
 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 2/2019 91

Probleemstelling en onderzoeksopzet

Probleemstelling: diploma-erkenning al dan niet 
een meerwaarde op de arbeidsmarkt?

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat personen van buitenlandse herkomst, en 
a fortiori nieuwkomers (de eerste generatie), met 
heel wat moeilijkheden worden geconfronteerd op 
de arbeidsmarkt. Een gebrek aan kennis van de ta-
len van het gastland is hierbij uiteraard een belang-
rijke factor, maar daarnaast moet deze doelgroep 

het hoofd bieden aan tal van ande-
re hindernissen, zoals bijvoorbeeld 
werkervaring die niet aansluit met 
de gewoonten en verwachtingen 
in het gastland, diploma’s die niet 
erkend worden, een gebrek aan 
institutionele knowhow, of een te-
kort aan sociale contacten die tot 
een job kunnen leiden, enzovoort 
(zie Joona & Nekby, 2012; Kanas 
& Van Tubergen, 2009). Naast fac-
toren zoals discriminatie en een 
gebrek aan informatie bij de werk-
gevers, verklaren deze factoren 
op individueel niveau de achter-
standspositie op de arbeidsmarkt. 
De achterstandspositie van men-
sen van buitenlandse herkomst is 
geen nieuw gegeven. Het gaat om 
een structureel probleem op de ar-
beidsmarkt. Desalniettemin is rela-
tief weinig bekend over effectieve 

beleidsstrategieën en -instrumenten in de activering 
van personen van buitenlandse herkomst. Het on-
derzoek dat hiernaar werd gevoerd, is eerder be-
perkt. Er is dus met andere woorden geen zicht 
op ‘wat werkt, voor wie en waarom?’. Vandermeer-
schen, De Cuyper, De Blander en Groenez (2017) 
schetsten een eerste overzicht van instrumenten of 
maatregelen die effectief zijn met betrekking tot 
de arbeidsmarktintegratie van werkzoekende per-
sonen van buitenlandse herkomst. Ze gaven ook 
een eerste zicht op succesvolle VDAB interventies 
voor personen van buitenlandse herkomst. Dit 

De gepercipieerde waarde van diploma-
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De tewerkstellingskloof tussen personen van buitenlandse her-

komst enerzijds en de ‘autochtone’ bevolking anderzijds is bij-

zonder hoog in België. Dit gaat ook op voor hooggeschoolde 

migranten. Een oorzaak hiervan ligt in de moeizame transfer 

van hun menselijk kapitaal naar het land van bestemming. Een 

oplossing die vaak naar voor wordt geschoven in deze context 

is de erkenning van buitenlandse diploma’s. Er is echter weinig 

zicht op welke waarde de erkenning van deze diploma’s heeft 

op de arbeidsmarkt, zowel voor werkgevers als voor de aanvra-

gers: Kijken werkgevers naar de erkenning van diploma’s in hun 

aanwervingsbeslissingen? Hoe waarderen ze diploma-erkenning? 

Hebben de aanvragers van diploma-erkenning de indruk dat het 

hun loopbaan vooruit helpt? In opdracht van NARIC-Vlaanderen 

gingen we dit na door middel van een kwalitatieve bevraging van 

hr-professionals en een websurvey bij aanvragers van diploma-

erkenning.
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onderzoek bouwt hier op verder en focust op een 
specifieke beleidsinterventie, namelijk de erken-
ning van diploma’s.

De erkenning van niet-Belgische diploma’s voor 
wie wil werken, is in Vlaanderen de bevoegd-
heid van NARIC-Vlaanderen (National Academic 
Recognition Information Centre Vlaanderen). De 
erkenning van een diploma betekent dat het ori-
ginele diploma gelijkwaardig wordt verklaard aan 
haar Vlaamse tegenhanger en verstrekt de houder 
ervan dezelfde rechten als het Vlaamse diploma. 
Er bestaan twee procedures om een diploma te 
erkennen. Enerzijds is er de specifieke gelijkwaar-
digheidsprocedure. Deze procedure houdt in dat 
er wordt nagegaan of een buitenlands diploma ge-
lijkwaardig is aan een specifiek Vlaams diploma. 
Een voorbeeld is de erkenning van een diploma als 
een bachelor in de toegepaste psychologie. Ander-
zijds is er de niveaugelijkwaardigheidsprocedure, 
waarbij de uitspraak gaat over het niveau van de 
opleiding eerder dan over een specifieke oplei-
ding. Deze procedure is korter en is goedkoper. 
Een voorbeeld is de gelijkwaardigheidsverklaring 
van een diploma met het niveau van bachelor. De 
procedure voor de erkenning van specifieke ge-
lijkwaardigheid is arbeidsintensiever, langer en 
duurder dan de procedure voor niveaugelijkwaar-
digheid.

