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De European Disability Card is voor mensen met een handicap een bewijsstuk 

dat aantoont dat ze in ons land erkend zijn als persoon met een handicap.  Deze 

werd op hun vraag in ons land ontwikkeld en ingevoerd begin 2017 en ligt 

geheel in de lijn met een initiatief van de Europese Commissie die de lancering 

ervan mee financierde in de vorm van een subsidie van 170.170 € voor ons 

land. Zeven andere EU-landen werkten mee aan de ontwikkeling van dit 

project. De verwachting is dat nog meerdere EU-landen zullen aansluiten. Deze 

kaart zal dan ook in deze landen gebruikt kunnen worden.  

In 2007 lanceerde Pieter Paul Moens, ondervoorzitter van Jong N-VA Lebbeke – 

die zelf een autismespectrumstoornis heeft – het idee van de European 

Disability Card. Elke Sleurs (vorig staatssecretaris) had het dossier tot zich 

getrokken. Zuhal Demir (huidig staatssecretaris) heeft, samen met Helga 

Stevens (N-VA-Europarlementslid die doof is,) het werk verder gezet.  

Dankzij een samenwerking tussen de vijf instellingen in ons land, die belast zijn 

met het integratiebeleid, werd eind 2016 het protocolakkoord ondertekend dat 

de creatie van de European Disability Card in België opstartte.  

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

toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding voor 

deze mensen. De feitelijke invulling van de specifieke voordelen voor 

welbepaalde culturele of sportieve evenementen is geregionaliseerde materie. 

Deze worden dus dan later aan de kaarthouders toegekend. 

Wie met een handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie-

generaal personen met een handicap  of  het Vlaams Agentschap personen met 

een handicap kan bij deze instellingen een aanvraag indienen om deze pas te 

bekomen.   

Met deze kaart kunnen mensen met een handicap alvast, zonder discussies 

over hun niet direct zichtbare handicap aan loketten, genieten van voordelige 

tarieven voor allerlei evenementen. Uiteraard is het de bedoeling om in de 



toekomst ook in andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart te 

integreren.  

Daar de stad Brugge diensten verleent op het vlak van cultuur, sport en 

vrijetijdsbesteding vraagt de N-VA–fractie aan het stadsbestuur partner te 

worden in dit project en mee in te stappen in dit prijzenswaardig initiatief. Wat 

betekent dat ze simpelweg kenbaar maakt dat de kaart binnen de stad bij 

evenementen wordt aanvaard. Dit kan gebeuren via de gebruikelijke kanalen 

van de stad (website Stad Brugge, het stedelijk infoblad, flyers, via reclame 

e.d.). Onze stad bepaalt als organisator van evenementen zelf welke voordelen 

ze toekent aan houders van deze kaart zoals bv. voorbehouden plaatsen, 

goedkopere tarieven bij evenementen, korting bij rondleidingen… De 

mogelijkheden zijn eindeloos.  

We willen hiermee ook een oproep doen naar nieuwe privé-initiatieven om het 

gebruik van de kaart te integreren in het organiseren van hun evenementen. 

Op die manier wordt de hand gereikt aan personen met een beperking en 

wordt op eenvoudig vertoon van de European Disability Card de 

toegankelijkheid makkelijker tot de Brugse sport-, cultuur- en vrijetijds-

besteding. 
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