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Beschikkingen

BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van de Raadgevende
Commissie bevoegd inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de BeneluxOrganisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – M (2015) 1

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, leden 2 tot en met 4, van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in
dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of
modellen), ondertekend te Brussel op 24 oktober 2008,
Gezien beschikking M (2014) 14 van het Benelux Comité van Ministers tot vaststelling van de
modaliteiten betreffende de benoeming van de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de
rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele
Eigendom (merken en tekeningen of modellen),
Overwegende het verzoek van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom, de personeelsvertegenwoordiging van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele
Eigendom gehoord hebbende, met betrekking tot de benoeming van de door de Benelux-landen
voorgedragen kandidaten voor de Raadgevende Commissie bevoegd inzake de rechtsbescherming
van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en
tekeningen of modellen) (hierna: de Raadgevende Commissie),
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1
1. De heer Willem van den Brink wordt voor de duur van zes jaar benoemd tot voorzitter van de
Raadgevende Commissie.
2. De heer Francis Vanderveeren wordt voor de duur van zes jaar benoemd tot plaatsvervangend
voorzitter van de Raadgevende Commissie.
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Artikel 2
1. De volgende nationale ambtenaren worden voor de duur van zes jaar benoemd tot leden van de
Raadgevende Commissie:
a) Voor het Koninkrijk België: de heer Roland Dussart-Desart;
b) Voor het Groothertogdom Luxemburg: de heer Pierre Lammar;
c) Voor het Koninkrijk der Nederlanden: de heer Peter Krekel.
2. De volgende nationale ambtenaren worden voor de duur van zes jaar benoemd tot
plaatsvervangende leden van de Raadgevende Commissie:
a) Voor het Koninkrijk België: de heer Marc Roelands;
b) Voor het Groothertogdom Luxemburg: mevrouw Paulette Lenert;
c) Voor het Koninkrijk der Nederlanden: de heer Arthur van Wijck.

Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

GEDAAN te Brussel, op 27 maart 2015.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,

D. REYNDERS
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BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de automatische wederzijdse
generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs – M (2015) 3

Voorbericht
De tekst van onderstaande beschikking en van de bijhorende gemeenschappelijke memorie van
toelichting werd op 18 mei 2015 vastgesteld tijdens een bijeenkomst van het Benelux Comité van
Ministers in samenstelling van de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs van de betrokken
regeringen:


Voor het Koninkrijk België:
H. CREVITS, voor de Vlaamse Regering
J.-C. MARCOURT, voor de Regering van de Franse Gemeenschap
H. MOLLERS, voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap



Voor het Groothertogdom Luxemburg:
M. HANSEN



Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
M. BUSSEMAKER

De aldus vastgestelde beschikking is vervolgens ondertekend door de voorzitter van het Benelux
Comité van Ministers.

Beschikking
BESCHIKKING
van het Benelux Comité van Ministers
betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning
van diploma’s hoger onderwijs
M (2015) 3

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,
Gelet op artikel 1, onder b), van het Protocol van 29 april 1969 inzake de afschaffing van controles en
formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux en inzake de opheffing van de belemmeringen in
het vrije verkeer,
Gezien artikel 8 van aanbeveling M (2014) 17 van het Benelux Comité van Ministers inzake
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit,
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Overwegende dat het vergemakkelijken en bevorderen van de erkenning van diploma’s over de
grens heen als een belangrijk doel wordt vooropgesteld in het Gemeenschappelijk Werkprogramma
2013-2016 en het jaarplan 2014 en 2015 van de Benelux Unie, in de aanbeveling 858/1 van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 10 juli 2014 over de meeneembaarheid van
diploma’s en beroepskwalificaties in de Benelux, in de politieke verklaring van 13 december 2013 van
de Eerste Ministers en Regeringsleiders van de drie Benelux-lidstaten en in talrijke pleidooien van
werkgevers- en werknemersorganisaties in de Benelux,
Overwegende dat het in het kader van de Raad van Europa en UNESCO op 11 april 1997 te Lissabon
tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de
Europese Regio in werking is getreden voor elk van de Benelux-lidstaten, dat in elk van de Beneluxlidstaten een goede wederzijdse kennis en een groot onderling vertrouwen bestaan met betrekking
tot de onderwijssystemen, de kwaliteitszorg voor de opleidingen in het hoger onderwijs en de
erkenning van buitenlandse diploma’s hoger onderwijs, en dat er zich binnen de Benelux geen
substantiële problemen met betrekking tot de erkenning van het niveau van bachelor- en
masterdiploma’s stellen,
Overwegende dat binnen de Benelux-lidstaten reeds een belangrijk aantal bilaterale afspraken,
regelingen en praktijken bestaan voor de automatische erkenning van het niveau van diploma’s
hoger onderwijs, waaronder:
 de onderlinge automatische erkenning van de diploma’s hoger onderwijs bachelor en master in
Nederland en Vlaanderen,
 de automatische erkenning tussen de drie Gemeenschappen van België, en
 de door Luxemburg toegepaste niveauerkenningen,
Overwegende dat een automatische generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs die
binnen de gehele Benelux wederzijds geschiedt, kan leiden tot kostenbesparing en
efficiëntieverbetering voor de erkenningsinstanties in de Benelux, alsmede tot een vermindering van
de administratieve procedurelast en een verbetering van de intra-Benelux grensoverschrijdende
mobiliteit van afgestudeerden uit de Benelux-lidstaten,
Overwegende dat een automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger
onderwijs binnen de Benelux geen betrekking heeft op de specifieke academische erkenning van de
inhoud van opleidingen hoger onderwijs of op de erkenning van beroepskwalificaties zoals bedoeld
in richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, maar zich beperkt tot de
erkenning van het niveau en de minimumvereisten van de opleidingen leidende tot de diploma’s,
Overwegende dat, in overeenstemming met de voortrekkersrol van de Benelux Unie in Europa, de
Benelux-lidstaten het voortouw kunnen blijven nemen binnen de Europese Hogeronderwijsruimte
door de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs binnen
de gehele Benelux te realiseren,
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Overwegende dat de Benelux-lidstaten zich bijgevolg engageren om hun bestaande wet- of
regelgeving aan te passen voor zover deze een automatische wederzijdse generieke niveauerkenning
van diploma’s hoger onderwijs binnen de gehele Benelux in de weg zouden staan,
Heeft het volgende beslist:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:
a) “diploma hoger onderwijs”:


