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European Disability Card (EDC)  -  Stand van zaken

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen 
met een handicap die een dossier hebben bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale 
Zekerheid, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Agence 
wallonne pour une vie de qualité (AViQ), de Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
(PHARE) of de Deisntstelle für Selbestimmtes Leben (DSL) kunnen de gratis kaart 
aanvragen. Op vertoon van de EDC kunnen zij kortingen en/of andere voordelen genieten 
bij de deelnemende organisaties in de sector van de cultuur, sport en vrijetijd (musea, 
pretparken, sportcentra enzovoort). De EDC is een persoonlijke kaart met een pasfoto en 
is 5 jaar geldig.

De EDC wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie in de 
maatschappij bevorderen.

Personen met een beperking kunnen deze kaart bij verschillende overheidsdiensten 
aanvragen. Dit kan voor Vlamingen gebeuren bij de FOD Sociale Zekerheid of via het VAPH. 
Personen die vroeger recht hadden op een verhoogde kinderbijslag moeten zich sinds 1 
januari 2019 wenden tot de overheidsdienst Opgroeien om een EDC aan te vragen. Zij 
kunnen niet langer terecht bij de FOD Sociale Zekerheid.

Bij de dienst Opgroeien vindt men na lang zoeken een mailadres van 
zoe.info@kindengezin.be waar men terecht kan voor de aanvraag en meer info over een 
EDC. In een eerder krantenartikel meldt de woordvoerster dat men als agentschap niet 
bevoegd is.  Een duidelijke communicatie lijkt me dan ook op zijn plaats.

1. Hoeveel EDC’s zijn er uitgereikt door het VAPH in 2017, 2018 en 2019?

2. Hoeveel aanvragen zijn er gebeurd bij de dienst Opgroeien in 2019 via het mail adres 
 zoe.info@kindengezin.be.  En hoeveel EDC’s zijn er afgeleverd door deze dienst?   

3. Hoe verloopt de samenwerking tussen het VAPH, FOD Sociale Zekerheid en de dienst 
Opgroeien dienaangaande?
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van TINE VAN DER VLOET

1. In totaal werden tot op heden (met januari 2020 als laatste meetmoment van de 
Kruispuntbank KSZ die hierover periodiek rapporteert) 7156 kaarten gecreëerd voor 
het VAPH, waarvan 2198 in 2019. In 2017 betrof het 1875 kaarten en in 2018 3083.

2. In 2019 registreerde Opgroeien, via het e-mailadres zoe.info@kindengezin.be, 27 
aanvragen voor een EDC. Opgroeien kan tot op vandaag geen EDC’s verstrekken 
omdat het geen deel uitmaakt van de vijf Belgische instellingen via wie de kaart kan 
worden aangevraagd bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

3. Op 9 december 2019 ging het VAPH op verzoek van het Agentschap Opgroeien in 
overleg over de invoering van de European Disability Card (EDC). Opgroeien 
verzocht het VAPH om de persoonsdata van hun gerechtigden op een (EDC) te willen 
transfereren via de bestaande datalijn tussen het VAPH en de KSZ.

Op 4 maart werd dit verzoek aangekaart op de WVG-stuurgroep E-beleid en daar 
werd afgesproken dat de IT-verantwoordelijken zullen samenzitten om de best 
mogelijke oplossing uit te werken. Zowel de geledingen Kind & Gezin (K&G), 
Jongerenwelzijn (JW) van het Agentschap Opgroeien, als het Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket (VUTG) zullen deelnemen aan dit overleg.

Kinderen die bij Opgroeien een EDC aanvragen en gekend zijn bij het VAPH worden 
naar daar doorverwezen. Kinderen die een parkeerkaart toegekend hebben gekregen 
kunnen de EDC aanvragen via het DG Han (FOD Sociale Zekerheid). Uitzonderlijk 
kan Opgroeien een beroep doen op de diensten van de FOD Sociale Zekerheid om 
voor kinderen, die bij hen niet gekend zijn, een EDC aan te vragen. De aanvraag 
impliceert een manuele ingreep in het informaticasysteem van de DG Han. Om die 
reden wordt deze weg alleen gebruikt voor de meest dringende dossiers.
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