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“Pionieren geeft vleugels. Maar eenvoudig is het 
niet”, zegt prof. dr. Bernard Vanheusden. “Als 
je als onderzoeksgroep een nieuw verhaal mag 
schrijven op een mooi, wit blad, dan zorgt dat 
voor heel wat frisse energie, dynamiek en een 
ongelooflijke drive om van deze onderzoeksgroep 
de allerbeste te maken. De ambities zijn hoog. En 
iedere onderzoeker wil zijn steentje bijdragen aan 
de groei van de faculteit.” 

Tegelijkertijd komt dat onbeschreven blad ook met 
veel vragen en grote inspanningen. “Er zijn zó 
veel knopen om door te hakken, zó veel domei-

“EERST ZAAIEN, 
DAN OOGSTEN”  

FACULTEIT RECHTEN REIKT 750STE UHASSELT-DOCTORAAT UIT 

De faculteit Rechten is een ontzettend jonge faculteit. “Toen we in 2008 startten, moesten we niet alleen het hele 

onderwijs uittekenen en organiseren. We moesten ook het onderzoek van nul opbouwen. Een hele uitdaging”, 

vertelt prof. dr. Bernard Vanheusden, voorzitter van het Centrum voor Overheid en Recht (CORe). Acht jaar later 

staat de UHasselt-onderzoeksgroep al stevig op de kaart, in wetenschappelijke output én in visibiliteit. Nu zijn ze 

klaar voor de volgende versnelling.

nen waar je je plekje moet verdienen en zó veel 
nieuwe wegen die je moet leren kennen.” Hoe 
doe je dat?

STAP 1: KIES JE SPEERPUNTEN

“Rechten is een tUL-opleiding – een uniek samen-
werkingsverband tussen de UHasselt, Maastricht 
University en de KU Leuven. Toen we ons oplei-
dingsprogramma samenstelden, was die trans-
universitaire samenwerking een groot voordeel. 
Iedere partner leverde immers een bijdrage in het 
expertisedomein waarin hij excelleert. Maastricht 

nam vooral het Europees-internationaal recht voor 
haar rekening, Leuven het verbintenissenrecht en 
de procedurevakken. Dat zij hun jarenlange exper-
tise binnenbrachten, betekende een grote meer-
waarde voor een opleiding-in-opstart. En daarmee 
waren ook meteen al een aantal onderzoeksdo-
meinen afgedekt.”

Op welke terreinen waren er nog lacunes? Waar 
wilden en kónden de UHasselt-onderzoekers graag 
op focussen? Dat was de eerste keuze die de 
piepjonge UHasselt-faculteit Rechten moest maken. 
Professor Vanheusden: “We beslisten om ons toe te 
spitsen op de relatie tussen burger en overheid. ►
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De onderzoekers van het (jonge) Centrum voor Overheid en Recht.
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Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) 
was geboren. Alles wat te maken heeft met de 
grondrechten van mensen, overheidscontracten, 
vergunningen, lokale besturen, gelijke behandeling 
in arbeid en beroep, erfrecht en tax rulings behoort 
tot ons expertisedomein. Daar ligt onze focus.”

Onder die grote vlag van ‘Overheid en Recht’ 
deelden ze het onderzoek op in zes aparte een-
heden: staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, 
omgevingsrecht, fiscaal recht, sociaal recht en per-
sonen- en samenlevingsrecht. “En daarbinnen gaat 
er telkens bijzondere aandacht naar alternatieve 

zetelt in de Academische Raad voor het pensioen-
beleid en is in haar domein van tax rulings een 
veelgevraagde spreker in het Europees Parle-
ment. Charlotte Declerck helpt vanuit een andere 
commissie het Belgische erfrecht hervormen. Stijn 
Verbist drukt mee zijn stempel op de wetgeving 
rond onteigeningen. Petra Foubert ondersteunt de 
Europese Commissie in haar beleid rond gelijke 
verloning voor man en vrouw. En Annemie Draye 

vormen van geschillenbeslechting, zoals onderhan-
delen en bemiddelen.”

STAP 2: ZET JE ONDERZOEK OP DE 
KAART

“De voorbije acht jaar heeft elke UHasselt-onder-
zoeker hard gewerkt om een plek binnen zijn 
expertiseveld te verwerven, zowel op het nationale 
als internationale academisch-juridische toneel. 
Geen sinecure, maar vandaag staan we er wel: in 
wetenschappelijke output én in visibiliteit.”

Het voorbije jaar mocht onze faculteit het 750ste 
UHasselt-doctoraat uitreiken. “Intussen zitten we 
zelf aan vijf doctoraten, in 2017 volgen er nog 
een paar. Daarmee zijn we goed op weg om 
onze expertise verder uit te bouwen en duurzaam 
te verankeren.” 