voor de Vlaamse Gemeenschap van België: de graad van bachelor en de graad van master;



voor de Franse Gemeenschap van België: de grade académique de bachelier en de grade
académique de master;



voor de Duitstalige Gemeenschap van België: het Diplom Bachelor en, in voorkomend geval,
een master van de Duitstalige Gemeenschap van België;



voor het Groothertogdom Luxemburg: het diplôme de bachelor en het diplôme de master;



voor Nederland: het getuigschrift bachelor en het getuigschrift master.

b) “generieke niveauerkenning van een diploma hoger onderwijs”: het generiek erkennen door de
Benelux-lidstaten van het niveau van een diploma hoger onderwijs uit andere Benelux-lidstaten
als gelijkwaardig met het overeenstemmende niveau van een bachelor/bachelier of master
uitgereikt overeenkomstig de eigen toepasselijke wet- en regelgeving van de Benelux-lidstaten;
c) “erkende instelling”: een instelling hoger onderwijs aangeduid overeenkomstig het bepaalde in
artikel 4 van deze beschikking ;
d) “erkende opleiding”: een opleiding in het hoger onderwijs aangeduid overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4 van deze beschikking.

Artikel 2. Automatische wederzijdse erkenning
1. De generieke niveauerkenning van een diploma hoger onderwijs uitgereikt in een Benelux-lidstaat
geschiedt automatisch in elke Benelux-lidstaat, voor zover aan de in artikel 3 bepaalde voorwaarden
is voldaan.
2. De generieke niveauerkenning van een diploma hoger onderwijs krachtens het eerste lid
hierboven, geschiedt zonder verdere formaliteiten.
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Artikel 3. Voorwaarden
1. Deze beschikking is van toepassing op diploma’s hoger onderwijs die aan elk van volgende
voorwaarden voldoen:
a) De minimumkwaliteit van de opleidingen binnen de Benelux-lidstaten leidende tot het diploma
hoger onderwijs is gewaarborgd door de erkenning door een op het gebied van hoger onderwijs
bevoegde autoriteit uit een Benelux-lidstaat, mede op grond van de beoordeling door een
kwaliteitszorginstantie die zich houdt aan de Standards and Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area (ESG).
b) Het diploma hoger onderwijs is uitgereikt en door de bevoegde autoriteit erkend in
overeenstemming met de in een Benelux-lidstaat geldende wet- en regelgeving.
Het diploma wordt geacht te zijn uitgereikt en door de bevoegde autoriteit erkend in
overeenstemming met deze wet- en regelgeving indien het is uitgereikt door een erkende
instelling en het een erkende opleiding betreft.
2. Deze beschikking is ook van toepassing op de getuigschriften 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 bachelor-masterstructuur, op
voorwaarde dat dergelijke getuigschriften in die Benelux-lidstaat wettelijk gelijkgeschakeld zijn met
bachelor, bachelier of master.

Artikel 4. Erkende instellingen en opleidingen
1. Elke Benelux-lidstaat duidt aan welke de erkende instellingen hoger onderwijs en de erkende
opleidingen in het hoger onderwijs zijn zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b). De Benelux-lidstaten
maken via hun officiële registers of overzichten hoger onderwijs inzichtelijk welke de erkende
instellingen hoger onderwijs of de erkende opleidingen in het hoger onderwijs zijn.
2. Het Benelux Secretariaat-generaal draagt door middel van doorverwijzing vanaf een centraal punt
bij tot de raadpleegbaarheid van de in het eerste lid hierboven bedoelde registers of overzichten.

Artikel 5. Publieke bekendheid
De Benelux-lidstaten dragen zorg voor een brede publieke bekendheid van de automatische
wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs op grond van de bepalingen
van deze beschikking.
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Artikel 6. Territoriaal toepassingsgebied ten aanzien van Nederland
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze beschikking alleen van toepassing op het land
Nederland.

