijzing naar de relevantie van academische vrij-
heid voor het democratisch gehalte van een samenleving. Verspreide Euro-
pese rechtspraak bevat een getrouwe echo van de band met de levende
democratie. Het beginsel van het pluralisme van de wetenschapsbeoefening
werpt zich op als voorwaarde voor inzichtelijke pluraliteit en uiteindelijk
tot maatschappelijk pluralisme.

Onder dat democratisch gehalte valt vanzelfsprekend minimaliter het
bekampen van elke vorm van corruptie in de schoot van de universiteit. Op
een recent seminarie bleek dat corruptie binnen het hoger onderwijs een
plaag blijkt, niet enkel voor niet EU-Lidstaten alleen75.

In de wetenschap en academie komen de voornoemde negatieve en posi-
tieve kenmerken van de academische vrijheid beloftevol samen. Vrijheid
weerlegt pressie maar beoogt tegelijk het positief streven naar kennis en
waarheid. Die enabling freedom weerspiegelt breder nog de ontwikkeling
van persoon en gemeenschap.

Benevens het veeleisend en het veelzijdig karakter, benoem ik in de vol-
gende paragraaf ook het veelzijdig karakter van de academische vrijheid.

73 Constitutional Court of South Africa, Case CCT 69/05 d.d. 4 april 2007, p. 61.
74 SCANLON, ‘A Theory of Freedom of Expression’, 1972, Philosophy and Public Affairs, 1., 204 e.v.
75 ELA, Closed Workshop on Corruption in Higher Education, 19 november 2009: S. HEYNEMAN,

“Corruption in Education; causes and best practices” in T. BERTRAM GALLANT (ed.) Creating the
Ethical Academy: a Systems Approach to Understanding Misconduct and Empowering Change,
New York, Routledge and Kaegan Paul (forthcoming); N.L. RUMYANTSEVA, “Taxonomy of Cor-
ruption in Higher Education” in Peabody Journal of Education, 2005, 80(1), p. 81-92; I. AHMA-
DOV en E. AKBAROV, Taxonomy of corruption in higher education system of Azerbaijan; J. LATIFI,
Politics to fight corruption in higher education in Albania, paper presented to the closed workshop
on corruption in education; I. RICHTER, Selling diplomas in Germany, Presentation at the Confe-
rence on Commercialisation and Competition in Education 20-21 November Antwerp; A. MUNIU-
PIPPIDI, Assessing corruption in the Romanian higher education system: The Coalition for Clean
Universities, paper presented to the closed workshop on corruption in education.
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Het beoefenen van de wetenschap en het uitvoeren van academische activi-
teiten (‘Wissenschaft’) laat zich met name niet inperken tot een bepaalde
perceptie, kwantiteit of kwaliteit. De dragers van het recht – ‘vrijheden’
zijn ook ‘rechten’ –, blijken daarenboven verscheiden. Noem het een ander
aspect van haar ‘multilevel’ karakter. De academische vrijheid geldt immers
niet als een exclusief recht van de academicus en is evenmin slechts aan-
spreekbaar binnen één soort van instelling. In beginsel is zelfs geen institu-
tionele affiliatie vereist om aanspraak te doen gelden op de vrijheid.

c) Het veelzijdig karakter van de academische vrijheid. De dragers 
van de academische vrijheid

1) Het academisch korps, – wat ook de diversificatie ervan weze

19. Vrijheid wordt vooreerst gedragen door de academici zelf, natuurlijk.
Ze wordt individueel of in groepsverband uitgeoefend. Een brede interpre-
tatie welke erin bestaat om eenieder die op welke wijze ook participeert
aan het proces van onderzoek dezelfde vrijheid toe te kennen76, lijkt voor-
bij te gaan aan de essentie. Slechts het academisch personeel kan zich
intrinsiek beroepen op de academische vrijheid, maar bezwaarlijk kan
geargumenteerd worden dat het om een homogeen korps gaat. De versnip-
pering van het statuut is nooit zo opvallend geweest als in de recente
periode.

‘Academisch personeel’ omvat alleszins zowel het assisterend als het zelf-
standig academisch personeel. Wat het AAP betreft geschiedt zulk welis-
waar binnen de grenzen van het mandaat en rechtspositieregeling. Naar
deze groep van ‘juniors’ bestaat een onmiskenbare verschraling van de aca-
demische vrijheid, althans in de mate bij voorbeeld dat zij niet meer vrije-
lijk de thematiek/methodiek voor hun bv. doctoraal onderzoek kunnen kie-
zen. Veelal zijn dergelijke beperkingen ingegeven door budgettaire con-
traintes of door specialiseringsoverwegingen op instellings- of decentraal
niveau. Op deze spanning wordt later ingegaan.

Meer nog: de academische vrijheid wordt opgeëist in hoofde van welke
academici ook, dus ongeacht hun statuut: met tenure, de academici op het

76 Zo vermeldt de Declaratie van Academische Vrijheid (Wetenschappelijke Mensenrechten) in art. 2:
Een wetenschapper is ieder persoon die aan wetenschap doet. Ieder persoon die met een weten-
schapper samenwerkt in het ontwikkelen, produceren en voorstellen van idee¨en en data tijdens
onderzoek of toepassing is ook een wetenschapper. Zie Open Letter by the Editor-in Chief: Decla-
ration of Academic Freedom (Scientific Human Rights) (Dutch Translation), Progress in Physics,
July, 2006, nr. 3.
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pad van de tenure track, onder een voltijds of deeltijds regime, bezoldigd of
onbezoldigd. Wat het laatst vermeld ‘bijzonder’ academisch personeel
betreft geldt – structureel – als voorwaarde dat de aanwervings- en beoor-
delingsprocedure verloopt volgens de academische kwaliteitsstandaarden,
relevant voor het ‘regulier’ academische personeel.

De uiteenlopende financieringskanalen van wetenschappelijk onderzoek
heeft daarenboven geleid tot uiteenlopende rechtspositieregelingen. Dit
geldt in de Vlaamse Gemeenschap en kennelijk ook binnen de Europese
hoger onderwijsruimte77. Zij doen geen afbreuk aan het comprehensief
karakter van de academische vrijheid. Het heterogeen karakter en de diver-
sificatie van academisch personeel vindt in de academische vrijheid onmis-
kenbaar een gemeenschappelijk bindmiddel en een gemeenschappelijk
recht.

2) Vrijheid als een institutioneel recht

20. De vrijheid komt – even natuurlijk – de instelling toe. Meer nog: zij valt
elke universiteit te beurt die naam waardig, welk ook het publiek/privé-
statuut. Om die reden is de validering van de accreditatie en de instellings-
kwaliteitscontrole wezenlijk. De nationale regelgeving, en in toenemende
mate, de internationale standaarden dienen daartoe de basisnormering te
bevatten opdat de notie ‘universiteit’, en bij uitbreiding ‘faculteit’ niet onei-
genlijk worden gebruikt78. Om oneigenlijk gebruik verder te verhinderen,
heeft de Vlaamse decreetgever de eerste notie wettelijk beschermd, maar
veronachtzaamd de tweede term met een zelfde sanctie te omgorden. De
resultaten van het ongedisciplineerd gebruiken van de term ‘faculteit’ zijn
bekend.

Indien het monopolie van wetenschappelijk onderzoek in hoofde van de
universiteit is weggeëbd, kunnen ook andere ‘instellingen’ op dezelfde aca-
demische vrijheid beroep doen?

Laboratoria binnen de industriële sector of overheidsinstellingen vervullen
eveneens hoogwaardig onderzoek, maar bogen ze daarom op gelijkaardige
rechten? Ook al betrachten wetenschappelijke instellingen buiten de uni-
versiteit een zelfde modus operandi, academische vrijheid kan slechts

77 Bv. zie A. CAVALLI, U. TEICHLER, “The Academic Profession: A Common Core, a Diversified Group
or an Outdated Idea?”, European Review 2010, vol. 18, supplement nr. 1.

78 Cf. P. ZOONTJENS, Protecting ‘university’ as a designation. Analysis and comparison of the legal
position in several countries, Tilburg University, januari 2010.
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opgeëist worden indien de ongebondenheid van de onderzoeker binnen het
betrokken gremium gewaarborgd wordt79.

3) Een vrijheid doorheen elk wetenschappelijk proces

21. De academische vrijheid strekt zich uit t.a.v. het ganse wetenschappe-
lijk proces, – te weten zowel het onderzoek, het onderwijs als ook de
dienstverlening en onafgezien van het zuiver, het ‘fundamenteel’ of het toe-
gepast en zelfs het repetitief karakter. Waarom dan? Omwille van de onaf-
hankelijkheid van de academicus. 

Maar ook omwille van een administratieve jurisprudentie die is geëvolu-
eerd n.a.v. zogenaamde loutere ‘routine’ uitvoeringen of contracten.
Er werd door een universiteit geargumenteerd dat in zulk geval bezwaarlijk
een ‘billijke return’ kon verzekerd worden, – zoals in de wetgeving voor-
zien is. Indien er geen nieuwe inzichten kunnen gegenereerd worden, dient
als dusdanig de billijke return uitgesloten te worden. Met zulk een stand-
punt hoeft men het niet eens te zijn. De factor ‘onvoorspelbaarheid’ dient
immers in acht genomen: een op het eerste gezicht routinematige handeling
kan wel degelijk de potentie kennen om nieuwe inzichten te verwerven of
een ‘vinding’ mogelijk te maken. Daaronder ressorteert ook een eventuele
verbetering van de methodologie. Alvast kan benevens de bestaande cate-
gorieën in de standaardcontracten ook een categorie ‘niet verwachte resul-
taten’ vermeld worden. Overigens dient de wetenschapper steevast garant
te staan voor de kwaliteitszorg (en dient ook deze expertise verrekend te
worden).

4) Een studentenrecht

22. Bezwaarlijk zou de vrijheid de studenten ontzegd worden. In nieuwe
democratieën werd de vrijheid, om historische redenen, zelfs prioritair toe-
gekend aan de studenten(groep): zij vervulde een onvervangbare rol in het
wegwerken van de belemmeringen t.a.v. de academische vrijheid80. Bij de
voorbereiding van de Zuid-Afrikaanse grondwet werd meteen de horizon-
tale werking van het recht ingeschreven: “The rights (…) may be exercised
against both the State and institutions of higher learning and research insti-
tutes in which staff and students work. (…) The experience of apartheid
years stresses the importance of horizontal application. Students in many

79 Meer diffuus bij: T. AARREVAARA, “Academic Freedom in a Changing Academic World”, European
Review, vol. 18, nr. 1, S55-S69.

80 J. DE GROOF en E. BRAY, Education under the New Constitution in South-Africa, Acco, Leuven,
1996, 371 p.
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universities – particularly the historically black universities – were often
denied their basic right of academic freedom by the university administra-
tion rather than the State.”81

Omdat het beginsel van universitaire autonomie mogelijkerwijze het trans-
formatieproces zou hinderen, ging men ervan uit dat de academische vrij-
heid de instellingsautonomie inzake onderwijs en onderzoek zelf omarmt.
Academische vrijheid diende daarom eerder expliciet vermeld, eerder dan
de autonomie te vernoemen…

5) Is de wetenschap vrij en de wetenschapper niet? Onderlinge con-
flicten

23. De concrete invulling welke door elk van de dragers van de academi-
sche vrijheid kan behartigd worden is nochtans niet uniform. De instelling,
– als behoeder van de wetenschapsbeoefening, vrijheid van onderwijsver-
strekking en dienstverlening –, dient in deze zin de intellectuele onafhanke-
lijkheid van elke academicus te bewaken: academische vrijheid biedt hem
een zekere individuele rechtsbescherming binnen en t.a.v. de instelling zelf.
De draagwijdte hiervan is nauwelijks bekend.

Wat het onderzoek naar het begrip ook ongemeen boeiend maakt blijken
de onderlinge verhoudingen tussen de dragers van het recht. Daarin wedij-
vert de academische vrijheid wonderwel met dat ander magisch begrip, met
name de ‘vrijheid van onderwijs’ zoals door het Grondwettelijk Hof en de
Raad van State geïnterpreteerd82.

Verschil in formele standpunten onder de academische instellingen over
maatschappelijke of ethische onderwerpen – geformuleerd op het publieke
forum – komt nu (nog) zeldzaam voor. Er valt nauwelijks een debat te
bespeuren onder de publiekrechtelijke instellingen onderling, zowel zij die
het ‘passief’83 of het ‘actief’ pluralisme84 voorstaan, noch met de vrije
instellingen. Themata die ressorteren onder de bio-ethiek zouden nochtans
kunnen gelden als voorbeeld.

Meer frequent kunnen zich conflicten voordoen tussen de instelling en zijn
academici enerzijds en onder instellingsbesturen binnen de instelling (bv.

81 Constitutional Assembly, Constitutional Committee, Theme Committee 4, Fundamental Rights,
p. 182.

82 J. DE GROOF, “‘Het onderwijs is vrij’ (art. 24 § 1, al. 1 Gw.). Zienswijzen van het Arbitragehof en
van de Raad van State omtrent de onderwijsvrijheid” in TORB 2006-07, nr. 2-3-4, p. 124-167.

83 Of eerder ‘neutraal’ karakter. De academische overheid van de UG lijkt zich hierin eerder te her-
kennen.

84 Waar de UA naar neigt.
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departement versus raad van bestuur) anderzijds. In één der zeldzame
arresten in Nederland focust de Raad van State op de onderlinge verant-
woordelijkheden van faculteit en het college van bestuur85. De naleving van
de academische vrijheid verhindert niet dat het instellingsbestuur zijn wet-
telijke opdracht vervult en de faculteit verantwoording verschuldigd is aan
het centrale instellingsbestuur86.

Conflicten tenslotte tussen academici onderling en tussen academici en stu-
denten. Reflecties omtrent academische vrijheid verantwoorden het herle-
zen van de visie van J.H. Newman’s The Idea of a University87 en zijn idee-
en omtrent ‘liberal education’ geplaatst versus de ‘commercial’ of de ‘pro-
fessional education’. In een interessant boek ‘The Idea of the University: A
Reexamination’88 poogt Jaroslav Pelikan de standpunten van Newman te
actualiseren maar grijpt toch maar terug naar Immanuel Kant, die in ‘Der
Streit der Fakultäten’89 reeds verwijst naar de onderlinge conflicten der
academici in de schoot van de universiteit: “And so the theologians have
the duty, and thereby also the authorization, to uphold faith in the Bible.
But they must do so without impairing the freedom of the philosophers to
subject this faith continually to the critique of reason.” Men zou mogen
wensen dat dergelijke debatten weerom het licht zien.

Veel rechtspraak terzake is echter niet voorhanden en het kan relevant lij-
ken een bevraging te organiseren naar de concrete invulling van de span-
ningsvelden tussen academici in de Vlaamse instellingen, bv. van het laatste
decennium.

Binnen elke instelling lijkt het alleszins bijzonder relevant om het debat
over de loyauteit aan de missie en over het belang en doorwerking ervan
t.a.v. de academische gemeenschap voor te bereiden, – zulke reflectie blijkt

85 “De rechtbank heeft ter beantwoording van de vraag in hoeverre de faculteit, waaraan de onder-
zoekers zijn verbonden, werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college, verwezen naar
een aantal artikelen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de
WHW). Daaruit heeft zij de conclusie getrokken dat de faculteit ten opzichte van het college auto-
noom functioneert. Voor zover de rechtbank daarmee heeft geoordeeld dat de faculteit ook voor de
toepassing van de Wob niet onder de verantwoordelijkheid van het college valt, is dat onjuist reeds
omdat dit niet volgt uit de desbetreffende artikelen”, X tegen het College van Bestuur van de
Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad van State, zaaknummer 200701294/1, 3 oktober 2007.

86 “De omstandigheid dat aan de onderzoekers van de faculteit bij het verzorgen van wetenschappe-
lijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ingevolge artikel 1.6 van de
WHW academische vrijheid toekomt, zoals het college heeft gesteld, maakt niet dat zij niet onder
de verantwoordelijkheid van het college werkzaam zouden zijn. Naar aanleiding van het betoog
van het college dat de academische vrijheid in het algemeen in geding is bij verzoeken om open-
baarmaking, wijst de Afdeling op de weigeringsgronden van de artikelen 10 en 11 van de Wob,
over de toepassing waarvan het college bij een nieuw te nemen besluit zal moeten beslissen”: ibid.

87 1852, alsook zijn Sermons before the University of Oxford, 1843.
88 1992, Yale University.
89 1798.
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eenvoudigweg vitaal teneinde de gehechtheid aan bepaalde waarden te arti-
culeren en te hertalen, en de onderlinge rechtsverhoudingen terzake te ver-
fijnen. Later in deze bijdrage wordt hierop beknopt nog ingegaan90.

d) Het veelomvattend karakter van de academische vrijheid: 
uitbreiding naar alle instellingen van het hoger onderwijs?

24. Bij uitbreiding strekt de academische vrijheid zich uit t.a.v. het ganse
hoger ‘wetenschappelijk’ onderwijs, – in de Vlaamse Gemeenschap
voortaan ook in associatief verband. De vraag rijst of enkel de academise-
ring van bepaalde hogeschoolopleidingen en dus hun ‘inbedding in het
wetenschappelijk onderzoek’ hieronder ressorteert of in het licht van de
onderlinge samenhang van hogescholen ook de academici en instellingen
belast met professionele opleidingen en met projectonderzoek, gevat wor-
den door de academische vrijheid. Hun ‘integratie’ in de associatie en dus
hun verband met de universiteit biedt alleszins een bodem voor de uitoefe-
ning van het intellectueel recht dat aan de werkzaamheid binnen elke hoger
onderwijsinstelling gangbaar is en die ook in volle vrijheid dient opgeno-
men te worden, – rekening houdend weliswaar met de normen, specifiek
aan de betrokken opleiding.

In een vorige bijdrage heb ik alvast gepoogd de associatievorming te defi-
niëren middels concentrische cirkels rond de harde kern, met name de
wetenschapsbeoefening. Associaties dragen ook de rechten van alle part-
ners die zich engageren t.a.v. de gezamenlijke missie, die hieruit voort-
vloeien91.

De hogescholenregelgeving bevat een omschrijving van dat ‘pro-
ject(matig)onderzoek’ en stelt dat deze alvast “voldoende abstraheringsver-
mogen, een brede belangstelling en kritische weerbaarheid dienen nauw
verbonden te zijn met het hoger onderwijs verstrekt door de hogescho-
len”92. Activiteiten op het gebied van het projectmatig wetenschappelijk
onderzoek situeren zich in het kader van een samenwerking met de univer-
siteiten of met derden, in de meeste gevallen de bedrijfswereld. Het funda-
menteel wetenschappelijk onderzoek blijft echter exclusief voorbehouden
aan de universiteiten. Zo kunnen de hogescholen geen aanspraak maken
op de kredieten voor fundamenteel of basisonderzoek (bv. FWO, geasso-

90 Zie nr. 28.
91 J. DE GROOF, “Hoe confederaal worden universiteiten en hogescholen? Een toekomstverkenning

over de structuur van het tertiair onderwijs: een relatie in de kering?”, TORB 2000-01, nr. 2-3,
p. 90-106.

92 Doc., Vlaamse Raad, Z. 1993-94, nr. 546-1, p. 7.
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cieerde fondsen, enz.). Het door de hogescholen uit te voeren toegepast
onderzoek of experimenteel ontwikkelingswerk moeten zij in samenwer-
king met de universiteiten of in opdracht van derden uitvoeren93.

Opnieuw bevat de zogenaamde Declaratie van Academische Vrijheid een
extensieve interpretatie: “Wetenschappelijk onderzoek kan overal worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld op een werkplek, tijdens een formele educatiecur-
sus, tijdens een gesponsord academisch programma, in groepen, of als indi-
vidu die thuis onafhankelijk onderzoek doet.” Dit lijkt een te ruime lezing:
niet overal waar aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, is ruimte
voor de garantie van academische vrijheid. Telkens als het onderzoek
geschiedt binnen of opgezet wordt door een instantie naast de universiteit,
academische hoger onderwijsinstelling of een erkende wetenschappelijke
instelling, dient aangetoond te worden dat een zelfde onafhankelijkheid
gewaarborgd wordt in hoofde van de onderzoeker. In de meeste gevallen
wordt zulks een onmogelijke opdracht.

Mag ik me nu wagen aan een paragraaf omtrent zijn omschrijving, en dit
nadien toetsen aan de juridische vormgeving?

IV. Omschrijvingen

a) De autonomie van het begrip

25. Ofschoon – zoals gesteld – omzichtig omgesprongen moet worden met
elke analogie tussen de universiteiten in US en Europa kan de volgende
vaststelling worden beaamd: “Attempts to understand the scope and foun-
dation of a constitutional guarantee of academic freedom, however, gene-
rally result in paradox or confusion. (…) The problems are fundamental:
there has been no adequate analysis of what academic freedom the Consti-
tution protects or of why it protects it. Lacking definition of guiding prin-
ciple, the doctrine floats in law, picking up decisions as a hull does barna-
cles.”94

Traditioneel wordt het onderscheid gemaakt tussen de Freiheit der Wissen-
schaft, te hechten aan de instelling; de Lehrfreiheit, het recht in hoofde van
het academisch corps om te onderwijzen over elke materie en dientenge-
volge de eenheid tussen onderwijs en onderzoek; en de Lehrnfreiheit: het

93 Ibid., p. 33.
94 J.P. BYRNE, “Academic Freedom”, Yale Law Journal 1989, p. 252-253.
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recht om te studeren waar/wat/hoe als waarborg tot zelfstandige vorming
van het kritisch vermogen.

