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Meer info? 

Meer informatie kan u vinden op: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm 

 

Wat is de European Disability Card? 

De European Disability Card is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen 

dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Zeker voor bepaalde groepen zonder 

visueel waarneembare handicap (bvb. autisten, doven,…) is dit een dankbare kaart. 

De kaart werd in België ingevoerd, dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen, die 

belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.  

Ze werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap en de verenigingen die hen 

vertegenwoordigen, en ligt geheel in lijn met een initiatief van de Europese Commissie, die inmiddels 

de lancering van de kaart mee financierde, middels een subsidie voor België van € 170.169,26. Naast 

België, werkten zeven andere EU-landen (Malta, Finland, Italië, Cyprus, Estland, Slovenië en 

Roemenië) mee aan de ontwikkeling van dit concept. Het is een evolutief proces en dus de bedoeling 

dat er nog bijkomende landen zullen aansluiten.  

Eind 2016 ondertekenden federaal Staatssecretaris Elke Sleurs, Vlaams Minister Jo van Deurzen, 

Waals Minister Maxime Prevot, Brussels Minister Céline Fremault en minister van de Duitstalige 

Gemeenschap Antonios Antoniadis het protocolakkoord dat de creatie van de European Disability 

Card in België opstartte.   

Wie kan de kaart aanvragen? 

Wie met een handicap erkend is bij één van onderstaande instellingen, kan bij deze instellingen een 

aanvraag indienen om de kaart te bekomen: 

- FOD Sociale Zekerheid 

- VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 

- AViQ (Agence pour une vie de Qualité) 

- Service public francophone bruxellois - Dienst Phare (Personne Handicapée Autonomie 

Recherché)  

- DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) 

Wat kan er vandaag allemaal met de European Disability Card?  

De invulling van de kaart gaat vandaag in de eerste plaats naar het bevorderen van de 

toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.  

In deze startfase kunnen personen met een handicap met deze kaart dus alvast, zonder discussies 

aan loketten, genieten van voordelige tarieven in o.a. musea, theaters, sportevenementen,… Het is 

de bedoeling om in de toekomst ook in andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart te 

integreren.   

De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren kiezen zelf 

welke voordelen ze toekennen. Er wordt hen voorgesteld de volgende voordelen te verlenen: 

- Gratis toegang of toegang tegen een verlaagd tarief voor de persoon met een handicap of 

zijn begeleider (of zijn tolk) 

- Verlaagde lidgelden 

- Een gratis audio- of videogids 

- Brochures of informatie, aangepast aan specifieke behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift of 

eenvoudige taal) 
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- Aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in gebarentaal) 

- Korting op rondleidingen 

- Toegankelijke en voorbehouden plaatsen 

- Een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties 

- … 

Waarom is een European Disability Card nuttig?  

De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun 

inclusie in de maatschappij bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen met een 

handicap en de verengingen van personen met een handicap. 

In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van 

cultuur, sport en vrije tijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen 

met een beperking – onterecht – toegangskortingen en andere voordelen mis. 

Wat kan de gemeente Glabbeek betekenen?  

Wanneer Glabbeek besluit partner te worden in dit project, betekent dit simpelweg dat ze kenbaar 

maakt dat de kaart binnen de gemeentediensten voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding en bij 

evenementen wordt aanvaard. Dit zal vervolgens gebeuren via de geijkte kanalen van de gemeente 

(website Gemeente Glabbeek, het gemeentelijk infoblad, via reclame, flyers, ed.)  

De gemeente zal lokale verenigen aanmoedigen om de European Disability Card te aanvaarden en 

om deze personen met een handicap kortingen en/of voordelen toe te kennen. 

De gemeente zal personen met een handicap infomeren over het bestaan van deze kaart en de 

mogelijkheden die ze kunnen genieten bij onze gemeente zelf of bij onze lokale verenigingen. 

Wat betekent dit voor deelnemende organisaties, bedrijven,… ? 

Door zich aan te melden wordt de organisatie of onderneming gemeld op de website die ontwikkeld 

wordt rond de European Disability Card. 

Zo kunnen de organisatie hun klantenbestand uitbreiden, hun imago verbeteren, enz.. 

 

 

 