Artikel 7. Inwerkingtreding en uitvoering
1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.
2. De Benelux-lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om aan de bepalingen van deze beschikking te voldoen.
3. Wanneer de Benelux-lidstaten de in het tweede lid bedoelde bepalingen vaststellen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze beschikking verwezen.

GEDAAN te Brussel, op 18 mei 2015.

De Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers,

D. REYNDERS
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2015) 3 van het Benelux Comité
van Ministers betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s
hoger onderwijs
Algemeen
Binnen de Benelux vindt reeds automatische erkenning van het niveau van diploma’s hoger
onderwijs plaats op grond van bestaande afspraken, wet- of regelgevingen en praktijken. Zo is er het
(gewijzigde) Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België
inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs1, op
grond waarvan, sinds 1 april 2014, afgestudeerden van geaccrediteerde Nederlandse respectievelijk
Vlaamse bachelor- en masteropleiding worden geacht te beschikken over een gelijkwaardig
getuigschrift als de afgestudeerden van een overeenkomstige Vlaamse respectievelijk Nederlandse
geaccrediteerde opleiding in het hoger onderwijs. Daarnaast past Luxemburg al automatische
niveauerkenning toe voor diploma’s hoger onderwijs uit de meeste Europese landen. Bovendien
geldt binnen België de op de grondwet gebaseerde omnivalentie van diploma’s, waardoor
wederzijdse erkenning van het niveau van diploma’s hoger onderwijs automatisch plaatsvindt tussen
de Gemeenschappen van België.
De Gemeenschappen van België, Luxemburg en Nederland wensen echter dit – gefragmenteerde –
kader te vervolledigen om tot een automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van
diploma’s hoger onderwijs binnen de gehele Benelux te komen, dus ook bijvoorbeeld tussen
Nederland en de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België en vice versa. De essentiële
voorwaarden voor dergelijke intra-Benelux reciprociteit zijn immers vervuld: binnen de Benelux
wordt de nodige kwaliteit van de opleidingen en erkenningsprocedures afdoende gegarandeerd,
bestaat er een groot onderling vertrouwen in elkaars hogeronderwijssystemen en zijn die systemen
voldoende gelijklopend om te kunnen overgaan tot de generieke niveauerkenning van diploma’s op
bachelor- en masterniveau.
Het vergemakkelijken van de generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs biedt een
aantal voordelen voor zowel de erkenningsinstanties binnen de Benelux (kostenbesparing en
efficiëntieverbetering) als afgestudeerden (vermindering van administratieve lasten, met een
mogelijke weerslag op grensoverschrijdende studie- of arbeidsmobiliteit). Bovendien kan de Benelux
zo verder het voortouw nemen binnen de Europese Hogeronderwijsruimte, in het verlengde van
bijvoorbeeld de werkzaamheden van de “Pathfindergroup on Automatic Recognition” waarin een
aantal aan het Bologna-proces deelnemende landen – waaronder de Benelux-landen – tussen 2012
en 2014 onderzocht hebben hoe de automatische academische erkenning van vergelijkbare
diploma’s over de grens heen gerealiseerd kan worden.

1

Het op 3 september 2003 te Den Haag gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse
Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger
onderwijs (Belgisch Staatsblad, 12.11.2004; Nederlands Tractatenblad, 2003, nr. 167), zoals gewijzigd door het
op 16 januari 2013 gesloten Protocol dat op 1 april 2014 in werking is getreden (Belgisch Staatsblad,
18.03.2014; Nederlands Tractatenblad, 2013, nr. 35).

Benelux Publicatieblad
Jaargang 2015
Nummer 2
Paginanummer 11

Er wordt gekozen voor een beschikking van het Benelux Comité van Ministers zoals bedoeld in artikel
6, lid 2, onder a), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, aangezien dergelijke beschikking
de Benelux-landen en de Gemeenschappen van België toelaat zich ten opzichte van elkaar te
engageren tot de realisatie van de gewenste automatische wederzijdse erkenning binnen de gehele
Benelux en aan dat engagement uitvoering te geven met inachtname van bestaande afspraken,
regelingen en praktijken.
Deze beschikking betreft enkel de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van
diploma’s hoger onderwijs waardoor op systeemniveau een master (niveau 7 van het EKR 2) uit een
Benelux-land wordt gelijkgeschakeld qua niveau en kwaliteit met een master uit een ander Beneluxland, en zo ook een bachelor (niveau 6 van het EKR) met een bachelor. De automatische erkenning
slaat dus niet op de inhoud van de programma’s leidende tot die diploma’s. Deze beschikking heeft
dan ook geen betrekking op de specifieke gelijkschakeling qua profiel van beroeps- of professioneel
gerichte3 en wetenschappelijke of academische4 opleidingen hoger onderwijs, noch op specifieke
toelatingseisen die door de hogeronderwijsinstellingen kunnen worden bepaald qua leeruitkomsten.
Zij grijpt ook niet in op het voeren van titels met een toevoeging die betrekking heeft op de inhoud
(“of arts”, “of science”, enz.). De beschikking heeft evenmin betrekking op de erkenning van
beroepskwalificaties5. Tot slot wordt erop gewezen dat deze beschikking enkel betrekking heeft op
intra-Benelux erkenningen en niet op de erkenning van het niveau van buitenlandse diploma’s uit
niet Benelux-landen (onverminderd de eventuele voorbeeldfunctie van de Benelux binnen de
Europese Hogeronderwijsruimte).
Artikelsgewijze toelichting
Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat de erkenning van diploma’s hoger onderwijs in België tot de
exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen behoort. De notie
Benelux-lidstaat behelst bijgevolg wat België betreft consequent de Gemeenschappen van België.
Preambule
Verwijzend naar het algemene deel van de toelichting hierboven, behoeft de preambule geen
verdere toelichting.