Een belangrijk element om het belang van een er-
kend diploma op de arbeidsmarkt in te schatten, is 
de formele noodzaak van zo’n erkenning voor het 
beroep dat men wil uitoefenen. Met andere woor-
den, is erkenning een voorwaarde om het beroep 
uit te mogen oefenen of niet? Voor het werk in de 
publieke sector, voor gereglementeerde beroepen, 
voor een aantal specifieke beroepen en voor het 
voeren van een beschermde titel is de erkenning 
van niet-Belgische diploma’s noodzakelijk om de 
job te kunnen uitoefenen. Voor heel wat beroepen 
is deze formele erkenning echter geen wettelijke 
vereiste. Een belangrijke vraag in dit onderzoek 
is dan ook of diploma-erkenning zijn nut heeft 
als het geen formele voorwaarde is. Het weinige 
onderzoek naar diploma-erkenning in Vlaande-
ren focust voornamelijk op (evaluatie van) het 
proces van diploma-erkenning (Chakkar, 2018). 
Er is echter weinig geweten over de waarde die 
werkgevers en aanvragers hechten aan diploma-
erkenning en of dit verschilt naargelang het om 

niveau- of specifieke gelijkwaardigheid gaat. Deze 
vragen stonden centraal in dit onderzoek en wer-
den beantwoord via een werkgevers- en aanvra-
gersbevraging.

Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit twee delen. Via een 
werkgeversbevraging werd nagegaan hoe werk-
gevers de erkenning van niet-Belgische diploma’s 
waarderen. Hierbij kregen de publieke sector, de 
industriële en toegepaste wetenschappen, en de fi-
nanciële sector bijzondere aandacht. In het totaal 
werden 29 personen schriftelijk of door middel van 
semigestructureerde interviews bevraagd. In de 
private sector ging het om hr-professionals binnen 
hr-dienstverleners die de nodige ervaring hadden 
met het aanwerven van hooggeschoolde internatio-
nale profielen, personen binnen sectororganisaties 
en hr-experten binnen bedrijven zelf. Binnen de 
publieke sector werden de selectiediensten van de 
stad Gent, Brussel, Antwerpen en van het Agent-
schap Overheidspersoneel bevraagd. De bevraging 
kan ons een eerste indicatief beeld geven van wat 
leeft bij de werkgevers. Een bredere bevraging bij 
werkgevers is echter noodzakelijk om externe va-
liditeit te waarborgen. Binnen de publieke sector 
hebben we ons gefocust op grote steden. Deze zijn 
logischerwijs niet representatief voor de overige lo-
kale besturen.

Naast de werkgevers werden ook de aanvragers 
bevraagd. Dit gebeurde via een websurvey. Hierbij 
stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 
Waarom vragen houders van niet-Belgische di-
ploma’s erkenning aan? Stellen werkgevers vragen 
over de erkenning van hun diploma? Ervaren aan-
vragers diploma-erkenning als een meerwaarde op 
de arbeidsmarkt? Om deze vragen te beantwoorden 
werd een websurvey afgenomen bij alle aanvragers 
van diploma-erkenning die hun aanvraag deden 
tussen 2012 en 2018. Er werden 9827 aanvragers 
aangeschreven en in totaal vulden 2131 responden-
ten de vragenlijst volledig in. Dit is een respons 
van 21,7%.

