Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de
voorwaarden en de procedure tot de erkenning van
buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger
onderwijs, ter uitvoering van de Benelux Beschikking M
(2018) 1 van 25 januari 2018

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Benelux Beschikking M (2018) 1 van het Benelux Comité van Ministers
van 25 januari 2018 tot aanvulling van beschikking M (2015) 3 betreffende de
automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger
onderwijs;
Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het
decreet van 20 december 2013, artikel II.256, gewijzigd bij het decreet van 25 april
2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de
voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen
uitgereikt in het hoger onderwijs;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 september 2018;
Gelet op het advies 64.280/1 van de Raad van State, gegeven op 15 oktober 2018,
met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013
betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse
studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 november 2015, wordt paragraaf 4 vervangen door wat
volgt:
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“§4. Conform de Benelux Beschikking M (2015) 3 van het Benelux Comité van
Ministers betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van
diploma’s hoger onderwijs, aangevuld door de Benelux Beschikking M (2018) 1 van
25 januari 2018, worden de volgende studiebewijzen, die uitgereikt worden in het
hoger onderwijs, automatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd:
1°

2°

3°

4°

Franse Gemeenschap van België: het diploma “brevet d’enseignement
supérieur”, het diploma “grade académique de bachelier”, het diploma
“grade académique de master” en het diploma “grade de docteur”, verleend
op grond van promotie, van de Franse Gemeenschap van België worden
automatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd met respectievelijk het
diploma of de graad gegradueerde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs,
de graad bachelor, de graad master en de graad doctor van de Vlaamse
Gemeenschap;
Duitstalige Gemeenschap van België: het “Diplom Bachelor” en, in
voorkomend geval, het diploma op niveau 5 van het Europees
Kwalificatieraamwerk, het diploma op niveau 7 van het Europees
Kwalificatieraamwerk en het diploma op niveau 8 van het Europees
Kwalificatieraamwerk van de Duitstalige Gemeenschap van België, worden
automatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd met respectievelijk de graad
bachelor en, in voorkomend geval, het diploma of de graad gegradueerde
uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs, de graad master en de graad
doctor van de Vlaamse Gemeenschap;
Koninkrijk der Nederlanden: het getuigschrift associate degree, het
getuigschrift bachelor, het getuigschrift master en de graad van doctor
verleend op grond van promotie van het Koninkrijk der Nederlanden worden
automatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd met respectievelijk het
diploma of de graad gegradueerde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs,
de graad bachelor, de graad master en de graad doctor van de Vlaamse
Gemeenschap;
Groothertogdom Luxemburg: het “brevet de technicien supérieur” of het
“diplôme d’études supérieures générales”, het “diplôme de bachelor”, het
“diplôme de master” en het “diplôme de doctorat” van het Groothertogdom
Luxemburg worden automatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd met
respectievelijk het diploma of de graad gegradueerde uitgereikt in het hoger
beroepsonderwijs, de graad bachelor, de graad master en de graad doctor
van de Vlaamse Gemeenschap.

De automatische niveaugelijkwaardigheid, vermeld in het eerste lid, is ook van
toepassing op de studiebewijzen van het met goed gevolg voltooid hebben van een
erkende opleiding in het hoger onderwijs aan een erkende instelling hoger
onderwijs in een Benelux-lidstaat vóór de invoering van de bachelormasterstructuur, op voorwaarde dat dergelijke getuigschriften in die Beneluxlidstaat wettelijk gelijkgeschakeld zijn met het niveau van bachelor of master.”.
Art. 2. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit besluit enkel van
toepassing op het land Nederland, overeenkomstig artikel 6 van de Benelux
Beschikking M (2015) 3 van het Benelux Comité van Ministers betreffende de
automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma's hoger
onderwijs van 18 mei 2015 en artikel 4 van de Benelux Beschikking M (2018) 1 van
het Benelux Comité van Ministers van 25 januari 2018 tot aanvulling van
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beschikking M (2015) 3 betreffende de automatische wederzijdse generieke
niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 januari 2018.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaams minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS

Pagina 3 van 3

