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Advies 
Over het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van  

8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft het 
Vlaamse overheidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteu-
ning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in sommige diensten van de Vlaamse 

overheid. 
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1.  In le iding 

Op maandag 10 mei 2004 vroeg minister Van Grembergen de SERV om spoedadvies over het 
ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 
houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft het Vlaamse overheidsper-
soneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid in sommige diensten van de Vlaamse overheid. 
 
Het decreet van 8 mei 2002 stelt dat het Vlaams werkgelegenheidsbeleid moet worden geor-
ganiseerd volgens de principes van evenredige participatie en gelijke behandeling. Bij besluit 
van 31 januari 2004 werd reeds een eerste uitvoering gegeven aan het decreet en dit voor wat 
betreft de beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbe-
middeling. Het voorliggende ontwerpbesluit wil hetzelfde doen, maar dan voor het Vlaamse 
overheidspersoneel en sommige diensten van de Vlaamse overheid. 
 
Het decreet stelt dat de overheidsadministratie een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Het 
voorliggende ontwerpbesluit gaat dan ook verder dan enkel de minimale uitvoering van de 
decretale verplichtingen. 
 

2.  Samenvatt ing 

Wat betreft de uitvoering van de Gemeenschappelijke Platformteksten van 2 december 2003 
en 3 december 2002, vraagt de raad dat het ontwerp van decreet tot verruiming van de natio-
naliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare 
diensten, terug wordt opgenomen in de volgende legislatuur. Het is ook van belang dat de 
gelijkekansen –en diversiteitsplannen opsommen hoe ingespeeld wordt op beide Platformtek-
sten. 
 
Vervolgens vraagt de raad dat de overheidsvakbonden betrokken worden bij het overleg over 
dit ontwerpbesluit. 
 
Wat betreft de keuze van de kansengroepen stelt de raad dat hij zich kan vinden in de keuze 
voor drie kansengroepen nl. de genderproblematiek, allochtonen en personen met een handi-
cap. Dit kan echter maar tijdelijk zijn, en er dienen in de toekomst dan ook voldoende midde-
len vrijgemaakt te worden opdat alle kansengroepen aan bod kunnen komen. 
 
Ook vraagt de raad dat bij het bepalen van de streefcijfers uitgegaan wordt van de engage-
menten uit eerdere afspraken, zoals het Pact van Vilvoorde, de twee Gemeenschappelijke 
platformteksten,… 
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De raad vraagt eveneens dat de term ‘Diversiteitscommissie’ in het ontwerpbesluit, vervangen 
wordt door ‘Commissie Diversiteit’ en dat de SERV ook om advies zal gevraagd worden over 
verdere uitvoeringsbesluiten bij het decreet van 8 mei 2002 betreffende evenredige participatie 
op de arbeidsmarkt. 
 
Tot slot geeft de raad enkele artikelsgewijze bemerkingen mee. 
 

3.  Eerdere engagementen 

In de Gemeenschappelijke platformtekst Personen met een handicap van 2 december 2003 en 
de Gemeenschappelijke platformtekst Allochtonen van 3 december 2002 neemt de Vlaamse 
overheid als werkgever een engagement op tot uitvoering van enkele concrete acties. 
 
In beide Platformteksten stelt de Vlaamse overheid dat zij de openbare sector zal openstellen 
voor iedereen, dat belemmeringen voor de statutaire betrekkingen zullen weggewerkt worden 
en dat een beleid op langere termijn gegarandeerd zal worden via gerichte actieplannen voor 
kansengroepen. 
 
De Vlaamse regering heeft tot uitvoering van deze engagementen, op 27 januari 2004 een 
ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Dit ontwerp van decreet tot verrui-
ming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige 
Vlaamse openbare diensten heeft tot doel dat voor bepaalde functies ook personen die niet de 
nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte,kunnen 
aangeworven worden. Het ontwerp van decreet werd evenwel niet meer gestemd door het 
Vlaams Parlement. De raad dringt er dan ook op aan dat het Vlaams Parlement deze discus-
sie in de volgende legislatuur opnieuw opneemt, en dat het decreet goedgekeurd wordt. 
 