Het onderscheid weerspiegelt de klassieke rechten van de vrijheid van het
verstrekken van onderwijs, de vrijheid van het ontvangen van onderwijs,
de vrijheid van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, – respectie-
velijk de vrijheid van de academicus, van de student, van de onderzoeker.

Het begrip bevat echter ook een nieuwe draagkracht. Zo kan academische
vrijheid worden ingeroepen als de noodzakelijkheid om academische crite-
ria en procedures te blijven hanteren bij wetenschappelijke beleidskeuzes of
bij een comparatieve selectie, bv. inzake wetenschapsprojecten. De voor-
rang, of zelfs de exclusiviteit van de beoordeling door peers lijkt een pran-
gende consequentie van de academische vrijheid. Dat dit ook een span-
kracht inhoudt wordt geïllustreerd door de vaststelling dat het vertrouwen
in het zelf-sturend vermogen van de academici op de helling stond. Dat niet
louter meer wetenschappers beslissen over beleid, bestuur en beheer van
het wetenschappelijk bedrijf hoeft de bestendiging van de wetenschappe-
lijke methodologie nochtans niet te hypothekeren.

Meer in het algemeen zal de academische vrijheid ook grenzen opleggen
aan de economische benadering van universiteit en wetenschap. De eerder
klassieke benadering van het recht op ‘zelfdeterminatie’ van het acade-
misch beroep vertaalt zich door het nieuwe axioma dat er ook grenzen
worden gelegd t.a.v. het moderne stramien van kwantificering, de druk om
efficiëntie en competitiviteit. De zorg ook om de opdracht en het karakter
van de universiteit voortdurend te herijken.

b) ‘Dragers’ van het recht. Academische vrijheid als bindteken

26. Het alloceren van de academische vrijheid bij sommige ‘dragers’ is in
zekere mate kunstmatig: de vrijheid zelf kent een autonome roeping95. De
vrijheid wordt nochtans bij uitstek bewerkstelligd door de beoefenaar van
het onderzoek, door de docent en door de persoon die geniet van het
onderwijs, gestoeld op onderzoek. De onderlinge gemeenschappelijke
gelaagdheid bestaat in de autonome benadering of invulling van elk van
deze componenten: ongebonden t.a.v. mogelijke externe druk die hun vrij-
heid verhindert of disproportioneel bemoeilijkt. Gemeenschappelijk ken-

95 P. ZOONTJENS, Vrijheid van wetenschap: juridische beschouwingen over wetenschapsbeleid en
hoger onderwijs: proefschrift, Zwolle: Tjeenk Willink, 1993, 485 p.; Ook bij L. VENY, De regelge-
ving op het academisch onderwijs: de rechtspositie van de Vlaamse universiteiten en van hun perso-
neel: proefschrift, 3 volumes, Brussel: VUB, 1994.
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merk om vrij wetenschappelijke inzichten te volgen blijkt in beginsel de
onafhankelijkheid t.a.v. politieke, ideologische, filosofische of weten-
schapstheoretische opvattingen, of vervolgens een persoonlijk standpunt
omtrent de wetenschap te kunnen ontwikkelen en voor te staan. “…the
absence of dependence upon a single or narrow base of support.”96

In één der zeldzame rechterlijke uitspraken in Frankrijk werd het beginsel
als volgt verwoord: “Par leur nature, les fonctions d’enseignement et de
recherche exigent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et
l’indépendance des enseignants-chercheurs soient garanties. En ce qui con-
cerne les professeurs, la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un
principe fondamental reconnu par les lois de la République.”97

Een omschrijving van het begrip academische vrijheid ontbreekt veelal in
de positieve wetgeving. De groep Magna Charta daarentegen verwijst er
veelvuldig naar.

De Magna Charta stipuleert in de eerste paragraaf: “The University is an
autonomous institution at the heart of societies differently organized
because of geography and historical heritage; it produces, examines,
appraises and hands down culture by research and teaching.” Vervolgens
omschrijft de Verklaring het beginsel van de academische vrijheid als volgt:
“To meet the needs of the world around it, university research and
teaching must be morally and intellectually independent of all political
authority and economic power.”98

Slechts academische vrijheid maakt de wetenschappelijke vooruitgang
mogelijk, alsook de kritische zin, – welke vereist mag worden voor de vor-
ming van elk persoon en voor de democratische samenleving als dusdanig.

Anderzijds moet een traditioneel concept van academische vrijheid reke-
ning houden met de moderne interferentie tussen instelling en onderzoeker
enerzijds en de ‘levende krachten in de samenleving’ anderzijds. Zowel van
overheidswege als vanuit industrie wordt, weliswaar om andere redenen,
actieve belangstelling betoond t.a.v. de richting waarin onderzoek en
onderwijs evolueert – zowel op macro-, als op meso- en microvlak. Univer-
siteiten en academici zelf kunnen het zich niet veroorloven afzijdig of
onverschillig te blijven t.a.v. bij voorbeeld ondernemingen en hun noden.
De wederzijdse betrokkenheid vergt een nieuwe articulatie van de academi-

96 Observatory for Fundamental University Values and Rights, Managing University Autonomy,
Bologna, 2003, p. 24.

97 93-322 DC, 28 juillet 1993, Journal officiel du 30 juillet 1993, p. 10750, cons. 7, Rec. p. 204.
98 Bologna Magna Charta Universitatum, 1988.
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sche vrijheid. De keuzes die de overheid maakt bij financiering van het
onderzoek en de opdrachten welke de industrie toebedeelt aan laboratoria
en onderzoeksgroepen nopen tot een actualisatie van het begrip. De kern-
voorwaarde blijft dat de onderlinge ‘beïnvloeding’ de intellectuele zelfstan-
digheid van de academici niet hypothekeert. De interferentie met de
‘markt’ en de afhankelijkheid t.a.v. de overheid vereist dat voldoende
rechtszekerheid gewaarborgd wordt opdat de universiteit en de academi-
sche gemeenschap hun missie kunnen vervullen. Ten behoeve van de ‘dra-
gers’ van de academische vrijheid zal hun al dan niet uitgeschreven rechts-
positie de specifiëring van deze respectievelijke rechten moeten bevatten99.

c) Ten behoeve van academici

27. De ‘actieve vrijheid van onderwijs’ en de academische vrijheid komen –
in het bijzonder – het onderwijzend voortaan academisch korps toe.
Anders dan in het leerplichtonderwijs, – waar de pedagogische vrijheid van
de leerkracht eerder beperkend wordt ingevuld100, spijts de behoefte om de
leraar zijn ‘relatieve autonomie’ te erkennen101 – staat de vrijheid van de
docent voorop om in zijn vakgebied een volgens wetenschappelijke metho-
den verworven eigen interpretatie voor te staan en deze te verweven met
zijn academisch onderwijs.

Zijn vrijheid is echter niet absoluut. De inhoud van zijn opleiding(-sonder-
deel) volgt niet enkel de kennis ontwikkeld conform de ‘regels van de kunst’
in de desbetreffende discipline maar moet ook kaderen bv. in het curricu-

99 N.a.v. de invoeging van het begrip ‘academische vrijheid’ in de hoger onderwijsregelgeving trachtte
de Nederlandse wetgever de basisvereisten te expliciteren. Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zit-
ting 1980-81, 16.802, nrs. 3-4, p. 49-50 preciseerde o.m. de volgende passus: “De academische vrij-
heid zien wij als een recht dat ten nauwste samenhangt met de vrijheid van meningsvorming en
meningsuiting en dat specifiek gericht is op de positie van de individuele docenten en onderzoekers
maar ook op die van de studenten. In wezen gaat het erom dat zij in vrijheid onderwijs geven, onder-
zoek verrichten, respectievelijk onderwijs ontvangen. Zij hebben de vrijheid om eigen wetenschap-
pelijke inzichten te volgen en daarbij niet afhankelijk te zijn van bepaalde politieke, filosofische of
wetenschapstheoretische opvattingen. Slechts als aan deze voorwaarde is voldaan, kan de weten-
schap bloeien en het daarvoor benodigde zelfstandig en kritisch denken worden ontwikkeld.” (…).
“Terzijde zij opgemerkt, dat voor de docenten aan bijzondere universiteiten daarboven nog een bij-
zondere beperking kan zijn gelegen, doordat zij zich kunnen hebben verbonden tot een bepaalde
gedragswijze in relatie tot de grondslag en identiteit van die instelling. Maar binnen die kaders mag
hij er aanspraak op maken dat hem de ruimte wordt gelaten voor eigen inzichten en creativiteit,
opdat hij volgens de aan de professie ontleende standaarden verantwoord onderwijs kan geven en
geen compromissen behoeft te sluiten met zijn wetenschappelijke en morele integriteit.”

100 J. DE GROOF, De overheid en het gesubsidieerd onderwijs, Brussel, 1986, hoofdstuk III; S. PAU-
WELS, Onderwijsprofessionaliteit en regelgeving: een onderzoek naar de randvoorwaarden voor de
erkenning en ontwikkeling van de professionaliteit van leraren, Brussel, 2009, 225 p.

101 J. DE GROOF, Omtrent de pedagogische vrijheid. Enkele juridische en beleidsmatige beschouwin-
gen, Nova et Vetera, jg. LXXIII, 1995-96, nr. 1-2; J. DE GROOF, Omtrent de rechtspositie van de
leerkracht in de katholieke school: een opgave tot vrijheid, Nieuw Tijdschrift voor Politiek, 1989,
nr. 3, p. 31-40.
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lum, vastgelegd door het universiteits- en hogescholenbestuur, beantwoor-
den aan het profiel en de leerdoelen van de opleiding,… Terzake is – voor-
namelijk in het kader van de accreditatie en kwaliteitszorg – een indruk-
wekkend instrumentarium ontwikkeld102. De huidige regelgeving staat wel
ver af van de opsomming van de vakken die volgens het Regentsbesluit in
een bepaalde opleiding diende te worden verstrekt103. Na de grondwetsher-
ziening van 1988 heeft de universitaire104 en hogeschoolregelgeving105 een
ander soort voorschrift uitgestippeld inzake curriculum en kwaliteitszorg
welke de academische en bestuurlijke zelfstandigheid van de universiteiten
en hogescholen dienen te vrijwaren. Deze en andere normen van het acade-
misch métier hoeven de vrijheid niet te relativeren. Zij kaderen en verfijnen
de uitoefening van de onderwijsopdracht, – op voorwaarde dat ze tot stand
zijn gekomen vanuit de academische gemeenschap zelf en niet exhaustief
noch exclusief voorgeschreven worden door welke overheid ook.

De docent beschikt bij uitstek over een ruime keuzemogelijkheid wat
methodologie, litteratuur, casuïstiek, pedagogiek, begeleiding,… betreft,
maar de aangewende didactiek is eveneens onderworpen aan de toets van
de kwaliteitscontrole en studentenevaluatie. Vooral dit laatste was voor
vele academici een doorn in het oog en scheen voor sommigen zelfs een
inbreuk op hun ‘academische vrijheid’. Nu geldt het als een vanzelfspre-
kendheid teneinde het kwaliteitsproces en een studentenrecht gestalte te
geven106. De kern van zijn academische vrijheid blijft vervat in de verwe-
venheid met de vrijheid van wetenschap. Het onderscheid met zijn andere
academische en bestuurskundige rechten, bv. het medebestuursrecht, blijkt
uit zowel interne als externe regelgeving. In zekere zin wordt de academi-
sche vrijheid aan de academicus ‘opgedragen’.

28. De moderne vraagstelling van de academische vrijheid werpt de vraag
op in welke mate de individuele vrijheid spoort met de instellingsvrijheid.
In de zogenaamde identiteitsgebonden instellingen, met een specifieke filo-
sofische, ideologische of confessionele grondslag, geldt een loyauteitsver-

102 J. DE GROOF, Fr. HENDRIKS, “Accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland” in
TORB 2005-06, nr. 4-5, p. 247-356.

103 Regentsbesluit tot coördinatie van de wetten van het toekennen van de academische graden en het
programma van de universitaire examens van 31 december 1949.

104 Y. JANSSENS en J. DE GROOF, De universitaire Regelgeving – Coördinatie en Annotatie, Wolf Legal
Publishers, 2005, 1170 p.; Y. JANSSENS en J. DE GROOF, De universitaire Regelgeving – Coördinatie
en Annotatie; Addendum 2008/1, Wolf Legal Publishers, 2008, p. 692.

105 Y. JANSSENS en J. DE GROOF, Hogeschoolregelgeving – Coördinatie en Annotatie, Wolf Legal
Publishers, 2007, 1019 p.; Y. JANSSENS en J. DE GROOF, Hogeschoolregelgeving – Coördinatie en
Annotatie; Addendum 2008/1, Wolf Legal Publishers, 2008, p. 362.

106 Mag ik terzake een verhaalprocedure van de regeringscommissaris bij de UA in herinnering bren-
gen die een administratieve praktijk heeft ingeluid?
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plichting t.a.v. de ‘zending’ van de instellingen welke de betrokken acade-
micus vrijwillig behoort te hebben onderschreven. In beginsel geldt het
recht van de instelling om de identiteit en specificiteit van de instelling te
laten respecteren. In de voormelde 1940 Statement staat vermeld:

“Teachers are entitled to freedom in the classroom in discussing their
subject, but they should be careful not to introduce into their
teaching controversial matter which has no relation to their sub-
ject.[2] Limitations of academic freedom because of religious or
other aims of the institution should be clearly stated in writing at the
time of the appointment.[3]”107

Het hoeft niet te worden ontkend dat hieruit meerdere vlakken van span-
ning met academische vrijheid kunnen worden gedistilleerd. Dit is in begin-
sel niet anders in hoger onderwijsinstellingen dan in deze welke ressorteren
onder de andere niveaus of onderwijsvormen108. De Europese en nationale
regelgeving bieden de ‘actieve vrijheid van onderwijs’, – althans vanuit het
oogpunt van het instellingsbestuur (‘inrichtende macht’) –, de constitutio-
nele mogelijkheid om het eigen onderwijsproject vorm te geven, maar hier-
voor gelden dan belangwekkende voorwaarden en non-discriminatiebeper-
kingen109. Ook conform de constitutionele rechtspraak biedt de personeels-
keuze de instelling het recht van de instelling om het identiteitskarakter te
vrijwaren110, maar het dient vastgesteld dat de marge daartoe verengt of
veelal zelfs hypothetisch geworden is in het hoger onderwijs gezien de
vaagheid van het gebeurlijk levensbeschouwelijk project en het overwicht
van het (feitelijk) pluralistisch karakter.

Het instellingsbestuur zal overigens alles in het werk stellen om de vervul-
ling van de beroepsopdracht van het personeel mogelijk te maken. De nale-

107 1940 Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure with 1970 Interpretive Comments,
p. 3. (eigen benadrukking).

108 Reeds onze publicatie: Het levensbeschouwelijk karakter van de onderwijsinstellingen in België,
Administratief Lexicon, Brugge, 1985, 190 p.

109 Cf. D. CUYPERS, “Discriminatieverboden en identiteitsgebonden ondernemingen”, TORB 2008-09,
nr. 1, p. 44-70; J. VELAERS, Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbegin-
sel en de nieuwe discriminatiewet, Maklu, 2003, p. 835; A. OVERBEKE, “Non-discriminatie en
gelijke kansen inzake schoolkeuze in het Vlaams onderwijs: requiem voor het toelatingsbeleid van
identiteitsgebonden instellingen?”, in J. VELAERS, Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking
van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe discriminatiewet, Maklu, 2003, p. 707-753; J. DE GROOF,
“De toepassing van het non-discriminatiebeginsel t.a.v. het personeelsbeleid in identiteitsgebonden
instellingen” in (On)gelijke behandeling in het onderwijs en de gezondheids- en welzijnsinstellin-
gen, Gent, 2004, p. 85-131.

110 J. DE GROOF, “Slechts de contractuele lezing van de arbeidsverhoudingen in het vrij onderwijs is
verstaanbaar met de Grondwet: een nieuw dogma?” Nog over de juridische kwalificatie van de ver-
houding tussen de gesubsidieerde vrije onderwijsinstelling en haar personeel, TORB 1999-2000,
nr. 6, p. 460-487.
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ving van professionele en wetenschappelijke standaarden vergt een ruime
vrijheid waarop elke academicus beroep moet kunnen doen om zijn inzich-
ten en zijn creativiteit aan bod te brengen.

Gezien de uiteenlopende vorm van zelfbestuur, medebestuur of participatie,
gelden ook uiteenlopende vormen van organieke regeling om het acade-
misch korps te vertegenwoordigen in bestuursorganen, al werd het mono-
polie van het academisch bestuur door academici (alleen) somtijds slechts
schoorvoetend aanvaard111.

Maar aan het beginsel dat het academici toekomt deel te nemen aan acade-
misch bestuur en door academici te worden vertegenwoordigd kan
bezwaarlijk worden getornd. Al blijft het somtijds zoeken naar een even-
wicht112.

Academische vrijheid en de onafhankelijkheid van de functie houdt ook in
dat de keuze voor academische functies op objectieve gronden is gestoeld, –
al kan hiervoor een indrukwekkend contentieux worden aangereikt en zou
rechtsvergelijkend onderzoek bijzonder relevant kunnen zijn113.

d) Academische vrijheid ten behoeve van de studenten

29. Over de studentenrechten zijn reeds meerdere analyses gepubliceerd.
Job Cohen schreef er zijn doctoraatsproefschrift over114. Studentenrecht en
keuzevrijheid zijn grondwettelijk verankerd. Deze zijn evenmin onbeperkt.
De Europese rechtspraak bevat een bepaalde criteriologie115 en omtrent de
mobiliteit binnen de gemeenschappelijke Europese Hoger Onderwijsruimte

111 Bv. cf. Franse rechtspraak: “Si le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs implique que
les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n’impose pas que
toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-
chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir”, 2010-20/21 QPC, 6 août
2010, Journal officiel du 7 août 2010, p. 14615, texte n°44, cons. 6, 8 à 14.

112 “Méconnaît ce principe la création par la loi d’un collège électoral unique rassemblant, pour la
désignation de leurs représentants aux conseils d’administration des universités, professeurs et
enseignants-chercheurs ayant une autre qualité. En revanche, ne porte pas atteinte à la liberté et à
l’indépendance des enseignants-chercheurs la présence de catégories autres que les enseignants-
chercheurs dans le Conseil des études et de la vie universitaire, eu égard à la nature de ce Conseil et
au caractère purement consultatif de ses attributions”, 83-165 DC, 20 janvier 1984, Journal offi-
ciel du 21 janvier 1984, p. 365, cons. 17 à 28, Rec. p. 30.

113 “Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’oppose à ce que le président de l’uni-
versité fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’université et, en par-
ticulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l’issue de la procédure de
sélection”, 2010-20/21 QPC, 6 août 2010, Journal officiel du 7 août 2010, p. 14615, texte n°44,
cons. 15 et 16.

114 J. COHEN, Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs, Zwolle: Tjeenk Willink, 1981,
240 p.

115 Cf. J. DE GROOF, G. LAUWERS, No person shall be denied the right to education, Nijmegen, Wolf
Legal Publishers, 2004, p. 725.
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kan verwezen worden naar een aanzwengelende rechtspraak116. De recente
wetgeving, met inbegrip van de voortschrijdende ‘contractualisering’ in de
relatie student/bestuur117, bevat echter niet enkel de precisering van zijn
rechten maar wijst ook op beperkingen in zijn leer(krediet)recht en de ver-
plichting van studievoortgang. Het instellingsbestuur is bv. niet steeds
(meer) verplicht een student in te schrijven. Instellingsbesturen hebben
alvast in interne regelgeving aandacht voor medezeggenschaps- of partici-
patierechten ingevolge de wetgeving terzake en ook de rechtsbescherming
van de student wordt afdwingbaar gesteld.

Over de verhouding tussen het individuele recht op onderwijs en de acade-
mische vrijheid van de student daarentegen dient nog heel wat onderzoek
verricht. Zijn rechtspositieregeling lijkt vrij gedifferentieerd te zijn inge-
vuld118. Wanneer de student het onderwijs geniet, behoudt hij alleszins zijn
autonomie: wars van welke indoctrinatie of proselytisch gedrag dan ook
neemt hij deel aan het onderwijsproces en moet er ook de vruchten van
kunnen plukken. Of de student ‘slechts’ een ‘afgeleide’, een ‘analoge’ bete-
kenis van academische vrijheid toebedeeld krijgt, met name “wanneer ze
van de docenten wordt overgedragen op de studenten”119, geeft niet de
doorslag: het kritische, zelfstandige inzicht van de student wordt beoogd.
Deze noopt tot een meer dan geïnteresseerd luisteren vanwege de docent, –
de Chinese spreuk indachtig: ‘heel wat heb ik geleerd van mijn leraar, meer
nog van mijn collega’s, maar het meest van al onbetwistbaar van mijn stu-
denten…’.

Een beroep op de academische vrijheid vanwege de student bij een jurisdic-
tionele procedure lijkt eerder uitzonderlijk. De student zal zijn gading mak-
kelijker vinden in de leerstellingen over de non-discriminatie en de aan-
spraak op gelijke behandeling.

e) De professie van de wetenschap versus de (be)klemmende 
verhouding met externe partijen?

