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De dienst Tech Transfer van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v) 

JURIST TECH TRANSFER (GRAAD 7,8)

Achtergrond
Tech Transfer, een dienst van de Universiteit Hasselt, actief binnen de Limburgse 

associatie, wil de motor zijn voor de uitbouw van een innoverende economie in Limburg 

en de Euregio. Tech Transfer beschikt over een multidisciplinair team van experten inzake 

innovatie om de overdracht van kennis en technologie van de Universiteit Hasselt en de 

geassocieerde Hogescholen naar de bedrijfswereld te stimuleren.

Taakomschrijving
Als jurist bij Tech Transfer verleen je op een vakkundige wijze juridisch advies betreffende 

de commercialisatie van onderzoeksresultaten van universiteit of hogescholen. Je stelt 

zelfstandig contracten op met bedrijven, bewaakt de patent portfolio van universiteit 

en hogescholen en verleent juridisch advies ter voorbereiding van de oprichting 

van spin-off bedrijven. Je houdt nauw contact met onderzoekers en stelt juridische 

materie op een inzichtelijke manier voor aan niet-juristen en verstrekt advies aan 

het beleid op een onderbouwde, degelijke en helder geformuleerde wijze. Je voert 

zelfstandig onderhandelingen met bedrijven en andere partners om de rechten van de 

onderzoeksinstellingen te vrijwaren. Inhoudelijk beschik je over een grondige kennis van 

het verbintenissenrecht en vennootschapsrecht. Daarnaast heb je een gedegen kennis van 

de mogelijkheden en procedures voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket

dr. Ann-Pascale BIJNENS, +32-11-26 8017, annpascale.bijnens@uhasselt.be

Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure

De heer Yves SOEN, +32-11-26 8085, yves.soen@uhasselt.be

Meer informatie en solicitatieformulier: www.uhasselt.be

Sollicitaties uiterlijk op 11 juni 2011.
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Archeologisch erfgoed en 
vastgoedontwikkeling

DE ACTUALITEIT ROEPT VAAK JURIDISCHE VRAGEN OP. 
IN DEZE RUBRIEK ANALYSEERT DE JURISTENKRANT 
DE JURIDISCHE ACHTERGRONDEN VAN EEN ACTUEEL THEMA.

De Vlaamse archeologische erfgoedzorg heeft het niet onder de markt. 

Onlangs nam Leuvens burgemeester Tobback niet altijd even zinvol 

geachte archeologische opgravingen fors op de korrel. Ook de recht-

spraak liet al van zich horen in dit domein. Het archeologisch erfgoed 

wordt in het Vlaamse gewest beschermd door het archeologiedecreet van 

30 juni 1993. Maar dat decreet staat onder druk.

O
nlangs werd het Vlaams gewest veroordeeld tot het betalen van een voorlopige scha-

devergoeding van 225.000 euro aan een bouwonderneming, omdat de administratie 

Onroerend Erfgoed haar bouwplannen onterecht had tegengehouden. Toen de firma 

de werken wou aanvatten, vroeg de administratie Onroerend Erfgoed aan de bouwfirma om een 

aantal proefsleuven te graven, omdat op het terrein Romeinse bewoning werd vermoed. Vervol-

gens werd de bouwfirma aangemaand om op eigen kosten een archeologisch onderzoek te laten 

uitvoeren. Toen de bouwonderneming de overheid meldde dat zij de werken zou doorvoeren zon-

der verder onderzoek, legde de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur de werken stil.

De overheid steunde de stillegging van de werken op artikel 4 § 2 van het archeologiedecreet. Die 

bepaling voert een zorgplicht in, op grond waarvan eigenaar en gebruiker ertoe gehouden zijn de 

archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen, en 

ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. Een overtreding van die zorgplicht is strafbaar. 

