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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_20131205_toegankelijk_Vlaanderen  5 december 2013 
Lhedebouw@serv.be  

 

 

Adviesvraag voorontwerp van decreet EVA Toegankelijk Vlaanderen 

 

 

Mijnheer de minister, 

 

Op 7 november 2013 ontving de SERV uw adviesvraag met betrekking tot het voor-

ontwerp van decreet 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 Di-

versiteit. Hierbij bezorgen wij u graag het advies van de commissie Diversiteit. 

 

Situering 

Het voorliggend voorontwerp van decreet houdt de machtiging in tot oprichting van een 

privaatrechtelijk vormgegeven EVA die de vorm van een private stichting zal aanne-

men. Het gaat om een fusieoperatie die de diverse toegankelijkheidsorgansisaties (vzw 

Enter, vzw Intro, vzw Westkans, vzw ATO, vzw Toegankelijkheidsbureau en het ad-

viesbureau dat vandaag is ingebed binnen de provinciale CTPA) bundelt. De Memorie 

van Toelichting geeft aan dat er een organisatorische en planmatige versnippering is 

ontstaan door een veelheid van vaak kleinschalige actoren die vandaag in het veld 

actief zijn. En dat zowel op het gebied van organisatiestructuur, als op het gebied van 

de praktische informatiedoorstroom en implementatie. Het gericht subsidiekader, de 

intensieve intervisie en zeer geregeld overleg blijken onvoldoende om de versnippering 

en kwaliteitsvariaties tegen te gaan.  

De nieuw op te richten EVA Toegankelijk Vlaanderen moet een meer uniform, profes-

sioneel en gecoördineerd aanbod inzake dienstverlening rond integrale toegankelijk-

heid en universal design verzekeren. Het zal gaan om een gezamenlijk personeelska-

der van 50 personeelsleden. De EVA Toegankelijk Vlaanderen zal enkel instaan voor 

de uitvoering van het Vlaamse toegankelijkheidsbeleid en krijgt geen opdrachten inza-

ken beleidsvoorbereiding en –ondersteuning. Die taken wordt op Vlaams niveau verder 

opgenomen door het beleidsdomein ‘Gelijke Kansen’ en op provinciaal niveau door de 

PST’s. De eengemaakte organisatie zal ondermeer in staan voor begeleiding en advi-

sering van de Vlaamse beleidsdomeinen en van de provincies op het vlak van toegan-

kelijkheid, het verlenen van bouwtechnische en architecturale toegankelijkheidsadvie-
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zen in alle fasen van het bouwproces, procesbegeleiding, sensibilisering, vorming en 

toegankelijkheidsdoorlichtingen.  

Advies 

De Commissie Diversiteit wenst vooreerst op te merken dat het oprichten van een 

nieuwe EVA op het eerste zicht lijkt in te gaan tegen de logica van de conceptnota aan 

de Vlaamse Regering betreffende de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaam-

se administratie. De Commissie Diversiteit stelt dan ook de vraag of de oprichting van 

een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agenschap in de vorm van 

een private stichting de beste optie is en of alternatieven om de diverse toegankelijk-

heidsorganisaties in een fusieoperatie te bundelen voldoende zijn onderzocht.  

Daarnaast wenst de Commissie Diversiteit volgende opmerkingen te maken.  

In het decreet zelf wordt een brede definitie van toegankelijkheid gehanteerd en daar is 

de Commissie Diversiteit zeker vragende partij voor. In de Memorie van Toelichting bij 

het decreet is deze brede benadering evenwel veel minder duidelijk terug te vinden. De 

Commissie Diversiteit vraagt om in de Memorie van Toelichting duidelijk te vermelden 

dat de huidige situatie op het terrein hoofdzakelijk focust op fysieke toegankelijkheid, 

maar dat de doelstelling blijft om toegankelijkheid in de brede betekenis van ‘integrale 

toegankelijkheid’ te realiseren. Voor de Commissie Diversiteit is het belangrijk dat ook 

de opdracht en focus van de EVA Toegankelijk Vlaanderen wordt verruimd naar inte-

grale toegankelijkheid. We vinden het concept van integrale toegankelijkheid ook terug 

in artikel 9 van het VN-verdrag, waar er meerdere concrete actiedomeinen en metho-

den worden aangereikt. In de Memorie van Toelichting bij het decreet worden de actie-

domeinen te beperkt weergegeven. (Te verduidelijking voegen wij in bijlage de Neder-

landse vertaling van het Art. 9 uit het VN-verdrag voor de rechten van personen met 

een handicap). 