30. De vrijheid in het beoefenen van het wetenschappelijk onderzoek en
het uitstippelen van een eigen onderzoekstraject terzake geldt eveneens als
wezenlijk onderdeel van de academische vrijheid en wordt onderverdeeld

116 Cf. te publiceren boekwerk met H. SCHNEIDER, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011.
117 J. DE GROOF, “Flexibilisering mits contractualisering? Inleidende bedenkingen, als discussietekst”

in VLOR, De meerwaarde en gevolgen van de flexibilisering van het Vlaamse hoger onderwijs: een
verkenning, Antwerpen: Garant, 2007, p. 187-212.

118 Vgl. met het ontbreken van een ‘scholierenstatuut’: J. DE GROOF, “Het leerlingenstatuut: meer dan
rechten en plichten?” in TORB 2003-04, nr. 1-2, p. 3-11.

119 J.J.M. VAN DER VEN, “De academische vrijheid: kreet of begrip” in NJB 28 juni 1980, p. 632.
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in meerdere aspecten: de keuze van het onderwerp van onderzoek, de
keuze van de methodologie, de keuze van samenwerkingsverbanden, de
keuze van bekendmaking en confrontatie van de resultaten,… Ook hier
werpt de praktijk van de onderzoekswerkzaamheid meerdere grenzen op,
welke later in deze bijdrage worden onderzocht120. Eén der geschilpunten
blijkt de toepassing van het auteursrecht, de kwestie van het eigendoms-
recht en de vergoeding voor vindingen. De wetgever heeft voor deze mate-
ries een afzonderlijke regeling uitgevaardigd die het evenwicht betracht tus-
sen de respectievelijke rechten van het instellingsbestuur en van de onder-
zoeker121.

Alleszins is de stelling reeds lang door de feiten achterhaald dat de overheid
op geen enkele wijze ook mag interveniëren in de wetenschapsbeoefening:
zowel de keuze van ‘speerpunten’ of prioritaire onderzoeksdomeinen als de
financieringsnormering, de output-controle en de kwaliteitsindicatoren
tonen de actieve rol van de overheid aan. Het mag verwacht worden dat de
politiek, in functie van haar maatschappelijke rol, voor zich nog een
belangrijker rol weggelegd weet in het wetenschapsbeleid. Cruciaal wordt
het de grenzen van een overheidssturing helder neer te zetten.

Het voorbehoud tegen de beïnvloeding vanwege industriële en economi-
sche groepen van de richting waar het onderzoek naar toe evolueert noopt
eveneens tot een evenwicht tussen de noodzakelijke samenwerking Univer-
siteit/Onderneming en de zelfstandigheid en academische vrijheid van de
onderwijs-, onderzoeksinstelling en zijn medewerkers.

Ervaring leert dat er niet steeds mechanismen voorhanden zijn in de schoot
van de universiteit om te weerstaan aan economische of utilitaire overwe-
gingen of deze te doen verdampen ten voordele van de academische plich-
tenleer. Procedés intern aan de instelling zouden hiertoe moeten worden
ontworpen.

120 Zie nr. 55 e.v.
121 M.-C. JANSSENS, “If you’re books are not online, they are invisible”. Gütenberg versus Google. Kri-

tische kijk op de “Google Books Settlement”, TORB 2010-11, nr. 3, te verschijnen; M.-C. JANSSENS

en S. COOLSAET, “Een decretale regeling voor vindingen aan universiteiten”, TORB 2000-01, nr. 5-
6, p. 404-412; M.-C. JANSSENS en M. CARLY, “Auteursrecht en onderwijs met bijzondere aandacht
voor de internetomgeving”, TORB 2003-04, nr. 3, p. 168-176.
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f) Vergt de autonomie van de academische vrijheid een wettelijke 
verankering?

31. Dit alles toont aan dat de academische vrijheid een ander, ruimer toe-
passingsgebied heeft dan de vrijheid van meningsuiting en de onderwijsvrij-
heid, en het daarenboven als een specifiek grondrecht moet worden
beschouwd.

Meermaals werd de vraag opgeworpen of de articulatie van de academi-
sche vrijheid een wetgevend initiatief vereist. Een aarzeling lijkt gepast122.
Het beginsel heeft reeds internationaalrechtelijk en i.h.b. een Europeesrech-
telijk erkenning verworven. Anderzijds komt het de instellingen zelf toe de
draagwijdte te preciseren. Hoeft dan nationale regelgeving nog?

De Nederlandse wetgever meende positiefrechtelijk te moeten optreden:

“Wij menen daarom dat het gewenst is de academische vrijheid niet
langer als ongeschreven beginsel voort te laten bestaan, maar haar in
de wetgeving als beginsel op te nemen. Een gedetailleerde omschrij-
ving – zo al mogelijk – kan licht tot verstarring en letterknechterij
aanleiding geven. Daarom geven wij er de voorkeur aan in de wet
een algemene omschrijving te geven die de ruimte laat om in voorko-
mende situaties tot een verantwoorde oordeelsvorming te komen.
Wij achten de hier bedoelde vrijheid van zo fundamenteel belang, dat
zij is opgenomen in de algemene bepalingen.”123

Maar ook over dat standpunt bestonden in Nederland toen reeds sterk uit-
eenlopende meningen. De universiteiten waren alvast zelf geen verzoekende
partij.

Een andere, meer vruchtbare benadering kan er in bestaan een houding af
te dwingen t.a.v. regelgeving en wetsevaluatie. Het legaliteitsbeginsel
inzake inrichting, subsidiëring en erkenning van het onderwijs verplicht tot
een normering van de organisatie van het onderwijs, van het studieaanbod,
de toelating, de studieloopbaan, de onderwijstaal, de financiering, de
rechtspositieregeling,… Een reflex dient bij de regelgever aangemoedigd te
worden om doorheen de al dan niet bovenmatig gedetailleerde normering
de toets van verenigbaarheid met academische vrijheid systematisch te

122 Contra: J. BAERT, “Academische vrijheid, juridisch bekeken” in Ad amicissimum amici scripsimus.
Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, 2004, p. 21: “Het uitdrukkelijk in de wet opnemen van der-
gelijke bepalingen is van belang, want de academische vrijheid is slechts een door de wetgever uit-
gevaardigd juridisch afdwingbaar recht voor zover ze uitdrukkelijk als dusdanig wordt erkend.”

123 Tweede Kamer, ibid., p. 50.
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voorzien, – bovenal t.a.v. deze materies welke rechtstreeks of onrecht-
streeks de core opdracht van de universiteit en de academische gemeen-
schap raken.

V. Regelgeving

a) Inleiding

32. Positieve wetgeving in de Vlaamse Gemeenschap en in België gaat bij-
zonder sober om met een uitdrukkelijke en wettelijke sanctie van de acade-
mische vrijheid. Het beginsel zit impliciet vervat in het artikel omtrent de
‘zending’ van de universiteit (het art. 10 Structuurdecreet en het opgeheven
art. 5 Universiteitendecreet) en omarmt daarmede zowel onderwijs, onder-
zoek als wetenschappelijke dienstverlening. Daarom ook dient elke regelge-
ving, zowel vanwege de overheden als vanwege de interne academische
structuren, zich hieraan te spiegelen. Daarenboven wordt het beginsel van
de academische vrijheid geïncorporeerd in de vrijheid van onderwijs en in
andere grondwettelijke rechten en vrijheden.

Hoe karig de normering in België en elders ook omspringt met academische
vrijheid, treffend is het disparaat karakter ervan. Niet zoveel positiefrechte-
lijke regelgeving dus, en internationaal vooral maar niet uitsluitend soft
law. Bepaalde nationale guidelines, zoals expliciet verwoord in het univer-
sitair bestel in de UK, Schotland, Quebec, Denemarken en Ierland, explici-
teren het beginsel124.

Interessant is ook de omschrijving die de apostolische constitutie Ex Corde
Ecclesiae hecht aan academische vrijheid, zoals toegepast op de katholieke
universiteit.

“The Church, accepting ‘the legitimate autonomy of human culture and
especially of the sciences’, recognizes the academic freedom of scholars in
each discipline in accordance with its own principles and proper
methods125, and within the confines of the truth and the common good.”
Daarna volgt een uitweiding over de aanspraken van theologie als disci-
pline en haar relatie met andere wetenschappen. “Theology has its legiti-
mate place in the University alongside other disciplines. It has proper prin-
ciples and methods which define it as a branch of knowledge. Theologians

124 F. HENARD, Governance as a Tool to Improve Quality in Higher Education? A review of gover-
nance arrangements and quality assurance guidelines, OECD, i.h.b. p. 55 e.v.

125 VATICAN COUNCIL II, “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et
Spes”, n. 59: AAS 58 (1966), p. 1080.

Advocare2010-1.book  Page 47  Friday, January 28, 2011  11:31 AM



OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

4 8 l a r c i e r

enjoy this same freedom so long as they are faithful to these principles and
methods.”126

Belangrijk kan terzake ook de volgende passus heten: “A Catholic Univer-
sity possesses the autonomy necessary to develop its distinctive identity and
pursue its proper mission. Freedom in research and teaching is recognized
and respected according to the principles and methods of each individual
discipline, so long as the rights of the individual and of the community are
preserved within the confines of the truth and the common good.”127

Deze leer verhindert niet dat de faculteiten Kerkelijk Recht en Theologie
onder een ander regime ressorteren dan de overige faculteiten en dat de
draagwijdte van de academische vrijheid vanuit het kerkelijk recht een
andere invulling bekomt.

Wat de katholieke universiteit zelf aangaat dient de specifieke rechtspositie
nagegaan in zijn verhouding met de Heilige Stoel. Ook over deze problema-
tiek dienen de juridische disciplines nog verder geïnterpelleerd te worden.

b) Internationale en Europese regelgeving of standaarden

33. Karig zijn de internationale normen inzake academische vrijheid. Het
artikel 15 § 3 van het verdrag d.d. 19 december 1966 inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten schrijft voor dat de Staten zich ertoe verbin-
den de vrijheid te eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk. Het Hof van Cassatie

126 “Bishops should encourage the creative work of theologians. They serve the Church through
research done in a way that respects theological method. They seek to understand better, further
develop and more effectively communicate the meaning of Christian Revelation as transmitted in
Scripture and Tradition and in the Church’s Magisterium. They also investigate the ways in which
theology can shed light on specific questions raised by contemporary culture. At the same time,
since theology seeks an understanding of revealed truth whose authentic interpretation is entrusted
to the Bishops of the Church, it is intrinsic to the principles and methods of their research and
teaching in their academic discipline that theologians respect the authority of the Bishops, and
assent to Catholic doctrine according to the degree of authority with which it is taught. Because of
their interrelated roles, dialogue between Bishops and theologians is essential; this is especially true
today, when the results of research are so quickly and so widely communicated through the
media”: Cf. VATICAN COUNCIL II, “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gau-
dium et Spes”, nn. 57 and 59: AAS 58 (1966), p. 1077-1080; Gravissimum Educationis, n. 10:
AAS 58 (1966), p. 737.

127 Cf. VATICAN COUNCIL II, “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et
Spes”, n. 59: AAS 58 (1966), p. 1080; “Declaration on Catholic Education Gravissimum Educa-
tionis”, n. 10: AAS 58 (1966), p. 737. ‘Institutional autonomy’ means that the governance of an
academic institution is and remains internal to the institution; ‘academic freedom’ is the guarantee
given to those involved in teaching and research that, within their specific specialized branch of
knowledge, and according to the methods proper to that specific area, they may search for the
truth wherever analysis and evidence leads them, and may teach and publish the results of this
search, keeping in mind the cited criteria, that is, safeguarding the rights of the individual and of
society within the confines of the truth and the common good.
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heeft eerder geoordeeld dat aan dit artikel geen onmiddellijke gevolgen
kunnen worden toebedeeld en dat het bij de justiciabelen geen individuele
rechten doet ontstaan die de nationale rechterlijke instanties moeten vrij-
waren128.

Artikel 19.2 van het verdrag van 19 december 1966 inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten benadert de academische vrijheid nog als onderdeel
van de vrijheid van meningsuiting. In diezelfde lijn ligt het artikel 9.1 en
10.1 van het EVRM d.d. 4 november 1950, weliswaar zich beperkend tot
de ‘passieve’ lezing van die vrijheid en als loutere toepassing van de vrijheid
van gedachten en van mening.

Artikel 13 van het Verdrag van Nice en zijn plechtige proclamatie door het
‘Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie’ lijken de kunst- en
academische vrijheid evenwel te bejegenen als autonome en specifieke vrij-
heden, – zelfs in een pleonastische omschrijving. Het artikel 13 ‘Vrijheid
van kunsten en wetenschappen’ stipuleert: “De kunsten en het wetenschap-
pelijk onderzoek zijn vrij. De academische vrijheid wordt geëerbiedigd.”
De notie ‘eerbiediging’ dwingt zich niet meteen op als de meest doorgedre-
ven waarborg, maar jurisprudentie zal de graad van afdwingbaarheid
ervan aantonen129.

De uitdrukkelijke vermelding van de academische vrijheid maakt dat het
beginsel opgetild wordt tot een gemeenschappelijk goed voor de Europese
Unie, en bij uitbreiding, voor de universiteiten welke zich situeren in die
traditie en/of regelgeving. Het Bologna-proces verankerde terecht de notie
in zowat elk beleidsdocument, – zoals reeds aangehaald. De draagwijdte
van dit juridisch novum, dat zich in de lijn plaats van de ‘Vetera’ binnen
het Europees cultureel erfgoed, kan nu nog nauwelijks worden ingeschat.
De tweede generatie van hoger onderwijswetgeving na Bologna, zal dienen
getoetst te worden aan dit beginsel.

Commentaren aanzien de vrijheid echter als een ‘extension’ van bovenver-
melde vrijheden vermeld in artikel 9.1 en 10.1 EVRM. “This right is dedu-
ced primarly from the right to freedom of thougt and expression”130 en
nemen de beperkingsgronden, zoals opgenomen in artikel 9.2 en 10.2. met-
een over t.a.v. de academische vrijheid131.

De beperkingsgronden worden tevens in verband gebracht met het beginsel
van de ‘menselijke waardigheid’, zoals o.m. verwoord in het artikel 1 van

128 Cass. 25 september 2003.
129 “Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie”, Pb.C. 2010/83/02 d.d. 30 maart 2010.
130 Charte 4473/00, Explanatory memorandum, ket/GBK/jrb, EN, p. 15.
131 Cf. Explanatory memorandum, ibid.
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het ‘Charter over de menselijke waardigheid’132. Ze worden in het bijzon-
der relevant bevonden t.a.v. de ethische dimensies van het wetenschappelijk
onderzoek.

Academische vrijheid valt in een gemeenschappelijke formulering te
beschouwen als “an expression of the democratic principle which requires
the abstention of the public authorities, provided there is respect for the
rights and freedoms of others, and law and order”, maar zoals aangehaald
lijkt zulks een eenzijdige visie.

Artistieke en academische vrijheid worden in één adem vernoemd door
voormeld Charter en de Europese Grondwet. Zulks hoeft geen verbazing
te wekken: zowel historiek als karakteristiek zijn gelijklopend en zo ook
hun juridische afdwingbaarheid. Case law van het EVRM is nauwelijks te
vinden. Vooral de artistieke vrijheid en dan vooral de artistieke expressie
zijn beoogd133. Hun beider relevantie voor het democratisch gehalte van de
samenleving wordt herhaaldelijk gestipuleerd. Meer nog: beide gelden als
explicitering voor de trend van de Europese Unie als ‘Community of law’
naar een ‘Community of values’, – “within wich a European identity also
has a chance to develop”134.

Dat de Conventie een aantal fundamentele rechten expliciet heeft toege-
voegd aan de lijst van rechten en vrijheden welke voordien ontworpen
waren door het Praesidium van de Conventie, en waarin de vrijheid van
onderzoek niet opgenomen was135, versterkt de morele kracht en juridische
afdwingbaarheid van academische vrijheid.

34. Abondant zijn daarentegen de richtlijnen die enerzijds uitgaan van
UNESCO, en anderzijds van de Raad van Europa en de EU.

Wat UNESCO aangaat, bekommert het sterkst de ‘Recommendation con-
cerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel’ zich om de
naleving van de academische vrijheid. In paragrafen 27 t.e.m. 29 wordt één
der betere analyses geboden van het begrip:

“27. The maintaining of the above international standards should be
upheld in the interest of higher education internationally and within
the country. To do so, the principle of academic freedom should be

132 Zie supra.
133 Muller and others v. Switzerland, 24 mei 1988, i.h.b. § 27 en 33; Gouda and others v. Commissa-

riaat voor de Media, 25 juli 1991, case C-288/89, § 22, 23 en 27.
134 Bv. Official Journal C 367, 20/12/2000 P. 0026-0031.: “A Charter of Fundamental Rights based

on ethics, moral standards and solidarity does not merely codify rights and duties, it also represents
a common set of values.”

135 Commission of the European Communities, Commission Communication on the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union, COM(2000) 559 final, p. 6.
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scrupulously observed. Higher-education teaching personnel are
entitled to the maintaining of academic freedom, that is to say, the
right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of
teaching and discussion, freedom in carrying out research and disse-
minating and publishing the results thereof, freedom to express freely
their opinion about the institution or system in which they work,
freedom from institutional censorship and freedom to participate in
professional or representative academic bodies. All higher-education
teaching personnel should have the right to fulfill their functions
without discrimination of any kind and without fear of repression by
the state or any other source. Higher-education teaching personnel
can effectively do justice to this principle if the environment in which
they operate is conducive, which requires a democratic atmosphere;
hence the challenge for all of developing a democratic society.

28. Higher-education teaching personnel have the right to teach
without any interference, subject to accepted professional principles
including professional responsibility and intellectual rigour with
regard to standards and methods of teaching. Higher-education
teaching personnel should not be forced to instruct against their own
best knowledge and conscience or be forced to use curricula and
methods contrary to national and international human rights stan-
dards. Higher education teaching personnel should play a significant
role in determining the curriculum.

29. Higher-education teaching personnel have a right to carry out
research work without any interference, or any suppression, in
accordance with their professional responsibility and subject to
nationally and internationally recognized professional principles of
intellectual rigour, scientific inquiry and research ethics. They should
also have the right to publish and communicate the conclusions of
the research of which they are authors or co-authors, as stated in
paragraph 12 of this Recommendation.”

Aantrekkelijk aan de UNESCO-benadering is dat ook de beginselen van
‘self-governance and collegiality’136 worden vermeld, maar vooral ook de
‘duties and responsibilities’137, alsook de arbeidsvoorwaardenregeling en
het academisch statuut138.

136 Par. 31-32.
137 Par. 33 e.v.
138 Par. 40-72.
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Meerdere Europese conventies (Raad van Europa) hebben een onrecht-
streekse invloed op de academische vrijheid139. Wetenschappelijk onder-
zoek en technologische ontwikkeling, nog uitgebreid door het Verdrag van
Maastricht, vallen binnen de competentie van de EU: artikelen 163 tot 173
van de EU-Verdrag. De Kaderprogramma’s verwijzen naar de autonomie
en academische vrijheid.

De Europese Commissie heeft in zijn Handvest van de Onderzoeker richt-
lijnen opgenomen die hun implementatie kennen in Vlaamse zgn. CAO’s.
Deze worden later in deze bijdrage vermeld.

c) Rechtsvergelijking en de verankering in nationale wetgeving: 
academische vrijheid als een gemeenschappelijk Europees 
grondwettelijk beginsel

35. Zoals dit geldt voor onderwijs, komt het de wetgever toe nadere
omschrijving te bieden van de notie academische vrijheid. In deze landen
waar de overheid instaat voor een behoorlijk gedeelte van de financiering
en/of subsidiëring van het onderwijs, verantwoorden de publieke middelen
ook een regelgevend kader waarbinnen onderwijsinstellingen functioneren.
Zoals in onderwijs, dient ook inzake onderzoek erover gewaakt dat het
proportionaliteitsprincipe in overheidstussenkomst niet wordt geschon-
den140.

Het toonaangevend historisch onderzoek heeft immers uitgewezen dat de
plechtige proclamatie van de vrijheid van de universiteit gepaard kan gaan
met regelgeving die de vrijheid verschraalt: “To legitimize prevention and
repression, the supervisory authorities, especially governments, first increa-
sed legislation, frequently contravening the content of the universities’
founding charters and the traditions of higher education since the Middle
Ages. Many a national constitution proclaimed loud and clear the intangi-
ble and sacrosanct respect to be granted to freedom of thought and, in par-
ticular, to the liberties that higher education should enjoy.”141

Een boeiend onderzoek zou kunnen worden ontwikkeld naar de interpreta-
tie van academische vrijheid zoals deze gevonden wordt in rechtspraak en

139 Hierop wordt in het bestek van deze bijdrage niet verder ingegaan.
140 Zie o.m. onze bijdrage “Recht en beleid ten behoeve van een gemeenschappelijke (hoger) onder-

wijsruimte der Lage Landen?” in P. ZOONTJENS en H. PETERS (red.), Getuigend Staatsrecht; Liber
Amicorum A.K. Koekkoek, Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2005.

