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Aan de heer Pascal Smet 
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen 
en Brussel 
Koning Albert II-laan 15 - Consciencegebouw 
1210   BRUSSEL 

 

 

 

 

 
contactpersoon ons kenmerk  Brussel 
Liselotte Hedebouw DIVER_ADV_20130916_mep_gelijkekansendecreet  16 september 2013 
Lhedebouw@serv.be 

 

 

Adviesvraag voorontwerp wijzigingsdecreet mep- en gelijkekansendecreet. 

 

 

Mijnheer de minister, 

 

Op 29 juli 2013 ontving de SERV uw adviesvraag met betrekking tot het voorontwerp 

van decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van 

een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursor-

ganen van de Vlaamse overheid (hierna mep-decreet) en het decreet van 10 juli 2008 

houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid 

(hierna gelijkekansendecreet). De SERV bekeek dit voorontwerp binnen de Commissie 

Diversiteit. Hierbij bezorgen wij u graag het advies. 

De Commissie Diversiteit vindt het goed dat er een aantal aanpassingen in voorliggend 

voorontwerp van decreet tot wijziging van mep-decreet en het gelijkekansendecreet 

worden aangebracht maar geeft graag volgende bemerkingen mee. 

Wijziging en toevoeging beschermde kenmerken 

 De Commissie Diversiteit is positief over de evolutie van het beschermde kenmerk 

‘geslacht’ naar ‘gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie’ 

binnen het gelijkekansendecreet. Deze wijziging ligt in de lijn met internationale en 

Europeesrechtelijke evolutie ter zake en past in het kader van het interfederale ac-

tieplan tegen homofoob en transfoob geweld. 

 De Commissie Diversiteit vindt het correct dat deze evolutie van ‘geslacht’ naar 

‘gender’ binnen het gelijkekansendecreet ook wordt doorgetrokken in de verplich-

tingen met betrekking tot de open coördinatiemethode.   

 De Commissie Diversiteit kan zich vinden in de toevoeging van ‘syndicale overtui-

ging’ aan de lijst van beschermde kenmerken van het gelijkekansendecreet (art.11 

van het wijzigingsdecreet), alsook de opname ervan in de lijst van beschermde 

kenmerken bij organen die in rechte kunnen optreden ter bestrijding van discrimina-

tie in datzelfde decreet (art.14,2° van het wijzigingsdecreet). Deze toevoeging komt 

immers tegemoet aan een arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 123/2009). De op-

name van ‘syndicale overtuiging’ in de lijst van beschermde kenmerken bij positieve 

acties (art. 12, 2° van het wijzigingsdecreet) is evenwel minder evident. De com-
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missie Diversiteit vraagt verdere duidelijkheid over de impact hiervan. Vermeden 

moet worden dat syndicale overtuiging een grond voor positieve discriminatie zou 

vormen.   

Handicap 

 De Commissie Diversiteit juicht de verdere beweging naar een integrale participatie 

van mensen met een handicap binnen het voorliggend voorontwerp van wijziging 

van het gelijkekansendecreet toe wat betreft: 

o het duidelijker stellen van de band met het VN-verdrag inzake de rech-

ten van personen met een handicap van 13 december 2006 door een 

verwijzing naar dit VN-verdrag toe te voegen aan het gelijkekansende-

creet (art.3 van het wijzigingsdecreet), 

o de toevoeging van ‘handicap’ als thema binnen de open coördinatieme-

thode van het gelijkekansendecreet. Hierdoor worden de verschillende 

beleidsdomeinen verplicht om strategische en operationele doelstellin-

gen m.b.t. handicap op te maken (art. 5,1° van het wijzigingsdecreet). 

 In het decreet wordt nu een rechtsbasis voorzien voor de oprichting van adviesra-

den inzake gelijke kansen waaronder een adviesraad handicap. De commissie Di-

versiteit verwijst voor dit punt naar het advies dat de SERV hierover zal uitbrengen. 

De SERV werd op 22 juli 2013 om advies gevraagd over een conceptnota waarin 

de oprichting van een adviesraad handicap bij de SERV wordt voorzien. 