De Platformtekst Personen met een handicap van 2 december 2003 nam nog enkele verdere 
engagementen op: 
“De Vlaamse overheid zal als werkgever haar doelgroepenbeleid afstemmen op de in de Ron-
detafelconferentie en het groeiscenario voorgestelde definitie van arbeidshandicap. De Vlaam-
se overheid engageert zich om een registratiesysteem uit te werken dat van deze definitie 
gebruik maakt en te rapporteren over het gevoerde diversiteitsbeleid. 
 
De Vlaamse overheid engageert zich werk te maken van evenredige arbeidsdeelname in de 
eigen organisatie. De Vlaamse overheid wil in dit verband een groeipad uittekenen naar een 
globale 4,5% aanwezigheid van mensen met een erkende arbeidshandicap in haar totale per-
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soneelsbestand tegen 2010. Ze zal met dat oogmerk en vanuit haar voorbeeldfunctie de nodi-
ge maatregelen nemen om: 

•  de toegang van de overheidsfuncties te verbeteren;  
•  de begeleiding op de werkvloer te ondersteunen;  
•  de redelijke aanpassingen van de arbeidsorganisatie door te voeren;  
•  het competentiemanagement en de loopbaanontwikkeling te bevorderen. “ 

 
De in de eerste paragraaf vermelde engagementen – nl. over de definitie en het registratiesys-
teem - zijn vervat in het voorliggende ontwerpbesluit. Wat betreft de tweede paragraaf werkt 
de overheid aan het opzetten van acties en maatregelen, maar vermits de Platformtekst recent 
werd ondertekend, zijn deze nog niet in uitvoering. Echter, aangezien dit ontwerpbesluit de 
engagementen tot evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen bij het overheidsperso-
neel opneemt, acht de raad het aangewezen dat het ontwerpbesluit expliciet stipuleert dat het 
gelijkekansen –en diversiteitsplan dient te bevatten welke acties ondernomen worden tot uit-
voering van deze tweede paragraaf. 
 
Meer algemeen vraagt de raad dat alle gelijkekansen –en diversiteitsplannen expliciteren hoe 
ingespeeld werd en wordt op beide Platformteksten. 
 

4.  Algemene bespreking 

Vooreerst wil de raad opmerken dat over dit besluit nog geen overleg heeft plaatsgevonden 
met de overheidsvakbonden. De raad dringt er dan ook sterk op aan dat dit ontwerpbesluit ter 
bespreking voorgelegd wordt aan de overheidsvakbonden aangezien dit besluit een belangrij-
ke  weerslag zal hebben op het personeel van de Vlaamse overheid. 
 