141 P. GERBOD, “Relations with authority” in W. RÜEGG, A history of the university in Europe, Volume
III Universities in the nineteenth and early twentieth centuries (1800-1945), Cambridge University
Press, 2004, p. 94.
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regelgeving142. In een reeks van grondwetten wordt de academische vrij-
heid een prominente plaats gegund. Dit geldt – zoals reeds gesteld – i.h.b.
voor de jonge democratieën143. Het voorbeeld van Zuid-Afrika is daarvoor
kenschetsend144.

Wanneer geen expliciete verankering in de Grondwet voorzien is wordt in
bepaalde landen de academische vrijheid een quasi-grondwettelijke kracht
toegekend, zoals in Frankrijk.

“L’indépendance des professeurs d’université est un principe de
valeur constitutionnelle qui se déduit tant de l’article 11 de la Décla-
ration de 1789 que des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République.”145

In zowat alle Europese landen kan de academische vrijheid een hoog
moreel gezag opeisen. De Pruisische grondwet (1850) schreef reeds voor
dat wetenschap, en het onderwijs omtrent die wetenschap, vrij behoort te
zijn. De Duitse Grondwet bepaalt in artikel 5, subsectie 3: “Arts and aca-
demic activity (‘Wissenschaft’), research and teaching are free. Freedom of
teaching does not cover the right not to adhere to the constitution.”

Overlopen we kort even andere Europese grondwetten.

De Grondwet van Estland bepaalt in artikel 38: “Science and art and their
instruction are free. Universities and research institutions are autonomous
within the restrictions prescribed by law.”

De Grondwet van Griekenland bepaalt in artikel 16: “Art and science,
research, and teaching are free and their development and promotion con-
stitutes a state obligation. Academic freedom and the freedom to teach do
not override the duty to obey the Constitution. (...)”

De Grondwet van Spanje bepaalt in artikel 20: “1. The following rights are
recognized and protected: (...) b) the right to literary, artistic, scientific and
technical production and creation; c) the right to academic freedom; (...) 2.
The exercise of these rights may not be restricted by any form of prior cen-
sorship. (...) 4. These freedoms are limited by respect for the rights recogni-

142 Bv. de AAUP rapporten, laatst nog Protecting an independent Faculty Voice: Academic Freedom
after Garcetti v. Ceballos, november-december 2009, www.aaup.org.

143 Cf. J. DE GROOF, “The freedom of teachers. Some notes” in J. DE GROOF en R. MALHERBE, Human
Rights in South African Education. From the Constitutional Drawing Board to the Chalkboard,
Leuven, 1997, p. 295-314.

144 J. DE GROOF en R. MALHERBE, Human Rights in South African Education. From the Constitutional
Drawing Board to the Chalkboard, Leuven, 1997, 316 p.

145 83-165 DC, 20 janvier 1984, Journal officiel du 21 janvier 1984, p. 365, cons. 17 à 28, Rec. p. 30.
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zed in this Part, by the legal provisions implementing it, and especially by
the right to honour, to privacy, to the own image and to the protection of
youth and childhood.”

De Grondwet van Italië bepaalt in artikel 9: “The Republic shall promote
the development of culture, and scientific and technical research. (...)” En
in artikel 33: “The arts and sciences shall be free, and free shall be their
teaching. (...)”

De Grondwet van Letland bepaalt in artikel 113: “The State shall recog-
nise the freedom of scientific research, artistic and other creative activity,
and shall protect copyright and patent rights.”

De Grondwet van Litouwen bepaalt in artikel 113: “The judge may not
hold any other elected or appointed office, may not work in any business,
commercial, or other private establishments or enterprises. He is also not
permitted to receive any remuneration other than the remuneration esta-
blished for the judge and payment for educational or creative activities. A
judge may not participate in the activities of political parties and other
political organisations.”

De Grondwet van Hongarije bepaalt in artikel 70/G: “(1) The Republic of
Hungary shall respect and support the freedom of scientific and artistic
expression, the freedom to learn and to teach. (2) Only scientists are entit-
led to decide in questions of scientific truth and to determine the scientific
value of research.”

De Grondwet van Malta bepaalt in artikel 8: “The State shall promote the
development of culture and scientific and technical research.”

De Grondwet van Oostenrijk bepaalt in artikel 17:”Knowledge and its
teaching are free.(...)”

En in artikel 17a: “Artistic creativity as well as the dissemination of art and
its teaching shall be free. (...)”

De Grondwet van Polen bepaalt in artikel 73: “The freedom of artistic
creation and scientific research as well as dissemination of the fruits
thereof, the freedom to teach and to enjoy the products of culture, shall be
ensured to everyone.”

De Grondwet van Portugal bepaalt in artikel 42: “1. Intellectual, artistic
and scientific originality shall not be restricted. 2. This freedom includes
the right to originate, produce and disseminate scientific, literary or artistic
works, and includes legal protection for copyright.”
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De Grondwet van Slovenië bepaalt in artikel 59: “The freedom of scientific
and artistic endeavour shall be guaranteed.”

De Grondwet van Slowakije bepaalt in artikel 43: “(1) Freedom of scienti-
fic research and freedom of artistic expression shall be guaranteed. Intellec-
tual property rights shall be protected by a law. (...)”

De Grondwet van Finland bepaalt in artikel 16: “(...) The freedom of
science, the arts and higher education is guaranteed.”

Zij bevestigen het beginsel van de ‘academische vrijheid’ als een ‘common
constitutional principle’ voor de ganse Europese Unie.

d) Het arrest van het Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) nr. 167/
2005 d.d. 23 november 2005

36. Volgende vragen zouden op federaal vlak, en na de grondwetsherzie-
ning van 1988 op het vlak van de Gemeenschappen, kunnen worden opge-
worpen: Geldt de academische vrijheid als een grondwettelijk beginsel in
uitvoering van de grondwetsbepaling van 15 juli 1988? Verwijst de wetge-
ving, voor 1988 en nadien naar dit beginsel? Verwijzen de wettelijke en de
statutaire normen van de instellingen naar dit beginsel? Bracht het arrest
van het Grondwettelijk Hof een innovatie terzake?

De Constituante van de herzieningsbepaling van 15 juli 1988 wierp her-
haaldelijk de verwijzing op naar het beginsel van de universitaire autono-
mie, – eventueel op te nemen als uitzonderingsregel op de gemeenschapsbe-
voegdheid -, en van de academische vrijheid, wat de niet-inmenging van de
overheid t.a.v. de bestuursautonomie van vrije instellingen betreft146, maar
tevens t.a.v. de materie van onderwijs en onderzoek, en dit van alle instel-
lingen147. Omwille van de toepassing van de beginselen van vrijheid en
gelijkheid op de universitaire sector werd zulks evenwel niet noodzakelijk
geacht.

Het arrest van het toenmalig nog ‘Arbitragehof’ geheten, nr. 167/2005 d.d.
23 november 2005, beperkt enerzijds de academische vrijheid eveneens tot
een ‘aspect’ van de vrijheid van meningsuiting, maar breidt het meteen uit
tot een ‘onderdeel’ van de vrijheid van onderwijs, zoals verankerd bij arti-
kel 24 § 1 Gw.

146 J. DE GROOF, “Vrijheid van Vereniging versus vrijheid van onderwijs” in TORB 2004-05, nr. 2-3,
p. 215-217.

147 Zie ook J. DE GROOF, De grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs, o.c., p. 173 e.v.
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Dit laatste mag belangwekkend worden genoemd vermits de academische
vrijheid cumulatief genieten kan van de waarborgen van dat artikel, welis-
waar zoals geïnterpreteerd door het Hof zelf, en deze te verbinden aan de
(waarborg van) meningsvrijheid, met name artikel 10.2. EVRM en arti-
kel 19 Gw. Meteen wordt een uitbreidende betekenis gehecht aan de vrij-
heid van onderwijs, spijts het Hof zelf een niet-extensieve omschrijving
hanteert van de academische vrijheid: “De academische vrijheid houdt het
beginsel in volgens hetwelk de lesgevers en de onderzoekers, in het belang
zelf van de ontwikkeling van de kennis en van de verscheidenheid van de
meningen, een zeer grote vrijheid moeten genieten om onderzoek te ver-
richten en om in de uitoefening van hun functies hun mening te uiten.”148

De stelling dat de academische vrijheid ook onder artikel 24 § 1 Gw. zou
ressorteren149 kan verbazen. Zijn historiciteit en de interpretaties die tot
dan toe gehecht werden aan de onderwijsvrijheid150 klemmen met een
bepaling die van dusdanig wezenlijk belang geacht wordt dat het van toe-
passing dient te zijn ongeacht de juridische natuur van de instelling.

Dat de zaak voor het Hof publiekrechtelijke universiteiten betrof kan
immers bezwaarlijk de draagwijdte van het algemeen beginsel van academi-
sche vrijheid beperken tot de ‘lesgevers en de onderzoekers’ van de gemeen-
schapsuniversiteiten of van de publiekrechtelijke universiteiten met een sta-
tuut sui generis. Evenmin zou aangevoerd kunnen worden dat ‘de ontwik-
keling van de kennis en de verscheidenheid van de meningen’ enkel slaat op
neutrale of pluralistische instellingen. Het arrest kan dan ook niet beper-
kend geïnterpreteerd worden wat de toepasbaarheid betreft naar alle uni-
versiteiten151. Deze ‘onderwijsvrijheid’ dient en schraagt dus elke instelling.

Het decreet van de Franse Gemeenschap beperkte ten onrechte de academi-
sche vrijheid tot de zogenaamde ‘pedagogische vrijheid’. Deze laatste vrij-
heid eist onbetwistbaar zijn autonomie op vooreerst in hoofde van het
gesubsidieerd onderwijs152 en nadien in zekere zin uitgebreid tot het onder-

148 B.18.21.
149 “…maakt deel uit…”, volgens B.18.1., “…begrepen is…” volgens B.18.2., “… in art. 24, 1 van de

grondwet vervatte academische vrijheid…”, volgens B.18.3. In de Franstalige versie luidt het dan
weer: “… participe de la…”, volgens B.18.1., “…est impliquée…” volgens B.18.2., “… la liberté
académique impliquée par les articles 19 et 24, § 1er, de la Constitution …”, volgens B.18.3. Over
het disparaat karakter van Nederlandstalige en Franstalige begrippen in het art. 24 Gw., zie ook J.
DE GROOF, “Hoe bijzonder is het bijzonder decreet in uitvoering van artikel 24, § 2 Gw.?” in
TORB 1995-96, nr. 1, p. 1-11, in het bijzonder p. 2-3.

150 J. DE GROOF, “Het onderwijs is vrij” (art. 24 § 1, al. 1 Gw.). “Zienswijzen van het Arbitragehof en
van de Raad van State omtrent de onderwijsvrijheid” in TORB 2006-07, nr. 2-3-4, p. 124-167.

151 Zie daarentegen de aarzelingen bij M. PAQUES, “Liberté académique et Cour d’Arbitrage” in Liber
Amicorum Paul Martens, Brussel, 2007, p. 413 e.v.

152 J. DE GROOF, De overheid en het gesubsidieerd onderwijs, Brussel, 1985, 280 p.
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wijskorps tout court. Maar het Hof zelf stipuleert dat de vrijheid ‘van les-
gevers’ niet kan beperkt worden tot pedagogische vrijheid of uitsluitend tot
de context van de onderwijsactiviteiten153.

Voorlopige conclusie: het lijkt prima facie kunstmatig om het begrip acade-
mische vrijheid te persen in het artikel 24 § 1 Gw. en zijn interpretatie van
‘actieve’ vrijheid. De academische vrijheid is immers op elke onderwijs-
instelling van toepassing en plaatst zich buiten de tot nu toe geldende lezing
van het grondwetsartikel. 

Het Hof geeft een autonome inhoud aan het begrip, – zoals hierboven aan-
gehaald: “… in het belang van de ontwikkeling van de kennis en van de
verscheidenheid van meningen..”. Dat de academische vrijheid ‘overigens
ook’ aangezien wordt als een ‘gemeenschappelijke waarde’ van de Euro-
pese Unie door zijn vermelding in het Handvest van de Grondrechten van
de Europese Unie, kan zijn hiërarchie enkel versterken.

37. De brede lezing van het begrip ‘academische vrijheid’ vanwege het Hof
en de ‘autonomie’ van het begrip openen verrassende vergaande perspectie-
ven. Elke (‘niet onevenredige’154) beperking moet daarenboven kaderen in
de specifieke beperkingsgronden die gelden voor de vrijheid van menings-
uiting en van onderwijs. In welke mate deze exhaustief dienen vermeld in
expliciete wetgeving155 dient ook begrepen vanuit een bescherming van de
universitaire autonomie. “.. geen bijkomende beperkingen invoeren naast
die welke voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs
worden aanvaard.”156

De explicitering van de beperkingsgronden t.a.v. de individuele academicus
mag op haar beurt geen inbreuk inhouden op de academische vrijheid van
de universiteit… Het kan worden verwacht dat dit broos evenwicht verdere
jurisprudentie noodzaakt. Het Hof neigt eerder naar de rechten van de ‘les-
gever’ dan naar deze van de instelling157.

Verder in het arrest poneert het Hof immers dat de academische vrijheid
“vereist dat de onafhankelijkheid van de lesgevers ten aanzien van de uni-
versitaire instelling wordt gewaarborgd door de bepalingen die op hen van
toepassing zijn.”158 Consequent hieraan onderwerpt de academische vrij-

153 B.20.2.
154 B.18.2.
155 M. PAQUES, art. cit., p. 405: “… sous l’ important bénéfice de la garantie organique d’intervention

du législateur et de la garantie matérielle de proportionnalité à un but légitime”.
156 B.20.3.
157 B.21, B.24.2., B.25.5.
158 B.21.
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heid de regels van de arbeidsvoorwaardenregeling en van academisch
beleid inzake de toewijzing, de hernieuwing, de evaluatie, de wijziging van
de onderwijsopdracht,…, aan een onderzoek naar de bestaanbaarheid met
academische ‘onafhankelijkheid’ van het personeelslid. “Wanneer de
betrokkene niet instemt met een voorstel van wijziging van de inhoud van
de opdracht, is het noodzakelijk dat dat reglement specifieke procedurele
waarborgen bevat die kunnen voorkomen dat die wijziging in werkelijk-
heid een dreigement of een drukmiddel159 vormt die de academische vrij-
heid belemmert en afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van de lesgevers
ten aanzien van de universitaire instelling.”160

De algemene draagwijdte die het Grondwettelijk Hof hecht aan de acade-
mische vrijheid raakt weliswaar de academici “in de uitoefening van hun
functies”, maar past deze toe op onderwijs, onderzoek, dienstverlening,
bestuursdeelname, academische organisatie, benevens de uitoefening van
de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Bovenal begrondt het Hof
zijn argumentarium op het vrijwaren van het algemeen belang: de ontwik-
keling van de kennis en van het pluralisme der opinies. Hiermede lijkt de
academische vrijheid zich ook in de rechtspraak een lang leven toebedeeld.

e) Positieve wetgeving? Nationale en communautaire regelgeving

38. Zeldzaam zijn de bepalingen die een positiefrechtelijke verankering
bevatten van de academische vrijheid in de rechtspositieregelingen van het
academisch personeel, – het artikel 1 § 3 van het BVR van 1 december
1998 uitgezonderd. Dat artikel is meteen wel een cruciaal artikel. Het
Besluit tot vaststelling van de regeling omtrent de afwezigheden, de tucht,
de administratieve standen, het verlof, de mandaatsbeëindiging, het onder-
zoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig onderzoek voor
het academisch personeel bij de universiteiten van de Vlaamse Gemeen-
schap stelt expliciet dat de tuchtregeling geen afbreuk mag doen aan de
academische vrijheid.

Ook het decreet van 31 maart 2004 (Franse Gemeenschap) betreffende de
organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie van
de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinancie-
ring van de universiteiten bevat in zijn artikel 67 een – dus – betwistbare
omschrijving van de academische vrijheid.

159 Sic.
160 B.25.5. Het Universiteitendecreet 12 juni 1991 voorzag reeds de mogelijkheid van een opdrachts-

wijziging.
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De interne regelgeving van meerdere – edoch niet alle – Vlaamse universi-
teiten bevat een verwijzing naar het begrip ‘academische vrijheid’, – vooral
in de specifieke rechtspositieregeling. Veel wijzer wordt men er niet van.

De organieke regeling bij wet van sommige instellingen daarentegen bevat
wel enige explicitering.

Vooreerst de wet d.d. 16 maart 1994 betreffende het statuut en de bezoldi-
ging van het onderwijzend personeel van de Koninklijke Militaire School.
Deze wet bevat één der weinige expliciete zinsneden omtrent het begrip.
Zijn artikel 1 bepaalt: “(…) Het onderwijzend personeel van de Konink-
lijke Militaire School geniet van de academische vrijheid.”

De memorie van toelichting bevatte een voor de nationale regelgeving zeld-
zame zoniet unieke passus omtrent de draagwijdte van het begrip.

“De Koninklijke Militaire School leidt weliswaar officieren op, maar
heeft in de eerste plaats de morele plicht verantwoordelijke burgers te
vormen. Haar cursussen moeten dus evolueren in constante symbiose
met de werkelijkheid en met de ontwikkeling van de politieke,
sociale en economische betrekkingen. Haar leerkrachten beogen het
nastreven van de wetenschappelijke waarheid, wars van elke ideolo-
gie, gevestigde belangen, regering, partij of militaire hiërarchie. Zij
kunnen hun taak niet vervullen zonder verzekerd te zijn van een hoge
graad van academische vrijheid, zonder het gevaar te lopen gediscri-
mineerd te worden of represailles te ondergaan vanwege niet-acade-
mische autoriteiten.
Het is niet opportuun om een strikte definitie van het concept van
academische vrijheid te geven; deze vrijheid heeft niettemin een wel
omlijnde inhoud. Eens de behoeften van de cliënten bevredigd,
bestaat de academische vrijheid erin zich door niemand de inhoud of
de pedagogische methodologie van een cursus, noch de oriëntatie van
een onderwijs, een onderzoek of een dienst aan de gemeenschap,
drievoudige roeping van de universiteit, te laten opleggen.
Men kan zich de academische vrijheid echter niet indenken zonder
academische verplichtingen, want haar corollarium mag er niet in
bestaan een privilege te eisen.
De leerkracht mag zijn academische vrijheid dus niet uitoefenen zon-
der te gehoorzamen aan een door zijn plichten bepaalde ethiek. Hij
moet onder andere de nodige reserve in acht nemen en zich waardig
gedragen. Hij moet zijn beroep uitoefenen mits inachtname van de
behoeften van zijn cliënten — in de eerste plaats de studenten en de
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tweede plaats de strijdkrachten. Hij moet een concreet onderwijs ver-
strekken en beschikbaar blijven voor zijn studenten. Hij moet niet
alleen de kennis instandhouden, maar ze eveneens uitdiepen en
moderniseren. Men krijgt de academische vrijheid niet, men neemt er
de verantwoordelijkheid voor op.”161

Ook één der belangrijkste wetten uit de naoorlogse periode, met name de
wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onder-
wijs door de Staat, bevat – bijna zijdelings – een verwijzing naar academi-
sche vrijheid162.

“De geassocieerde hoogleraren en de geassocieerde docenten staan
de gewone hoogleraren terzijde in hun opdracht. Op voorstel van de
betrokken gewone hoogleraren bepaalt de raad van beheer hun
bevoegdheid. Binnen de perken van die bevoegdheid genieten de
geassocieerde hoogleraren en de geassocieerde docenten dezelfde vrij-
heid van mening op wetenschappelijk gebied als de andere leden van
het onderwijzend personeel.”163

Belangrijk is dat deze wet, mutatis mutandis, ook richtinggevend was voor
de vrije universiteiten. N.a.v. een amendering van de wet, welke de moge-
lijkheid voorzag voor het universiteitsbestuur om de opdracht van een lid
van het onderwijzend personeel te wijzigen – niet per toeval ook voorwerp
van geding voor het Grondwettelijk Hof, zoals hiervoor geanalyseerd164 –,
hernam de wetgever een verwijzing naar de academische vrijheid.

“Om de gewenste soepelheid te verkrijgen voorziet stuk IV in een
vereenvoudigde procedure tot wijziging van opdrachten. De raad
van beheer is hiertoe bevoegd na pleging van het door hem aangeno-
men academisch orgaan. Zo vermijdt men de huidige omslachtige
procedure die een koninklijk besluit vereist voor elke wijziging van
een opdracht.
Voortaan zullen de. instellingen de procedure bepalen die zij zullen
volgen om dergelijke wijzigingen door te voeren, rekening houdend
met de academische vrijheid, de verdelende rechtvaardigheid en de
deontologie. In dat verband voorziet hoofdstuk IV in dat bijzondere

161 Zie Doc.Parl. Kamer, Doc. 50 2185/001, p. 41-42.
162 Art. 21 wet 28 april 1953, BS 1 mei 1953.
163 Het artikel voegt er aan toe: “Hun ambt mag niet gecumuleerd worden met dat van docent. Voor

de geassocieerde hoogleraren en de geassocieerde docenten van het Rijksuniversitair Centrum te
Antwerpen geldt dit verbod eveneens voor het ambt van docent bij de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen en bij de Universitaire Instelling Antwerpen”.

