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Vraag – Question publiée : - 17/05/2006 

Concerne - Betreft

Erkenning behaalde diploma's 

Question - Vraag

Op intranet (P&O) kan men vernemen dat er een procedure bestaat tot 
"erkenning van een behaald diploma in het kader van de gecertificeerde 
opleidingen niveau A" met verwijzing naar art. 45 § 2 van het KB van 
7/8/1939. Er is zelfs een aanvraagformulier ter beschikking. Zoals gewoonlijk 
is de communicatie hierover zeer minimaal. Het enige wat over dit onderwerp 
terug te vinden is, staat in de FAQ onder vraag 15. Het verstrekte antwoord is 
echter verre van duidelijk en roept nog meer vragen op. Ook bij P&O is er 
niemand die wat meer uitleg kan verschaffen! Welke diploma's komen voor 
validering in aanmerking,onder welke voorwaarden, is er een beperking in de 
tijd, waarom worden "oudere" diploma's niet meer erkend, enz. M.a.w. wat 
zegt de reglementering hierover, want een eenvoudige verwijzing naar een kb 
van 1939 lijkt mij op zijn minst gezegd een beetje voorbijgestreefd te zijn... 
Wie kan hierover meer informatie verschaffen? Is dit punt al besproken 
geweest tijdens een vergadering? 

Réponse - Antwoord

In verband met de toepassing van artikel 45, §2 van het K.B. van 7 augustus 
1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel werd 
noch door de FOD P&O, noch door het OFO enige toelichting verstrekt. Uit de 
lezing van voormeld artikel blijkt dat het moet gaan om :

- een bijkomend diploma

- van een niveau van de tweede of de derde cyclus

- behaald in de vijf voorafgaande jaren (dus in principe de laatste vijf 
academiejaren)

- waarvan de inhoud nauw verbonden is met de vakrichting van de ambtenaar. 

Er bestaan geen lijsten van diploma’s per vakrichting. Elke aanvraag maakt het 
voorwerp uit van een individueel onderzoek door de betrokken commissie van 
de vakrichtingWat voorafgaat is echter niet van toepassing wanneer het 
bijkomend diploma behaald werd vóór of tijdens de vijf jaren die volgen op het 
behalen van de universitaire graad op basis waarvan de ambtenaar werd 
aangeworven of aangenomen bij arbeidsovereenkomst. 

Concernant l'application de l'article 45, §2, de l'A.R. du 7 août 1939 organisant 



l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, aucune précision n'a été donnée 
à ce jour ni par le SPF P&O, ni par l'IFA. Il ressort de la lecture de cet article 
qu'il faut disposer: 

- d'un diplôme complémentaire

- d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle 

- obtenu dans les cinq dernières années (donc en principe les 5 dernières 
années académiques) 

- dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers de l'agent. 

Il n'existe pas de liste de diplômes par filières de mètier. Chaque demande fait 
l'objet d'un examen individuel par la commission de la filière de métiers 
concernée. Ce qui précède ne s'applique toutefois pas lorsque le diplôme 
complémentaire a été obtenu avant ou dans les cinq années qui suivent 
l'obtention du titre universitaire sur la base duquel l'agent a été recruté ou 
engagé par contrat de travail.


