VERDRAG
BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE ERKENNING
VAN DIPLOMA’S IN HET HOGER ONDERWIJS

Het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door:
−

De Vlaamse Regering,

−

De Regering van de Franse Gemeenschap,

−

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Republiek Estland,
De Republiek Letland,
De Republiek Litouwen,
Het Groothertogdom Luxemburg,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
hierna te noemen “de Partijen”,
Gezien het feit dat het op 11 april 1997 te Lissabon ondertekende Verdrag inzake de erkenning van
diploma’s betreffende hoger onderwijs in de Europese regio, dat gezamenlijk is opgesteld door de Raad
van Europa en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (hierna
te noemen “het Verdrag van Lissabon inzake erkenning”), voor elk van de Partijen bij onderhavig
Verdrag in werking is getreden en dat de Partijen de bij het Verdrag van Lissabon inzake erkenning
behorende teksten, die door het Comité van het Verdrag van Lissabon inzake erkenning zijn
aangenomen, ten uitvoer leggen,
Gezien het belang van de automatische erkenning van diploma’s, zoals herhaaldelijk is benadrukt in
de communiqués die de bewindslieden tijdens de ministeriële conferenties van de Europese
Hogeronderwijsruimte in het kader van het Bolognaproces hebben aangenomen,
Overwegende dat in de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 26 november 2018
betreffende de bevordering van automatische wederzijdse erkenning van kwalificaties van hoger
onderwijs en hoger secundair onderwijs en opleiding en de resultaten van leerperioden in het
buitenland, de lidstaten van de Europese Unie onder meer worden opgeroepen de nodige stappen te
zetten om tegen 2025 te komen tot automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs,
Overwegende dat in het kader van de Benelux Unie en tussen de Republiek Estland, de Republiek
Letland en de Republiek Litouwen reeds juridisch bindende wederzijdse akkoorden inzake de
automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs zijn gesloten, namelijk:
− Beschikking M (2015) 3 van het Benelux Comité van Ministers betreffende de automatische
wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs, zoals aangevuld met
Beschikking M (2018) 1,
− De op 8 juni 2018 te Vilnius ondertekende Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek
Estland, de Regering van de Republiek Letland en de Regering van de Republiek Litouwen inzake
de automatische academische erkenning van diploma’s betreffende hoger onderwijs,
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Verlangende de automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de Europese
Hogeronderwijsruimte uit te breiden door deze regionale afspraken te integreren in een multilateraal
verdrag tussen de Partijen,
Zich ervan bewust dat de grondslag voor wederzijds vertrouwen gelegen is in ratificatie van het
Verdrag van Lissabon inzake erkenning en in actief lidmaatschap van de Europese
Hogeronderwijsruimte, gestaafd door de implementatie van de normen en richtsnoeren voor
kwaliteitsborging in de Europese Hogeronderwijsruimte (hierna te noemen "de ESG"), uit drie cycli
bestaande hogeronderwijsstelsels, nationale kwalificatiekaders en overige transparantieinstrumenten,
Bereid om andere Staten de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij dit Verdrag, gelet op het
bovenstaande,
Vastbesloten om zodoende een voortrekkersrol te blijven vervullen in het kader van het Bolognaproces
en de voltooiing van de Europese Hogeronderwijsruimte,
Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doelstellingen en toepassingsgebied
1. Dit Verdrag strekt ertoe te waarborgen dat een overeenkomstig de wetgeving van een van de
Partijen uitgereikt diploma hoger onderwijs dat deel uitmaakt van het hogeronderwijsstelsel van die
Partij en gerelateerd is aan het Europees kwalificatiekader voor levenslang leren (hierna te noemen
“het EQF”), automatisch wordt erkend op hetzelfde niveau als de overeenkomstige diploma’s hoger
onderwijs die door alle andere Partijen worden uitgereikt.
2. Dit Verdrag is van toepassing op de diploma’s hoger onderwijs die overeenkomstig de wetgeving
van de Partijen worden uitgereikt en deel uitmaken van hun hogeronderwijsstelsels en die vallen onder
Bijlage I bij dit Verdrag en voldoen aan alle andere in dit Verdrag bepaalde voorwaarden.
3. Dit Verdrag is niet van toepassing op:
a) de erkenning van de specifieke programma’s voor diploma’s hoger onderwijs in een bepaalde
studierichting,
b) de erkenning van studieperioden,
c) de erkenning van diploma’s die geen deel uitmaken van de hogeronderwijsstelsels van de Partijen,
of
d) de erkenning van beroepskwalificaties overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties,
dan wel overeenkomstig andere relevante bepalingen die in het kader van de Europese Unie zijn
vastgesteld.
Wat deze elementen betreft, laat dit Verdrag de toepasselijke bepalingen en beginselen van het
Verdrag van Lissabon inzake erkenning en de bijbehorende teksten, de relevante bepalingen die in het
kader van de Europese Unie zijn vastgesteld en de desbetreffende bepalingen van de wetgeving van
de Partijen onverlet.
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Artikel 2. Begripsomschrijvingen
1. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:
a) “automatische erkenning”: de automatische erkenning, zonder enige procedure, van een
overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen uitgereikt diploma hoger onderwijs dat deel
uitmaakt van het hogeronderwijsstelsel van die Partij, op hetzelfde niveau als de overeenkomstige
diploma’s hoger onderwijs die in overeenstemming met de wetgeving van de andere Partijen
worden uitgereikt;
b) “overeenkomstige diploma’s hoger onderwijs”: de diploma’s hoger onderwijs als vermeld in Bijlage
I bij dit Verdrag;
c) Wat betreft het niveau van de diploma’s hoger onderwijs:
i)