Integrale toegankelijkheid als strategische doelstelling 

 Naast gender, seksuele geaardheid en handicap, wordt integrale toegankelijkheid 

toegevoegd als kenmerk waarrond elk beleidsdomein minstens een strategische 

doelstelling moet formuleren. In haar advies van 10 oktober 2010 over het decreet 

houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen- en Gelijkebehandelingsbe-

leid vroeg de Commissie Diversiteit reeds de toevoeging van  integrale toeganke-

lijkheid. De Commissie Diversiteit juicht deze toevoeging dan ook toe. Tegelijkertijd 

wijst de Commissie Diversiteit er wel op dat het begrip ‘integrale toegankelijkheid’ 

ruimer gaat dan ‘integrale toegankelijkheid van infrastructuur’ en vraagt dat be-

leidsdomeinen ook rond ‘integrale toegankelijkheid van informatie’ minstens een 

strategische doelstelling zouden opstellen.  

Provinciale taakstelling 

 In het kader van de implementatie van de interne staatshervorming binnen het 

Vlaamse bestuursniveau (Witboek interne staatshervorming, goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 8 april 2011) zullen de provincies in de toekomst ook niet-

grondgebonden taakstellingen (inzake welzijn, jeugd, cultuur, sport, armoede, …) 

uitoefenen. De Commissie Diversiteit vindt het belangrijk dat het gelijkekansenper-

spectief door de provincies wordt meegenomen bij de beleidsvoorbereiding, be-

leidsplanning, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de uitoefening van de pro-

vinciale bevoegdheden. De Commissie Diversiteit staat dan ook achter het 

decretaal verankeren van de provinciale taakstelling inzake het gelijkekansenbeleid 

binnen voorliggend wijzigingsdecreet (art.9 van het wijzigingsdecreet). 



3 

 In het wijzigingsdecreet wordt specifiek verwezen naar de rol die binnen dit kader 

voor de provincies wordt weggelegd wat betreft het bevorderen van integrale toe-

gankelijkheid van infrastructuur en informatie die voor het publiek toegankelijk is. In 

het wijzigingsdecreet wordt geanticipeerd op de beoogde oprichting van een extern 

verzelfstandigd agentschap ‘Toegankelijk Vlaanderen’. De commissie Diversiteit 

spreekt zich over de opportuniteit van een dergelijke EVA in dit advies niet uit. In-

dien over de oprichting van een EVA Toegankelijk Vlaanderen later advies aan de 

SERV/commissie Diversiteit wordt gevraagd, zal dit aspect op dat moment worden 

bekeken.  

Aanpassingen naar aanleiding van samenwerkingsakkoord 

interfederalisering CGKR 

 Het wijzigingsdecreet voorziet in een aantal aanpassingen van het gelijkekansen-

decreet naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord over de oprichting van het 

interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en ra-

cisme dat de Vlaamse Regering op 12 juli 2013 sloot met de federale overheid, de 

Gewesten en Gemeenschappen. In verband met de oprichting van dit interfederaal 

centrum verwijzen we naar het advies van de Commissie Diversiteit terzake (16 

september 2013). 

Rapportage 

 De Commissie Diversiteit kan enkel toejuichen dat rapportagemomenten met be-

trekking tot het mep-decreet en het gelijkekansendecreet door dit wijzigingsdecreet 

duidelijker worden ingeschreven. De Commissie Diversiteit betreurt echter dat de 

frequentie van de rapportering met betrekking tot het mep-decreet ook is gewijzigd 

van een jaarlijkse rapportering naar een rapportering om de twee jaar. Tot op he-

den is er echter nog geen rapportering geweest en op basis van het wijzigingsde-

creet is een eerste rapportering voorzien tegen december 2014. De Commissie Di-

versiteit dringt er op aan om sneller werk te maken van een rapportering met 

betrekking tot het mep-decreet.  

 Wat betreft het fuseren van de rapportering met betrekking tot het Gelijkekansenbe-

leid en het Gelijkebehandelingsbeleid en de inbedding ervan binnen de beleidsbrief 

Gelijke Kansen verwijst de Commissie Diversiteit naar haar advies van 10 oktober 

2007. De Commissie Diversiteit benadrukt in dat advies dat het belangrijk is dat de 

koppeling van beide materies geen nadelige effecten oplevert voor één van de ma-

teries afzonderlijk, zoals onduidelijkheid over het verschil tussen beide of verdrin-

ging van één materie door een andere.   

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Pieter Kerremans     Ann Vermorgen 

administrateur-generaal    voorzitter Commissie Diversiteit  