De raad stelt vast dat het ontwerpbesluit zich richt tot drie kansengroepen: allochtonen, perso-
nen met een handicap en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De memorie van toelich-
ting geeft een argumentatie voor deze vernauwing van het aantal doelgroepen. Zo wordt ver-
wezen naar het Pact van Vilvoorde waar gesteld wordt dat specifiek de achterstand van 
vrouwen op de arbeidsmarkt tegen 2010 dient weggewerkt te worden. In twee Platformteksten 
(van 3 december 2002 en 2 december 2003) neemt de Vlaamse overheid het engagement op 
zich om een voorbeeldfunctie op te nemen voor wat betreft de doelgroep allochtonen enerzijds 
en anderzijds voor personen met een handicap. Op basis van deze drie engagementen kiest 
dit besluit voor een beperking van het aantal kansengroepen tot de drie eerder genoemde. 
Als tweede argument wordt gewezen op het feit dat een krachtdadig beleid voldoende midde-
len en aandacht vereist. Aangezien dit momenteel niet het geval is, wordt geopteerd voor een 
doelgericht diversiteitsbeleid. Hiermee beoogt men meer efficiëntie te verkrijgen met de be-
schikbare middelen. 
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De raad kan zich dan ook vinden in de keuze voor de doelgerichte aanpak uit het besluit, nl. 
de keuze voor drie kansengroepen. Efficiëntieredenen vormen voor de raad het belangrijkste 
argument om, bij gebrek aan ruimere budgettaire middelen, voorlopig niet te opteren voor een 
groter aantal kansengroepen zoals bv. ouderen, holebi’s, kortgeschoolden, enz. Indien het 
beleid efficiënt wil omgaan met de financiële middelen is het noodzakelijk dat prioritaire kan-
sengroepen afgebakend worden. Momenteel geven de beschikbare cijfers aan dat er zich bij 
het overheidspersoneel vooral problemen voordoen bij de drie eerder genoemde kansengroe-
pen. 
Indien toch zou geopteerd worden voor de opname van extra kansengroepen, vreest de raad 
dat een maatgerichte aanpak van de verschillende kansengroepen moeilijk wordt door het 
verspreiden van de beschikbare budgettaire middelen over meer kansengroepen. De versprei-
ding van de beschikbare middelen over meerdere kansengroepen zal ertoe leiden dat niet op 
een efficiënte manier kan gewerkt worden aan de opbouw van de nodige expertise om een 
beleid te voeren naar deze extra kansengroepen. 
 
Dit kan voor de raad echter maar een tijdelijke oplossing zijn. Andere kansengroepen mogen 
niet vergeten worden. De Vlaamse regering dient in de toekomst dan ook voldoende middelen 
vrij te maken zodat zij een beleid kan voeren waarbij ook de andere kansengroepen uit het 
decreet van 8 mei 2002, aan bod kunnen komen. Bemerking hierbij is wel dat steeds de doel-
matigheid in ogenschouw dient genomen te worden. De opname van extra kansengroepen is 
afhankelijk van een verruiming van de budgettaire middelen, en van de doelmatigheid die deze 
middelen kunnen genereren naar de kansengroep toe. 
 
Om de evenredige participatie en gelijke kansen binnen het personeelsbestand te realiseren, 
wordt in het ontwerpbesluit gewerkt met streefcijfers. Bij het vaststellen van deze streefcijfers, 
wat gebeurt door de functioneel bevoegde minister in samenspraak met de managementfunc-
ties op N-niveau, lijkt het de raad aangewezen dat de overheid zich minstens laat leiden door 
in deze materie eerder opgenomen engagementen. Zo schuift de Vlaamse overheid in het 
‘Actieplan 2004 personen met een arbeidshandicap’ 4,5% - te behalen in 2010 – naar voor als 
het globaal streefcijfer voor evenredige vertegenwoordiging van personen met een officieel 
erkende handicap. Het is dan ook raadzaam dat de streefcijfers passen in het algemeen kader 
dat werd uitgetekend in het Pact van Vilvoorde, de Gemeenschappelijke Platformteksten en de 
bijhorende actieplannen. De raad vraagt wel dat bij de evaluatie van de streefcijfers ook de 
nodige aandacht gaat naar de doorstroom van de kansengroepen. 
 
In het ontwerpbesluit wordt gebruik gemaakt van de term ‘personen met een handicap’. De 
definitie in artikel 2, §1, 4° beschrijft echter ‘personen met een arbeidshandicap’ conform de 
Platformtekst van 2 december 2003. In het besluit dient dan ook overal de term personen met 
een handicap te worden vervangen door personen met een arbeidshandicap. 
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Tot slot dringt de raad erop aan dat dringend werk gemaakt wordt van de verdere uitvoering 
van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Zo 
dient o.a. nog een uitvoeringsbesluit opgemaakt te worden voor wat betreft het onderwijsper-
soneel. De raad dringt er hierbij op aan dat hij ook om advies gevraagd wordt over deze uit-
voeringsbesluiten. 
 

