
European Disability Card: de kaart die personen met een 
handicap de mogelijkheid biedt tot deelname aan cultuur-, 
sport- en vrijetijdsactiviteiten 
 
Heb je een beperking en ondervind je moeilijkheden om deel te nemen aan cultuur-, sport- of andere 

vrijetijdsactiviteiten? Je bent zeker niet alleen. Daarom ontwikkelde de federale overheid, samen met 

de regeringen van zeven andere Europese landen, de European Disability Card. De kaart is bruikbaar 

in België maar ook in Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. 

 

Met deze kaart kan je je als persoon met een handicap bekend maken bij de organisatoren van allerlei 

cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten, zodat je niet langer een doktersattest dient af te geven of 

voor te leggen om je beperking aan te tonen. Er is zelfs meer, met de European Disability Card kan je 

bepaalde voordelen bekomen bij deelname aan deze activiteiten. Zo kan het zijn dat je minder 

toegangsgeld dient te betalen, dat je gratis gebruik kunt maken van de vestiaires of dat je een gratis 

audio- of videogids krijgt. Elke organisator bepaalt zelf welke voordelen hij toekent aan een persoon 

die beschikt over een European Disability Card.  

 

De kaart is vijf jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van je handicap. Je kunt ze aanvragen 

bij de FOD Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als 

je handicap door één van deze instellingen erkend werd. Het volstaat om je rijksregisternummer door 

te geven. Dit nummer vind je achteraan op je identiteitskaart en begint met je geboortedatum. Als je 

je rijksregisternummer doorgeeft, wordt je pasfoto automatisch uit het Rijksregister gehaald en 

toegevoegd op de European Disability Card. Als je de kaart aanvraagt voor een kind met een handicap 

dat geen kids-ID heeft, zal er geen foto op de kaart getoond worden. Ongeveer een maand na de 

aanvraag krijg je de kaart per post opgestuurd. 

 

Als je de European Disability Card verliest, kan je één keer een nieuwe kaart aanvragen. Dit is eigenlijk 

geen nieuwe kaart, maar een duplicaat van de verloren kaart. Verlies je ook deze kaart, dan dien je te 

wachten tot de geldigheidstermijn van je eerste kaart verstreken is (dus maximaal vijf jaar) om een 

volledig nieuwe kaart te kunnen aanvragen.  

 

 