164 Zie nrs. 36-37.
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meerderheden nodig zijn om opdrachten zonder de toestemming van
de titularis te wijzigen.
In dit geval zou inderdaad de academische vrijheid in de meest strikte
zin van het woord, namelijk de vrijheid van mening op wetenschap-
pelijk gebied, in het gedrang kunnen komen. Het is niet aangewezen
dat bij een wijziging van de onderwijsactiviteiten enige controle –
zelfs onrechtstreeks – zou kunnen uitgeoefend worden op de filosofi-
sche overtuigingen waardoor een onderwijs gekenmerkt kan wor-
den.”165

Tot slot vermelden de organieke wetten op sommige universiteiten even-
eens het beginsel. Bij de verzelfstandiging van de rijksuniversiteit en het
rijksuniversitair centrum werd een beknopte vermelding opgenomen.

“Ook het statuut van de Universiteit Gent en het Universitair Cen-
trum Antwerpen is een sui-generis statuut. Elke openbare dienst
heeft immers zijn eigen specifieke doelstellingen. De organisatie
ervan moet ook zodanig zijn, dat op een optimale wijze aan deze
doelstellingen kan worden tegemoet gekomen. Zo heeft het inrichten
van academisch onderwijs een eigen finaliteit waarbij men onder-
meer moet rekening houden met de academische vrijheid. De wet van
16 maart 1954 op de controle van sommige organismen van open-
baar nut en het decreet van 19 december 1988 houdende de oprich-
ting van de A.R.G.O. zijn hierbij slechts richtinggevend geweest.”166

Op gelijkaardige wijze werd de fusie van UFSIA, (R)UCA en UIA bezegeld:
“Het doel van de Universiteit Antwerpen is, in een pluralistisch perspectief
en met de academische vrijheid en de bestuurlijke autonomie als grondslag,
academisch onderwijs te verstrekken en wetenschappelijk onderzoek en
dienstverlening te verrichten.”167

Slotsom: positieve wetgeving biedt nauwelijks enig soelaas om greep te
krijgen op het begrip ‘academische vrijheid’. De interne regelgeving van
bepaalde instellingen bevat veelal een beknopte vermelding. De concrete
invulling van het begrip wordt dus bij uitstek aan de praktijk binnen elke
universiteit (en hogeschool) afzonderlijk toevertrouwd. Het verdient verder
aanbeveling de doorwerking van het beginsel in de Vlaamse instellingen na
te gaan. 

165 Parl. St. Senaat, Doc. 801-1 (1984-85), p. 9.
166 Parl.St. Vl.Parl. 503-1 (1990-91), p. 18.
167 Art. 3bis, decreet van 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking

tot de Universiteit Antwerpen, BS 1 februari 1996.
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39. Het is niet hier de uitgelezen plaats om de afdwingbaarheid te onder-
zoeken van de zogenaamde Vlaamse CAO’s en het protocol van onderhan-
delingen voor de sector ‘hoger onderwijs’ van de Vlaamse Gemeenschap
tussen de Vlaamse Regering, de representatieve vakorganisaties en de
besturen van het hoger onderwijs. Uitdrukkelijk wordt in deze CAO’s ver-
wezen naar het ‘Europees Handvest voor onderzoekers’ en naar de
‘Gedragscode voor de recrutering van onderzoekers’168. Niet alle betrok-
ken instellingen hebben vooralsnog de teksten ondertekend. Het verdient
aanbeveling na te gaan of in een volgende versie van de Onderzoeksbe-
leidsplannen van de Vlaamse universiteiten met de dwingende voorschrif-
ten uit het Handvest rekening werd gehouden169.

Belangrijk luik uit dat handvest zijn de ‘Algemene beginselen en vereisten
van toepassing op onderzoekers’, met bovenaan de ‘Vrijheid van onderzoek’,
gevolgd respectievelijk door de ‘Ethische beginselen’, ‘Professionele verant-
woordelijkheid’, ‘Verantwoordingsplicht’, ‘Goede praktijken in onderzoek’,
‘Verspreiding, benutting van resultaten’, ‘Professionele houding’, ‘Contrac-
tuele en wettelijke verplichtingen’ en ‘Publieke betrokkenheid’.

– “Vrijheid van onderzoek
Onderzoekers moeten hun onderzoek richten op het welzijn van de
mensheid en op het verleggen van de grenzen van de wetenschappelijke
kennis, en genieten hierbij de vrijheid van gedachten en meningsuiting
en de vrijheid om methoden te identificeren voor het oplossen van pro-
blemen, overeenkomstig erkende ethische beginselen en praktijken.
Onderzoekers zouden echter de beperkingen aan deze vrijheid moeten
erkennen die kunnen ontstaan uit bijzondere omstandigheden in ver-
band met onderzoek (inclusief supervisie/begeleiding/beheer) of opera-
tionele beperkingen, bijvoorbeeld om budgettaire of infrastructurele
redenen of, met name in de industriële sector, om redenen van bescher-
ming van de intellectuele eigendom. Dergelijke beperkingen mogen
evenwel niet indruisen tegen erkende ethische beginselen en praktijken,
waaraan onderzoekers zich dienen te houden.

– Ethische beginselen
Onderzoekers dienen zich te houden aan de aan hun discipline(s) eigen
erkende ethische praktijken en fundamentele ethische beginselen en aan
de ethische normen zoals vastgelegd in de verschillende nationale, sec-
torale of institutionele ethische codes.

168 Europese Commissie, DG for Research, Human resources and mobility, 2005.
169 Cf. het rapport over het vergelijkend onderzoek van de onderzoeksbeleidsplannen 2007-11 van de

Vlaamse universiteiten vanwege de regeringscommissarissen.
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– Professionele verantwoordelijkheid
Onderzoekers moeten hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat
hun onderzoek relevant is voor de samenleving en geen onderzoek
dupliceert dat eerder elders is verricht.
Zij moeten alle vormen van plagiaat vermijden en zich houden aan het
beginsel van intellectuele eigendom en gezamenlijke gegevenseigendom
bij onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met superviseur(s) en/
of andere onderzoekers. De noodzaak om nieuwe waarnemingen te
valideren door aan te tonen dat experimenten reproduceerbaar zijn
mag niet worden geïnterpreteerd als plagiaat, mits de te bevestigen
gegevens expliciet worden genoemd.
Onderzoekers moeten ervoor zorgen dat, indien enig aspect van hun
werk wordt gedelegeerd, de persoon aan wie het wordt gedelegeerd de
bekwaamheid bezit om het uit te voeren.

– Professionele houding
Onderzoekers moeten op de hoogte zijn van de strategische doelstellin-
gen van hun onderzoeksomgeving en financieringsmechanismen en
moeten alle nodige goedkeuringen hebben alvorens hun onderzoek te
starten of ter beschikking gestelde hulpbronnen te gaan gebruiken.
Zij moeten hun werkgevers, financiers of superviseurs op de hoogte
brengen wanneer hun onderzoeksproject wordt vertraagd, opnieuw
gedefinieerd of voltooid, of verwittigen indien het om welke reden dan
ook vroeger moet worden beëindigd of wordt opgeschort.

– Contractuele en wettelijke verplichtingen
Onderzoekers op alle niveaus moeten bekend zijn met de nationale, sec-
torale of institutionele regelingen met betrekking tot opleidings- en/of
arbeidsvoorwaarden. Daartoe behoren regelingen in zake intellectuele
eigendomsrechten en de vereisten en voorwaarden van enige sponsor of
financiers, onafhankelijk van de aard van hun contract. Onderzoekers
moeten zich aan dergelijke regelingen houden door de vereiste resulta-
ten (bijvoorbeeld proefschrift, publicaties, octrooien, rapporten, ont-
wikkeling van nieuwe producten, enz.) te leveren zoals geregeld in de
bepalingen van het contract of een equivalent document.

– Verantwoordingsplicht
Onderzoekers moeten er zich bewust van zijn dat zij verantwoording
schuldig zijn aan hun werkgevers, financiers of andere gerelateerde
publieke of particuliere instanties alsook, op meer ethische gronden,
aan de samenleving in haar geheel. In het bijzonder zijn onderzoekers
gefinancierd met publieke middelen eveneens verantwoording schuldig
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voor het efficiënte gebruik van belastinggeld. Bijgevolg zouden zij zich
dienen te houden aan de beginselen van deugdelijk, transparant en effi-
ciënt financieel beheer en mee te werken bij geautoriseerde audits van
hun onderzoek, ongeacht of deze worden uitgevoerd door hun werkge-
vers/financiers dan wel door ethische comités.
De methoden van verzameling en analyse, de output en, voorzover van
toepassing, details betreffende de gegevens moeten openstaan voor
intern en extern onderzoek, telkens wanneer dat nodig is en zoals
gevraagd door de bevoegde autoriteiten.

– Goede praktijken in onderzoek
Onderzoekers moeten te allen tijde veilige werkpraktijken volgen, in
lijn met nationale wetgeving, inclusief het nemen van de nodige voor-
zorgsmaatregelen met het oog op gezondheid en veiligheid en schade-
herstel bij belangrijke calamiteiten in zake de informatietechnologie,
bijvoorbeeld door het opstellen van de juiste back-upstrategieën. Zij
moeten ook op de hoogte zijn van de vigerende nationale wettelijke ver-
eisten betreffende gegevensbescherming en geheimhouding, en de nood-
zakelijke stappen ondernemen om daaraan te allen tijde te voldoen.

– Verspreiding, benutting van resultaten
Alle onderzoekers zouden er zorg voor moeten dragen, in overeenstem-
ming met hun contractuele regelingen, dat de resultaten van hun onder-
zoek worden verspreid en benut, bijvoorbeeld bekendgemaakt, overge-
dragen aan andere onderzoeksomgevingen of, in voorkomende geval-
len, op de markt gebracht. In het bijzonder van ervaren onderzoekers
wordt verwacht dat zij het voorbeeld geven door ervoor te zorgen dat
onderzoek vruchtbaar is en dat resultaten commercieel worden benut
of toegankelijk worden gemaakt voor het publiek (of beide) telkens
wanneer zich de gelegenheid voordoet.

– Publieke betrokkenheid
Onderzoekers zouden er zorg voor moeten dragen dat de samenleving
in haar totaliteit op zodanige wijze met hun onderzoeksactiviteiten
bekend wordt gemaakt dat deze te begrijpen zijn door niet-specialisten,
waarmee het publieke begrip van wetenschap verbeterd wordt. Directe
betrokkenheid met het publiek zal onderzoekers helpen bij het beter
begrijpen van het publieke belang bij prioriteiten in zake wetenschap en
technologie en ook van datgene wat het publiek bezighoudt.”170

170 Europese Commissie, Europees handvest voor onderzoekers. Gedragscode voor de rekrutering van
onderzoekers, 2005, p. 12-15.
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Het verdient aanbeveling de instellingen binnen de Vlaamse Gemeen-
schap uit te nodigen aan te tonen in welke mate hiermede is rekening
gehouden en zoniet, welke alternatieve maatregelen zijn overwogen.

VI. Grasduinen – Concrete invulling van het begrip 
‘academische vrijheid’ en van de bedreiging ervan. Ligt 
academische vrijheid onder vuur?

a) Algemeen: de universiteit en de academicus uitgedaagd!

40. De reden voor de complexiteit in de naleving van academische vrijheid
houdt verband met de opgave dat het begrip zich ent op zowat alle onder-
delen en activiteiten van de academische ‘fabriek’. Het begrip behoort alle
aspecten van de wetenschappelijke bedrijvigheid te doordesemen. Maar
verscheidene veranderingen lijken de academische vrijheid op de proef te
stellen.

De professionalisering van het ambt en de grondige onderwijskundige her-
vormingen noopten tot een systematische evaluatie van de onderwijspresta-
ties van het ZAP en AAP. Ook de wijze waarop deze evaluatie georgani-
seerd wordt onderging een drastische wijziging, niet in het minst middels
de studentenbeoordeling. Voor vele professoren gold zulks ongetwijfeld als
een vloek in de kerk.

Ook de nieuwe financiering van het wetenschappelijk onderzoek, mede
gezien het modern concept ervan en het beoogd innovatief vermogen,
werpt sinds twee decennia een nieuw licht op de universitaire opdracht. De
druk van outputparameters en de snedige competitiviteit wordt nog in de
hand gewerkt door de verschraling van de financiering van de reguliere
werkingsmiddelen, hun non-indexering, een sputterend ‘klik-’systeem, de
besparingsmaatregelen van de overheid, de interne bezuinigingen omwille
van budgettaire deficits van instellingen.

De impact van de externe funding, uit privaatrechtelijke of publiekrechte-
lijke bron, lijkt evenmin volkomen neutraal voor de doorwerking van de
academische vrijheid. Eén der meest hachelijke strijdpunten terzake blijft
de intellectuele eigendom, het auteursrecht, de onderlinge rechten en
opbrengsten bij vindingen: instelling versus individu. Deze spanning doet
zich niet enkel prominent voor in de medische wetenschap, de life sciences,
(toegepaste) wetenschappen, engineering en ontwerpwetenschappen, maar
traditioneel ook in managementswetenschappen en het business activitei-
tenarsenaal van universiteiten.
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De ‘universiteit als onderneming’… R&D staat school voor een nieuwe
opstelling t.a.v. de economische en de industriële sector. In welke mate kan
de academische vrijheid nog gedijen in een midden dat meer en meer
geneigd is naar technologie transfer en bijwijlen naar een commerciële
reflex?

Daarenboven laat deze omwenteling geen enkele discipline onaangeroerd,
– ook niet in de humane wetenschappen. Het universitair fundament wordt
verlegd. Dit alles hoeft niet te leiden tot een verdamping van de academi-
sche vrijheid. Maar de academicus en de academische instelling worden
uitgedaagd om zijn rechten en verantwoordelijkheden te vertalen naar de
gewijzigde context.

Bovenvermelde trends houden onmiskenbaar een omwenteling en een uit-
daging in t.a.v. de ‘zone van autonomie’ voor de academische professie. De
moderne omgeving en zijn consequentie voor het academisch korps werd
internationaal reeds goeddeels ontleed171, – maar nauwelijks in zijn ver-
houding tot de academische vrijheid172.

Deze bijdrage zoemt verder slechts in op enkele aspecten. Een relevant
onderzoek zou dienen opgezet te worden naar de doorwerking van acade-
mische vrijheid in de onderzoekscontracten173. Over intellectuele eigen-
domsrechten en het auteursrecht vinde men reeds enige oogst aan kritisch
onderzoek174. Men vergete het dienstverleningsdecreet daarbij niet uit het
oog175.

Dit hoofdstuk ontleedt beknopt enkele andere spraakmakende domeinen
van gebeurlijk conflict tussen wendingen die de universiteit inmiddels heeft
genomen en het draagvlak van de academische vrijheid.

171 Zie o.m. J.J.F. FOREST, P.G. ALTBACH, International Handbook of Higher Education, Part one: Glo-
bal Themes and Contemporary Challenges, Dordrecht: Springer; M. KOGAN, U. TEICHLER, Key
Challenges to the Academic Profession, Paris-Kassel: UNESCO Forum on Higher Education
Research and Knowledge and International Centre for Higher Education Research INCHER-Kas-
sel; J. ENDERS (ed.), Academic Staff in Europe: Changing Contexts and Conditions, Westport-Lon-
don: Greenwood Press.

172 Bv. M. ROSTAN, “Challenges to Academic freedom: Some Empirical Evidence”, European Review,
Vol. 18, Supplement no. 1, p. S71-S88.

173 Zie infra.
174 Zie M.-C. JANSSENS, “If you’re books are not online, they are invisible”. Gütenberg versus Google.

Kritische kijk op de “Google Books Settlement”, TORB 2010-11, nr. 3, te verschijnen; M.-C. JANS-
SENS en S. COOLSAET, “Een decretale regeling voor vindingen aan universiteiten”, TORB 2000-01,
nr. 5-6, p. 404-412; M.-C. JANSSENS en M. CARLY, “Auteursrecht en onderwijs met bijzondere aan-
dacht voor de internetomgeving”, TORB 2003-04, nr. 3, p. 168-176.

175 Br. PEETERS, J. DE GROOF, “De Universiteit: dienstverlening bij uitstek. Commentaar bij het Decreet
van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 23 april 1994”, TORB, Jaargang 1993-94, nr. 4, p. 249-260.
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b) De ‘Vrijheid van meningsuiting’ van de onderzoeker

41. Directeur Gryseels van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werd
op 2 december 2005 gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen door Dafra Pharma. Op 17 januari 2007 kwam het ITG tussen
als vrijwillig tussenkomende partij.

Dafra NV steunde haar vordering op artikel 1382-1383 BW, minstens arti-
kel 1384 derde lid BW. De onderneming beweerde dat de uitlatingen van
prof. dr. Gryseels en van het ITG, zoals onder meer opgenomen in de pers-
mededeling van 15 november 2005 en de vervolgens in de media versche-
nen artikelen een fout uitmaken in de zin van artikel 1382 BW minstens
artikel 1384 BW.

Het betrof een reactie op de mededeling dat Dafra Pharma een nieuw revo-
lutionair geneesmiddel had ontwikkeld tegen malaria (een nieuwe ACT =
artemisinine combinatietherapie). Als autoriteit op het gebied van malaria
werd het ITG, in het bijzonder directeur Gryseels, door de pers gecontac-
teerd hierop een reactie te geven. Dienvolgens verschenen na de aankondi-
ging in de pers omtrent het nieuwe geneesmiddel op basis van de reactie
van directeur Gryseels artikels die grote vraagtekens plaatsten bij de
nieuwe ontwikkeling. Dafra Pharma verspreidde hierop opnieuw een pers-
bericht op 17 november 2005. Het ITG formuleerde hierop op haar web-
stek een antwoord.

Deze berichten waren niet onopgemerkt gebleven in binnen- en buitenland.
Ook kwam de kwestie onder de aandacht in het Parlement en gaf de Fede-
rale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu te kennen dat Dafra Pharma niet over een vergunning beschikte
om dit geneesmiddel op de markt te brengen. Een zestal maanden later
heeft dat tevens geleid tot een voorstel tot resolutie betreffende het toezicht
op de export van geneesmiddelen naar ontwikkelingslanden, – hetgeen
opnieuw een zeker media-aandacht in binnen en buitenland heeft gekregen.

Het ITG/directeur Gryseels contesteerden de eis van de tegenpartij op
grond van de volgende verweermiddelen: (1) De eisende partij beschikt
over geen enkele erkenning of (pre)certificatie. (2) De studies waarop de
eisende partij zich beroept stroken niet met de werkelijkheid. (3) De mono-
therapie van eisende partij wordt internationaal afgekeurd. (4) De eendags-
behandeling van eisende partij wordt in de wetenschappelijke wereld afge-
wezen. (5) Er is geen oorzakelijk verband tussen fout en de beweerde
schade.
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Het ITG en directeur Gryseels beriepen zich o.m. op hun recht op vrije
meningsuiting, tevens omvattende hun wetenschappelijke opinie, “zoals
gewaarborgd in de artikelen 19 Gw., 10 van het EVRM en 19 van het
BUPO”. Het ITG/directeur Gryseels stelden dat zij zich hiervoor ook base-
ren op de stellingname van de Wereldgezondheidsorganisatie.

De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen vonniste op 19 december
2007. Zij besloot dat er geen fout was begaan door directeur Gryseels/het
ITG. De eis van de tegenpartij werd afgewezen. Nadien werd hoger beroep
aangetekend door Dafra.

Het Hof stelde:

“Appellante verwijst terecht naar artikel 3 van de statuten van
tweede geïntimeerde waarin haar wordt opgedragen wetenschappe-
lijk onderzoek, onderwijs en dienstverlening te verrichten en te
bevorderen in de ruimste zin op het gebied van de menselijke en dier-
lijke gezondheid met bijzondere aandacht voor tropische en aanver-
wante ziekten en de gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg in
de ontwikkelingslanden.
Het Hof treedt evenwel het besluit dat zij daaruit te dezen trekt niet bij.
Het behoort wel degelijk ook tot de opdracht van een wetenschappe-
lijke instelling, zoals tweede geïntimeerde, en van een academicus,
zoals eerste geïntimeerde, in het openbaar standpunt in te nemen
naar aanleiding van een kwestie die nauw aansluit bij hun missie,
wat te dezen ongetwijfeld het geval is vermits geïntimeerden van oor-
deel waren dat de mededeling die appellante had gedaan m.b.t. haar
nieuw antimalariamiddel en haar aankondiging dit geneesmiddel
weldra op de markt te zullen brengen, een bedreiging was voor. de
gezondheidsproblemen en de gezondheidszorg in de ontwikkelings-
landen. Door de mededelingen te doen die eerste geïntimeerde op
vraag van de pers heeft gedaan, heeft hij tweede geïntimeerde noch
zichzelf tot regulator van de markt gemaakt, noch heeft hij zich poli-
tionele taken toegeëigend.
De aard en de inhoud van de persmededeling van appellante van 10/
11/2005, de zeer ruime en bijna euforische reacties in de pers, het
tijdstip van de mededeling vlak vóór het internationaal malariacon-
gres in Yaoundé, het stilzwijgen van appellante op de vraag van eer-
ste geïntimeerde tot nadere uitleg en de Interpellaties van de pers
vormden de concrete omstandigheden waarin ten overstaan van de
pers werd gereageerd door eerste geïntimeerde.
(…)
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Het is wel aannemelijk dat de mededelingen van geïntimeerden niet
welgevallig waren voor appellante, doch dat volstaat niet om aan te
nemen dat het bewezen is dat geïntimeerden, gelet op het statutair
doei en de maatschappelijke opdracht van tweede geïntimeerde, door
publieke mededelingen te doen over de kwestie niet zouden opgetre-
den zijn zoals een normaal zorgvuldige en omzichtige, soortgelijk
personen, geplaatst In dezelfde concrete omstandigheden, zouden
doen, in het bijzonder met inachtneming van de vrijheid van
meningsuiting waarvan geïntimeerden konden genieten”176.