5.  Art ikelsgewi jze bespreking 

Artikel 2: 
In de memorie van toelichting wordt gesteld dat bij de operationalisering van de definitie van 
personen met een arbeidshandicap de categorieën a) en b) objectief vaststelbaar zijn. De raad 
wijst erop dat dit eveneens geldt voor de categorieën d), e) en f).  
 
Artikel 2, §1, 1°: 
In deze paragraaf wordt een omschrijving gegeven van de term ‘gelijkekansenbeleid’. Hierbij 
wordt evenwel het concept ‘gelijke kansen’ niet gedefinieerd. De raad vraagt zich af of dit niet 
wenselijk zou zijn. 
 
Artikel 2,§1, 2°:  
Hoewel dit expliciet gebeurt in het decreet van 8 mei 2002, neemt het ontwerpbesluit het con-
cept ‘evenredige participatie op de arbeidsmarkt’ hier niet opnieuw op. Voor de raad is dit 
concept zo cruciaal dat een verwijzing ernaar wenselijk is. 
 
Artikel 2, §1, 4°: 
Het ontwerpbesluit heeft de definitie van personen met een arbeidshandicap zoals deze is 
geformuleerd in de Platformtekst van 2 december 2003 overgenomen. Aan de hand van 6 
categorieën wordt deze definitie geoperationaliseerd. Hierdoor wordt de groep van personen 
die gevat zijn door het ontwerpbesluit beperkt. Personen die vallen onder de definitie van de 
Platformtekst van 2 december 2003, maar geen officieel erkende handicap hebben, vallen 
hierdoor uit de boot. De raad betreurt dit maar is zich tezelfdertijd heel goed bewust van de 
moeilijkheden die de operationalisering van de definitie personen met een arbeidshandicap 
met zich meebrengt. In het ‘Actieplan 2004 personen met een arbeidshandicap’ is het verder 
uitwerken van die operationalisering opgenomen, en de raad pleit er dan ook voor om de defi-
nitie in het ontwerpbesluit afhankelijk te maken van de discussies over deze operationalise-
ring. 
 
Artikel 2, §1, 4°, a): 
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In dit lid wordt verwezen naar het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap. Ondertussen werd op 21 april 2004 in het Vlaams Parlement het oprichtingsde-
creet ‘intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Perso-
nen met een Handicap’ goedgekeurd. Dit lid dient dan ook aangepast te worden. 
 
Artikel 2, §1, 4°, c):  
Hoewel het er tekstueel in vervat zit, lijk het volgens de raad aangewezen te expliciteren dat 
zowel personen die gedeeltelijk als personen die zeer beperkt arbeidsgeschikt bevonden wor-
den door de VDAB, onder deze categorie vallen. 
 
Artikel 3: 
De raad wijst erop dat door ‘mannen en vrouwen’ als kansengroep aan te duiden, eigenlijk de 
ganse bevolking als kansengroep wordt gekenmerkt. Dit is niet wenselijk, en de raad vraagt 
dat dit artikel aangepast wordt. 
 
Artikel 4, §2: 
Wat de vrijwillige registratie van de kansengroepen betreft, pleit de raad ervoor om maximaal 
te streven naar éénvormigheid over de beleidsdomeinen heen van het operationeel registra-
tiesysteem. De raad stelt zich bovendien de vraag of er sowieso niet kan gestreefd naar één 
registratiesysteem voor alle entiteiten waarop dit besluit van toepassing zal zijn. Flexibiliteit is 
weliswaar belangrijk, maar toch is het om efficiëntieredenen belangrijker om te werken met 
een uniform systeem. 
 
De raad wijst er daarom op dat in de VESOC-Werkgroep reeds documenten voor registratie 
zijn ontworpen zoals bv. de inlichtingenfiche, de begeleidende brief, de inventarisfiche en de 
informatiebrief. De raad vraagt dan ook dat deze documenten, die tot stand kwamen in sa-
menwerking met vertegenwoordigers van de kansengroep, ook in het toekomstig registratie-
proces gehanteerd zullen worden. 
 
