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 Bijlage I - Diplomavoorwaarden 

1° De volgende diploma's en getuigschriften worden, naargelang van het administratieve niveau, 

in aanmerking genomen voor aanwerving : 

NIVEAU A : 

academisch gerichte masterdiploma's die uitgereikt zijn door : 

- de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scho-

len, of de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of er-

kende instelling voor hoger onderwijs; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie. 

NIVEAU A (overgangsmaatregel) : 

a. diploma's van licentiaat, doctor, apotheker, burgerlijk ingenieur, landbouwkundig ingeni-

eur, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, handelsingenieur, burger-

lijk ingenieur-architect, bio-ingenieur, arts, tandarts of dierenarts, uitgereikt door de Bel-

gische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of 

door de bij wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen, als de studie ten min-

ste 4 jaar heeft omvat, zelfs als een gedeelte van die studie niet in een van de voormelde 

onderwijsinstellingen werd volbracht of als de examens niet werden afgelegd bij een door 

de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

b. diploma's van licentiaat in de handelswetenschappen, van handelsingenieur, van licenti-

aat in de bestuurskunde, van licentiaat-vertaler, van licentiaat-tolk, van licentiaat in de 

nautische wetenschappen, van industrieel ingenieur, van architect of van licentiaat in de 

toegepaste communicatie, van licentiaat in de kinesitherapie en van licentiaat in de ar-

beidsorganisatie en gezondheid, uitgereikt door een door de Staat of door een van de 

gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs 

van 2 cycli of door een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 

examencommissie; 

c. diploma's van interieurarchitect, licentiaat in de productontwikkeling, meester in de mu-

ziek of in de beeldende kunst of in de dramatische kunst of in de audiovisuele kunst of in 

het productdesign of in de conservatie-restauratie, uitgereikt door een door de Vlaamse 

Gemeenschap opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling van het hoger onderwijs 

van 2 cycli of door een door die gemeenschap ingestelde examencommissie; 

d. getuigschriften, uitgereikt aan degenen die geslaagd zijn voor de studie aan de polytech-

nische afdeling of aan de afdeling Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School en die 

krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger 

onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licen-

tiaat, met de door de koning bepaalde kwalificatie; 
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e. diploma uitgereikt door de Koloniale Hogeschool van België in Antwerpen, of licentiaats-

diploma, uitgereikt door het Universitair Instituut voor Overzeese Gebieden in Antwerpen 

als de studie ten minste 4 jaar heeft omvat; 

f. diploma van licentiaat in de handelswetenschappen, in de bestuurswetenschappen, van 

handelsingenieur, van licentiaat-vertaler of van licentiaat-tolk, uitgereikt door instellingen 

van hoger technisch onderwijs van de derde graad of door instellingen van technisch on-

derwijs, gerangschikt als handelshogescholen categorie A5, of door een door de Staat in-

gestelde examencommissie; 

g. diploma of eindgetuigschift, uitgereikt na een cyclus van 5 jaar door de afdeling Be-

stuurswetenschappen van het Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans in 

Brussel of door het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen in Elsene of 

door het Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen in Antwerpen. 

NIVEAU B : 

a. bachelordiploma's die uitgereikt zijn door : 

-  een door de Staat of door een van de gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde 

of erkende instelling voor hoger onderwijs; 

- een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde examencommis-

sie; 

b. diploma's van een afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van één cyclus, 

uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door 

een van de gemeenschappen. 

NIVEAU B (overgangsmaatregel) : 

a. getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus; 

b. diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen; 

c. diploma van mijnmeter; 

d. een diploma, uitgereikt in een basisopleiding van één cyclus of in een initiële lerarenop-

leiding van één cyclus door een hogeschool, opgericht, erkend of gesubsidieerd door de 