De aanvankelijk aarzelende reactie van bestuursleden-vertegenwoordigers
van federale departementen in ITG leert dat ook bestuursorganen bewust
moeten worden van een combatieve opstelling om de integriteit van acade-
mische vrijheid extern af te dwingen.

c) Bestanddelen van de onderzoeksvrijheid

1) Onderzoeksmethodiek

42. De omschrijving van ‘academische vrijheid’ bevat het recht van de aca-
demicus vrijelijk de methodiek te bepalen. Eerder in deze bijdrage is er
reeds op gewezen dat zulks dient te geschieden ‘volgens de regels van de
kunst’, – rekening houdend met de stand van de wetenschap.

De universitaire praktijk wijst uit dat beperking van budgettaire middelen
of strategische opties inzake het wetenschapsbeleid – op macro- en mesoni-
veau – een onbeperkte keuzevrijheid niet steeds mogelijk maakt. De ver-
schraling van de investerings- en werkingskost maakt zulk beginsel niet
steeds uitvoerbaar. Anderzijds dient erover gewaakt dat het instellings-
beleid maatregelen die een significante rem inhouden op de keuze van
instrumentarium, techniek en methodologie, na overleg en op voorhand
worden bekend gemaakt en voldoende gemotiveerd worden. Het democra-
tische karakter van het academisch bestuur biedt normaliter daartoe de
waarborg.

Het dagelijks leven aan de universiteit biedt een rijk palet aan van al dan
niet ingeburgerde praktijken. Zo kan het prangend karakter worden
erkend van volgende aanbeveling uit de reeds voormelde ‘Declaratie van
Academische Vrijheid’. Het document stelt met name: “Het gebeurt vaak
dat er op een wetenschapper druk wordt uitgeoefend door administratief

176 3.13.2.
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personeel of begeleidende academici met betrekking tot een onder-
zoeksprogramma dat in een academische omgeving wordt uitgevoerd.
Deze druk wordt uitgeoefend om een wetenschapper er toe te dwingen om
andere onderzoeksmethoden te gebruiken dan de wetenschapper heeft
gekozen, dit vanwege geen andere reden dan persoonlijke voorkeur, voor-
oordeel, institutioneel beleid, redactionele voorschriften of verenigde auto-
riteit. Deze praktijk, die zeer wijdverbreid is, is een weloverwogen ontken-
ning van de vrijheid van gedachten en kan niet toegestaan worden.”177

2) Onderzoeksthematiek

43. Gelijkaardig feitelijk beleid doet zich voor bij een ander fragment van
de academische vrijheid: het recht om vrijelijk het onderwerp voor onder-
zoek te kiezen. Vermits de AAP-er een zwakkere positie inneemt, treft een
mogelijke relativering van de vrijheid vooral deze categorie. Voormelde
Declaratie stipuleert terzake terecht: “Een wetenschapper die werkt voor
een academisch instituut, autoriteit of instelling behoort volkomen vrij te
zijn ten aanzien van de keuze van het onderzoeksonderwerp en mag enkel
beperkt worden door de materiële ondersteuning en intellectuele vaardig-
heden die geboden worden door het opleidingsinstituut, de instelling of de
autoriteit. Als de wetenschapper een onderzoek uitvoert als lid van een
samenwerkende groep behoren de onderzoeksdirecteuren en teamleiders
zich te beperken tot een adviserende en consulterende rol met betrekking
tot de keuze van een relevant onderzoeksthema door een wetenschapper in
de groep.”178

De onderzoekscultuur in vele landen lijkt kennelijk nog uiteenlopend179,
maar elke universiteitsbestuur zal erover waken dat afdoende objectieve
beschermings- of verhaalprocedures kunnen ingesteld worden door weten-
schappers ingeval van oneigenlijke beslissingen omtrent de onderzoeks-
thematiek, – bij uitstek bij het begin van een academische carrière. Indien

177 Ibid., p. 4.
178 Ibid., p. 4.
179 Zie bv. ‘art. 4, lid 1’ van voormelde Declaratie: “Veel wetenschappers die werken voor een hogere

onderzoeksgraad of in andere onderzoeksprogramma’s op academische instituten zoals universitei-
ten of hogescholen worden verhinderd om te werken aan een onderzoeksonderwerp naar eigen
keuze door begeleidende academici en/of administratieve ambtenaren, niet vanwege het ontbreken
van ondersteunende faciliteiten maar omdat de academische hiërarchie en/of andere ambtenaren
doodeenvoudig de onderzoeksrichting niet goedkeuren als het voorgestelde onderzoek de potentie
heeft om voor onrust te zorgen ten aanzien van heersende dogma’s en favoriete theorie¨en, of als
het voorgestelde onderzoek de subsidies van andere projecten in gevaar kan brengen. Het gezag
van de orthodoxe meerderheid meent zeer vaak een onderzoeksproject te moeten torpederen zodat
gezag en budgetten onaangetast blijven. Deze alledaagse praktijken zijn weloverwogen belemme-
ringen om vrije wetenschappelijke gedachten tegen te houden, ze zijn extreem onwetenschappelijk
en crimineel. Ze mogen niet getolereerd worden.” Ibid.
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om – doorgaans – beperkte budgettaire middelen keuzes zich opdringen
voor een bepaald onderzoeksdomein, behoort zulks afdoende bekend te
worden gemaakt bij vacature en na het uitputten van het overleg onder
peers.

3) Publicatie en presentatie

44. Over de publicatiecultuur aan de Vlaamse universiteiten valt heel wat
op te merken, – met inbegrip van het ‘gewicht’ van publicaties in de ‘ran-
king’, de verrekening ervan in het personeelsbeleid en bij vergelijking van
kandidaten voor aanstelling, benoeming of bevordering, hun impact met
het oog op de kwaliteitscontrole, de kwantificering met het oog op instel-
lingsfinanciering,…

Onder het bekend maken van de onderzoeksresultaten of bevindingen,
behoort eveneens het recht inzichten te presenteren op wetenschappelijke
bijeenkomsten180, beschikbaar stellen181 en ondertekening van bijdragen182.
De vraag kan worden opgeworpen of op instellingsniveau of per discipline
terzake afdoende ethische en/of deontologische inzichten en/of voorschrif-
ten gevonden worden, en of desgevallend interne procedures voorhanden
zijn (academische ombudsman?).

180 “Geen wetenschapper behoort belet te worden om artikelen te presenteren op conferenties, collo-
quia te geven op seminaries, te publiceren in welke media dan ook, toegang te krijgen tot academi-
sche bibliotheken of wetenschappelijke publicaties, wetenschappelijke bijeenkomsten bij te wonen
of lezingen te geven, vanwege het niet geaffilieerd zijn met een academisch instituut, wetenschappe-
lijk instituut, overheids- of bedrijfslaboratorium, of welke andere organisatie dan ook”. Ibid.

181 “De meeste gespecialiseerde boeken over wetenschappelijke aangelegenheden en veel wetenschap-
pelijke tijdschriften leveren weinig tot geen winst op zodat commerciële uitgevers niet bereid zijn ze
te publiceren zonder een geldbijdrage van academische instituten, overheidsinstellingen, filantropi-
sche stichtingen en dergelijke. Onder zulke omstandigheden zouden commerciële uitgevers vrije
toegang tot elektronische versies van de publicaties toe moeten staan en ernaar moeten streven de
kosten van het gedrukte materiaal tot een minimum te beperken. Alle wetenschappers behoren
ernaar te streven dat hun onderzoeksartikelen gratis beschikbaar zijn voor de internationale weten-
schapsgemeenschap of, als dat niet mogelijk is, beschikbaar zijn voor zo weinig mogelijk kosten.
Alle wetenschappers zouden actief maatregelen moeten nemen om hun technische boeken verkrijg-
baar te maken voor zo weinig mogelijk kosten, zodat de wetenschappelijke informatie beschikbaar
kan zijn voor een bredere internationale wetenschapsgemeenschap”. Ibid.

182 “Geen wetenschapper behoort een ander persoon uit te nodigen om toegevoegd te worden en geen
wetenschapper behoort het toe te staan dat zijn of haar naam toegevoegd wordt als co-auteur van
een wetenschappelijk artikel als hij of zij niet significant heeft bijgedragen aan het onderzoek waar-
over gerapporteerd wordt in het artikel. Geen wetenschapper behoort het toe te staan dat hij of zij
door een vertegenwoordiger van een academisch instituut, corporatie, overheidsinstelling of enig
ander persoon als co-auteur toegevoegd wordt aan een artikel dat een onderzoek betreft waar hij of
zij niet significant aan heeft bijgedragen, en geen wetenschapper behoort het toe te staan dat zijn of
haar naam gebruikt wordt als co-auteur met als tegenprestatie welk geschenk of andere vergoeding
ter omkoping dan ook. Geen persoon behoort een wetenschapper op wat voor manier dan ook
ertoe te bewegen of proberen ertoe te bewegen om het toe te staan dat de naam van de wetenschap-
per toegevoegd wordt als co-auteur van een wetenschappelijk artikel dat een inhoud heeft waar hij
of zij niet significant aan heeft bijgedragen.” Ibid.
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d) Personeelsproblematiek

1) Algemeen

45. De Vlaamse wetgever beoogde het personeelsbeleid “volledig vrij aan
elk universiteitsbestuur over te laten”183. Desalniettemin konden steeds
strijdpunten worden aangehaald die het ‘afstandelijk bestuur’ van over-
heidswege in vraag stellen184.

Zoals quasi nooit de relevantie van ‘academische vrijheid’ opduikt in de lijst
van internationale parameters naar de draagwijdte van autonomie van de
overheid t.a.v. overheid en overheidsreglementering185, zo ontwaar je nauwe-
lijks (aspecten van) academische vrijheid in de (internationaal) vergelijkende
criteriologie voor de kwalificatie van het statuut van academisch personeel.

Onderzoek, ondernomen door de Raad van Europa, EU, OESO zoemen in
op de vele andere externe en formele karakteristieken van de rechtspositie
van het wetenschappelijk personeel: recrutering, kwalificatie, onderwijsbe-
lasting, administratief en sociaal statuut, tenure, al dan niet deeltijds/tijde-
lijke tewerkstelling, remuneratie, evaluatie en kwaliteitscontrole, carrière-
pad en promotievoorwaarden, sabbatical leave, nevenactiviteiten en
cumul,… Desalniettemin lijken evoluties op al deze punten onrechtstreekse
invloed te kunnen uitoefenen op de uitoefening van de academische vrijheid.

2) Sociaal statuut

46. Reeds op dit punt zou een afzonderlijk onderzoek kunnen worden
ondernomen.

Zowel het Handvest van de Onderzoeker als de afgesloten Vlaamse CAO’s
wijzen op de nadelen van opeenvolgende tijdelijke contracten.

Het hanteren van tijdelijke contracten heeft een bijeffect, zoals treffend
door voormelde Declaratie aangehaald “Veel wetenschappers zijn nu in
dienst met een korte termijn contract. Met de beëindiging van het dienst-
verband komt er ook een einde aan de academische affiliatie. Redacties
voeren vaak het beleid dat personen zonder een academische of commer-

183 Parl.St. Vl.R., Z. 1990-91, nr. 502-7.
184 J. DE GROOF, “Academisch personeelsbeleid: vrijheid in gebondenheid. Juridische en beleidsmatige

overwegingen over de relatie universiteit-overheid” in J. DE GROOF (ed.), Personeelsbeleid aan de
Vlaamse Universiteiten, Cahiers voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, Kluwer, 1995.

185 Zie J. DE GROOF, P. VAN HECKE en J. LEFEVERE, “Een Vergelijking van de Arbeidsverhoudingen, de
Arbeidsorganisatie, de Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsomstandigheden van het Administratief en
Technisch Personeel in respectievelijk een Gemeenschapsuniversiteit, een Vrije Universiteit en een
Universiteit met de Status van Autonome Openbare Instelling – Een Casus” in TORB 2001-02,
nr. 5-6.
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ciële affiliatie niet gepubliceerd worden. Zonder affiliatie kan een weten-
schapper van veel middelen niet gebruik maken en de mogelijkheden om
lezingen te geven en artikelen te presenteren op conferenties worden er
door beperkt. Dit is een verdorven praktijk die gestopt moet worden.
Wetenschap herkent geen affiliatie.”186

De overheid zal zich dienen te bezinnen hoe de behoorlijke rechtspositie
van de jonge onderzoekers verder kan worden verankerd, teneinde zijn
academische rechten veilig te stellen.

3) Personeelsevaluatie

47. Ook de recent ingevoerde en bij decreet opgelegde individuele beoorde-
ling van personeelsleden werd oorspronkelijk met bijzonder veel reserve
onthaald en als vijandig beschouwd t.a.v. academische vrijheid. Personeelse-
valuaties maken nochtans onderdeel uit van kwaliteitsbewaking en worden
als dusdanig ook door de universitaire instellingen onder het stelsel van de
interne kwaliteitsbewaking gecatalogeerd187. De doctrine is het er nu over
eens dat evaluaties passen in ieder systeem van kwaliteitsbewaking188.

Ook de decretale inbedding van de evaluaties van het personeel in het Uni-
versiteitendecreet gebeurde gradueel. Artikel 118 Universiteitendecreet dat
van toepassing is op het administratief en technisch personeel was reeds
aanwezig in het oorspronkelijke universiteitendecreet en luidde als volgt:
“Het universiteitsbestuur legt een evaluatieprocedure met inbegrip van een
beroepsmogelijkheid vast. Zolang die evaluatieprocedure niet is bepaald, is
de desbetreffende regeling van het personeel van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap van toepassing.” Bij decreet van 21 december
1994, met een retroactieve inwerkingtreding op 1 januari 1994 werd de
laatste zin geschrapt.

De tekst zoals die nu terug te vinden is in het Universiteitendecreet is er
gekomen door Onderwijsdecreet X van 20 juli 1999 met een inwerkingtre-
ding op 1 oktober 1999. Naar aanleiding van deze laatste decreetswijziging
pasten de universiteiten hun reglementen aan.

186 Ibid., p. 6.
187 S. AELTERMAN en J. DE GROOF, “De evaluatieprocedure van het ZAP en ATP, in uitvoering van res-

pectievelijk het art. 106bis en 118 van het Universiteitendecreet: de evaluatie geëvalueerd”, TORB
2003, 3. Zie ook de rapporten van S. AELTERMAN en J. DE GROOF, De evaluatie van de personeels-
evaluaties bij de universiteiten, 2005.

188 G. BRUNEEL, L. CREMERS, J. DEPOORTERE, L. JASPERS, P. VAN DER STRAETEN, W. VERTOMMEN,
H. VYVERMAN, “Evaluatie van professionals als element van kwaliteitszorg in de non-profit sec-
tor”, TORB 1997-98, 195-200; R. NIJS, “Meta-evaluatie in het hoger onderwijs”, TORB 1997-
98, 232-238; H. VANTHUYNE en K. STAESSENS, “De groei van een kwaliteitscultuur binnen het hoger
onderwijs”, TORB 1997-98, 252-263.
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Onderwijsdecreet X introduceerde ook de regelgeving voor de evaluatie
van het academisch personeel, als orgelpunt van het universitair evaluatie-
gebeuren189.

Evaluaties van academisch personeel kader(d)en in een nieuwe stijl van
onderwijsbeleid190.

Hoewel niet steeds door alle geëvalueerden aldus gepercipieerd191, moet
een evaluatie gezien worden als een constructief en positief beleidsinstru-
ment dat het mogelijk maakt een autonoom personeelsbeleid te voeren
gericht op het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs, aldus het verdict
van het Grondwettelijk Hof192.

Het heeft niet alleen een sanctionerende waarde maar ook een preventieve
waarde. Voordelen die door de afgevaardigden van het beleid en het perso-
neel aangehaald worden zijn vooral dat een evaluatie de mogelijkheid biedt
om over het eigen functioneren te reflecteren en om hierover een gesprek te
hebben met een leidinggevende193.

De decreetgever is echter voor het academisch personeel van de universitei-
ten uiterst voorzichtig te werk gegaan en laat veel ruimte voor een auto-
nome invulling door de universiteiten. Hoezeer in evaluaties vrijheid van
invulling en interpretatie door de universiteiten decretaal werd verankerd
door slechts een minimale hoeveelheid aan imperatieve normen vast te leg-
gen valt des te meer op wanneer de wetgeving van het universitair onder-
wijs enerzijds en het secundair onderwijs en de hogescholen anderzijds
tegen het licht wordt gehouden.

Een voorbeeld daarvan is de ontslagregeling. Artikel 88, 5° decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden
van het gemeenschapsonderwijs en artikel 47decies § 2 decreet 27 maart

189 Onderwijsdecreet X, inwerkingtreding 1 oktober 1999. Voorheen waren de specifieke decretale
voorschriften inzake evaluatie en promotie van het academisch personeel slechts summier. Binnen
dit algemene raam opereerde de universiteit vrij om haar systeem van evaluatie, ook in verband met
promoties, uit te werken. Hiermee heeft de decreetgever uitdrukkelijk beoogd de universiteit te res-
ponsabiliseren. Dit valt te lezen in F. VAN NIEUWENHOVE, “Evaluatie en promotie van het acade-
misch personeel aan de K.U.Leuven”, 77 in J. DE GROOF (ed.), Personeelsbeleid aan de Vlaamse
Universiteiten, Cahiers voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, Kluwer, 1995.

190 F. VAN LOON en H. DERYCKE, “Naar een personeelsbeleid aan de Vlaamse universiteiten?”, TORB
1992-93, 230-239.

191 De personeelsleden en vakbondsleden laten kritischer geluiden over de evaluaties horen dan de
beleidsverantwoordelijken ook al is de teneur over de evaluaties globaal genomen gematigd. Een
veel gehoorde reactie is dat de evaluatie voor vele personeelsleden een verplicht nummertje is dat
enkel gebeurt omdat het decretaal opgelegd is. De evaluatie is voor deze personeelsleden iets puur
formalistisch zonder echte meerwaarde. Dit valt te lezen in Vlaamse Onderhandelingscomité voor
het hoger onderwijs, Evaluatieverslag. Evaluatie van het personeel in de universiteiten en hogescho-
len, oktober 2008, p. 6.

192 Arbitragehof 29 maart 2000, nr. 34/2000, B. 3.2.
193 Vlaamse Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs, Evaluatieverslag. Evaluatie van het

personeel in de universiteiten en hogescholen, oktober 2008, p. 6.
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1991 gesubsidieerd onderwijs lijken uit te gaan van een zeker automatisme
van definitieve ambtsneerlegging of ontslag na de tweede negatieve evalua-
tie. Beide decreten bepalen wel dat de evaluatie ‘onvoldoende’ hetzij defini-
tief moet zijn (gesubsidieerd onderwijs), hetzij slechts gevolgen heeft vanaf
de datum van de eindbeslissing van de Raad van Beroep (gemeenschapson-
derwijs)194. In het Hogescholendecreet is er eveneens sprake van een auto-
matisme na een tweede opeenvolgende negatieve beoordeling (of na een
vijfde in het geheel van de loopbaan), dat afwezig is in het Universiteitende-
creet195.

48. De grote voorzichtigheid van de wetgever in de regelgeving is misschien
tevens de reden dat het academisch personeel de evaluatie niet altijd als
volwaardig beschouwt. In die grote invullingsvrijheid van de universiteiten
schuilt tevens een gevaar van al te grote subjectiviteit in de beoordeling. De
vraag rijst of het decreet niet meer ijkpunten als houvast moet bieden.
Evenwel mag men niet vervallen in een evaluatie die afglijdt naar een con-
trole in de zin van een formalistisch en volledig objectiveerbaar gebeuren.
Zulks kan een volwaardige kwaliteitstoets van de beroepspraktijk zelfs in
de weg staan196.

Een volwaardige uitoefening van het evaluatierecht in het kader van een
statutaire arbeidsverhouding houdt zelfs in dat de evaluatie tot op zekere
hoogte ‘subjectief’ mag zijn: “de beoordeling van bekwaamheden blijft
noodzakelijkerwijze een zekere subjectiviteit bevatten”197. Dit geldt niet
alleen voor de arbeidsverhoudingen in het universitair onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap maar ook voor de personeelsleden van de vrije uni-
versitaire instellingen gezien de primauteit van het Universiteitendecreet.

De statutaire regeling verankert in beginsel hoe dan ook de gelijkheid
onder personeelsleden en onder instellingen. Ook een eigen statuut, speci-

194 Respectievelijk: Art. 47undecies Decreet Rechtspositie Gesubsidieerd Onderwijs en Art. 88, 5°
Decreet Rechtspositie Gemeenschapsonderwijs.

