ENKELE VOORBEELDEN
VAN 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 begeleider (of zijn 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;
 Etc.

HET PROJECT EUROPEAN
DISABILITY CARD IN ENKELE
WOORDEN
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
verenigingen van personen met een handicap.
Het ligt in de lijn van een initiatief van de
Europese Commissie, die de opstart van de kaart
gecofinancierd heeft.

De European Disability Card is ontwikkeld en
ingevoerd dankzij een samenwerking tussen
de vijf Belgische instellingen die belast zijn
met het integratiebeleid voor personen met
een handicap. Acht EU-lidstaten nemen deel
aan het project voor de ontwikkeling van
de European Disability Card: België, Cyprus,
Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en
Slovenië.

CONTACT & INFORMATIE
Dit project is medegefinancierd
door de Europese Unie

Meer informatie vindt u op de website van het
project (+ toegankelijke brochure en video’s
met gebarentaal.):
> http://www.eudisabilitycard.be

EUROPEAN
DISABILITY CARD
UW TOEGANG TOT CULTUUR, SPORT
EN VRIJETIJDSBESTEDING

Meer informatie over toegankelijkheid
en redelijke aanpassingen voor personen
met een handicap bij sport-, cultuur- en
vrijetijdsactiviteiten:
- Le CAWaB (Collectif Accessibilité
		Wallonie-Bruxelles) : www.cawab.be
- Toegankelijkvlaanderen:
		
www.toevla.be
- Access-i : www.access-i.be
- UNIA (Interfederaal
		Gelijkekansencentrum) :
		
http://unia.be/nl/publicaties		
statistieken/publicaties/
		
redelijke-aanpassingen-in-10		
brochures.
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WAT IS DE EUROPEAN DISABILITY
CARD (EDC)?
Een kaart die :


de toegang van personen met een handicap
tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding
bevordert;



een aantal voordelen in die domeinen biedt.

HOE VRAAGT U DE KAART AAN?
U kunt de European Disability Card aanvragen bij
een van de vijf Belgische instellingen die belast
zijn met het integratiebeleid voor personen met
een handicap.
De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies hebt u recht
op één gratis duplicaat.
Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor
de European Disability Card voor personen
met een handicap of voor hun wettelijke
vertegenwoordiger. De procedure verschilt per
organisatie. Neem contact op met de organisatie
bij wie u een dossier hebt.


Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid:

U kunt uw aanvraag indienen:
-

WIE KAN DE KAART AANVRAGEN?
Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de
vijf Belgische instellingen die belast zijn met het
integratiebeleid voor personen met een handicap,
kan de kaart aanvragen.

-





Neem (persoonlijk, telefonisch, per fax, per e-mail)
contact op met het bevoegde gewestelijke
kantoor in uw woonplaats. Om te weten tot welk
gewestelijk kantoor u zich moet wenden, neemt
u een kijkje op de site van het agentschap: www.
aviq.be > Handicap > voer uw postcode in de
zoekmotor in.


Service public francophone bruxellois
(Dienst Phare):

Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens
door: de voor- en achternaam, de geboortedatum
en het rijksregisternummer van de persoon
die de kaart wil aanvragen, en indien mogelijk
het nummer van het Pharedossier. U kunt uw
aanvraag indienen door:
-

een brief te sturen naar: Dienst Phare,
Paleizenstraat 42, 1030 Brussel;
te mailen naar info.phare@spfb.brussels
te bellen naar 02/800.82.03
(van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur);
langs te gaan bij de permanentiedienst van
Phare (van maandag tot vrijdag van 9 tot
12 uur, behalve op woensdag)

met het onlineformulier op de website van de
FOD Sociale Zekerheid :
www.handicap.belgium.be (rubriek ‘Mijn
rechten’);
door een brief te sturen naar:
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid Directie-generaal Personen met
een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150,
1000 Brussel.

-

Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben
(DSL):

U kunt uw aanvraag indienen via het digitale
loket www.mijnvaph.be. Daarvoor hebt u uw
elektronische identiteitskaart, uw pincode en een
kaartlezer nodig.

U richt zich tot uw contactpersoon of tot het
kantoor van de Dienststelle für Selbstbestimmtes
Leben. De contactgegevens vindt u op de website:
www.selbstbestimmt.be

-



HOE EN WAAR GEBRUIKT U
DE KAART?

Agence pour une Vie de Qualité (AViQ):

Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH):



U kunt de European Disability Card
gebruiken voor cultuur-, sport- en
vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld bezoek
aan bioscoop, theater, museum of
attractiepark).



Raadpleeg de website, reclame, flyers ...
van de plaats die u bezoekt of neem contact
op met de organisator. Hij zal u informeren
over de voordelen voor kaarthouders.



De kaart kan in België gebruikt worden
en deelnemende EU-landen: Cyprus,
Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en
Slovenië.



De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen
zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
U moet de kaart altijd bij zich hebben om
de voordelen te krijgen.