In wat volgt bespreken we eerst de resultaten van 
de bevraging bij werkgevers, daarna komen de 
aanvragers aan bod.
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Gepercipieerde waarde van diploma-
erkenning bij hr-professionals

Voor niet-gereglementeerde beroepen in de 
private sector blijkt diploma-erkenning niet zo 
belangrijk

Uit de bevraging bij werkgevers blijkt dat de meer-
derheid van de respondenten slechts in beperkte 
mate met de erkenning van niet-Belgische diplo-
ma’s in aanraking komt en er ook niet expliciet 
naar vraagt. Het merendeel van de respondenten 
stelt dan ook geen waarde te hechten aan de erken-
ning van niet-Belgische diploma’s in hun selectie-
procedures voor niet-gereglementeerde beroepen. 
Dit zowel met betrekking tot het al dan niet uit-
nodigen van een sollicitant als tot het aanwerven 
zelf. Verschillende redenen werden aangehaald in 
de interviews voor het beperkte belang dat de hr-
professionals aan diploma-erkenning hechten. Ten 
eerste blijken nogal wat respondenten beperkte 
waarde te hechten aan diploma’s als zodanig en 
bijgevolg ook aan de erkenning daarvan. Verder en 
hierbij aansluitend hechten sommigen meer waarde 
aan de inschatting van iemands arbeidsmarktgere-
lateerde competenties dan aan een inschatting van 
het academisch kunnen. Daarnaast gaf men aan 
niet volledig op de hoogte te zijn van de Vlaamse 
diploma’s, een erkenning in termen van een gelijk-
waardigheid met deze diploma’s is daarom ook niet 
echt een meerwaarde.

Opvallend is wel dat een groot aandeel van de res-
pondenten niet helemaal weet wat de erkenning 
van een diploma juist inhoudt en veelal niet op 
de hoogte is van het verschil tussen niveau- en 
specifieke gelijkwaardigheid. Dit ondanks het feit 
dat de respondenten uitgebreide ervaring hebben 
in het aanwerven van internationale profielen en 
dus geregeld in aanraking komen met buitenlandse 
diploma’s. Een goede inschatting van waar de voor-
keur naar uitging, specifieke- of niveaugelijkwaar-
digheid, kon bijgevolg niet worden gemaakt.

Hoewel de hr-professionals stelden weinig waarde 
te hechten aan diploma-erkenning bij het rekrute-
ren voor niet-gereglementeerde beroepen, gaven 
zij wel aan een aantal knelpunten te ervaren met 
betrekking tot het aanwerven van mensen met 
een buitenlands diploma. Zo rapporteerden en-
kele respondenten soms moeilijkheden met het 

inschatten van het onderwijsniveau op basis van 
de originele titel van het originele buitenlandse 
diploma. Gaat het bijvoorbeeld om een HBO5 di-
ploma of een bachelordiploma? Daarnaast gaven 
een aantal HR-professionals aan zich soms vragen 
te stellen bij de authenticiteit van diploma’s die ze 
voor zich kregen. Op beide vragen biedt diploma-
erkenning een antwoord: Niveaugelijkwaardigheid 
doet een uitspraak over het onderwijsniveau van 
een diploma en bij elke erkenningsaanvraag wordt 
de authenticiteit van het diploma nagegaan. Het 
lijkt er dan ook op dat de beperkte kennis bij de 
bevraagde hr-professionals over de betekenis van 
diploma-erkenning de waardering ervan deels in 
de weg staat.

Diploma-erkenning voor gereglementeerde 
beroepen in de private sector uit noodzaak

Voor gereglementeerde beroepen is de erkenning 
van het diploma wél van belang omdat dit een 
eerste stap is in het verkrijgen van toegang tot het 
beroep. Om die reden vragen de bevraagde HR-
professionals ook systematisch naar de erkenning. 
De eigenlijke selectie vindt echter veelal plaats op 
basis van andere zaken zoals werkervaring en mo-
tivatie. Knelpunt bij de gereglementeerde beroepen 
is vooral procedureel, met name de doorlooptijd 
tussen aanvraag en erkenning.

Diploma-erkenning in de bevraagde steden 
is vooral van belang omwille van de formele 
noodzaak ervan

In de publieke sector is een officiële erkenning van 
een niet-Belgisch diploma een formele voorwaarde 
om aan het werk te kunnen binnen functies van ni-
veau A en B. De respondenten binnen de bevraag-
de steden en het agentschap overheidspersoneel 
(AGO) stellen maar in beperkte mate in aanraking 
te komen met erkende dipoma’s omdat slechts een 
beperkt aantal mensen met een buitenlands diplo-
ma solliciteert voor hun functies.

