
 

 
 
1. Voor de kandidaten die door de Jury het meest geschikt zullen worden bevonden voor de vacante 

betrekking (maximum: 5 kandidaten), dient de Jury - bij toepassing van art. 12, § 2, 4°, van het 
koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk 
personeel van de federale wetenschappelijke instellingen – te bepalen welke wetenschappelijke 
anciënniteit aan elk van deze kandidaten kan worden verleend op basis van de reeds verrichte 
wetenschappelijke activiteiten. 

 
2. Daartoe moet de Jury voor elke activiteit kunnen nagaan of het effectief gaat om een 

wetenschappelijke activiteit, dit wil zeggen : 
elke systematische activiteit die nauw verbonden is met creatie, productie, bevordering, verspreiding 
en toepassing van de wetenschappelijke en technische kennis in alle gebieden van de wetenschap en 
de technologie en in het bijzonder wetenschappelijk onderzoek, experimentele ontwikkeling, 
wetenschappelijke en technische dienstverlening, het behoud en de presentatie van het cultureel 
erfgoed en de educatieve diensten inbegrepen. 

 
3. Volgende activiteiten kunnen in aanmerking komen voor de toekenning van een wetenschappelijke 

anciënniteit : 
1° wetenschappelijke activiteiten uitgeoefend in het kader van een academisch of wetenschappelijk 

statuut erkend door een overheidsinstantie van een staat die deel uitmaakt van de Europese 
Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie; 

2° wetenschappelijke activiteiten verricht in het kader van een opdracht, uitgevoerd voor rekening 
van een onder punt 1° bedoelde overheidsinstantie, in het belang van de wetenschap, de cultuur 
of het hoger onderwijs (ook wanneer U voor het uitvoeren van die opdrachten door bedoelde 
instantie op non-activiteit werd gesteld, kunnen deze activiteiten desgevallend aanneembaar zijn 
in de wetenschappelijke anciënniteit); 

3° elke andere wetenschappelijke activiteit waarmee U ervaring hebt verworven in de domeinen 
waarin ervaring wordt geëist krachtens de ontvankelijkheidscriteria opgenomen in het 
vacaturebericht. 

 
4. Met het oog op de vaststelling van voormelde wetenschappelijke anciënniteit dienen de betrokken 

kandidaten voor elke activiteit volgende informatie te bezorgen : 
1° een attest van elke betrokken werkgever in wiens dienst een wetenschappelijke activiteit werd 

uitgeoefend en / of van elke overheidsinstantie voor wiens rekening een wetenschappelijke 
opdracht als hierboven bedoeld werd uitgevoerd;  in deze attesten dient 
• de verrichte wetenschappelijke activiteit te worden gepreciseerd; 
• te worden meegedeeld of de activiteit werd verricht 

 hetzij in het kader van een academisch of wetenschappelijk statuut erkend door een 
overheidsinstantie van het betrokken land, 

 hetzij in het kader van een opdracht voor rekening van een dergelijke overheidsinstantie, 
 hetzij in een ander – nader te preciseren – kader; 

• de juiste begin- en einddatum van de betrokken activiteit te worden vermeld; 
• te worden meegedeeld of het gaat om een voltijdse of deeltijdse activiteit; in het laatste geval 

dient het percentage te worden vermeld ten opzichte van een voltijdse activiteit; 
2° ieder ander document of gegeven dat de kandidaat/ kandidate nuttig acht om aan te tonen dat de 

activiteiten kunnen worden beschouwd als wetenschappelijke activiteit zoals hierboven bedoeld 
onder punt 3; 

3° voor de hierboven onder punt 3, 3°, bedoelde activiteiten dient daarenboven te worden 
gepreciseerd op welke wijze met deze activiteiten een ervaring werd verworven zoals vereist voor 
het gesolliciteerd ambt. 

 

Toekenning van wetenschappelijke anciënniteit op basis van 
de wetenschappelijke activiteiten, verricht vóór de werving 
als statutair wetenschappelijk personeelslid. 

(bij werving van statutair wetenschappelijk personeel bij de 
Federale Wetenschappelijke instellingen.) 

 