Vlaamse Gemeenschap, of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 

e. kandidaatsdiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar studie 

ofwel door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten ver-

bonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor 

hoger onderwijs van 2 cycli, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een 

van de gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door een van de gemeenschap-

pen ingestelde examencommissie; 

f. diploma van technisch ingenieur, uitgereikt na hogere technische leergangen van de 

tweede graad; 
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g. getuigschrift van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale pro-

motie, uitgereikt door een instelling, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap of door een examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; 

h. getuigschrift na het slagen voor de eerste 2 studiejaren van de polytechnische afdeling of 

van de afdeling Alle Wapens van de Koninklijke Militaire School; 

i. diploma van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad, uitgereikt 

door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de 

gemeenschappen; 

j. diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar studie, door de Koloniale Hoge-

school van België in Antwerpen of kandidaatsdiploma, uitgereikt door het Universitair In-

stituut voor Overzeese Gebieden in Antwerpen; 

k. kandidaatsdiploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar studie door een instel-

ling van hoger technisch onderwijs van de derde graad, of door een instelling van tech-

nisch onderwijs, gerangschikt als handelshogescholen in de categorie A5; 

l. diploma van burgerlijk conducteur, uitgereikt door een Belgische universiteit; 

m. diploma van technisch ingenieur, afgeleverd door een hogere technische school van de 

tweede graad; 

n. diploma van geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs, van lager onderwijzer, 

lagere onderwijzeres of bewaarschoolonderwijzeres; 

o. diploma van gegradueerde in de landbouwwetenschappen, uitgereikt overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 31 oktober 1934 tot vaststelling 

van de voorwaarden voor het toekennen der diploma's van landbouwkundig ingenieur, 

van scheikundig landbouwingenieur, van ingenieur voor waters en bossen, van koloniaal 

landbouwkundig ingenieur, van tuinbouwkundig ingenieur, van boerderijbouwkundig in-

genieur, van ingenieur der landbouwbedrijven, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk 

besluit van 16 juli 1936; 

p. diploma, uitgereikt door een instelling voor het hoger technisch onderwijs van de eerste 

graad met volledig leerplan opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een 

van regeringswege samengestelde examencommissie; 

q. diploma, uitgereikt door een instelling voor hoger technisch onderwijs, opgericht, gesub-

sidieerd of erkend door de Staat of door een van regeringswege samengestelde examen-

commissie en gerangschikt in een van de volgende categorieën: A1, A6/A1, A7/A1, 

C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An of door een van regeringswege sa-

mengestelde examencommissie; 

r. diploma, gerangschikt in de categorie B3/B1, uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 

lestijden door een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend 

door de Staat, die bij de toelating, een diploma eist van volledige hogere secundaire stu-

dies of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen of een diploma 

van een afdeling, gerangschikt in de categorie B3/B2, uitgereikt door een instelling voor 

technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat, die bij de toela-
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ting een diploma eist van lagere secundaire studies of het welslagen voor een daarmee 

gelijkgesteld toelatingsexamen; 

s. diploma van het hoger onderwijs van één cyclus met volledig leerplan, uitgereikt door de 

instellingen, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de ge-

meenschappen of door een door de Staat of door een van de gemeenschappen ingestelde 

examencommissie. 

NIVEAU C : 

a. gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeen-

schappen voor het secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van hoger secundair on-

derwijs; 

b. gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeen-

schappen voor het secundair onderwijs uitgereikt bekwaamheidsdiploma dat toegang 

verleent tot het hoger onderwijs; 

c. diploma, uitgereikt na het examen, vermeld in artikel 5 van de wetten op het toekennen 

van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördi-

neerd op 31 december 1949; 

d. brevet van verpleeg- of ziekenhuisassistent of van verpleger, uitgereikt hetzij door een 

door de Staat in de categorie van de aanvullende secundaire beroepsscholen opgerichte, 

gesubsidieerde of erkende verplegingsafdeling, hetzij door een door de Staat of een van 

de gemeenschappen ingestelde examencommissie; 

e. diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen, het technisch, het kunst- of 

het beroepssecundair onderwijs door een door de Staat of door een van de gemeen-

schappen opgerichte, erkende of gesubsidieerde instelling of door de examencommissie 

van de Vlaamse Gemeenschap; 

f. studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair 

onderwijs, uitgereikt door een door de Staat of door een van de Gemeenschappen opge-

richte, erkende of gesubsidieerde instelling; 

g. getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere secundaire cy-

clus; 

h. diploma van een tot de groep handel, administratie en organisatie behorende afdeling 

van een hogere secundaire technische leergang van een instelling voor technisch onder-

wijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de Gemeenschap-

pen, uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 lestijden. 