Omdat een erkend diploma een voorwaarde is om 
aan het werk te kunnen in bepaalde functies is men 
veelal wel op de hoogte van de verschillende pro-
cedures bij NARIC-Vlaanderen. Echter, niet alle HR-
diensten communiceren de erkenningsvoorwaarde 
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voor buitenlandse diploma’s in hun vacatureberich-
ten. Dit zorgt ervoor dat heel wat kandidaat-werk-
nemers slechts na het solliciteren op de hoogte 
worden gesteld van het feit dat ze hun diploma 
moeten laten erkennen.

Dat de diploma-erkenning een formele voorwaarde 
is voor functies van niveau A en B wordt door de 
meeste bevraagde hr-experten als een drempel ge-
zien. In dit opzicht wordt ook naar oplossingen ge-
zocht om deze te omzeilen. Zo laten de bevraagde 
hr-diensten het toe om te solliciteren en eventueel 
deel te nemen aan de verdere selectieprocedures 
in afwachting van de erkenning van hun diploma. 
Men kan echter pas in dienst treden als het diploma 
ook daadwerkelijk erkend werd. Verder gaf elke 
hr-dienst ook aan dat er een aantal manieren zijn 
waarop men van de diploma-voorwaarden kan af-
wijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepen op de 
knelpuntberoepenlijst (stad Antwerpen, stad Gent, 
AGO), door iemand (tijdelijk) tewerk te stellen op 
een ander niveau (stad Brussel). Bij de stad Gent 
kan men een niveaubepalende test doen die toe-
gang geeft tot functies op het niveau van de test. 
De mate waarin deze praktijken ook aanwezig zijn 
in andere lokale besturen werd niet onderzocht. 
Deze praktijken zijn dus niet zomaar veralgemeen-
baar.

Gepercipieerde waarde van diploma-
erkenning bij aanvragers van 
erkenning

Werk als voornaamste beweegreden voor 
aanvraag diploma-erkenning

Het merendeel van de respondenten geeft aan diplo-
ma-erkenning te hebben aangevraagd om redenen 
die werkgerelateerd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het vinden van een job of het verzilveren van 
een promotie. Een vijfde van de bevraagden geeft 
een andere reden aan, van wie het merendeel stu-
dies binnen of buiten het hoger onderwijs (15,6%). 
Dit is opvallend omdat NARIC-Vlaanderen in princi-
pe erkenningen behandeld met het oog op werk en 
hogeronderwijsinstellingen zelf bevoegd zijn voor 
het inschatten van niet-Belgische diploma’s.

Opvallend was ook dat slechts 45,5% van de be-
vraagden op de hoogte was van het verschil tussen 

de verschillende erkenningsprocedures bij hun eerste 
aanvraag voor hun hoogste diploma. Bij diegenen die 
wel op de hoogte waren, vroegen we naar de motie-
ven om voor een bepaalde procedure te kiezen. Wat 
betreft de keuze voor de specifieke erkenning, gaf 
driekwart van de respondenten aan deze keuze te 
maken omdat ze dit nodig hadden om een geregle-
menteerd beroep uit te kunnen oefenen. In de keuze 
voor niveaugelijkwaardigheid bleek de inschatting 
dat dit voldoende zou zijn op de arbeidsmarkt om 
een job te vinden het vaakst een rol speelde.

65% van de aanvragers geeft aan dat werkgevers 
vragen stelden over diploma-erkenning 
gedurende het sollicitatieproces

Van de respondenten die al gesolliciteerd hebben 
in België, geeft 65% aan vragen te hebben gekre-
gen over diploma-erkenning van werkgevers. Van 
deze respondenten gaf 76% aan te solliciteren voor 
een gereglementeerd beroep en 52% stelt geen for-
mele erkenning nodig te hebben voor het beroep 
dat ze op het oog hebben.

Wordt er naar de sector gekeken, dan stellen vooral 
respondenten die werkzaam zijn in de sectoren van 
de gezondheidszorg en andere sociale voorzienin-
gen (74,5%), het onderwijs (74,1%) en de publieke 
sector (67,7%) dat ze vragen kregen over diploma-
erkenning van werkgevers. Dit lijkt samen te han-
gen met het feit dat in deze sectoren veel geregle-
menteerde beroepen zijn.