“Associate degree”: een overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen uitgereikt
diploma hoger onderwijs van de korte cyclus, dat deel uitmaakt van het
hogeronderwijsstelsel van die Partij en overeenstemt met niveau 5 van het EQF;

ii)

“Bachelor”: een overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen uitgereikt diploma
hoger onderwijs van de eerste cyclus, dat deel uitmaakt van het hogeronderwijsstelsel van
die Partij en overeenstemt met niveau 6 van het EQF;

iii)

“Master”: een overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen uitgereikt diploma
hoger onderwijs van de tweede cyclus, dat deel uitmaakt van het hogeronderwijsstelsel
van die Partij en overeenstemt met niveau 7 van het EQF;

iv)

“Doctoraatsdiploma”: een overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen
uitgereikt diploma hoger onderwijs van de derde cyclus, dat deel uitmaakt van het
hogeronderwijsstelsel van die Partij en overeenstemt met niveau 8 van het EQF.

2. De in onderhavig Verdrag gebruikte termen hebben dezelfde definitie als in het Verdrag van Lissabon
inzake erkenning, tenzij dit onverenigbaar is met de bepalingen van onderhavig Verdrag of de Bijlagen
hierbij.

Artikel 3. Algemene bepaling inzake automatische erkenning
1. Binnen alle Partijen geldt de automatische erkenning voor elk diploma hoger onderwijs dat
overeenkomstig de wetgeving van een van de Partijen is uitgereikt, deel uitmaakt van het
hogeronderwijsstelsel van die Partij en is vermeld in Bijlage I, mits aan de in artikel 4 van dit Verdrag
bepaalde voorwaarden is voldaan.
2. De automatische erkenning overeenkomstig lid 1 van dit artikel geschiedt zonder verdere procedure.
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Artikel 4. Voorwaarden voor automatische erkenning
1. Associate degrees genieten automatische erkenning overeenkomstig artikel 3 van dit Verdrag, mits
aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) De minimumkwaliteit van de opleidingen die tot de Associate degree hebben geleid, is
gewaarborgd door de erkenning ervan door de bevoegde autoriteit van de Partij waar het diploma
is uitgereikt;
b) De Associate degree is verleend door een erkende instelling en heeft betrekking op een erkende
opleiding in het hoger onderwijs, in overeenstemming met de wetgeving van de Partij waar het
diploma is uitgereikt, voor zover die instelling en die opleiding vallen onder Bijlage II bij dit Verdrag;
c) De automatische erkenning van de Associate degrees geldt alleen tussen de Partijen wier
wetgeving voorziet in Associate degrees die deel uitmaken van het hoger onderwijs, vanaf het
ogenblik waarop die Partijen hebben verklaard dat zij deze diploma’s automatisch erkennen. Deze
verklaringen worden ter kennis gebracht van de depositaris, die de overige Partijen daarvan op de
hoogte stelt.
Het ontbreken van een dergelijke verklaring namens een Partij doet geen afbreuk aan de
verplichtingen die voor die Partij jegens een andere Partij voortvloeien uit andere regelingen met
betrekking tot de erkenning van de Associate degrees.
2. Bachelors en masters genieten automatische erkenning overeenkomstig artikel 3 van dit Verdrag,
mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) De minimumkwaliteit van de opleidingen die tot de bachelor of master leiden, is gewaarborgd door
erkenning ervan door de bevoegde autoriteit van de Partij waar het diploma is uitgereikt;
b) De bachelor of master is verleend door een erkende instelling voor hoger onderwijs en heeft
betrekking op een erkende opleiding, in overeenstemming met de wetgeving van de Partij waar
het diploma is uitgereikt, voor zover die instelling en die opleiding vallen onder Bijlage III bij dit
Verdrag.
3. Doctoraatsdiploma’s komen in aanmerking voor automatische erkenning overeenkomstig artikel 3
van dit Verdrag, op voorwaarde dat het doctoraatsdiploma is verleend door een instelling voor hoger
onderwijs of een andere daartoe bevoegde instantie overeenkomstig de wetgeving van de Partij waar
het doctoraatsdiploma is uitgereikt, voor zover die instelling of instantie valt onder Bijlage IV bij dit
Verdrag.

Artikel 5. Vrijwaringsclausule
1. Wanneer de automatische erkenning overeenkomstig artikel 3 van dit Verdrag in buitengewone
omstandigheden aanzienlijke moeilijkheden voor het hogeronderwijsstelsel van een Partij veroorzaakt
of dreigt te veroorzaken, kan die Partij vrijwaringsmaatregelen nemen ten aanzien van het betrokken
diploma of de betrokken diploma’s, mits deze maatregelen strikt noodzakelijk zijn en geen afbreuk
doen aan de toepasselijke bepalingen en beginselen van het Verdrag van Lissabon inzake erkenning en
de bijbehorende teksten, de relevante bepalingen van andere toepasselijke regelingen en de
desbetreffende bepalingen van de wetgeving van de betrokken Partij.
2. Zodra een Partij vrijwaringsmaatregelen overeenkomstig lid 1 van dit artikel neemt, treedt zij in
contact met de Partij of Partijen waar het betrokken diploma of de betrokken diploma’s zijn uitgereikt,
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teneinde de situatie op te lossen. Zij deelt deze maatregelen ook mee aan de depositaris, die alle
andere Partijen daarvan in kennis stelt.
3. Elke Partij blijft te allen tijde waakzaam om misbruik van dit Verdrag te vermijden, met name om te
voorkomen dat erkenningsbesluiten die vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn genomen,
worden omzeild. In geval van bekend misbruik neemt de betrokken Partij alle nodige maatregelen om
de betreffende gevallen uit te sluiten van de toepassing van dit Verdrag. Die Partij deelt deze gevallen
ook mee aan de depositaris, die alle andere Partijen daarvan in kennis stelt.

Artikel 6. Informatievoorziening en -uitwisseling
1. De Partijen stellen informatie over dit Verdrag en de gevolgen ervan op ruime schaal ter beschikking
van het grote publiek. Informatie over dit Verdrag, met inbegrip van de tekst ervan, is beschikbaar op
de websites van de bevoegde autoriteiten van elk van de Partijen en hun centra die deel uitmaken van
het Europees netwerk van nationale informatiecentra voor academische mobiliteit en erkenning
(hierna te noemen "het ENIC-netwerk").
2. De bevoegde autoriteiten van elk van de Partijen en hun centra die deel uitmaken van het ENICnetwerk wisselen onderling informatie uit over de hogeronderwijsstelsels van de Partijen en de
toepassing van dit Verdrag binnen de Partijen.