Het zorgplichtprincipe is niet gekoppeld aan enige procedure en verschaft de overheid dus een 

grote vrijheid om met dit principe te werken in het kader van allerlei ontwikkelingsplannen die 

een invloed kunnen hebben op het archeologische bodemarchief, met het oog op behoud ervan.

Dit zorgplichtartikel wordt opgevat als een uitvloeisel van het Europees verdrag inzake de bescher-

ming van het archeologisch erfgoed (Conventie van Malta). Het verdrag huldigt het principe van 

de voorrang van het behoud in situ op het behoud ex situ, en geldt als een fundament van de arche-

ologische erfgoedzorg. Wanneer in situ-be-

houd niet mogelijk blijkt, bestaat het alter-

natief van behoud ex situ, via een archeologi-

sche opgraving. Volgens een gangbare inter-

pretatie binnen de Vlaamse administratie 

maakt de samenlezing van artikel 4 § 2 met 

artikel 33 § 1 van het archeologiedecreet, op 

grond waarvan de Vlaamse regering financi-

ele bijdragen ‘kan’ verlenen voor het uitvoe-

ren van archeologische opgravingen, duide-

lijk dat ook het behoud ex situ een verant-

woordelijkheid is van de eigenaar en de ge-

bruiker van de archeologische monumen-

ten die zich op hun gronden bevinden. 

Daarom moet hij volgens het Vlaams gewest ook de kosten van een archeologische opgraving 

dragen.

Die extensieve interpretatie verwerpt het hof van beroep in Gent in de besproken zaak. Het hof 

vindt het niet kunnen dat een particulier die met een onbeschermd erfgoed in aanraking komt, 

met dezelfde verregaande gevolgen wordt geconfronteerd als iemand die ingrepen doorvoert aan 

een site met beschermd archeologisch erfgoed. De discussie spitst zich dus toe op het onbeperkte 

toepassingsgebied van de zorgplichtbepaling. De vraag kan zelfs worden gesteld of die strafrech-

telijk beteugelde bepaling om die reden wel strookt met het wettigheidsbeginsel van artikel 12 

GW.

Het hof van beroep stelt voorts vast dat de houding van het Vlaams gewest in contrast staat met de 

voorafgaande vergunningsprocedure, nu met geen enkel woord werd gerept over archeologische 

vindplaatsen. Tot slot neemt het hof de overheid kwalijk dat de beslissing om artikel 7 van het ar-

cheologiedecreet niet toe te passen niet werd gemotiveerd, terwijl de gewestelijk stedenbouwkun-

dig inspecteur naar aanleiding van de stillegging van de werken nochtans aan de bouwfirma had 

verklaard dat de intentiebeslissing was genomen om dit artikel toe te passen. Volgens deze bepa-

ling kan de Vlaamse regering een opgraving tot algemeen nut verklaren en een tijdelijke opschor-

ting van de verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning bevelen. In dat geval moet 

de overheid op basis van artikel 10 van het archeologiedecreet aan de eigenaar een schadeloosstel-

ling betalen.

Al die elementen getuigen volgens het hof van onzorgvuldig overheidshandelen, zodat het hof het 

Vlaams gewest veroordeelde op basis van de artikelen 1382-1383 BW.

Het belang van de uitspraak kan nauwelijks overschat worden, temeer nu de juridische motive-

ring waarop de overheid zich gewoonlijk steunt om de financiële last van het archeologisch onder-

zoek integraal bij de bouwheer te leggen, onderuit wordt gehaald. Het valt te verwachten dat in de 

toekomst steeds meer projectontwikkelaars, geconfronteerd met de hoge kosten van archeologi-

sche opgravingen en onderzoeken, zich tegen het Vlaams gewest zullen keren.