195 Vergelijk Art. 93 § 2, 2° Hogescholendecreet: “Voor de benoemde personeelsleden geven eveneens
aanleiding tot definitieve ambtsneerlegging: ….2° indien hij gedurende twee opeenvolgende acade-
miejaren of vijf keer in zijn loopbaan binnen de hogeschool de evaluatie “onvoldoende” heeft
gekregen voor het ambt waarop de evaluatie betrekking heeft”; en Art. 106bis Universiteitsdecreet,
vijfde lid: “Indien het eindoordeel van twee opeenvolgende evaluaties ‘onvoldoende’ is of driemaal
‘onvoldoende’ is in de loop van de beroepscarrière, kan het universiteitsbestuur het betrokken per-
soneelslid ontslaan” in D. CUYPERS, I. OPDEBEEK, S. PAUWELS en R. VERSTEGEN, Evaluatie en tucht
in onderwijs(personeels)aangelegenheden, Brugge, die Keure, 2010, p. 156.

196 S. PAUWELS en E. STRUYF, “Personeelsevaluatie in Onderwijs. Een onderzoek naar de wenselijkheid
van juridische bescherming van de professionele autonomie van de leraar in het kader van de eva-
luatieprocedure”, TORB 2009-10, nr. 6, p. 500-524; D. CUYPERS, I. OPDEBEEK, S. PAUWELS en
R. VERSTEGEN, Evaluatie en tucht in onderwijs(personeels)aangelegenheden, Brugge: die Keure,
2010, p. 156.

197 RvS 13 oktober 2006, nr. 163.597, APM 2006, 190.
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fiek voor de betrokken instelling, dient te stoelen op dezelfde (grond)regels
zoals opgenomen in het decreet. Er geldt een gelijk basisstatuut t.a.v. elke
universitaire instelling. Het terugdringen van de privaatrechtelijke band
tussen personeel en inrichtende macht, het schrappen van de beschotten
tussen werkingsmiddelen en het eigen patrimonium, de automatische
erkenning en bekrachtiging bij het uitreiken van diploma’s, het beperkt
gebruik van de contractuele band met personeelsleden buiten de formatie
zijn hier enkele voorbeelden van198.

4) Motiveringsplicht als waarborg voor academische vrijheid

49. Aan de mogelijkheden tot autonoom personeelsbeleid kan pas voldaan
worden, mits inwilliging van de motiveringsplicht199.

Dit beginsel werd niet afdoende geëxpliciteerd in het Universiteitendecreet
hoewel wordt voorzien dat elke procedure de academische rechten van het
personeelslid maximaal moet waarborgen. De motiveringsplicht maakt
ontegensprekelijk deel uit van deze waarborg.

Inzake de motiveringsplicht geldt niet enkel de leer der algemene beginselen
inzake behoorlijk bestuur, maar tevens de wet van 29 juli 1991 betreffende
“de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”.

Gunstige bijkomstigheid is dat via de toetsing van de motivering men een
verregaande inhoudelijke controle kan uitoefenen op de evaluatie200.

De plicht tot een objectieve onderlinge vergelijking van kandidaten voor
academische opdrachten werd slechts afgedwongen sinds einde tachtiger
jaren, goeddeels door verhaalprocedures van de regeringscommissarissen.
Volgende paragraaf preciseert enkele recente normen.

5) Personeelsbeleid: vergelijkenderwijze aanstellen, benoemen, 
bevorderen

50. De evaluatie zoals voorzien in artikel 106bis van het Universiteitende-
creet staat los van een aanstelling, benoeming of bevordering. Toch zijn in
de praktijk evaluatie enerzijds en beoordeling van kandidaten bij aanstel-

198 J. DE GROOF, “Academisch personeelsbeleid: vrijheid in gebondenheid. Juridische en beleidsmatige
overwegingen over de relatie universiteit-overheid, 13” in J. DE GROOF (ed.), Personeelsbeleid aan
de Vlaamse Universiteiten, Cahiers voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, Kluwer, 1995.

199 Ibid.
200 Vgl. bv. RvS nr. 31.390, 23 november 1988, APM 149; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele

motivering van bestuurshandelingen, die Keure, Brugge, 1999, 378; S. PAUWELS en E. STRUYF, “Per-
soneelsevaluatie in Onderwijs. Een onderzoek naar de wenselijkheid van juridische bescherming
van de professionele autonomie van de leraar in het kader van de evaluatieprocedure”, TORB
2009-10, nr. 6, p. 500-524.

Advocare2010-1.book  Page 76  Friday, January 28, 2011  11:31 AM



l a r c i e r 77

OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

ling/benoeming/ bevordering anderzijds verbonden. Het valt niet uit te slui-
ten dat de resultaten van een evaluatie immers hun belang zullen hebben bij
de latere loopbaanevolutie.

Ook zijn de gehanteerde beoordelingscriteria voor een groot deel dezelfde.

Het grote verschil zit in het opzet: bij aanstelling/benoeming/bevordering
wordt ook het potentieel van een kandidaat beoordeeld t.a.v. de toekom-
stige uitoefening van een (andere, hogere) graad, terwijl de evaluatie een
louter retrospectief karakter heeft t.a.v. de toegekende graad201.

Tevens geldt – met uitzondering van een eerste aanstelling – dat telkens bij
aanstelling/benoeming/bevordering een vergelijking met andere kandidaten
gebeurt, wat niet het geval is bij een evaluatie. Bij het tijdelijk academische
personeel (assistenten, tijdelijk ZAP) is de band tussen evaluatie en heraan-
stelling (verlenging, beëindiging) erg nauw. De evaluatie zal het decisieve
element zijn in de beslissing tot verlenging of beëindiging van de functie

Dat er inderdaad een erg nauwe band bestaat tussen de beoordeling van
prestaties in het licht van een benoeming en de evaluatie blijkt uit de wetge-
ving op de tenure tracks en meer bepaald artikel 91bis Universiteitende-
creet.

Afwijkend van de bepalingen van artikel 91 lid 3 Universiteitendecreet
voor een eerste benoeming, bepaalt artikel 91bis Universiteitendecreet o.m.
dat indien het universiteitsbestuur aan het einde van de aanstellingstermijn
van vijf jaar de prestaties van een docent gunstig beoordeelt, het betrokken
personeelslid zonder nieuwe vacature wordt benoemd in de graad van
hoofddocent. De beoordeling wordt grondig gemotiveerd op basis van de
academische verdiensten van de docent in het tenure track stelsel.

Het universiteitsbestuur legt tevens voorafgaandelijk de criteria vast voor
de beoordeling van de docenten in het tenure track stelsel en maakt deze in
de universiteit bekend.

Vergelijkend blijkt inderdaad dat artikel 87 Universiteitendecreet een norm
is met een sterk toekomst gerichte inslag gezien ze de universiteit verplicht
criteria voor benoeming van hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar
en buitengewoon hoogleraar op te stellen.

Artikel 91bis Universiteitendecreet, van toepassing op tenure tracks, heeft het
over criteria voor de beoordeling van de docent en over een grondige motive-
ring op basis van de academische verdiensten van de docent in het tenure
trackstelsel, duidelijk een norm met sterk retroactief geïnspireerde taal.

201 LUC, Nota aan de Raad van Bestuur, vergadering 10 april 2001, 10/05.
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51. Het moge geconcludeerd worden dat bij artikel 106bis i.v.m. de evalua-
tie van het academisch personeel de wetgever omzichtig te werk ging. Zo
stelde de memorie van toelichting anticipatief voorop dat de evaluatie van
de prestaties van het zelfstandig academisch personeel geen bedreiging
vormt van de academische vrijheid en professionele autonomie. Het ging er
enkel om te beoordelen of de onderwijs- en onderzoeksprestaties beant-
woorden aan de academische en wetenschappelijke standaarden ter zake.

Bij een vergelijking met de evaluatie in de zin van artikel 118 Universitei-
tendecreet dat van toepassing is op het administratief en technisch perso-
neel, valt meteen op dat voor deze laatste categorieën het decreet expliciet
een functiebeschrijving en functieprofiel voorziet, terwijl dit voor het aca-
demisch personeel slechts in de memorie van toelichting terug te vinden is.

Hiermee benadrukt de decreetgever zijn respect voor de academische vrij-
heid en de professionele autonomie, – beginselen die voorbehouden zijn
aan het academisch personeel.

Dit houdt ook in dat universitaire instellingen zelf levensbeschouwelijke,
waardegebonden en pedagogisch-didactische onderwijskeuzes kunnen ma-
ken voor het onderwijs dat zij aanbieden202.

Er zijn slechts enkele stringente bepalingen i.v.m. de evaluatie en de wijze
van functioneren van de leden van het academisch personeel203, voor het

202 We kunnen hier nogmaals refereren aan de missie van de UA: “het doel van de UA is, in een plura-
listisch perspectief en met de academische vrijheid en de bestuurlijke autonomie als grondslag, aca-
demisch onderwijs te verstrekken en wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening te verrichten”
(art. 3bis decreet 22 december 1995 houdende wijziging van diverse decreten m.b.t. de universiteit
Antwerpen, zoals gewijzigd).

203 De stringente bepalingen die elke universiteit in acht moet nemen bij het evalueren van zijn acade-
misch personeel zijn de hiernavolgende:
– ten minste een evaluatie om de vijf jaar;
– de evaluatieprocedure moet voorzien in een beroepsmogelijkheid met onafhankelijke beroeps-
instanties;
– de procedure moet de rechten van het personeelslid maximaal waarborgen;
– een evaluatie moet plaatsvinden drie jaar na de eerste aanstelling en na elke benoeming of bevor-
dering;
– indien de geleverde prestaties en de bereikte resultaten als ondermaats worden geëvalueerd, kan
het universiteitsbestuur besluiten dat de anciënniteitsopbouw met het oog op de volgende sala-
ristrap gedurende één jaar wordt gehalveerd;
– indien het eindoordeel van een evaluatie onvoldoende is, kan het universiteitsbestuur de anciënni-
teitsopbouw met het oog op de salaristrap gedurende één jaar stopzetten;
– indien het eindoordeel van twee opeenvolgende evaluaties onvoldoende is of driemaal onvoldoende
is in de loop van de beroepscarrière, kan het universiteitsbestuur het betrokken personeelslid ont-
slaan. In deze gevallen wordt een opzeggingstermijn toegekend waarvan de duur gelijk is aan de
periode die nodig is om de voordelen van de sociale zekerheid en werkloosheidsuitkeringen te kunnen
genieten. Tijdens deze opzeggingsperiode wordt het personeelslid geacht als tijdelijk te zijn aangesteld
en kan het universiteitsbestuur het betrokken personeelslid met een andere opdracht belasten. Het
betrokken personeelslid geniet dan het brutosalaris verbonden aan het ambt waarin het was
benoemd. Het personeelslid kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van die opzeggingstermijn;
– de eerste evaluatie moest voor elk personeelslid afgerond zijn uiterlijk op 31 december 2002.
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overige moet het universiteitsbestuur zelf de regelen vastleggen204.

Nu waarborgt de universitaire normering echter slechts sporadisch de aca-
demische vrijheid, evenmin als de overheid dit als resultaatsverbintenis in
het verleden of het heden van de instellingen zou afdwingen. Maar ander-
zijds heeft universitaire autonomie – op het vlak van het academisch onder-
wijs en wetenschappelijk onderzoek – weinig zin, wanneer deze opdrachten
niet in een sfeer van academische vrijheid kunnen worden uitgevoerd. Der-
halve zijn het de respectieve dragers van de academische vrijheid aan de ene
kant en de behoeders van de universitaire autonomie aan de andere kant,
die een evenwicht tussen beide aspecten in het universitair onderwijs moe-
ten zoeken.

e) Kwaliteitszorg. Algemeen: het algemeen Universiteitendecreet en 
de normering inzake evaluatie en kwaliteitszorg

52. Het meest gevoelige strijdpunt voor de naleving van de academische
vrijheid lijkt wel het slechts sinds twintig jaar bij wet geconcipieerd stelsel
van evaluatie en kwaliteitszorg.

Met het Universiteitendecreet is de verantwoordelijkheid van de universi-
teit voor haar onderwijs en onderzoek zowel intern als extern decretaal
vastgelegd. Het begrip kwaliteitsbewaking werd geïntroduceerd en sinds-
dien is het een van de hoofdrolspelers in het beleid van de universitaire
instellingen. De begrippen ‘kwaliteitszorg’ en ‘kwaliteitsbewaking’ neemt
men niet altijd meer in de mond: het uit Nederland afkomstige begrip kwa-
liteitsborging heeft reeds zijn plaats veroverd in het Vlaamse universiteits-
jargon.

Hoe het procedé ook moge heten, kwaliteit is een essentieel ijkpunt van de
overheid in haar financieringsbeleid. Zowel de continuïteit van de opleidin-
gen hangt ervan af alsook de werkzaamheden van de universiteiten op het

204 De Memorie van Toelichting verschafte nadere uitleg bij dit artikel en bepaalt samengevat het vol-
gende:
– de evaluatie dient gerelateerd te worden aan een functiebeschrijving en functieprofiel;
– een essentieel onderdeel daarvan zijn de regelmatige en gestructureerde gesprekken tussen perso-
neelslid en academische evaluator over de concrete invulling van de te verrichten functie en zijn
functioneren (prestatiebeoordeling en functioneringsbeoordeling); evaluatie aan de hand van een
cyclus van functiegesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. Deze gesprekken
zijn geen eenzijdige beoordeling door de leidinggevende maar een dialoog waarbij ook met de visie
van het personeelslid rekening gehouden wordt. Op basis van de evaluatiegesprekken moet de eva-
luator de academische personeelsleden een beoordeling geven;
– het ZAP wordt beoordeeld door peers;
– aan de uitkomst van de beoordeling worden o.a. verbonden: de mogelijkheid tot een financiële
beloning onder de vorm van een premie.
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gebied van het wetenschappelijk onderzoek205.

In Vlaanderen is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
de onafhankelijke instantie die formele besluiten tot accreditatie neemt.
Deze besluiten worden genomen op basis van rapporten waarin de desbe-
treffende opleiding wordt beoordeeld door een commissie van experten.
Deze experten gebruiken het accreditatiekader van de NVAO om een oor-
deel te vormen over de opleiding. Dat accreditatiekader bevat de “vooraf
vastgestelde kwaliteitseisen” uit de ECA-definitie.

De accreditatie maakt deel uit van de kwaliteitszorgsysteem van het hoger

205 Art. 122 Universiteitendecreet luidde: “De universiteit zorgt voor de interne en externe kwaliteits-
bewaking: – zij moet permanent en op eigen initiatief toezien op de kwaliteit van haar onderwijs-
en onderzoeksactiviteiten; – zij voorziet, zoveel mogelijk met andere binnenlandse en buitenlandse
universiteiten, in een regelmatige beoordeling, ten minste om de acht jaar, van de kwaliteit van de
onderwijs -en onderzoeksactiviteiten van de universiteit; van de uitkomsten van deze beoordeling
wordt een openbaar verslag gemaakt; – zij geeft gevolg aan de uitkomsten van de kwaliteitsbeoor-
deling in het beleid van de universiteit. (...)”.
Hoofdstuk VI — De kwaliteitsbewaking werd opgeheven door art. 122 § 2 van het decreet van
4 april 2003;
* Voor de oorspronkelijke teksten met de eventueel daaropvolgende wijzigingen: zie de voetnoot
per artikel in onze Y. JANSSENS en J. DE GROOF, De universitaire Regelgeving – Coördinatie en
Annotatie, Wolf Legal Publishers, 2005, p. 1170.
Artikel 122 werd gewijzigd door het decreet van 21 december 1994, het decreet van 18 mei 1999
en het decreet van 20 oktober 2000 en opgeheven door het decreet van 4 april 2003.
* De oorspronkelijke tekst luidde als volgt: “Art 122 Het universiteitsbestuur voorziet, zoveel
mogelijk in samenwerking met andere universiteiten, in een regelmatige beoordeling, die ten minste
om de vijf jaar plaatsvindt, van de kwaliteit van de werkzaamheden van de universiteit, de onder-
delen van de universiteit en haar personeelsleden De procedure en de modaliteiten van de beoorde-
ling worden door de Vlaame regering vastgesteld op voorstel van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad”.
* Het decreet van 21 december 1994, art. 125 verving art. 122 door de volgende bepalingen: “De
universiteit zorgt voor de interne en de externe kwaliteitsbewaking: – zij moet permanent en op
eigen initiatief toezien op de kwaliteit van haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten; – zij voorziet,
zoveel mogelijk met andere binnenlandse en buitenlandse universiteiten, in een regelmatige beoor-
deling, ten minste om de acht jaar, van de kwaliteit van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van
de universiteit; van de uitkomsten van deze beoordeling wordt een openbaar verslag gemaakt; – zij
geeft gevolg aan de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling in het beleid van de universiteit – Bij
wijze van overgangsmaatregel kan de eerste ronde van de interne en externe kwaliteitsbewaking
lopen over een periode van ten hoogste tien jaar.”;
* Het decreet van 18 mei 1999, art. IV.5 verving art. 122 eerste lid als volgt “De universiteit zorgt
voor de interne en de externe kwaliteitsbewaking: – zij moet permanent en op eigen initiatief toe-
zien op de kwaliteit van haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten; – zij betrekt de studenten, de
alumni en de externe deskundigen uit het beroepsveld bij de processen van interne en externe kwa-
liteitsbewaking; – zij voorziet, zoveel mogelijk met andere binnenlandse en buitenlandse universi-
teiten, in een regelmatige beoordeling, ten minste om de acht jaar, van de kwaliteit van de
onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de universiteit. Van de uitkomsten van deze beoordeling
wordt een openbaar verslag gemaakt; – zij geeft gevolg aan de uitkomsten van de kwaliteitsbeoor-
deling in het beleid van de universiteit.”
* Het decreet van 20 oktober 2000, art. 46, 1° verving in art.122 eerste lid de woorden onderwijs-
en onderzoeksactiviteiten’ door het woord ‘onderzoeksactiviteiten’;
* Het decreet van 20 oktober 2000, art. 46, 2° hief in art. 122 eerste lid het tweede gedach-
testreepje op;
Het decreet van 4 april 2003, art. 122 § 2 hief art. 122 op.
– In 2009 ziet de kwaliteitsborging er uit als volgt: Volgens de European Consortium for Accredita-
tion in higher education (ECA) is accreditatie een formeel besluit van een onafhankelijke instantie
dat een opleiding of een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen.

Advocare2010-1.book  Page 80  Friday, January 28, 2011  11:31 AM



l a r c i e r 81

OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

onderwijs in Vlaanderen. Accreditatie bouwt in feite op het kwaliteitszorg-
systeem van de instellingen.

53. Kwaliteitszorg wordt gedefinieerd als een proces waarmee het vertrou-
wen van de stakeholders (de belanghebbenden) wordt bevestigd dat het
onderwijs (input, proces en resultaten) de verwachtingen inlost of aan de
minimumvereisten voldoet.

In het hoger onderwijs in Vlaanderen heeft kwaliteitszorg de volgende
doelstellingen: de constante verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
verantwoording afleggen aan de overheid voor het gebruik van publieke
middelen; informatie verstrekken aan studenten en ouders over de kwali-
teit van het onderwijs

Accreditatie vormt dan eigenlijk het sluitstuk van de kwaliteitszorg. In Vlaan-
deren mogen enkel geaccrediteerde opleidingen aangeboden door erkende
instellingen erkende bachelor- en masterdiploma’s uitreiken. Het kwaliteits-
zorgstelsel bestaat in feite uit een intern gedeelte, een extern gedeelte en een
gedeelte waarin de formele beslissing over de kwaliteit wordt genomen.

Het interne gedeelte speelt zich af op het niveau van de opleiding. Het gaat
om de zelfevaluatie die de opleiding zelf uitvoert. Deze zelfevaluatie resul-
teert in een zelfevaluatierapport.

Het externe gedeelte speelt zich af op het niveau van de overkoepelingen
van de universiteiten en de hogescholen, respectievelijk VLIR en de
VLHORA. Dit zijn de overkoepelingen van respectievelijk de universiteiten
en de hogescholen.

In het externe gedeelte vindt er een visitatie plaats. Dit wordt uitgevoerd
door deskundigen van buiten de opleiding en de instelling. Deze deskundi-
gen vormen de visitatiecommissie waarin de volgende specifieke deskun-
digheid aanwezig moet zijn: domeinspecifieke deskundigheid in de disci-
pline en het afnemend veld; onderwijsdeskundigheid; evaluatiedeskundig-
heid; deskundigheid in de internationale ontwikkelingen van de discipline.

Er is ook steeds een student lid van de visitatiecommissie. Deze studenten
worden voorgesteld door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

Het zelfevaluatierapport uit het interne gedeelte vormt de inhoudelijke
basis waarop de visitatiecommissie verder werkt. Hierin dient de academi-
sche ruimte door het universiteitsorgaan zelf ingevuld. Daarbij hanteert de
commissie het accreditatiekader van de NVAO. In dit kader zijn verschil-
lende onderwerpen met onderliggende facetten opgenomen die het moge-
lijk maken de kwaliteit van de opleiding zichtbaar te maken.
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Tijdens haar beoordeling licht de commissie de opleiding door, bespreekt
de zelfevaluatie, bezoekt de instelling, spreekt met de betrokkenen uit de
opleiding (omkadering, docenten/professoren, studenten, alumni,…) en
evalueert werkstukken van studenten. De commissie schrijft haar bevindin-
gen en oordelen neer in een evaluatierapport.