Artikel 7. Toegang tot hoger onderwijs
Onverminderd bestaande of toekomstige regelingen tussen twee of meer Partijen met betrekking tot
diploma’s die toegang geven tot het hoger onderwijs, worden de Partijen verzocht informatie uit te
wisselen over de algemene vereisten voor toegang tot het hoger onderwijs die zij overeenkomstig hun
wetgeving toepassen en over de diploma’s die toegang geven tot het hoger onderwijs.

Artikel 8. Bijlagen
Bijlagen I tot en met IV maken een integrerend deel uit van dit Verdrag.

Artikel 9. Geschillen
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van dit Verdrag worden eventuele geschillen betreffende de
interpretatie of toepassing van dit Verdrag via onderhandelingen te goeder trouw door de Partijen
beslecht.

Artikel 10. Territoriale toepassing
1. Dit Verdrag is van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk België, het grondgebied van de
Republiek Estland, het grondgebied van de Republiek Letland, het grondgebied van de Republiek
Litouwen en het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.
2. Wat het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag enkel van toepassing
op het Europese en Caribische deel (de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) van Nederland. Het
kan ook worden uitgebreid naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten door notificatie via diplomatieke
kanalen aan de depositaris, die de andere Partijen daarvan in kennis stelt.
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3. Na toetreding overeenkomstig artikel 13 is dit Verdrag eveneens van toepassing op het grondgebied
van de toetredende Staat of het deel daarvan dat onder de toetreding valt.

Artikel 11. Depositaris
Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie is depositaris van dit Verdrag. De depositaris doet elke
Partij een gewaarmerkt afschrift van dit Verdrag toekomen.

Artikel 12. Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging
1. Dit Verdrag wordt door elke Partij bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd overeenkomstig haar
grondwettelijke procedures.
2. De akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden neergelegd bij de depositaris, die
alle Partijen daarvan in kennis stelt.
3. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op de ontvangst door
de depositaris van de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. De depositaris stelt
alle Partijen op de hoogte van de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag.
4. Dit Verdrag en de Bijlagen kunnen in onderlinge schriftelijke overeenstemming tussen de Partijen
worden gewijzigd. De wijzigingen worden vastgelegd in afzonderlijke protocollen, die een integrerend
deel uitmaken van dit Verdrag en van kracht worden overeenkomstig de in de leden 1 tot en met 3 van
dit artikel omschreven procedure.
5. Indien de informatie in de Bijlagen I, II, III of IV die betrekking heeft op een bepaalde Partij wordt
beïnvloed door wijzigingen in de wetgeving of de interne organisatie van die Partij, deelt de betrokken
Partij deze wijzigingen mee aan de depositaris, die de overige Partijen daarvan in kennis stelt. Alle
Partijen houden bij de toepassing van dit Verdrag rekening met deze wijzigingen.
6. Dit Verdrag wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Elk van de Partijen kan dit Verdrag schriftelijk
opzeggen door hiervan mededeling te doen aan de depositaris, die de overige Partijen daarvan in
kennis stelt. Dit Verdrag is zes maanden na de datum van ontvangst door de depositaris van deze
mededeling voor de betrokken Partij niet langer van kracht, terwijl het van kracht blijft voor de overige
Partijen.