Het feit dat zoveel van de aanvragers die een niet-
gereglementeerd beroep beogen, aangeven dat di-
ploma-erkenning ter sprake kwam, staat in contrast 
met de bevindingen uit de werkgeversbevraging. 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de 
vermelding van de diploma-erkenning juist vragen 
om verdere verduidelijking oproept bij de werkge-
vers. Het zegt daarnaast ook weinig over de waar-
dering die werkgevers voor diploma-erkenning 
hebben.

De gepercipieerde effectiviteit van diploma-
erkenning

Tot slot werd nagegaan in welke mate diploma-
erkenning door de aanvragers als een meerwaarde 
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wordt ervaren. We hebben deze gepercipieerde ef-
fectiviteit op twee manieren geoperationaliseerd: 
de impact op het zelfvertrouwen van de aanvragers 
om te solliciteren en de inschatting over de mate 
waarin het de loopbaan van aanvragers heeft voor-
uitgeholpen.

Het belang van diploma-erkenning voor het 
zelfvertrouwen van de aanvragers

Uit interviews met professionals die aanvragers 
van diploma-erkenning begeleiden bij de aanvraag 
bleek dat diploma-erkenning voor sommigen een 
cruciale rol kan spelen voor hun vertrouwen tij-
dens het sollicitatieproces (Chakkar, 2018). Zij ga-
ven aan dat hun cliënten veel moed putten uit de 
diploma-erkenning om te solliciteren volgens hun 
diploma. Aan de aanvragers vroegen we dan ook in 
welke mate de diploma-erkenning hen het nodige 
zelfvertrouwen gaf om te solliciteren. Uit de sur-
vey blijkt dat 71,9% van de respondenten de erken-
ning van diploma’s als belangrijk tot zeer belangrijk 
ervaart om met vertrouwen te kunnen solliciteren 
volgens hun diploma. Opvallend in dit kader is 
ook dat 56,7% van de respondenten aangeeft dat 

ze diploma-erkenning belangrijk tot heel belangrijk 
beschouwen om zich gewaardeerd te voelen in de 
samenleving.

Gepercipieerde effect op loopbaan verschilt sterk 
naar sector en type erkenning

Aan de aanvragers werd daarnaast gevraagd of de 
erkenning van hun diploma hun loopbaan vooruit 
heeft geholpen. 37% van de respondenten die een 
erkenning kreeg, stelt dat dit hun loopbaan veel tot 
zeer veel vooruit heeft geholpen. 28,5% stelt dat dit 
weinig tot zeer weinig heeft geholpen. 13% stelt 
het niet te weten. 20% neemt een middenpositie in.

Deze gemiddelden verschillen sterk naar een aan-
tal kenmerken. Van de aanvragers die een gere-
glementeerd beroep willen uitoefenen stelt 45% 
veel tot zeer veel te zijn geholpen tegen 30% van 
diegenen die geen gereglementeerd beroep willen 
uitoefenen. Gerelateerd hiermee zijn er grote sec-
torale verschillen zoals te zien is in figuur 1. De 
respondenten werkzaam in het onderwijs stellen 
het meest geholpen te zijn (59,5%). Ze worden 
hierin gevolgd door de respondenten werkzaam in 

Figuur 1.
Gepercipieerde effectiviteit naar sector van tewerkstelling
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de publieke sector (47,1%) en gezondheidszorg en 
andere sociale voorzieningen (46,6%). Dit zijn tel-
kens de sectoren waarbij expliciet gevraagd wordt 
naar erkenning en waar relatief veel gereglemen-
teerde beroepen voorkomen. Van de respondenten 
die in de sector van handel, toerisme, distributie en 
transport werken geeft dan weer maar een klein 
aandeel aan dat ze vooruit werden geholpen door 
diploma-erkenning.

Het gepercipieerde effect van diploma-erkenning 
op de loopbaan werd ook opgesplitst naar het type 
van de verkregen diploma-erkenning. Op deze ma-
nier kan er per soort gekregen erkenning gekeken 
worden naar hoe de respondenten het belang van 
diploma-erkenning voor hun loopbaan inschatten. 
De resultaten zijn in figuur 2 terug te vinden.