NIVEAU C (overgangsmaatregel) : 

a. getuigschrift, uitgereikt na een van de voorbereidende proeven, voorgeschreven in artikel 

10, 10bis en 12 van de op 31 december 1949 gecoördineerde wetten op het toekennen 

van de academische graden en het programma van de universitaire examens, zoals die 

bepalingen bestonden voor 8 juni 1964; 
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b. gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat voor het hoger middelbaar 

onderwijs afgeleverd diploma of getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs; 

c. erkend of aanvaard diploma van middelbare studies van de hogere graad (handelsafde-

ling); 

d. diploma of eindgetuigschrift van hoger middelbaar onderwijs, behaald met vrucht; 

e. gehomologeerd diploma van de hogere secundaire technische school of eindgetuigschrift 

van studies in een hogere secundaire technische school, uitgereikt na een cyclus van 3 

jaar hogere secundaire studies, door een instelling van technisch onderwijs, opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat, of diploma van de hogere secundaire technische 

school, uitgereikt door de examencommissie van de Staat; 

f. diploma of eindgetuigschrift van de hogere secundaire technische school, de vroegere ca-

tegorieën A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2, uitgereikt 

na een cyclus van drie jaar hogere secundaire studie, door een instelling van technisch 

onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een examencommis-

sie van de Staat; 

g. gehomologeerd diploma van hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan, uitge-

reikt overeenkomstig de voorwaarden, bepaald bij het koninklijk besluit van 10 februari 

1971 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de instellingen voor 

kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voor-

waarden voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden en het koninklijk besluit 

van 25 juni 1976 tot regeling van de studies van sommige hogere secundaire afdelingen 

van de instellingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan; 

h. einddiploma, eindgetuigschrift, studieattest of brevet van het zesde jaar van het kunst- 

of beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, opge-

richt, gesubsidieerd of erkend door de Staat; 

i. brevet of eindgetuigschrift, uitgereikt na afloop van de hogere cyclus van een beroepsaf-

deling verbonden aan een instelling voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of 

erkend door de Staat en gerangschikt in één van de categorieën A4, C3, C2, C5; 

j. diploma, uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 lestijden, door een instelling voor 

technisch onderwijs, gerangschikt in de categorie B3/B1, opgericht, gesubsidieerd of er-

kend door de Staat; 

k. einddiploma of -getuigschrift, uitgereikt na een cyclus van ten minste 750 lestijden, door 

een instelling voor technisch onderwijs, gerangschikt in de categorie B3/B2, opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat en die bij de toelating een diploma eist van lagere 

secundaire studie of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen; 

l. einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift, uitgereikt na het volgen, met vrucht 

volbracht, van het zesde leerjaar van het algemeen, het technisch, het kunst- of het be-

roepssecundair onderwijs met volledig leerplan, uitgereikt door een instelling, opgericht, 

gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een van de gemeenschappen. 
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NIVEAU D : 

Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 

NIVEAU E : 

Geen diploma of studiegetuigschrift vereist. 

2° De in overeenstemming met een buitenlandse regeling behaalde diploma’s en studiegetuig-

schriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of met toepassing van de 

procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid, voorgeschreven bij de wet van 19 

maart 1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma’s en getuigschriften, 

gelijkwaardig worden verklaard met een van de in deze lijst vermelde diploma’s of studiege-

tuigschriften, worden eveneens in aanmerking genomen voor toelating tot de diensten van 

gemeenten en provincies. 

3° In afwijking van punt 2 worden de bepalingen van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van de 

EEG van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronder-

wijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste 3 jaar worden afgesloten, evenals 

de bepalingen van de richtlijn 92/51/EEG van de Raad van de EEG van 18 juni 1992 betreffen-

de een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, in aanmerking geno-

men voor de toelating tot de diensten van de gemeenten en provincies. 

Om de waarde van de voorgestelde titels te kennen, legt de aanstellende overheid die titels 

voor advies voor aan de bevoegde onderwijsoverheden. 

 