Artikel 13. Toetreding
1. Elke Staat die het Verdrag van Lissabon inzake erkenning heeft geratificeerd en deel uitmaakt van
de Europese Hogeronderwijsruimte kan verzoeken om toetreding tot dit Verdrag, op voorwaarde dat:
− betrouwbare kwaliteitszorgsystemen voor de opleidingen in het hoger onderwijs worden
toegepast die aantoonbaar voldoen aan de ESG,
− het hogeronderwijsstelsel bestaat uit drie cycli in overeenstemming met het Kwalificatiekader van
de Europese Hogeronderwijsruimte, en
− het nationale kwalificatiekader voor hoger onderwijs is gerelateerd aan het EQF.
2. De verzoekende Staat doet overeenkomstig zijn grondwettelijke procedures mededeling van dit
verzoek aan de depositaris, die alle Partijen daarvan op de hoogte stelt. Dit verzoek bevat de informatie
als bedoeld in de Bijlagen I, II, III en IV bij dit Verdrag, overeenkomstig de in artikel 12, lid 5, van dit
Verdrag omschreven procedure. De verzoekende Staat kan enkel toetreden na de ontvangst door de
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depositaris van de laatste schriftelijke kennisgeving van alle Partijen dat zij het verzoek van de
verzoekende Staat aanvaarden.
3. De toetreding van de verzoekende Staat tot dit Verdrag geschiedt door de neerlegging van een akte
van toetreding bij de depositaris en treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend
op de ontvangst door de depositaris van deze akte van toetreding. De depositaris stelt alle Partijen op
de hoogte van de datum van toetreding tot dit Verdrag.
4. De Partijen bij dit Verdrag worden uitgenodigd elkaar te raadplegen en samen te werken om de
toepassing van dit artikel te stroomlijnen, voor te bereiden en te vergemakkelijken.
Gedaan te Brussel op 14 september 2021, in een enkel exemplaar in de Nederlandse, de Estse, de
Franse, de Duitse, de Letse, de Litouwse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In
geval van verschillen in interpretatie is de tekst in de Engelse taal doorslaggevend.

Voor het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door:
−

De Vlaamse Regering,
[Ben Weyts]

−

De Regering van de Franse Gemeenschap,
[Valérie Glatigny & Pierre-Yves Jeholet]

−

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
[Lydia Klinkenberg]

Voor de Republiek Estland,
[Liina Kersna]
Voor de Republiek Letland,
[Anita Muižniece]
Voor de Republiek Litouwen,
[Jurgita Šiugždinienė]
Voor het Groothertogdom Luxemburg,
[Claude Meisch]
Voor het Koninkrijk der Nederlanden,
[Sigrid A.M. Kaag]
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BIJLAGE I
Overeenkomstige diploma’s hoger onderwijs
Titel van de kwalificatie

Niveau

Vlaamse
Gemeenschap van
België
Gegradueerde

(EQF)1

Franse
Gemeenschap van
België
Brevet
d’enseignement
supérieur
Bachelier

Duitstalige
Gemeenschap van
België
N.v.t.

Bachelor

Rakenduskõrghariduse
diplom;
Bakalaureus

Master

Master;
Médecin;
Médecin vétérinaire

N.v.t.

Doctor

Docteur

N.v.t.

5
Bachelor

6

7

Republiek
Estland

Republiek
Letland

N.v.t.

Republiek
Litouwen

Groothertogdom
Luxemburg

Koninkrijk der
Nederlanden

Pirmā līmeņa
profesionālās augstākās
izglītības diploms
Bakalaura diploms;
Profesionālā bakalaura
diploms;
Profesionālās augstākās
izglītības diploms

N.v.t.

Brevet de technicien
supérieur

Graad Associate
degree

Profesinis
bakalauras;
Bakalauras

Diplôme de bachelor

Graad Bachelor

Magister;
Arstikraad;
Hambaarstikraad;
Farmaatsiamagister;
Loomaarstikraad;
Arhitektuurimagister;
Tehnikateaduse
magister;
Haridusteaduse
magister

Maģistra diploms;
Profesionālā maģistra
diploms;
Profesionālās augstākās
izglītības diploms un
profesionālās
kvalifikācijas diploms
(ārsta, zobārsta,
farmaceita un
veterinārārsta
profesionālā
kvalifikācija)2

Magistras

Diplôme de master

Graad Master

Doktor

Doktora diploms;
Profesionālā doktora
diploms mākslās

Mokslo daktaras
Meno daktaras

Doctorat (grade de
docteur)

Graad Doctor
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Binnen sommige Partijen zijn als gevolg van de wetgeving van die Partijen bepaalde reeds bestaande diploma’s gelijkgesteld met de hierboven genoemde. Dit Verdrag laat de
rechtsgevolgen daarvan binnen die Partijen en de erkenning van de betrokken diploma’s op grond van andere regelingen tussen de Partijen onverlet.
1
2