De bestaande werking rond toegankelijkheid van tijdelijke evenementen (huidige vzw 

Intro) moet voor de Commissie Diversiteit worden versterkt. De fusieoperatie mag er 

niet voor zorgen dat privé-organisatoren de verantwoordelijkheid voor het waarborgen 

van toegankelijkheid van evenementen volledig bij de overheid leggen. De EVA Toe-

gankelijkheid zal sterk moeten inzetten op het overtuigen van privé-organisatoren van 

de meerwaarde en uitstraling van integraal toegankelijke evenementen.  

Volgens de Commissie Diversiteit is er onvoldoende onderzocht hoe de organisatoren 

de wijziging in de aanpak van toegankelijkheid van evenementen zullen kunnen op-

vangen. Door de fusieoperatie wijzigen waarschijnlijk een aantal fiscale randvoorwaar-

den. En er is geen compensatiemechanisme voorzien in de huidige regelgeving. 

De Commissie Diversiteit vindt het positief dat de EVA Toegankelijk Vlaanderen exclu-

sief bevoegd zal zijn voor het uitbrengen van de facultatieve en verplichte adviezen in 

het kader van de Toegankelijkheidsverordening (Art. 5§2). Een expliciete verantwoor-

delijke instantie was tot op heden een ontbrekende schakel in het toegankelijkheidsbe-

leid. De Commissie Diversiteit stelt zich wel de vraag hoe er zal worden gewerkt aan 

het sensibiliseren van de bouwheren om toch advies te vragen wanneer dat niet ver-

plicht is. 

De Commissie Diversiteit wijst er op dat het VN-verdrag inzake de rechten van perso-

nen met een handicap ‘een volledige participatie in, en opname in de samenleving’ van 

personen met een handicap voorop stelt. In het voorliggend ontwerp van decreet is er 
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een minimale invulling van participatie voorzien in de vorm van de inrichting van één of 

meerdere overlegorganen met adviserende bevoegdheid. Volgens de Commissie Di-

versiteit zouden de betrokkenen rechtstreeks bij de werking van de Raad van Bestuur 

van de EVA moeten worden betrokken. Dit kan bijvoorbeeld naar analogie met de 

VDAB door verankering van de direct betrokkenen binnen een stakeholdersforum dat 

fungeert als een werkgroep van de Raad van Bestuur, maar op zich geen deel uit-

maakt van die Raad van Bestuur.   

In de Memorie van Toelichting wordt een link gelegd tussen toegankelijkheid en redelij-

ke aanpassingen. In het decreet zelf ontbreekt deze link. De Commissie Diversiteit 

vraagt om in het decreet tot oprichting van de EVA een expliciete verwijzing naar rede-

lijke aanpassingen te maken. Zo kan het principe van de redelijke aanpassingen ook 

een plaats krijgt binnen de werking van de EVA Toegankelijk Vlaanderen.  

Tot slot is het voor de Commissie Diversiteit onduidelijk of elke bouwheer advies kan 

vragen aan de EVA Toegankelijk Vlaanderen en welke bijdrage daarvoor zal worden 

gevraagd. Voor de Commissie Diversiteit moet het verlenen van advies aan elke 

bouwheer die daar om verzoekt uitdrukkelijk deel uitmaken van de opdracht van de 

EVA Toegankelijk Vlaanderen. De eigen bijdrage van de aanvragende bouwheer kan 

daarbij best zo beperkt mogelijk blijven om de sensibiliserende rol van de EVA te ver-

sterken.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Pieter Kerremans     Ann Vermorgen 

administrateur-generaal    voorzitter Commissie Diversiteit  
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Bijlage – Artikel 9 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handi-

cap 

 

Artikel 9 Toegankelijkheid 

1. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en 

volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij 

zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid 

met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, in-

formatie en communicatie, met inbegrip van informatie-en communicatietechno-

logieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan 

voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke ge-

bieden. Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels 

en barrières voor de toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepas-

sing op:  

1. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en 

daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzienin-

gen en werkplekken; 

2. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektro-

nische diensten en nooddiensten. 

2. De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om:  

1. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toeganke-

lijkheid van faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend wor-

den aan het publiek, te ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren; 

2. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die 

openstaan voor, of verleend worden aan het publiek aanbieden, zich re-

kenschap geven van alle aspecten van de toegankelijkheid voor personen 

met een handicap; 

3. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toeganke-

lijkheid waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden; 

4. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijze-

ring in braille en in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen; 

5. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbe-

grip van begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken 

om de toegang tot gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor 

het publiek te faciliteren; 

6. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met 

een handicap te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang heb-

ben tot informatie; 

7. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatieen 

communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, 

te bevorderen; 

8. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke 

informatie-en communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in 

een vroeg stadium te bevorderen, opdat deze technologieën en systemen 

tegen minimale kosten toegankelijk worden. 


