
Interuniversitaire overeenkomst met betrekking tot voorafnemen 
van opleidingsonderdelen aan een andere universiteit (versie 
10.01.2006) 
 
Gelet op het Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en 
meer in het bijzonder art. 43, art. 47, art. 79 en art. 80, art. 125, art. 141 en art. 142; 
Gelet op het Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen en meer in het bijzonder art. 86; 
Gelet op het Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen en meer in het bijzonder art. 24, art. 54-64; 
gelet op de overeenkomst van 1 april 1998 afgesloten in de schoot van de Vlaamse Interuniversitaire 
raad, 
wordt tussen de hierna genoemde Vlaamse universiteiten: de K.U.Brussel, de K.U.Leuven, de Universiteit 
Hasselt, de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de V.U.B., 
vertegenwoordigd respectievelijk door de rectoren M. Van Hoecke, M. Vervenne, L. De Schepper, P. Van 
Cauwenberge, F. Van Loon en B. Van Camp 
het hierna volgende overeengekomen. 
 
Artikel 1 
Studenten die voldoen aan de voorwaarden om volgens het onderwijsreglement van een (zendende) 
universiteit waar een inschrijving werd genomen in een diploma- of examencontract met het oog op het 
behalen van een diploma opleidingsonderdelen of zelfs een volledig opleidingsgedeelte vooraf te nemen 
in een hierop logisch aansluitende opleiding van een andere (ontvangende) universiteit kunnen die 
opleidingsonderdelen volgen aan die andere universiteit. Deze laatste bepaalt de inhoud en de omvang 
van de mogelijke voorafnames volgens haar eigen onderwijsreglement. 
 
Artikel 2 
De student schrijft zich in dit geval in elk van de beide instellingen in voor een contract en betaalt het 
overeenkomstig studiegeld aan elk van de beide instellingen.  
 
De universiteit waar de student inschrijft voor het behalen van het basisdiploma bezorgt op verzoek van 
de universiteit waar de student opleidingsonderdelen voorafneemt aan deze universiteit een bevestiging 
dat de student bij haar is ingeschreven voor het behalen van het voorafgaand basisdiploma en deelt – van 
zodra mogelijk – mee of de student geslaagd is voor de bij haar gevolgde opleiding volgens de bij haar 
geldende regels. Elk van de beide instellingen bezorgt overeenkomstig de bij haar genomen inschrijving 
aan de student de benodigde documenten in verband met abonnementen openbaar vervoer, 
beursaanvraag, sociale zekerheid, enz.  
 
Artikel 3 
Studenten die, overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, ingeschreven zijn aan twee 
universiteiten zijn bijgevolg aan elk van de beide universiteiten volwaardig gerechtigd tot toegang tot alle 
facilteiten overeenkomstig de formule van toetredingscontract waarvoor de student koos en hebben de in 
de onderwijsregeling hierop van toepassing verklaarde rechten en plichten.  
 
Artikel 4 
Deze overeenkomst is van toepassing vanaf het academiejaar 2005-2006. Zij wordt voor onbepaalde duur 
aangegaan. Elke universiteit kan zich uit de overeenkomst terugtrekken door middel van een aan elke 
andere bovenvernoemde universiteit te richten aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven moet 
vóór het einde van de maand april van het lopende jaar worden betekend en wordt van kracht vanaf de 
maand oktober van dat kalenderjaar. Een kopie van dit schrijven moet overgemaakt worden aan de 
Voorzitter van de Vl.I.R. 
 
Artikel 5 

 1



Een afschrift van deze overeenkomst wordt bezorgd aan de Minister van Onderwijs evenals aan de 
Voorzitter van de Vl.I.R. 
 
Opgemaakt in zesvoud te Brussel op 21 november 2005 
 
 
 
Prof. M. Van Hoecke 
K.U. Brussel 
 
 
 

Prof. M. Vervenne 
K.U. Leuven 

Prof. L. De Schepper 
Universiteit Hasselt 

Prof. P. Van Cauwenberge 
Universiteit Gent 
 
 
 

Prof. F. Van Loon 
Universiteit Antwerpen 

Prof. B. Van Camp 
VUB 
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