Europees Kwalificatiekader voor levenslang leren.
Op grond van dit Verdrag wordt enkel het onderwijsdeel van dit diploma automatisch erkend.
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BIJLAGE II
Erkende instellingen en opleidingen met betrekking tot Associate degrees
Met het oog op de automatische erkenning van Associate degrees vallen Associate degrees die door de
volgende erkende instellingen worden verleend en betrekking hebben op de volgende erkende opleidingen in
het hoger onderwijs onder het toepassingsgebied van dit Verdrag:
1. Voor de Vlaamse Gemeenschap van België:
−

Het Hogeronderwijsregister1 van Vlaanderen is een officieel register waarin alle erkende
(geaccrediteerde) opleidingen in het hoger onderwijs zijn opgenomen die door alle erkende (publieke
en private geregistreerde) instellingen voor hoger onderwijs worden aangeboden.
Het omvat ook de Associate degrees.

2. Voor de Franse Gemeenschap van België:
−

Zie het Decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies en de officiële registers genaamd “Cadastre des
établissements d’enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles”2 en
www.mesetudes.be.

3. Voor de Duitstalige Gemeenschap van België:
−

Niet van toepassing

4. Voor de Republiek Estland:
−

Niet van toepassing

5. Voor de Republiek Letland:
−

De informatie in de zin van deze Bijlage is beschikbaar op het e-platform for Assessment of Higher
Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study Programmes3.

6. Voor de Republiek Litouwen:
−

Niet van toepassing

7. Voor het Groothertogdom Luxemburg:
−

Zie de door het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek van het Groothertogdom Luxemburg
opgestelde lijst4.

8. Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
−

Zie het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)5.

1

Dit register is gepubliceerd in het Nederlands op www.hogeronderwijsregister.be en in het Engels op
www.highereducation.be.
2
Dit register is gepubliceerd op www.enseignement.be.
3
Zie http://eplatforma.aika.lv.
4
Zie http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.
5
Zie https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-endownloaden.jsp.
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BIJLAGE III
Erkende instellingen en opleidingen met betrekking tot bachelors of masters
Met het oog op de automatische erkenning van bachelors of masters vallen bachelors en masters die door de
volgende erkende instellingen voor hoger onderwijs worden verleend en betrekking hebben op de volgende
erkende opleidingen onder het toepassingsgebied van dit Verdrag:
1. Voor de Vlaamse Gemeenschap van België:
−

Het Hogeronderwijsregister1 van Vlaanderen is een officieel register waarin alle erkende
(geaccrediteerde) opleidingen in het hoger onderwijs zijn opgenomen die door alle erkende (publieke
en private geregistreerde) instellingen voor hoger onderwijs worden aangeboden.
Het omvat ook de erkende (geaccrediteerde) opleidingen in het hoger onderwijs die in het verleden,
bijvoorbeeld in het academiejaar 2008-2009, door alle erkende (publieke en private geregistreerde)
instellingen voor hoger onderwijs werden aangeboden.

2. Voor de Franse Gemeenschap van België:
−

Zie het Decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de
academische organisatie van de studies en de officiële registers genaamd “Cadastre des
établissements d’enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles”2 en
www.mesetudes.be.

3. Voor de Duitstalige Gemeenschap van België:
−

De instelling voor hoger onderwijs genaamd “Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft” en de bacheloropleidingen als bedoeld in het Decreet van 27 juni 2005 houdende
oprichting van een autonome hogeschool.

4. Voor de Republiek Estland:
−

Een volledige lijst van alle erkende instellingen voor hoger onderwijs die bachelor- en masterdiploma’s
en -opleidingen aanbieden, is beschikbaar op www.archimedes.ee/enic (een website van het Estse
ENIC/NARIC).