2

Europees Kwalificatieraamwerk.
In casu is het pendant van het in Nederland gebruikte adjectief “beroeps-“ in Vlaanderen “professioneel
gericht”.
4
In casu is het pendant van het in Nederland gebruikte adjectief “wetenschappelijk“ in Vlaanderen
“academisch”.
5
Zoals bedoeld in richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22), laatstelijk gewijzigd door
richtlijn 2013/55/EU (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 132).
3
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Artikel 1
Onder a) worden op exhaustieve wijze de diploma’s opgesomd die voor erkenning op grond van deze
beschikking in aanmerking komen. De Duitstalige Gemeenschap van België kent thans geen master,
maar deze bepaling houdt wel rekening met de mogelijkheid om een master in te voeren. Een
eventuele toekomstige master van de Duitstalige Gemeenschap van België valt bijgevolg eveneens
onder het toepassingsgebied van deze beschikking, zonder dat de beschikking daarvoor gewijzigd zal
moeten worden.
Onder b) wordt de erkenning op grond van deze beschikking zodanig gedefinieerd dat zij enkel slaat
op de generieke niveauerkenning van de onder a) genoemde diploma’s hoger onderwijs. Deze
beschikking laat bijgevolg elk onderscheid tussen beroeps- of professioneel gerichte en
wetenschappelijke of academische opleidingen onverlet en heeft evenmin betrekking op de
inhoudelijke gelijkschakeling van opleidingen. Bovendien spreekt het vanzelf dat de erkenning niet
gebruikt kan worden om een diploma uit een bepaald Benelux-land verschillend te gaan profileren in
datzelfde land (de status van het diploma in het land van afgifte is leidend: een Nederlands
professioneel diploma kan bijvoorbeeld in Nederland nooit als een Nederlands academisch diploma
geprofileerd worden).
Voor het bepaalde onder c) en d) wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 4.
Artikel 2
Dit artikel regelt de generieke niveauerkenning van de in artikel 1, onder a), exhaustief opgesomde
diploma’s binnen de Benelux. Indien aan elk van de voorwaarden gesteld in artikel 3 is voldaan, dient
deze erkenning automatisch te geschieden, i.e. zonder verdere formaliteiten (onverminderd de
uitvoering van de beschikking door de Benelux-lidstaten overeenkomstig artikel 7).
Artikel 3
Binnen de Benelux is de automatische generieke niveauerkenning van de in artikel 1, onder a),
exhaustief opgesomde diploma’s aan een dubbele voorwaarde onderworpen die betrekking heeft op
(a) de gegarandeerde minimale kwaliteit van de betreffende opleidingen en (b) de naleving van de
vigerende voorschriften in een Benelux-land of een Gemeenschap van België inzake de uitreiking en
erkenning van de diploma’s.
Wat betreft de garantie van de minimumkwaliteit, wordt vereist dat de opleiding is erkend door de
bevoegde autoriteit, i.e. een Gemeenschap van België, de Nederlandse overheid of het huidige
ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek van Luxemburg. Bovendien moet de erkenning
gestoeld zijn op een regelmatige beoordeling door een kwaliteitszorginstantie die zich houdt aan de
in het kader van het Bologna-proces tot stand gekomen gemeenschappelijke principes voor
kwaliteitszorg voor hoger onderwijs in Europa6. Desgevallend kan de bevoegde autoriteit, die steeds
6

De zgn. “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG),
opgesteld door het “European Network for Quality Assurance in Higher Education” (ENQA) (zie
http://www.enqa.eu).
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een autoriteit uit een Benelux-land moet zijn, een beroep doen op een dergelijke
kwaliteitszorginstantie die niet in de Benelux is gevestigd.
Wat betreft de vereiste naleving van de vigerende voorschriften, geldt een vermoeden dat deze
voorschriften daadwerkelijk zijn nageleefd indien het diploma is uitgereikt door een erkende
instelling en het een erkende opleiding betreft. In de Gemeenschappen van België en in Luxemburg
mogen erkende instellingen alleen erkende bachelor- of master-opleidingen aanbieden. In Nederland
daarentegen kan een erkende instelling ook een niet-erkende opleiding aanbieden; in dat laatste
geval is deze beschikking niet van toepassing. Er wordt een afzonderlijk artikel (artikel 4) gewijd aan
de aanwijzing van de relevante instellingen en/of opleidingen.
Artikel 3 voorziet daarnaast in een regeling voor de generieke niveauerkenning van diploma’s hoger
onderwijs behaald vóór de invoering van de bachelor-masterstructuur zoals vastgesteld in het kader
van het Bologna-proces / de Europese Hogeronderwijsruimte. Onder de notie “getuigschrift” vallen
hier diploma’s, titels of studiebewijzen.
Artikel 4
De aanduiding overeenkomstig dit artikel van erkende opleidingen en erkende instellingen laat toe
vlot over te gaan in de praktijk tot wederzijdse erkenning op grond van deze beschikking. Mede
gezien het vertrouwen in elkaars hogeronderwijssystemen, gebeurt die oplijsting door elke Beneluxlidstaat of elke Gemeenschap van België afzonderlijk. Daarvoor wordt teruggegrepen naar de
bestaande registers of overzichten van erkende opleidingen of erkende instellingen:


Wat de Vlaamse Gemeenschap van België betreft, zijn de ambtshalve geregistreerde instellingen
hoger onderwijs en de geregistreerde instellingen hoger onderwijs opgenomen in het zgn.
Hogeronderwijsregister7. Alleen deze geregistreerde instellingen kunnen erkende
geaccrediteerde opleidingen leidende tot de graad van bachelor of master aanbieden.



Wat de Franse Gemeenschap van België betreft, zijn de erkende instellingen hoger onderwijs
nauwkeurig genoemd in het Decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het
hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies (“Décret du 7 novembre
2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études”)8 en voorts opgenomen in de zgn. “Annuaire des établissements d'enseignement
supérieur” en “Annuaire des écoles d'enseignement de promotion sociale”. Alleen deze
instellingen kunnen erkende bachelor- of master-opleidingen aanbieden.



Wat de Duitstalige Gemeenschap van België betreft, is de “Autonome Hochschule in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft” thans de enige erkende instelling hoger onderwijs die erkende
opleidingen aanbiedt. Al deze opleidingen worden genoemd in het Decreet van 27 juni 2005
houdende oprichting van een autonome hogeschool (“Dekret vom 27. Juni 2005 zur Schaffung
einer autonomen Hochschule”)9.

7

Zie http://www.hogeronderwijsregister.be.
Belgisch Staatsblad, 18.12.2013.
9
Belgisch Staatsblad, 25.10.2005.
8
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Wat Luxemburg betreft, stelt het ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek een lijst vast
waarin alle instellingen hoger onderwijs die erkende opleidingen aanbieden zijn opgenomen.



Wat Nederland betreft, zijn de erkende opleidingen opgenomen in het zgn. Centraal Register
Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Registratie in het CROHO houdt tevens erkenning van de
betrokken instelling in.

Om bij te dragen tot de raadpleegbaarheid van de betrokken informatie, zal het Benelux
Secretariaat-Generaal op zijn website doorverwijzen naar de websites uit de Benelux-landen waarop
deze informatie te vinden is, en deze doorverwijzingen geactualiseerd houden.
Artikel 5
Gezien het belang voor afgestudeerden in de Benelux, dienen zij vlot kennis te kunnen nemen van de
binnen de Benelux geboden mogelijkheden inzake de automatische wederzijdse generieke
niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs in uitvoering van deze beschikking.
Artikel 6
Het territoriaal toepassingsgebied van deze beschikking is wat het Koninkrijk der Nederlanden
betreft identiek aan dat van het (gewijzigde) Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en
Vlaamse hoger onderwijs, dat zich sinds 1 april 2014 uitstrekt tot het Caribische deel van Nederland
(i.e. Bonaire, Sint Eustatius en Saba, doch niet Aruba, Curaçao en Sint Maarten)10.

10

Zie in dit verband de gezamenlijke toelichtende nota van de Nederlandse en Vlaamse regeringen bij
Onderdeel D van het op 16 januari 2013 gesloten Protocol (supra, voetnoot nr. 1), waarin onderstaande
toelichting werd opgenomen.
De Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet van 17 mei 2010, Staatsblad van
het Koninkrijk der Nederlanden, 2010, 350) voorziet sinds 10 oktober 2010 in de toepassing van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) op het Caribische deel van Nederland. Ten aanzien
van het hoger onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt hetzelfde wettelijke regime, inclusief
accreditatie, als in het Europese deel van Nederland. Door de WHW is het voor bekostigde instellingen mogelijk
op Bonaire, Sint Eustatius of Saba een nevenvestiging te openen en wordt het mogelijk voor zgn.
‘rechtspersonen voor hoger onderwijs’ in het Caribische deel van Nederland onderwijs te verzorgen. In beide
situaties dient het onderwijs door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerd te
zijn.
Overeenkomstig artikel 19 van het Accreditatieverdrag, had dat verdrag alleen gelding voor het Europese deel
van Nederland. Gezien de toepassing van de WHW op het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint
Eustatius en Saba) was het van belang dat het Accreditatieverdrag naar deze delen werd uitgebreid. Het
gewijzigde artikel 19 voorziet in een toepassing op Nederland (het Europese deel en Caribische deel).
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Artikel 7
Dit artikel regelt de inwerkingtreding en de tenuitvoerlegging van deze beschikking. De Beneluxlanden en de Gemeenschappen van België engageren zich om hun bestaande wet- of regelgeving zo
nodig aan te passen om de intra-Benelux automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van
diploma’s hoger onderwijs zo spoedig mogelijk ten volle te realiseren. Voor zover dergelijke
erkenning reeds (volledig of gedeeltelijk) bewerkstelligd wordt door middel van bestaande wet- of
regelgeving, zou daar mededeling van moeten worden gedaan in het officiële publicatieblad van het
betrokken land van de Benelux Unie (Nederlandse Staatscourant, Belgisch Staatsblad of Luxemburgse
Mémorial).
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Overeenkomsten