Uit de figuur blijkt dat de gepercipieerde effectivi-
teit van specifieke gelijkwaardigheid hoger is dan 
deze van niveaugelijkwaardigheid. Het onderscheid 
verschilt sterk wanneer het binnen de categorie van 

opleidingsniveau wordt bekeken. Een specifieke 
erkenning op masterniveau wordt veel sterker ge-
percipieerd als een meerwaarde voor de loopbaan 
dan een niveauerkenning op masterniveau. Als we 
kijken naar het bachelorniveau is dat veel minder 
het geval. Er is wel een verschil maar veel minder 
uitgesproken. De gepercipieerde meerwaarde van 
een specifieke erkenning is dus een stuk beperkter 
op bachelorniveau.

Conclusie en aanbevelingen

Is het nu al dan niet een goed idee om in te zetten 
op diploma-erkenning voor hooggeschoolde mi-
granten? Wanneer we dit vanuit het perspectief van 
de aanvragers bekijken, blijkt diploma-erkenning 
in belangrijke mate bij te dragen tot meer vertrou-
wen om te solliciteren en om zich gewaardeerd te 
voelen binnen de ontvangende samenleving. Op 
dit vlak lijkt diploma-erkenning belangrijk, al is de 
vraag of diploma erkenning de enige manier is om 

Figuur 2.
Gepercipieerde effectiviteit van diploma-erkenning naar type erkenning
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dit te realiseren. Als we naar het gepercipieerde 
effect op de loopbaan kijken, dan verschillen de 
bevindingen sterk naargelang het al dan niet ge-
reglementeerd zijn van het beroep, de sector van 
tewerkstelling en het type van erkenning. Hoewel 
diploma-erkenning dus zeker kan helpen, is dat 
zeker niet het geval voor iedereen. Wanneer we 
deze vraag vanuit werkgeversperspectief bekijken, 
blijkt het belang van diploma-erkenning voor niet-
gereglementeerde beroepen beperkt. De focus ligt 
op arbeidsmarkt gerelateerde competenties bij aan-
werving. Hier dient wel de bedenking te worden 
gemaakt dat werkgevers niet altijd op de hoogte 
zijn van wat diploma-erkenning precies inhoudt, 
maar toch noden blijken te hebben waarop diplo-
ma-erkenning inspeelt. Het gebrek aan kennis van 
diploma-erkenning blijkt dus de waardering er-
van ten dele in de weg te staan. Betere informatie 
over diploma-erkenning lijkt dus aangewezen als 
het effect wil ressorteren. Daarnaast lijkt het ons 
van belang om niet alleen in te zetten op diploma-
erkenning, maar werkgevers ook de nodige on-
dersteuning te bieden bij het zichtbaar maken van 
arbeidsmarktgerelateerde competenties. Uit onder 
meer de AMIF-proeftuinen bleek dat hier nog een 
belangrijke lacune ligt als het om de begeleiding 
van hooggeschoolde nieuwkomers op de arbeids-
markt gaat (De Cuyper, De Rick, Vandermeerschen, 
Reidsma, & Vermeersch 2019).

Op de vraag of een specifieke erkenning een meer-
waarde biedt boven een niveaubepaling, kan op 
basis van de werkgeversbevraging geen eenduidig 
antwoord worden gegeven. Werkgevers kennen of-
wel het verschil tussen de procedures niet ofwel 
zijn de meningen verdeeld. Uit de aanvragersbevra-
ging blijkt dat de gepercipieerde effectiviteit voor 
specifieke erkenning algemeen hoger is, maar dit 
is veel meer uitgesproken bij masters dan bij ba-
chelors. De meerwaarde van specifieke erkenning 

lijkt voor bachelors eerder beperkt. Belangrijk in dit 
kader is alvast een goede oriëntering. 40% van de 
aanvragers stelde niet op de hoogte te zijn van de 
verschillende procedures bij hun eerste aanvraag. 
Een specifieke erkenning is relatief duur en kan de 
arbeidsmarktparticipatie van aanvragers in belang-
rijke mate vertragen omdat men geen verdere stap-
pen neemt op de arbeidsmarkt tot men weet of men 
al dan niet erkend is (De Cuyper et al., 2019). In 
dit opzicht is een goede oriëntering van aanvragers 
waarbij de voor- en nadelen van de verschillende 
procedures op het vlak van doorlooptijd, kostprijs 
en impact worden toegelicht van groot belang.

Peter De Cuyper 
Saena Chakkar 
HIVA – KU Leuven
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