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Verschijnt maandelijks

Dag belangenbehartiger!
Klaar voor wat nieuwe info? Deze maand verdiepen we ons in een nieuwigheid,
de 'European Disability Card'. Een gloednieuwe kaart die personen met een
handicap heel wat voordelen kan opleveren en voor verduidelijking zorgt voor
vrijetijdsaanbieders, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Verspreid je dit ook
aan de leden van jouw trefpunt, zodat zij kunnen meegenieten van dit voordeel?
Bedankt!

European Disability Card
Het zal je misschien verwonderen, maar zo'n 15% van de Belgische bevolking heeft
een handicap. Hoewel heel wat musea, attractieparken en sportcentra voordelen
toekennen, is dat vaak weinig geweten. En wie het weet, weet vaak niet hoe hij of
zij zijn handicap moet bewijzen. Met een doktersbriefje? Een attest van een
instelling of een parkeerkaart? Personen achter de kassa weten vaak niet welk
bewijsstuk ze mogen aanvaarden. En dat zorgt uiteraard voor veel ergernissen...
De European Disability Card (EDC)
biedt eindelijk een oplossing voor deze
problemen. Deze gratis, persoonlijke
kaart bevordert de toegang van
personen met een handicap tot
cultuur,
sport
en
vrijetijdsbesteding
(musea,
pretparken,
toeristische
attracties,
sportcentra...) en biedt ook een aantal
voordelen in die domeinen. De kaart
werd op 19 oktober voor het eerst
voorgesteld aan het grote publiek en
kan vanaf nu aangevraagd worden.

Voor wie?
De kaart is bestemd voor al wie erkend is of hulp ontvangt via één van de
instellingen belast met integratiebeleid voor personen met een handicap:
•
•
•

FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap);
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
AViQ (Agence pout une Vie de Qualité);

•
•

PHARE (Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée);
DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben).

De gratis kaart is strikt persoonlijk. Je moet ze zelf aanvragen bij de instelling
waarbij je een dossier hebt. Je krijgt ze dus niet automatisch toegestuurd.

Hoe en waar te gebruiken?
•

•

•

•

Je kan de EDC gebruiken voor cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten
(bijvoorbeeld bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark).
Opgelet, het is geen parkeerkaart. Je gebruikt ze ook niet om met het
openbaar vervoer te reizen.
De kaart kan in België gebruikt worden maar ook in zeven andere
deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië
en Slovenië. De EDC is een Europees pilootproject, dat ervoor wil zorgen dat
personen met een handicap binnenkort in alle EU-landen kunnen genieten van
voordelen. Momenteel wordt het statuut van persoon met een handicap
immers niet wederzijds erkend tussen EU-lidstaten. Dit maakt het moeilijk om
jouw handicap te bewijzen. De uitrol van de EDC probeert deze situatie te
verbeteren. Hopelijk volgen binnenkort alle andere EU-landen!
Aanbieders kan je herkennen aan een label, waarmee ze initiatieven voor
personen met een handicap meer zichtbaarheid kunnen geven. Voor je een
plaats bezoekt, raadpleeg je dus best de website, reclame, flyers... of neem
je contact op met de organisator. Hij zal je informeren over de voordelen voor
kaarthouders. Alle huidige partners (Grotten van Han, Plankendael, MAS...)
vind je via deze link.
Uiteraard moet je de kaart bijhebben om te kunnen genieten van de
voordelen.

Welke voordelen?
De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren,
kiezen zelf welke voordelen ze toekennen. Er is hen voorgesteld de volgende voordelen
te verlenen:
• gratis toegang of toegang tegen een
verlaagd tarief voor de persoon met
een handicap of zijn/haar
begeleider (of tolk) ;
• een gratis audio- of videogids;
• brochures of informatie, aangepast
aan specifieke behoeften
(bijvoorbeeld in brailleschrift of
eenvoudige taal);
• aangepaste rondleidingen
(bijvoorbeeld in gebarentaal);
• korting op rondleidingen;
• toegankelijke en voorbehouden
plaatsen;
• een speciale pas in parken voor een
vlottere toegang tot attracties
enzovoort.

Hoe aanvragen?
Je kan de European Disability Card aanvragen bij de instelling waar jij een dossier
bij hebt. De aanvraagprocedure is bij elke organisatie anders. De kaart is gratis. Bij
diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat.
FOD Sociale Zekerheid:
•
•

gebruik het onlineformulier op www.handicap.belgium.be (rubriek ‘Mijn
rechten’)
of stuur een brief naar Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000
Brussel.
VAPH:
gebruik het digitale loket www.mijnvaph.be.
Daarvoor heb je wel jouw elektronische
identiteitskaart,
jouw
pincode
en
een
kaartlezer nodig.
De aanvraagprocedure voor de andere
instellingen, vind je hier.

Meer info?
Lees verder op de website www.eudisabilitycard.be.
Wil je graag je trefpuntleden informeren, bekijk dan
zeker deze samenvattende folder: folder EDC.

4

Contacteer ons
PB 40, B-1031 Brussel
www.okra.be
belangenbehartiging
@okra.be
Studiedienst
02 246 44 40
02 246 39 45
Pensioendienst
02 246 44 45
02 246 44 31
OKRA-Zorgrecht
02 246 57 72
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