VERDRAG over de Benelux Interparlementaire Assemblee

Het Koninkrijk België,
Vertegenwoordigd door:
de Federale Regering,
de Vlaamse Regering,
de Regering van de Franse Gemeenschap,
de Waalse Regering,
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
Het Groothertogdom Luxemburg,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
Hierna genoemd “de Partijen”;
Overwegende dat op 17 juni 2008 het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie is gesloten (het Benelux Unie Verdrag);
Vaststellend dat de totstandbrenging van het Benelux Unie Verdrag was ingegeven door het
gezamenlijke streven van de Hoge Verdragsluitende Partijen om de samenwerking in de Benelux
Economische Unie voort te zetten in de Benelux Unie en deze te verdiepen en uit te bouwen;
Verwijzend naar de op 5 november 1955 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst nopens de
instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad en het Protocol, gedaan te ’sGravenhage op 3 februari 1958, tot aanvulling van deze Overeenkomst;
Vaststellend dat de instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad aan de instelling
van de Benelux Economische Unie is voorafgegaan;
Verwijzend naar artikel 15 van het Benelux Unie Verdrag, dat bevestigt dat de samenstelling, de
bevoegdheid en de werkwijze van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad in de
Overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is
geregeld;
Voorts verwijzend naar artikel 16 van het Benelux Unie Verdrag, dat stelt dat de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad betrekkingen onderhoudt met het Benelux Comité van Ministers
wat de vraagstukken betreft die rechtstreeks verband houden met de werking van de Benelux Unie;
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Vaststellend dat de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, dankzij het gezamenlijk optreden
van de vertegenwoordigingen van de parlementen van de Benelux-leden, een essentiële bijdrage
heeft geleverd aan de samenwerking in Benelux-kader in ruime zin;
Handelend vanuit het vaste voornemen dit optreden voort te zetten en te verdiepen door een
nieuwe verdragsbasis te scheppen die, zonder afbreuk te doen aan de bestaande bevoegdheden van
de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, wordt afgestemd op de doelstellingen van de
Benelux Unie;
Vaststellend dat het Koninkrijk België een federale staatsstructuur heeft aangenomen;
Wensend de taken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad aan te passen aan de
huidige tijd;
Komen overeen de Overeenkomst van 5 november 1955 nopens de instelling van een Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad als volgt te vervangen:
Deel 1
Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit Verdrag wordt onder de begrippen “Benelux Unie Verdrag”, “Benelux Comité van Ministers”,
“voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers”, “meerjarig Gemeenschappelijk
Werkprogramma” en “jaarplan” verstaan de betekenis die eraan gegeven wordt in het op 17 juni
2008 tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot
instelling van de Benelux Economische Unie.
Deel 2
Instelling, samenstelling en reikwijdte
Artikel 2
1. De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ingesteld in 1955, is hierna te noemen “Benelux
Interparlementaire Assemblee”.
2. De Benelux Interparlementaire Assemblee bestaat uit 49 leden, waarvan er:
a) 21 worden gekozen uit en aangewezen door het federale Parlement en de Gemeenschaps- en
Gewestparlementen van het Koninkrijk België;
b) 7 worden gekozen uit en aangewezen door het Luxemburgse Parlement; en
c) 21 worden gekozen uit en aangewezen door het Nederlandse Parlement.
3. De Benelux Interparlementaire Assemblee onderhoudt nuttige contacten met deze
volksvertegenwoordigingen.
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Artikel 3
1. De samenwerking in de Benelux Interparlementaire Assemblee betreft onderwerpen die
rechtstreeks verband houden met:
a) de grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus;
b) het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie;
c) de duurzame ontwikkeling;
d) de samenwerking op de gebieden van justitie en binnenlandse zaken;
e) de externe samenwerking van de Benelux Unie met andere staten en deelstaten, in het bijzonder
met lidstaten van de Europese Unie en regionale samenwerkingsverbanden van deze lidstaten;
f)

de samenwerking tussen de drie Partijen op het gebied van het buitenlands beleid en van
Europese vraagstukken.