De instelling dient aan de NVAO de accreditatie van een opleiding aan te
vragen. Dit gebeurt zowat een jaar voordat de geldende (overgangs)accre-
ditatie vervalt. De aanvraag wordt vergezeld van het evaluatierapport van
de visitatiecommissie.

54. De beoordeling van de opleiding door de visitatiecommissie, het visita-
tierapport dus, zal voor de NVAO de basis vormen om tot een accreditatie-
besluit te komen. Daartoe gaat de NVAO na of de commissie wel vol-
doende expertise had om een deskundige en onafhankelijke uitspraak te
doen over de opleiding of de commissie alle elementen uit het accreditatie-
kader heeft beoordeeld en of de verschillende oordelen wel op een degelijke
en begrijpelijke manier onderbouwd zijn.

Het accreditatiebesluit kan enkel positief of negatief zijn. Indien het besluit
positief is, wordt de accreditatietermijn van de opleiding in het Hogeron-
derwijsregister vernieuwd. Indien het besluit negatief is, vervalt de erken-
ning van de opleiding. Dit betekent dat de opleiding uit het Hogeronder-
wijsregister wordt verwijderd. De instelling mag dan de opleiding niet meer
aanbieden (en het erkende diploma niet meer uitreiken). Indien de oplei-
ding overheidsfinanciering kreeg, valt die natuurlijk weg.

De instelling kan in geval van een negatief besluit wel een verbeteringstra-
ject voorleggen aan de minister verantwoordelijk voor hoger onderwijs.
Die kan dan een tijdelijke erkenning van maximaal drie jaar toekennen.
Binnen die termijn moet er dan een positief accreditatiebesluit verworven
worden.

Bij deze procedures voor kwaliteitsbewaking voor het hoger onderwijs
dient voorzichtigheid geboden dat de regelgever zich niet al te zeer mengt
in de inhoudelijke keuzes van de instellingen. Reeds voorheen is er op
gewezen dat bij wege van de kwaliteitszorg en accreditatie de academische
vrijheid van de hoger onderwijsinstellingen onder druk komt te staan bij
overgedetailleerde normering of ingeval een overheidsinstelling zich zelf in
de stoel zet van de academische gemeenschap. Reeds eerder is betoogd dat
er spanning is opgetreden met de academische autonomie van instelling,
faculteit en faculties bij het preciseren en implementeren van het accredita-
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tieproces206. N.a.v. het opzetten van een nieuw accreditatiestelsel dient
vooraf en uitdrukkelijk een screening te geschieden van mogelijke strijd-
punten met de academische vrijheid.

f) Positiefrechtelijk – wetenschappelijk onderzoek – vindingen – 
eigendomsrechten

1) Artikel 169ter Universiteitendecreet

55. Vóór artikel 169ter Universiteitendecreet tot stand kwam bestond er
omtrent onderzoekers aan de universiteiten en hun vindingen geen positief-
rechtelijke regeling. De leemte was vooral de oorzaak van een ingeburgerde
nauwe visie van de universiteiten die de academische vrijheid als hoogste
goed beschouwden en eerder met wantrouwen de industrie bij de academi-
sche wereld overwogen te betrekken.

Ook omwille van het nijpend geldtekort aan de universiteiten groeide een
bewustwording van de economische waarde van de onderzoeksresultaten
en drong er zich een mentaliteitswijziging op. Technology-transfer activitei-
ten komen op de voorgrond De overheid heeft dit gestimuleerd, middels de
‘Maastrichtnorm’ en het Dienstverleningsdecreet.

Samenwerking met de industrie deed het vraagstuk ontstaan van de eigen-
domsrechten van de vindingen. Bij het bepalen van het eigendomsrecht botst
men meteen en onder meer op het spanningsveld van de regelgeving van de
‘werknemers’ aan de ene zijde en de academische vrijheid aan de andere zijde.

Bij de afbakening van het terrein van de universiteiten en vindingen diende
men rekening te houden met:
a. de verschillende statuten: werknemers/ambtenaren, studenten, gastdo-

centen, vrije onderzoekers, onderzoeksgroepen;
b. internationale samenwerking: het wettelijk regime van het betrokken

land (buitenlandse profs met hun eigen regelgeving);
c. patchwork van onderliggende financiering: reguliere geldstromen, over-

heidsprojecten, dienstverleningscontracten met industrie.

De wetgeving die in 1998 m.b.t. het eigendomsrecht tot stand zou
komen207 verhoopte rechtszekerheid te bieden voor de universiteit en t.a.v.
al de betrokkenen en beoogde ook een reductie van transactiekosten tot
gevolg te hebben.

206 J. DE GROOF en F. HENDRIKS, “Accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland”,
TORB 2005-06, nr. 4-5, p. 247-356.

207 Art. 169ter Universiteitendecreet.
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Ook in Europees verband wordt een overgang vastgesteld van het principe
van het ‘professors privilege’ – het oudste principe uit naam van de acade-
mische vrijheid, te vinden bij de traditionele universiteiten en dus eigen-
domsrecht voor de onderzoeker/vinder – naar een eigendomsrecht voor de
universiteit, al dan niet uit commerciële overwegingen.

56. Het oorspronkelijke artikel 169ter werd op enkele punten door het
rechtspositiedecreet van 19 maart 2004 gewijzigd. Schetsen we kort de
regeling terzake.

De vermogensrechten op vindingen die, in het kader van hun onder-
zoekstaken bereikt worden door bezoldigde personeelsleden, komen uit-
sluitend toe aan de universiteit. De bezoldigde personeelsleden zijn: lid AP,
bursalen werkzaam binnen de universiteit, door de universiteit bezoldigd
wetenschappelijk medewerkers en het be1eidsondersteunend of technisch
personeelslid.

Voor deze categorieën werd het duidelijk dat de vermogensrechten op vin-
dingen (industriële rechten) uitsluitend toekomen aan de universiteit. Er
zijn evenwel andere categorieën personeelsleden, bijvoorbeeld het bijzon-
der academisch personeel, door de universiteit bezoldigde wetenschap-
pelijke medewerkers, deeltijds aangestelde onderzoekers en vrijwillige
onderzoekers waarvoor de regeling niet zo duidelijk is. Algemeen wordt
aangenomen dat men hier rekening moet houden met wat in de arbeids-
overeenkomst is overeengekomen.

Artikel 169 § 2 bepaalt o.m. een mogelijke publicatiestop van maximaal
12 maanden.

Vooraanstaande rechtsleer meent evenwel dat het publicatierecht onver-
minderd zou dienen te gelden. Om dit publicatierecht te verhinderen zou
men bij het toekennen van een octrooi die publicatiestop dan expliciet con-
tractueel dienen te bepalen.

De universiteit heeft het uitsluitend recht ter exploitatie van de vinding. De
regelgeving bedingt dat er evenwel verder gebruik moet kunnen gemaakt
worden van de onderliggende onderzoeksresultaten voor doeleinden van
academisch onderwijs en onderzoek. Daarom gaat prof. Janssens ervan uit
dat academische licenties de garantie moeten bevatten dat onderliggende
onderzoeksresultaten verder voor onderwijs en onderzoek moeten gebruikt
worden208. Er geldt tevens een informatieplicht ten aanzien van de onder-

208 Zie ook voetnoot nr. 121.

Advocare2010-1.book  Page 84  Friday, January 28, 2011  11:31 AM



l a r c i e r 85

OMTRENT DE ACADEMISCHE VRIJHEID. HET ‘PALLADIUM’ VAN DE UNIVERSITEIT?

zoeker en een billijk aandeel dient te worden vastgelegd bij reglement of
contractueel.

De universiteit kan haar rechten op vindingen op een algemene of indivi-
duele basis overdragen aan de onderzoeker doch zij houdt steeds een
onvervreemdbaar, niet-exclusief en kosteloos recht tot gebruik ervan voor
onderwijskundige of wetenschappelijke doeleinden. De universiteit kan
eveneens een aandeel bedingen in de opbrengsten die de onderzoeker uit de
exploitatie van die rechten verwerft. Er geldt daarentegen een opeisings-
recht voor de onderzoeker indien geen exploitatie binnen 3 jaar door de
universiteit geschiedt. Deze termijn van drie jaar is voor discussie vatbaar:
na 3 jaar kan de vinding achterhaald blijken.

Wat de bescherming van de vinding betreft, moet de universiteit binnen 6
maand een beslissing treffen zoniet keren rechten terug naar onderzoeker.
De onderzoeker kan zelf bescherming aanvragen in landen waar de univer-
siteit geen bescherming vraagt.

Uit het voorgaande blijkt dat de decreetgever naar een evenwicht heeft
gezocht tussen de rechten van de instelling, o.m. vanuit commercieel oog-
punt, en de rechten van de onderzoeker vanuit een wetenschappelijk/aca-
demisch nut. De benuttiging van de academische vrijheid van het perso-
neelslid lijkt aan banden gelegd ten aanzien van de benuttiging van de aca-
demische vrijheid van de instelling. Evenwel draait de situatie om wanneer
de universiteit vrijwillig haar rechten op vindingen overdraagt aan de
onderzoeker: dan kan de instelling toch steeds bogen op een kosteloos
recht tot gebruik ervan voor onderwijskundige of wetenschappelijke doel-
einden.

Naast deze algemene principes verwoord in het artikel 169ter Universitei-
tendecreet, dient de instelling op dit punt ook een reglement te nemen ter
aanvulling. Ook hier zal naar een evenwicht moeten worden gezocht ter
vrijwaring van de ‘academische vrijheid’ voor beide, nl. de onderzoeker en
de instelling.

2) Decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of 
maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hoge-
scholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hoge-
scholen met andere rechtspersonen (Dienstverleningsdecreet)

57. Dit decreet regelt de verhouding onderzoeker/instelling/privé of over-
heid. Artikel 2 bevat een basisnorm: onder de wetenschappelijke of maat-
schappelijke dienstverlening wordt voor de toepassing van dit decreet ver-
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staan alle prestaties ten behoeve van derden, tegen vergoeding geleverd
door diensten van een universiteit (of hogeschool) of hieraan verbonden
personen in uitoefening van hun opdracht aan de universiteit (of hoge-
school) en die voortvloeien uit aan de universiteit (of hogeschool) aanwe-
zige kennis, resultaten van wetenschappelijke of projectmatig wetenschap-
pelijk onderzoek of technologie.

3) Academische vrijheid vanuit het oogpunt van de instelling

58. Vanuit het gezichtspunt van de instelling betekent de benuttiging van
de academische vrijheid dat de instelling met derden overeenkomsten kan
afsluiten waarin zij in grote of minder grote mate tegemoet kan komen aan
de wensen van de medecontractant en daardoor vrijwillig de uitoefening
van de academische vrijheid zou kunnen beperken. Dat zij dit niet in totale
vrijheid kan doen, blijkt uit de bepalingen van het Dienstverleningsdecreet
dat een aantal waarborgen inbouwt. Artikel 4, 5, 6, 7 en 8 bevatten regelen
om de ‘uitverkoop’ van wetenschappelijk onderzoek tegen te gaan, – ook
op financieel gebied209.

Als belangrijkste regel geldt de primauteit van het onderzoek, naast de vrij-
waring van de financiële belangen van de instelling en daardoor indirect
van de overheid.

209 Art. 4 par. 1: “De kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten
van wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening ingevolge het gebruik van lokalen,
infrastructuur, diensten of personeel van de universiteit of hogeschool en die door deze instelling
eenduidig bepaald afgemeten kunnen worden, komen volledig voor rekening van de opdrachtge-
ver.” Artikel 5 Dienstverleningsdecreet stelt dat ingeval de overeenkomst onderzoek betreft, zij
voor de betrokken onderzoekers of instelling de voorwaarden dient te bepalen van hel recht op
publicatie, van het gebruik van resultaten in colleges of wetenschappelijke bijeenkomsten en van de
valorisatie van hel onderzoek.
Hierbij kan bepaald worden dat publicatie, gebruik of mededeling gedurende een redelijke termijn
worden uitgesteld, om een partij de mogelijkheid te geven de resultaten van de wetenschappelijke
of maatschappelijke dienstverlening te valoriseren.
Art. 6 Dienstverleningsdecreet stelt dat indien de prestaties kunnen leiden tot het nemen van
octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten, reeds bij het afsluiten van het
contract lussen de universiteit of hogeschool en opdrachtgever in een regeling moet worden voorzien
die een billijke return verzekert voor de universiteit a/hogeschool. Deze return kan niet alleen de
vorm aannemen van een reële en billijke financiële vergoeding, maar ook van het gedeelde eigen-
domsrecht van de onderzoeksresultaten, zonder evenwel afbreuk te doen aan het geldende auteurs-
recht.
Art. 8 par.2: “De overeenkomsten dienen, behoudens ingeval van een overeenkomst met een over-
heid waarbij een voorafname door een regelgeving, een besluit of de overeenkomst zelfs uitgeslo-
ten, in een vooraf name van ten minste 10% te voorzien op de middelen die door de contractanten
ter uitvoering van de overeenkomst besteed zullen worden, exclusief de voorafname zelf Het
bedrag overeenkomend met deze voorafname moet expliciet in de overeenkomsten vermeld worden
onder een rubriek “centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten”.
Het wordt door de universiteit of hogeschool voorafgenomen als minimum vergoeding voor de ter
beschikkingstelling van haar algemene infrastructuur en diensten en voor kosten die voortvloeien
uit de uitvoering van de overeenkomsten maar niet eenduidig door de universiteiten of hogeschool
bepaald of gemeten kunnen worden”.
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Wat de financiële kant van dergelijke overeenkomsten betreft, schrijft het
Dienstverleningsdecreet in het licht van de controle door de overheid een
gedetailleerde kostenberekening in de contracten voor om een correct beeld
te krijgen van de onderdelen/elementen waaruit de vergoeding van de kos-
ten door de opdrachtgever bestaat en de omvang ervan210. Ook de over-
head dient expliciet in het contract onder de rubriek “centrale beheers-
kosten en algemene exploitatiekosten” opgenomen te worden ingevolge
artikel 8 Dienstverleningsdecreet.

Wat de onderzoeksresultaten betreft, betekent dit dat er vooraf met de
opdrachtgever overeengekomen dient te worden wie octrooien, licenties of
andere intellectuele rechten zal aanvragen of laten vestigen. Hetzelfde prin-
cipe als in artikel 169ter Universiteitendecreet wordt hier verwoord, doch
hier m.b.t. de relatie met derden, n1. de primauteit van de bescherming/
valorisatie op de openbaarmaking. Het gebruik van resultaten van onder-
zoek zowel wat betreft valorisatie, als wat het gebruik ervan in publicaties,
colleges of in mededelingen op congressen, colloquia enz. mag niet lang
uitgesteld worden. Een tijdelijke geheimhouding kan echter noodzakelijk
zijn om de belangen van de contracterende partijen niet te schaden211. Met
andere woorden, de resultaten kunnen niet exclusief aan de opdrachtgever
toekomen zonder het recht op publicatie, op het gebruik van resultaten in
colleges of wetenschappelijke bijeenkomsten en op de valorisatie van het
onderzoek voor de instelling.

Met het oog op de vrijwaring van de belangen van de universiteit, wordt
voorgeschreven een billijke return voor de instelling te voorzien. Het lou-
tere feit dat het contractonderzoek volledig gefinancierd wordt door de
opdrachtgever is zelfs geen voldoende reden om niet in een return naar de
instelling te vereisen. Het bedingen van een mede-eigendomschap is interes-
sant voor de universiteit: het laat haar immers toe de vindingen onmiddel-
lijk te integreren in haar onderwijs en verder wetenschappelijk onderzoek

4) Academische vrijheid vanuit het oogpunt van de onderzoeker

59. De onderzoeker kan overeenkomsten in de zin van het Dienstverle-
ningsdecreet afsluiten met derden, doch niet zonder voorafgaande toestem-
ming van het universiteitsbestuur. Ook hier geldt dus dat de doorwerking
van de academische vrijheid door de contractant kan worden gemoduleerd
doch niet ten koste van de belangen van de instelling. Hetgeen hierboven is
uiteengezet geldt mutatis mutandis ook voor de onderzoeker.

210 Art. 4 en 8 Dienstverleningsdecreet.
211 MvT Dienstverleningsdecreet, p. 4.
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Naast de voormelde verplichtingen dient de universiteit een intern regle-
ment op te stellen dat het afsluiten, het beheer en de uitvoering van de
dienstverleningscontracten regelt en dat bepaalt op welke wijze de inkom-
sten van de overeenkomsten na aftrek van alle kosten, binnen de universi-
teit bestemd worden212.

Hier bevinden we ons terug in het spanningsveld van de benuttiging van de
academische vrijheid van de onderzoeker versus de academische vrijheid
van de instelling. Ook hier zal terug een evenwicht moeten worden gevon-
den om de beider belangen te vrijwaren213.

Het verdient aanbeveling een screening te overwegen van de administra-
tieve praktijk terzake teneinde niet enkel de oneigenlijke mededinging na te
gaan onder instellingen en onderzoekers maar ook de (on)verenigbaarheid
van gangbare praktijken met intellectuele rechten en met de academische
vrijheid.

5) BOF-besluit

60. De relatie tussen de instelling en de onderzoeker vinden we o.m. terug
in artikel 5 § 2, 1°. Deze laatste krijgt via het orgaan van de onderzoeks-
raad een spreekbuis door het uitbrengen van een gemotiveerd advies inzake
het toekennen van de middelen. Aan de andere kant bepaalt het universi-
teitsbestuur in een bijzonder reglement de subsidieerbare onderzoeksactivi-
teiten en de voorwaarden en criteria voor toekenning met inachtneming
van de bepalingen van het BOF-besluit. Voorts dient het reglement nader te
bepalen op welke manier de onderzoekers worden ingelicht over de bedoe-
ling van hun project214.

Ook hier ligt een ruim terrein open voor verder onderzoek.

212 Art. 8 par. 1 Dienstverleningsdecreet.
213 Zo kunnen we verwijzen naar het reglement van de UA dat bepaalt dat alle prestaties van weten-

schappelijke dienstverlening het voorwerp dienen uit te maken van een geschreven overeenkomst
die wordt gesloten tussen de opdrachtgever en het universiteitsbestuur. De promotor-woordvoerder
dient dit contract mede te ondertekenen. (Art. 12 reglement betreffende de wetenschappelijke
dienstverlening Universiteit Antwerpen).

214 Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de bijzon-
dere onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse gemeenschap, zoals gewijzigd door het
besluit van 8 december 2006.
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VII. Slotbeschouwing

61. De Europese universiteit heeft zijn roots in de civic society, werd gaan-
deweg door de Staat aangestuurd en kenmerkte zich in zeker opzicht ook
als ‘staatser’ – om het woord van wijlen Rik Coremans te gebruiken in zijn
omschrijving van het algemeen universiteitendecreet van 1991 – en bleek
tenslotte niet ongevoelig voor de ‘markt’, maar maakt er in bepaalde
opzichten zelf deel van uit.

Deze evoluties sporen met de diversificatie van de universitaire opdracht,
die het hybriede karakter van de universiteit nogmaals versterken.

Indien de stelling volgens dewelke de universiteit nauwelijks in staat blijkt
gepaste antwoorden te formuleren op de veelzijdige, hedendaagse maat-
schappelijke crisis en de universiteit overigens zelf deel uitmaakt van deze
crisis215, zal de universiteit als oord van vrij en onafhankelijk denken, als
plek waar diversiteit wordt nagestreefd i.p.v. uniformiteit en conformiteit,
als belofte om de opdeling in vakdisciplines te overstijgen tot een nieuwe
synthese, ook effectief een alomvattend getuigenis moeten afleggen van
haar ware zending.

Voormeld auteur schrijft het als volgt: “Bearing in mind that for the past
thirty years the tendency to transform the truth value of knowledge into
the market truth value of knowledge has become increasingly strong, could
there be any future for non-conformist, critical, heterodox, non-marketa-
ble knowledge, and for professors, researchers and students pursuing it? If
yes, what will be its impact upon the criteria of excellence and inter-univer-
sity competitiveness? If not, can we still call university an institution that
only produces competent conformists and never competent rebels, and that
only regards knowledge as a commodity and never as a public good?”216.

Wat er ook van zij, de Universiteit kan enkel haar opdracht(en) realiseren
indien haar een maximale mate aan onafhankelijkheid gegund, beter:
gewaarborgd wordt. Deze is ondenkbaar in welkdanige ‘openbare dienst’
of ‘instelling van openbaar nut’ ook. De academische vrijheid nestelt zich
in de kern van deze autonomie en overstijgt ze, – zoals ze ook de Staat, de
markt en zelfs de civil society overstijgt. Slechts dan wordt ze een geducht
tegenstander van de economische, financiële, milieu- en energiecrisis en

215 Cf. schitterend betoog van BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, The European University at crossroads,
openingstoespraak voor de XXII verjaardag van de “Magna Charta Universitatum”, Bologna
16 september 2006.

216 Ibid.
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zoekt ze naar positieve formules voor sociale conflicten, terrorisme en
onveiligheid, migratie en andere maatschappelijke uitdagingen.

“Progress is shaped by the ability to question, criticize and to
enquire. Ensuring progress is one of the responsibilities of acade-
mia.”217

Nooit was de behoefte aan academische vrijheid zo sterk.

217 G. NEAVE, Autonomy, Social Responsability and Academic Freedom, Unesco/IAU, Parijs, 1998.
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