
 

Brussel, 18 januari 2006 
50/MV/kv/brfAdvGelijkstellingdiploma’s 

 
 

De heer Frank Vandenbroucke 
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II – laan 15 
 
1210    Brussel 

 
 
 
Betreft: ontwerp van decreet houdende instemming met het “Verdrag inzake de erkenning van 

diploma’s hoger onderwijs in de Europese regio”, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997 
(de “Lisbon Recognition Convention”). 

 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 16 december 2005 ontving de SERV uw vraag naar advies bij hoogdringendheid m.b.t. het ontwerp van 
decreet houdende instemming met het “Verdrag inzake de erkenning van diploma’s hoger onderwijs in de 
Europese regio”, opgemaakt in Lissabon op 11 april 1997 (de “Lisbon Recognition Convention”). 
 
Het dagelijks bestuur van de SERV gaat akkoord, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad, met 
het voorliggend ontwerp van decreet dat het verdrag van 1997 ratificeert. 
 
De SERV wijst er echter op, zoals ook in vroegere adviezen m.b.t. ontwerpdecreten houdende instemming 
met verdragen, dat het aangewezen is, om bij elk voornemen tot ratificatie telkens ook vooraf te bekijken of 
de Vlaamse regelgeving en de beleidsuitvoering conform is met de engagementen die internationaal worden 
aangegaan. In elk geval stellen de sociale partners vast dat er zich vandaag problemen voordoen bij het 
erkennen van diploma’s behaald in het buitenland. De commissie Diversiteit van de SERV buigt zich over 
deze problematiek. De SERV vraagt dan ook de nodige aandacht, en zal daar mogelijks een insteek toe 
leveren, voor het concrete verloop van procedures en problemen die zich daar kunnen bij voordoen. 
 
Tegelijk vraagt de SERV aandacht voor de noden inzake gelijkstelling van diploma’s die niet in dit Verdrag 
aan bod komen. Het betreft enerzijds de erkenning van diploma’s van het volwassenenonderwijs en het 
secundair onderwijs. Anderzijds betreft het ook de doelgroep van allochtonen afkomstig van Lidstaten die 
het Verdrag niet hebben ondertekend. Weliswaar regelt Hoofdstuk VII de erkenning van kwalificaties in het 
bezit van vluchtelingen, ontheemden en personen in een situatie vergelijkbaar met die van vluchtelingen.    
De SERV wijst er evenwel op dat belangrijke groepen allochtonen ook via andere immigratiekanalen het 
land binnenkomen. 
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De SERV wijst ook op het subsidiair belang van procedures voor erkenning van verworven competenties 
wanneer niet met gelijkstelling van diploma’s kan worden gewerkt. Dit vereist, zoals in eerdere adviezen ter 
zake reeds gesignaleerd door de SERV, dat die EVC-procedures ook alle garanties moeten bieden dat recht 
wordt gedaan aan  de competenties die in het buitenland werden verworven. 
 
Algemeen pleit de SERV voor een globale geïntegreerde benadering, mét de nodige kwaliteitswaarborgen, 
om stappen vooruit te zetten in de (snelle) erkenning van het geheel van competenties en kwalificaties die 
in het buitenland werden verworven. 
 
 
 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
Administrateur-generaal 