2. De Benelux Interparlementaire Assemblee kan ook andere vraagstukken bespreken die de drie
Partijen aangaan, indien twee derde van haar leden daarmee instemt.
Deel 3
Bevoegdheden
Artikel 4
1. De Benelux Interparlementaire Assemblee is bevoegd te beraadslagen en adviezen uit te brengen,
onder meer in de vorm van aanbevelingen, aan het Benelux Comité van Ministers over de
onderwerpen genoemd in artikel 3, eerste lid, van dit Verdrag.
2. Adviezen kunnen eveneens worden uitgebracht aan de Regeringen van de Partijen die bij een
bepaald onderwerp zijn betrokken, gezamenlijk.
Artikel 5
1. De Benelux Interparlementaire Assemblee is bevoegd tot het stellen van schriftelijke vragen aan
het Benelux Comité van Ministers, evenals aan de Regeringen van de Partijen die bij een bepaald
onderwerp als vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit Verdrag zijn betrokken, gezamenlijk.
2. Deze vragen worden binnen een redelijke termijn beantwoord.
3. In gevallen waarin de Benelux Interparlementaire Assemblee aan de beantwoording van een vraag
een termijn stelt, heeft het Benelux Comité van Ministers, dan wel heeft elke betrokken Regering,
het recht om een met redenen omkleed uitstel van beantwoording te vragen.
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Artikel 6
Op voorstel van de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan tijdens een bijeenkomst bedoeld
in artikel 9, eerste lid, van dit Verdrag, om een bespreking te wijden aan een bepaald onderwerp als
vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit Verdrag, vaardigen de Regeringen van de Partijen die
betrokken zijn bij dit onderwerp een vertegenwoordiger af op de eerstvolgende bijeenkomst.
Artikel 7
Bij het begin van elk voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers worden door of namens
de Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers de beleidsprioriteiten meegedeeld en
besproken.
Artikel 8
1. De Secretaris-generaal van de Benelux Unie brengt verslag uit over de voortgang en de uitvoering
van het meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma en het jaarplan.
2. Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie coördineert de werkzaamheden tussen de Benelux
Interparlementaire Assemblee en het Benelux Comité van Ministers.
3. De leden van het College van Secretarissen-generaal van de Benelux Unie en de door hen
aangewezen personen hebben toegang tot de vergaderingen van de Benelux Interparlementaire
Assemblee.
Deel 4
Werkwijze
Artikel 9
1. De Benelux Interparlementaire Assemblee komt minimaal eenmaal en in beginsel driemaal per
jaar bijeen.
2. De Voorzitter roept de Benelux Interparlementaire Assemblee voorts bijeen telkens wanneer de
meerderheid van de leden de wens daartoe kenbaar maakt, dan wel, binnen een redelijke termijn,
op verzoek van de Regeringen van ten minste twee Partijen.

Benelux Publicatieblad
Jaargang 2015
Nummer 2
Paginanummer 20

Artikel 10
1. De vergaderingen van de Benelux Interparlementaire Assemblee zijn openbaar.
2. De Benelux Interparlementaire Assemblee vergadert met gesloten deuren op verzoek van de
Voorzitter of van negen leden en besluit daarna of de vergadering in het openbaar zal worden hervat
ter behandeling van hetzelfde vraagstuk.
3. De leden van de Regeringen van de drie Partijen en andere door één van deze Regeringen
aangewezen personen hebben toegang tot de vergaderingen van de Benelux Interparlementaire
Assemblee en kunnen daar het woord voeren.
Artikel 11
1. De Benelux Interparlementaire Assemblee kan alleen besluiten nemen, indien een meerderheid
van haar leden aanwezig is en elke nationale delegatie in een vergadering is vertegenwoordigd.
2. Tenzij anders bepaald in dit Verdrag worden besluiten met een gewone meerderheid van
stemmen genomen.
Artikel 12
De officiële talen van de Benelux Interparlementaire Assemblee zijn het Nederlands en het Frans.
Artikel 13
De Benelux Interparlementaire Assemblee benoemt haar voorzitter en ondervoorzitters in beginsel
voor een periode van twee jaar. Zij benoemt haar griffier.
Artikel 14
Binnen de Benelux Interparlementaire Assemblee kunnen Commissies worden ingesteld.
Artikel 15
De Benelux Interparlementaire Assemblee stelt haar Reglement van Orde vast.
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Deel 5
Slotbepalingen
Artikel 16
1. Vanaf zijn inwerkingtreding zal dit Verdrag de Overeenkomst nopens de instelling van een
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van 5 november 1955 vervangen.
2. De Commissies die zijn ingesteld op basis van de Overeenkomst van 1955 oefenen hun
werkzaamheden uit tot zolang geen nieuwe schikkingen worden getroffen.
3. De besluiten, adviezen en aanbevelingen van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
genomen onder toepassing van de Overeenkomst van 1955 blijven van kracht tenzij deze
uitdrukkelijk worden opgeheven door de Benelux Interparlementaire Assemblee.
4. Het Protocol tot aanvulling van de Overeenkomst nopens de instelling van een Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad van 3 februari 1958 blijft bij inwerkingtreding van dit Verdrag gelijke
tijd van kracht. De titel van het Protocol wordt gewijzigd in het “Protocol tot aanvulling van het
Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee”.
Artikel 17
De toepassing van dit Verdrag is beperkt tot het grondgebied van België, Luxemburg en Nederland in
Europa.
Artikel 18
1. Dit Verdrag wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
2. Elk der Partijen kan dit Verdrag opzeggen met een termijn van twee jaar, die aanvangt op de dag
van ontvangst op het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie van de kennisgeving van de
opzegging.
3. De Secretaris-generaal van de Benelux Unie stelt de andere Partijen van deze opzegging op de
hoogte, onder vermelding van de datum van ingang van de opzegging.
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Artikel 19
1. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd en de akten van bekrachtiging,
aanvaarding of goedkeuring zullen worden neergelegd bij de Secretaris-generaal van de Benelux
Unie, die de andere Partijen van de ontvangst van deze akten in kennis stelt.
2. Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de neerlegging
van de derde akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. De Secretaris-generaal van de
Benelux Unie deelt de Partijen de datum van de inwerkingtreding van dit Verdrag mede.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend.
GEDAAN te Brussel op 20 januari 2015 in drievoud, in de Nederlandse en de Franse taal, zijnde beide
teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België
Vertegenwoordigd door:
de Federale Regering,
D. REYNDERS
de Vlaamse Regering,
A. TURTELBOOM
de Regering van de Franse Gemeenschap,
D. REYNDERS
de Waalse Regering,
D. REYNDERS
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
D. REYNDERS
de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
O. PAASCH
Voor het Groothertogdom Luxemburg
J.-J. WELFRING
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
H.J.J. SCHUWER