5. Voor de Republiek Letland:
−

Omtrent de geaccrediteerde instellingen voor hoger onderwijs in de Republiek Letland is informatie
beschikbaar op de website van het Quality Agency for Higher Education of op het e-platform for
Assessment of Higher Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study
Programmes3;

−

Informatie over accreditaties per studierichting tot 2019 (inclusief opleidingsprogramma’s) is
beschikbaar in het Study Directions Register4.
Informatie over diploma’s tot 2012 is beschikbaar op www.aiknc.lv.

1

Dit register is gepubliceerd in het Nederlands op www.hogeronderwijsregister.be en in het Engels op
www.highereducation.be.
2
Dit register is gepubliceerd op www.enseignement.be.
3
Zie http://eplatforma.aika.lv.
4
Zie http://eplatforma.aika.lv.
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6. Voor de Republiek Litouwen:
−

Een volledige lijst van alle erkende instellingen voor hoger onderwijs die bachelor- en masterdiploma’s
en -opleidingen aanbieden, is beschikbaar op AIKOS – een open informatie-, advies- en
begeleidingssysteem dat informatie verstrekt op basis van databanken en registers5.

7. Voor het Groothertogdom Luxemburg:
−

De door de Universiteit van Luxemburg (“Université du Luxembourg”) verleende bachelors en masters
zijn wettelijk erkend;

−

Geaccrediteerde private instellingen voor hoger onderwijs en hun opleidingen: zie de door het
ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek van het Groothertogdom Luxemburg opgestelde lijst6.

8. Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
−

Zie het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)7.

5

Zie www.aikos.smm.lt.
Zie http://www.mesr.public.lu/enssup/Accreditations/191211_list-of-recognised_accred_HE-programmesLUX.pdf.
7
Zie https://duo.nl/zakelijk/hoger-onderwijs/studentenadministratie/opleidingsgegevens-in-croho/raadplegen-endownloaden.jsp.
6
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BIJLAGE IV
Instellingen voor hoger onderwijs en andere instanties die bevoegd zijn tot het verlenen van
doctoraatsdiploma’s
Met het oog op de automatische erkenning van doctoraatsdiploma’s vallen doctoraatsdiploma’s die door de
volgende instellingen voor hoger onderwijs en andere bevoegde instanties worden verleend onder het
toepassingsgebied van dit Verdrag:
1. Voor de Vlaamse Gemeenschap van België:
−

Enkel de universiteiten, namelijk (op dit moment) de:
• Katholieke Universiteit Leuven,
• transnationale Universiteit Limburg,
• Universiteit Hasselt,
• Universiteit Antwerpen,
• Universiteit Gent,
• Vrije Universiteit Brussel,
en de volgende twee instellingen, namelijk de:
• Evangelische Theologische Faculteit,
• Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

2. Voor de Franse Gemeenschap van België:
−

De bevoegdheid tot het verlenen van de academische graad van Docteur wordt toegekend aan elke
erkende universiteit als vermeld in het Decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het
hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies.

3. Voor de Duitstalige Gemeenschap van België:
−

Niet van toepassing

4. Voor de Republiek Estland:
−

Een volledige lijst van alle erkende instellingen voor hoger onderwijs die doctoraatsdiploma’s
aanbieden, is beschikbaar op www.archimedes.ee/enic (een website van het Estse ENIC/NARIC).

5. Voor de Republiek Letland:
−

De informatie in de zin van deze Bijlage is beschikbaar op het e-platform for Assessment of Higher
Education Institutions, Accreditation of Study Directions and Licensing of Study Programmes1.

6. Voor de Republiek Litouwen:
−

1
2

Een volledige lijst van alle erkende instellingen voor hoger onderwijs die doctoraatsdiploma’s en
-opleidingen aanbieden, is beschikbaar op AIKOS – een open informatie-, advies- en
begeleidingssysteem dat informatie verstrekt op basis van databanken en registers2.

Zie http://eplatforma.aika.lv.
Zie www.aikos.smm.lt.
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7. Voor het Groothertogdom Luxemburg:
−

Enkel de Universiteit van Luxemburg (“Université du Luxembourg”) is gerechtigd om
doctoraatsdiploma’s te verlenen.

8. Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
−

Zie de Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek.
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