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Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  
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contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Liselotte Hedebouw COMD_BR_20180129_EVA Toegankelijk Vlaanderen 29 januari 2018 

lhedebouw@serv.be   

Adviesvraag voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 6 van het decreet houdende 
de machtiging tot oprichting van EVA Toegankelijk Vlaanderen 

Mevrouw de minister 

 

Op 21 december 2017 ontving de SERV uw adviesvraag met betrekking tot het voorontwerp van 

decreet tot wijziging van artikel 6 van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot 

oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk 

Vlaanderen in de vorm van een private stichting. De SERV bekeek dit voorontwerp binnen de 

Commissie Diversiteit. Hierbij bezorgen wij u graag het advies van de Commissie Diversiteit. 

Situering 

Op 8 mei 2014 werd het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Toegankelijk Vlaanderen 

opgericht. Dit gebeurde op basis van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot 

oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven EVA Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van 

een private stichting.  

Het voorliggende voorontwerp van decreet heeft tot doel dit oprichtingsdecreet in 

overeenstemming te brengen met het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk 

bestuur in de Vlaamse publieke sector inzake de aanstelling van onafhankelijke bestuurders. Op 

basis van dat decreet dienen minimaal een derde van het aantal stemgerechtigde leden van de 

raad van bestuur onafhankelijke bestuurders te zijn. Het voorontwerp van decreet wil dit 

realiseren zonder een verdere uitbreiding van de raad van bestuur en met behoud van de vereiste 

determinerende invloed van de Vlaamse overheid binnen een EVA (decreet bestuurlijk beleid, 

Art. 11, $2, 2°). Met voorliggende wijzigingen van artikel 6 van het oprichtingsdecreet wordt aan 

deze voorwaarden tegemoet gekomen. 

Advies 

De Commissie Diversiteit vindt het een goede zaak dat met de voorgestelde wijziging het 

oprichtingsdecreet van 28 maart 2014 van de EVA Toegankelijk Vlaanderen in overeenstemming 

wordt gebracht met het decreet deugdelijk bestuur van 22 november 2013. Dit gebeurt via de 

aanstelling van 5 onafhankelijke leden, die worden benoemd door de Vlaamse Regering, op 
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voordracht van de raad van bestuur (nieuwe Art. 6, 4°). De commissie waardeert dat dit bovendien 

gebeurt zonder de raad van bestuur verder uit te breiden.  

Om binnen het huidige aantal leden van de raad van bestuur de nodige ruimte te maken voor de 

aanstelling van voldoende onafhankelijke leden worden in het voorontwerp van decreet ook een 

aantal keuzes gemaakt. Zo wordt het aantal leden aangesteld door de Vlaamse Regering 

ingeperkt van 8 naar 6 leden. Daarnaast wordt de vertegenwoordiging van de provincies sterk 

afgebouwd van 5 leden naar 1 lid (op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Provincies). De 

Commissie Diversiteit kan zich daarin vinden op voorwaarde dat de samenwerking met de 

provincies niet wordt afgebouwd. Deze samenwerking is immers cruciaal om tot een goede 

dienstverlening te kunnen komen maar vereist niet noodzakelijk een uitgebreide 

vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Verder vindt de commissie het positief dat er, via de 

benoeming van een lid op voordacht van VVSG, ook een vertegenwoordiging van de lokale 

besturen in de raad van bestuur wordt voorzien. 

Tot slot wenst de Commissie Diversiteit te wijzen op het belang van het VN-verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap1,2. Verwijzend naar dit VN-verdrag vroeg de Commissie 

Diversiteit in haar advies met betrekking tot het oprichtingsdecreet van 28 maart 2014 van de 

EVA Toegankelijk Vlaanderen3 om personen met een handicap rechtstreeks bij de werking van 

de raad van bestuur van de EVA Toegankelijk Vlaanderen te betrekken. Op basis van de 

voorgestelde wijzigingen van de samenstelling van de raad van bestuur in het voorontwerp van 

decreet wijst de commissie er echter op dat de deelname van ervaringsdeskundigen niet is 

gewaarborgd en er geen betrokkenheid van representatieve organisaties van personen met een 

handicap in de raad van bestuur is voorzien. Met andere woorden, op basis van de voorgestelde 

wijzigingen bestaat de mogelijkheid dat geen enkele persoon met een handicap of een 

representatieve vertegenwoordiging in de raad van bestuur wordt opgenomen. 

Om de actieve betrokkenheid van personen met een handicap, conform het VN-verdrag, te 

voorzien vraagt de Commissie Diversiteit om in de samenstelling van de raad van bestuur 

minimum 4 ervaringsdeskundigen (personen met een handicap) te benoemen, waarvan minstens 

2 op basis van representatieve vertegenwoordiging. De commissie vraagt dat de Vlaamse 

regering dit principe garandeert. Door het voorzien van 4 ervaringsdeskundigen in de raad van 

bestuur wordt de participatie van personen met een handicap, zoals vereist door het VN-verdrag, 

concreet ingevuld voor een thema dat hen rechtstreeks raakt. De betrokkenheid van personen 

met een handicap gebeurt eveneens op een praktische en werkbare manier.  

                                                

 
1  In 2006 werd het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap goedgekeurd door de algemene 

vergadering van de VN. Op 1 augustus 2009 ratificeerden België en Vlaanderen dit verdrag. 

2  Het VN-verdrag gaat ervan uit dat personen met een handicap in de gelegenheid moeten worden gesteld actief 
betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s, met inbegrip van degenen die hen 
direct betreffen (preambule, punt o.). ‘Een volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de 
samenleving’ is een algemeen beginsel van het VN-verdrag (Artikel 3, punt c). Heel specifiek stelt het VN-verdrag 
in art. 4, punt 3: ‘Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag 
en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met 
een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van 
kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.’ 

3  Advies Toegankelijk Vlaanderen, Commissie Diversiteit, 5 december 2013 

http://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-toegankelijk-vlaanderen
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Om een goede vertegenwoordiging van personen met een handicap te verzekeren vraagt de 

commissie bovendien om te verzekeren dat personen met een handicap bij de deelname aan de 

raad van bestuur van de EVA Toegankelijk Vlaanderen recht hebben op redelijke aanpassingen. 

Dat betekent onder meer dat er aandacht moet zijn voor tijdige uitnodigingen, dat de 

mogelijkheden van toegankelijkheid in het oog worden gehouden en dat eventueel een financiële 

ondersteuning kan worden voorzien 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


