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Toelichtende nota
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou wanneer zij bij
aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden
‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht – mogelijks
toegangskortingen en andere voordelen mis.
Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft staatssecretaris voor Personen
met een beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld die personen met een
beperking voortaan automatisch de erkenning geeft waar ze recht op hebben.
De kaart, aan te vragen bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie generaal Personen
met een handicap of het Vlaams Agentschap personen met een handicap, wordt niet
alleen in België, maar ook in verschillende andere EU-lidstaten erkend.
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze inwoners met een beperking
verschillende voordelen:
- Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’.
Zeker voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare
beperking is deze kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan
slechtzienden, doven of personen met autisme.
- Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het
geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking.
- Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in voorlopig
7 andere Europese landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en
Slovenië).
- De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om voordelen
toe te kennen aan personen met een beperking.
- Mechelen laten aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card
draagt bij aan een inclusiever beleid.
Hoewel de uitreiking van de kaart een bovenlokale materie is, maakt de uitrol ervan
deel uit van een inclusief lokaal beleid.

Daarom had ik de volgende vragen:
1. Zal de stad werkingen met haar verbonden (zoals zwembaden, sportcentra,
musea, …) aansporen een korting die zij al toekennen voor mensen met een
beperking ook toe te kennen voor mensen met een European Disability Card?
a. Indien zo kan de stad de eigen gemeentelijke organisaties en de
toegekende voordelen melden aan de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid? Dit kan door het formulier in te vullen op de website
www.handicap.belgium.be , waarna u doorklikt naar ‘mijn rechten’.
2. Zal de stad ook lokale ondernemingen stimuleren om deze kaart toe te voegen
aan de erkende bewijzen die recht geven op een korting?
3. Zal de stad lokale ondernemingen stimuleren om in het kader van een
toegankelijk sport-, vrijetijds- en cultuuraanbod voordelen toe te kennen aan
personen met een beperking?
4. Zullen het bestaan van de kaart en de beschikbare kortingen op Mechels
grondgebied opgenomen worden in de stadseigen communicatiekanalen?
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Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur) of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

