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Implicaties bestuursdecreet
Op 1 januari 2019 trad het bestuursdecreet1 in werking. In dit decreet worden een aantal
bestuurlijke decreten samengebracht in één Vlaams bestuursdecreet met als uitgangspunten het
recht op kwaliteitsvolle en digitale dienstverlening.
Het bestuursdecreet is niet alleen van toepassing op de Vlaamse overheid en de Vlaamse
administratie maar ook op instellingen met een publieke taak. Dit zijn instellingen die niet behoren
tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid maar die voldoen aan al de volgende
kenmerken:
 ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die
niet van industriële of commerciële aard zijn;
 ze bezitten rechtspersoonlijkheid;
 ze worden voor meer dan de helft gefinancierd door de Vlaamse overheid, een lokale
overheid of een andere instelling met een publieke taak.

Sommige bepalingen van het Bestuursdecreet zijn dus van toepassing op door het VAPH
gesubsidieerde voorzieningen of andere professionele partners.
De meerderheid van die bepalingen zijn al opgenomen in andere reglementering, bijvoorbeeld het
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Bestuursdecreet van 7 december 2018
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030009&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
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kwaliteitsbesluit2 regelt het recht op en de toegang tot een dossier.
De bepalingen die tot nu toe nog niet geregeld waren, brengen we in deze infonota onder de
aandacht.

Zorgvuldig doorverwijzen
Van overheidsinstanties en organisaties die onder het decreet vallen, wordt verwacht dat ze
burgers die informatie zoeken, daarbij helpen. U zal dus de nodige inspanningen moeten doen om
vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Beschikt u niet over de gevraagde informatie, moet u zo zorgvuldig mogelijk doorverwijzen,
rechtstreeks naar de bevoegde instantie of naar een centraal contact- of informatiepunt. In het
geval een burger dus informatie zoekt over de ondersteuning van personen met een handicap kan
u best doorverwijzen naar de website van het VAPH, waar ook een contactformulier te vinden is, of
naar de Vlaamse Infolijn.
Beschikt u wel over de gevraagde informatie, moet u de vraag kosteloos en binnen een redelijke
termijn beantwoorden.

Toegankelijke website
De websites en mobiele applicaties van organisaties gelinkt aan de overheid moeten voldoen aan
de Europese richtlijn rond toegankelijkheid, voor zover dat geen “onevenredige last” met zich
meebrengt. Het bestuursdecreet bepaalt ook de criteria om te beoordelen of de last als
onevenredig kan bestempeld worden:
 De aanpassingen die u moet doen om uw website toegankelijk te maken moeten in
verhouding staan tot de grootte, de middelen en de aard van uw organisatie.
 De geraamde kosten en baten voor uw organisatie moeten in verhouding staan tot de
geraamde voordelen voor personen met een handicap. Daarbij houdt u rekening met het
verwachte gebruik dat personen met een handicap zullen maken van uw website of
mobiele applicatie.
Dat betekent dus dat u een afweging maakt hoeveel middelen uw organisatie heeft om een
website te ontwikkelen en te onderhouden en hoe groot de specifieke doelgroep is voor wie u die
toegankelijk wil maken en hoe vaak zij die website (gaan) gebruiken. U kan er ook voor kiezen om
voor delen van uw website extra aanpassingen te doen, zodat die toegankelijk zijn voor uw
doelgroep. Zeker de delen of de applicaties waarmee u wil communiceren met uw gebruikers,
moeten voor hen toegankelijk zijn. Als u bijvoorbeeld werkt met een formulier of app waarin een
gebruiker kan aangeven of hij deelneemt aan een bepaalde activiteit, moet die aangepast zijn aan
uw doelgroep. Dat betekent niet dat uw volledige website aangepast moet zijn, als die toegankelijk
is voor ouders, wettelijk vertegenwoordigers en bewindvoerders, kan dat in de meeste gevallen
volstaan.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 04/02/2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van
voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap
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Meer informatie en praktische tips over toegankelijkheid van websites en applicaties kan u vinden
op https://overheid.vlaanderen.be/wat-is-webtoegankelijkheid.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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