Benelux Publicatieblad
Jaargang 2015
Nummer 2
Paginanummer 23

Arresten

BENELUX-GERECHTSHOF – Tussenarrest in de zaak A 2013/2 – MONTIS DESIGN B.V. tegen
GOOSSENS MEUBELEN B.V. – 27 maart 2015

Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak A 2013/2 het volgende tussenarrest gewezen.
1. Op de voet van artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het
statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad der Nederlanden in een arrest van 13
december 2013 in de zaak nr. 12/02029 van MONTIS DESIGN B.V., door fusie opgegaan in MONTIS
HOLDING B.V., tegen GOOSSENS MEUBELEN B.V., vragen van uitleg gesteld over de werking van
artikel U lid 2 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen
of modellen van 20 juni 2002, waarbij artikel 21 lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen en modellen (hierna: BTMW) is vervallen.
Partijen worden hierna aangeduid respectievelijk als Montis en Goossens.
…
4. In verband met het voorgaande heeft de Hoge Raad in zijn arrest iedere verdere beslissing
aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende
prejudiciële vragen:
1. Dient het vervallen van art. 21 lid 3 (oud) BTMW, per 1 december 2003, krachtens het Protocol van
20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW aldus te worden uitgelegd – mede gezien de noodzaak van
een uitleg conform de Beschermingstermijnrichtlijn – dat het auteursrecht ten aanzien van een werk
van toegepaste kunst dat voor 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een
instandhoudingsverklaring, als blijvend vervallen geldt, dan wel op enig tijdstip is herleefd?
2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat het auteursrecht op enig tijdstip is herleefd, met ingang
van welk tijdstip is dat dan het geval:
(a) het tijdstip waarop het auteursrecht ingevolge art. 21 lid 3 (oud) BTMW bij gebreke van een
instandhoudingsverklaring is vervallen,
(b) het tijdstip genoemd in art. 10 lid 2 in verbinding met art. 13 lid 1 Beschermingstermijnrichtlijn,
(c) het tijdstip waarop art. 21 lid 3 (oud) BTMW is vervallen, of
(d) een ander tijdstip?
…
De plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Timmerman heeft op 10 oktober 2014 schriftelijk
geconcludeerd. De advocaat van Montis heeft schriftelijk gereageerd op die conclusie.
…
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Beslissing
Het Benelux-Gerechtshof:
-

Verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak te doen met betrekking tot de
navolgende vragen van uitleg:
1. Is de beschermingstermijn genoemd in artikel 10 in verbinding met artikel 13 lid 1
Beschermingstermijnrichtlijn van toepassing op auteursrechten die aanvankelijk beschermd
werden door de nationale wetgeving op het gebied van het auteursrecht, maar vóór 1 juli
1995 zijn vervallen wegens het niet (tijdig) voldoen aan een formeel vereiste, meer in het
bijzonder het niet (tijdig) afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in artikel
21 lid 3 BTMW (oud)?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:
Dient de Beschermingstermijnrichtlijn zo te worden uitgelegd dat deze zich verzet tegen
een nationale wettelijke regeling die meebrengt dat het auteursrecht ten aanzien van een
werk van toegepaste kunst dat vóór 1 juli 1995 is vervallen wegens het niet voldoen aan een
formeel vereiste, als blijvend vervallen geldt?
3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt:
Indien het desbetreffende auteursrecht volgens de nationale wetgeving moet worden
geacht op enig moment te herleven of te zijn herleefd, met ingang van welk tijdstip is dat
dan het geval?

-

Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak
zal hebben gedaan.

Aldus gewezen op 10 maart 2015 door ridder J. de Codt, president, E.J. Numann, eerste vicepresident, A.M.J. van Buchem-Spapens, E. Dirix, A. Fettweis, rechters, E. Conzémius, I. Folscheid,
A.H.T. Heisterkamp, J.-C. Wiwinius, plaatsvervangende rechters.
En uitgesproken ter openbare zitting te ‘s Gravenhage, op 27 maart 2015 door de heer
E.J. Numann, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Timmerman, plaatsvervangend advocaatgeneraal en A. van der Niet, hoofdgriffier.

A. van der Niet

E.J. Numann

SECRETARIAAT-GENERAAL
Regentschapsstraat 39
1000 Brussel

Het Benelux Publicatieblad wordt uitgegeven door het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie en is
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans.
Op de website www.benelux.int kunt u het Benelux Publicatieblad raadplegen en kunt u zich inschrijven voor
de mailinglist. U vindt er eveneens de regelgeving van de Benelux Unie.