Momenteel wordt wel gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw erfgoeddecreet. De beleidsuit-

gangspunten zijn vervat in de conceptnota onroerend erfgoeddecreet, die ook de krachtlijnen van 

het vernieuwd archeologiebeleid bevat. In de nota wordt onder andere gepleit voor de oprichting 

van een archeologisch solidariteitsfonds, dat bij voorkeur wordt opgericht en beheerd door rele-

vante partners uit de private sector (bouw, immobiliën, vastgoed en ontginning), en gecontroleerd 

door de Vlaamse overheid. Alle initiatiefnemers van vergunningsplichtige bodemingrepen zou-

den per ontwikkelde vierkante meter een vast bedrag afdragen aan dat fonds. Op die manier wordt 

de last gespreid over vele schouders en kan een beperkte bijdrage per nieuwbouwproject volstaan.

Peter De Smedt, milieuadvocaat en wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Milieu- 

en Energierecht, UGent

Gent (9e kamer) 18 mei 2010, A.R. Nr. 2010/AR/312, bevestigt Rb. Kortrijk (2e kamer) 22 december 2009, A.R. 

Nr. 08/1765/A
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Dries Van Eeckhoutte

N
aast een hele reeks andere beslis-

singen, bereikte de Europese Unie 

tijdens het Belgische EU-voorzit-

terschap - op de Conferentie van de Partijen 

(COP) van het biodiversiteitsverdrag - een be-

langrijke politieke deal voor de toekomst van 

het biodiversiteitsproces: het ABS-protocol.

Het biodiversiteitsverdrag wordt al te vaak - ten 

onrechte - verengd tot het behoud van dieren 

en planten. Een van de doelstellingen van het 

biodiversiteitsverdrag is inderdaad het behoud 

van de biodiversiteit (waarvan dieren en plan-

ten slechts een onderdeel zijn), maar het gaat 

veel verder. Zijn twee andere doelstellingen zijn 

het duurzame gebruik van de bestanddelen van 

die biodiversiteit, en de eerlijke en billijke ver-

deling van de voordelen die voortvloeien uit het 

gebruik van genetische rijkdommen. Het ABS-

protocol heeft tot doel om die derde doelstel-

ling te verwezenlijken. De achterliggende ratio 

is dat door het verlenen van een waarde aan de 

diversiteit van genetische rijkdommen, er een 

bijkomende stimulans ontstaat om die diversi-

teit te beschermen en in stand te houden, ana-

Uitvoering protocol onder 
biodiversiteitsverdrag 
wordt uitdaging voor EU
Met het protocol over Acces and Benefit Sharing heeft de EU een belangrijk 

politiek akkoord gesloten over de toekomst van het biodiversiteitsproces. 

Het waren moeilijke onderhandelingen, en de implementatie belooft niet 

veel beter: er moet een volledig nieuw en innovatief juridisch kader 

uitgewerkt worden.

loog aan het toekennen van economische 

(emissiehandel) of fiscale voordelen (belasting-

vermindering) om de uitstoot van broeikasgas-

sen te verminderen.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De afkorting ’ABS’ slaat op Access and Benefit 

Sharing voor het gebruik van genetische rijk-

dommen: het vergemakkelijken van de toe-

gang tot genetische rijkdommen, met een eer-

lijke en billijke verdeling van de voordelen. 

Men verleent een waarde aan de diversiteit van 

genetische rijkdommen, zodat er een bijko-

mende stimulans ontstaat om die diversiteit te 

beschermen en in stand te houden. Daarnaast 

bevat het protocol ook een uitgebreide analoge 

regeling voor traditionele kennis, eigen aan ge-

netische rijkdommen van inheemse en lokale 

gemeenschappen.De onderhandelingen wa-

ren politiek zwaar beladen door de sterke 

Noord-Zuid-tegenstelling. Sterk vereenvoudigd 

vertrekt ABS van een asymmetrie tussen ont-

wikkelingslanden en ontwikkelde geïndustria-

liseerde landen. De grootste diversiteit aan ge-

netische rijkdommen van planten, dieren en 

micro-organismen bevindt zich in tropische 
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