Artikel 5, 2°: 
De raad verwijst hierbij naar het SERV-advies van 5 mei 2004 betreffende het protocol redelij-
ke aanpassingen, waarin gesteld wordt dat: 
“er een onderscheid moet gemaakt worden tussen ‘integrale toegankelijkheid’ en ‘redelijke 
aanpassing’, in zoverre dat dit onderscheid enkel van toepassing is op gebouwen in de zin van 
de wet van 17 juli 1975. […] 
Een integraal toegankelijke omgeving is een basisvoorwaarde voor de autonome participatie 
van personen met een handicap aan sociale, economische en culturele activiteiten. Het is 
daarom noodzakelijk dat overheidsgebouwen en gebouwen bestemd voor het publiek, voldoen 
aan de minimale normen voor toegankelijkheid. Tegelijkertijd anticipeert men zo op een aantal 
individuele vragen naar redelijke aanpassingen van personen met een handicap. Deze normen 
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zijn gericht op de ‘grootste gemene deler’ en mogen echter geen argument worden voor het 
weigeren van individuele redelijke aanpassingen. Een klein aandeel van de personen met een 
handicap kan nog steeds andere noden hebben die verder gaan dan de ‘integrale toeganke-
lijkheid’. Deze dienen dan te worden opgelost via redelijke aanpassingen.”  
 
Daarom vraagt de raad dat dit artikel expliciteert dat het voorzien in collectieve aanpassingen 
niet ontslaat van het voorzien van individuele aanpassingen wanneer dit bijkomend nodig is. 
 
In de tweede zin van 2° wordt gesteld dat het niet voorzien van redelijke aanpassingen geldt 
als een INdirecte discriminatie. Het al dan niet direct of indirect zijn van discriminatie bij het 
niet voorzien van redelijke aanpassingen is echter zeer situationeel. Daarom is het beter dat 
dit besluit daar geen ex ante beslissing over neemt, en stelt dat het niet voorzien van redelijke 
aanpassingen geldt als ‘discriminatie’ an sich. 
Echter vraagt de raad zich af de tweede zin van 2° geen uitholling betekent van het decreet 
van 8 mei 2002. In artikel 2, 9° van dat decreet is reeds in zekere zin vervat dat het niet voor-
zien van redelijke aanpassingen een discriminatie vormt. Het in dit besluit opnieuw herhalen 
van deze passus kan dan ook contra-productief werken. Er dient volgens de raad juridisch 
uitgeklaard te worden of deze zin niet beter in zijn geheel kan geschrapt worden. 
 
Artikel 7, §1:  
De verwoording van de procedure lijkt de raad nogal complex, en een tekstuele aanpassing is 
hier aangewezen. De raad vraagt ook dat het gelijkekansen- en diversiteitsplan ter evaluatie 
wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement en niet louter ter informatie. Tenslotte moet de 
benaming ‘Diversiteitscommissie’ vervangen worden door de ‘Commissie Diversiteit’, conform 
het op 29 april 2004 goedgekeurde decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaan-
deren. Deze laatste opmerking geldt ook voor de memorie van toelichting.  
 
De verwijzing in de memorie van toelichting naar 1 juni als de datum waarop de diversiteits-
plannen voor de privé-bedrijven ingediend moeten worden bij de administratie Werkgelegen-
heid is niet correct. Het is dan ook beter dit te wijzigen of te schrappen in de memorie. 
 
Artikel 8, §3, 5°:  
Het intern netwerk waar in dit punt naar verwezen wordt, is hetzelfde als het beleidsdo-
meinoverkoepelend netwerk waarvan sprake is in §5 van hetzelfde artikel. De raad vraagt dan 
ook dat dit tekstueel wordt uitgeklaard.  
 
 


