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De European Disability Card (EDC) of
Europese handicapkaart bewijst dat de
houder een beperking heeft. Alleen:
politie en andere hulpdiensten zijn te
weinig op de hoogte van het bestaan
van de kaart. Dat zegt Pieter Paul
Moens, die zelf zo’n kaart heeft voor
zijn autismespectrumstoornis. “Ik heb
al meegemaakt dat een kennis uitgela-
chen werd door de politie omdat de
agent die kaart niet kende”, klinkt het.
“Die persoon is helemaal beginnen pa-
nikeren. Dat leidt echt tot ongemakke-
lijke situaties. Ik heb ook zelf meege-
maakt dat een agent raar naar mij keek
toen ik moest stoppen voor een alco-
holcontrole. Ik drink nochtans nooit. Ik
toonde hem mijn kaart, maar hij kende
die niet.”
“Onze Pieter Paul raakte ook in pa-
niek”, voegt zijn moeder Magda toe.
“Wij zaten gelukkig op de achterbank
en moesten hem kalmeren. Dat is uit-
eindelijk goed afgelopen. Andere ge-

vallen lopen wel fout af. Een kennis
met het syndroom van Gilles de la Tou-
rette gebruikt dikwijls grove taal. Ook
tegen ons. Dat is niet kwaad bedoeld.
Maar een politieagent vatte dat anders
op. Ik kan nog voorbeelden geven. Ie-
mand met evenwichtsstoornissen bij-
voorbeeld wordt dikwijls aanzien als
iemand die gedronken heeft. Meer
kennis van de kaart kan problemen
voorkomen.”
Federaal parlementslid Nahima Lanjri
(CD&V) kent die verhalen ook. “Soms

denkt men dat mensen met een handi-
cap zich vreemd gedragen, dronken
zijn of niet willen meewerken tijdens
interventies. Dat leidt soms zelfs tot
een bekeuring. Onterecht natuurlijk.
De EDC kan dergelijke pijnlijke situ-
aties vermijden. Deze kaart dient niet
alleen voor toegang tot cultuur en
sport, maar moet ook dienen als bewijs
van handicap. Ik heb daarom Annelies
Verlinden (federaal minister van Bin-
nenlandse Zaken, red.) gevraagd om de
politie beter te sensibiliseren.”

GEEN EINDPUNT
De minister zal dat ook doen, bevestigt
ze. Verlinden: “Ik zal een communica-
tie opzetten om de politiediensten te
sensibiliseren over het bestaan van de-
ze Europese kaart. Die kan mensen
helpen om hun handicap aan te tonen,
maar kan nooit een identiteitsbewijs
vervangen.” 
Pieter Paul Moens is alvast tevreden.
“Ik heb ook zelf al politiediensten aan-
geschreven om te vragen daar meer re-
kening mee te houden. Maar dat mag
geen eindpunt zijn. Ook ziekenhuizen
en brandweer zouden beter op de
hoogte moeten zijn. En helemaal ide-
aal zou zijn mocht die kaart in alle Eu-
ropese landen erkend worden.”
Vandaag is de EDC geldig in België, Cy-
prus, Estland, Finland, Italië, Malta,
Slovenië en Roemenië. 

CD&V WIL EUROPESE HANDICAPKAART BETER KENBAAR MAKEN

“Pijnlijke situaties vermijden”
BRUSSEL � CD&V neemt initiatieven om de Europese
handicapkaart beter kenbaar te maken bij politie en an-
dere hulpdiensten. Dat wordt toegejuicht door Pieter
Paul Moens, één van de voortrekkers van de kaart. “Maar
dit mag geen eindpunt zijn. Helemaal ideaal zou zijn
mocht die kaart in alle Europese landen erkend worden.”

› Pieter Paul
Moens hoopt dat
de Europese
handicapkaart EDC
erkend wordt in de
hele Europse Unie.
(foto Christophe
De Muynck)

“Soms denkt 
de politie dat 
mensen met 
een handicap
dronken zijn.”
Nahima Lanjri
Federaal parlementslid
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