Na amper acht jaar publiceert de onderzoeks-
groep gemiddeld 50 tot 60 A1-publicaties en 
tientallen boeken en boekbijdragen per jaar. 
“Publicaties die in de juridische praktijk elke dag 
het verschil maken en die ons onderzoek helpen 
uitdragen naar partners buiten de universiteit. 
Een mooi resultaat voor een kleine onderzoeks-
groep-in-opbouw.”

“Ook qua visibiliteit staan we er vandaag”, zegt 
prof. dr. Bernard Vanheusden. “En dat vinden we 
belangrijk, want onderzoek in de rechten is van 
nature maatschappelijk relevant. Dat betekent dat 
wij als academici onze stem moeten laten horen 
in het publieke debat. We schrijven vaak opinie-
stukken voor kranten en tijdschriften, we nemen 
onze plaats in expertencommissies op en denken 
met de overheid mee na over nieuwe wetgeving 
en juridische kaders. Collega Elly Van de Velde 

“Na amper acht
jaar publiceren 
we gemiddeld 
50 tot 60 A1-
publicaties en 
tientallen boeken 
en boekbijdragen 
per jaar. Een 
mooi resultaat 
voor een kleine 
onderzoeksgroep-
in-opbouw.” 
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is een autoriteit in erfgoedrecht. Die erkenning van 
hun expertise straalt ook positief af op de groeien-
de expertise van onze onderzoeksgroep.”

Waar CORe-onderzoekers in de beginjaren 
moesten knokken voor hun plek, schuiven ze nu 
steeds vaker mee aan tafel. “Onze onderzoekers 
participeren in (intern)nationale vakgroepen en 
worden als spreker gevraagd op studiedagen. En 
ook de overheid en de andere Belgische universi-
teiten vinden stilaan hun weg naar ons.”

STAP 3: TREED NAAR BUITEN EN 
VERGROOT JE NETWERK

“De voorbije jaren was het Centrum voor Overheid 
en Recht nog in opstartfase. Elke onderzoeker 
haalde alles uit de kast om binnen zijn/haar 
vakgebied een autoriteit te worden. Nu we daar 
stilaan in geslaagd zijn, zijn we klaar voor de 
volgende stap. De komende jaren willen we nóg 
meer als onderzoeksgroep naar buiten treden en 
over disciplines heen de krachten bundelen met 
andere kennisinstellingen en overheden in binnen- 
en buitenland.”

Binnen de UHasselt liggen er volgens professor 
Vanheusden nog heel wat kansen voor samenwer-
king. “Er zijn heel wat mooie synergieën mogelijk 
met het onderzoek dat in de faculteit Bedrijfsecono-
mische wetenschappen gebeurt rond bijvoorbeeld 
beleidseconomie, milieueconomie, fiscaliteit en 
diversiteit. Binnen geneeskunde kunnen we interes-
sante linken leggen in het brede medische recht. 
In architectuur kunnen we samenwerken rond erf-
goed, ruimtelijke ordening, bouw- en milieurecht. 
En zo zijn er nog heel wat andere mogelijkheden 
die we in onze eigen instelling willen verkennen en 
aanboren.”

Maar gekeken wordt – natuurlijk – ook naar part-
ners buiten de universiteitsmuren. “Via de Vlaamse 
Interuniversitaire Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking zetten we nu al mee de schouders onder 
projecten in Mozambique, Congo en Marokko. 
En we werken in de vorm van dubbeldoctoraten al 
intens samen met Maastricht University, KU Leuven 
en UAntwerpen. We kijken daarvoor trouwens 
ook uitdrukkelijk naar de universiteiten van onder 
andere Namen en Luik. Samen een doctoraats-
onderzoeker begeleiden, blijkt een ideale manier 
om elkaar beter te leren kennen en bestaande 
contacten te intensifiëren. Zulke partnerschappen 
willen we in de toekomst dus ook graag met 
andere universiteiten aangaan.”

Dankzij de startfinanciering van Limburg Sterk 
Merk kon CORe in 2012-2013 vijf bijkomende 
doctoraten opstarten. “Deze impuls is, naast de 
klassiek gefinancierde doctoraten, een belangrijke 
hefboom geweest om het onderzoek van onze 
faculteit op te starten. De doctoraten zijn intussen 
afgewerkt of zitten in de eindfase. De basis ligt er 
nu. En we hebben al hard gezaaid. De komende 
jaren moeten we de onderzoeksfinanciering zélf 
nog meer aanzwengelen. We zijn blij met de 
kansen die we kregen en de resultaten die we al 
konden boeken, maar nu zijn we klaar voor de 
volgende versnelling.” ■
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