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Advies van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht n.a.v. de elektronische procedure 
d.d. 08-02-2022

Geachte heer Van Casteren

N.a.v. de vraag om adviesverlening via elektronische procedure d.d. 08-02-2022 heeft het 
Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ingevolge 18 
ingediende reacties een unaniem positief advies verleend m.b.t. onderstaand onderwerp:

1 EDC:  standpuntbepaling m.b.t. voorstel van resolutie van mevrouw Nahima Lanjri 
DOC/RC/2022/08.02/09

Het comité neemt akte van het voorstel van resolutie van mevrouw Lanjri, doch merkt op dat 
verschillende aspecten van de door haar gestelde problematiek, onuitgeklaard of onvermeld 
bleven.

Men denke hierbij aan de onduidelijke operationalisering van de definitie van handicap, aan de 
impactanalyse van een gebeurlijke uitbreiding van de doelgroep, en van het toepassingsgebied, en 
inzonderheid ook aan de financiering van de kaart op Belgisch niveau. Ook de vormgeving van de 
kaart komt niet echt aan de orde, op de vermelding van een QR-code na. Sommigen bepleiten 
immers de koppeling van de rechten van de EDC aan de E-ID. Ten gronde stelt zich de vraag of deze 
kaart effectief kan bijdragen tot een meer inclusieve samenleving voor personen met een 
handicap.

Daarom adviseert het Raadgevend Comité bij het VAPH om dit dossier eerst te agenderen en ten 
gronde te bespreken in de commissie sociale zaken van het federaal parlement.

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
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Met vriendelijke groeten

Voor de voorzitter, i.o.

Gerrit Pearce, secretaris

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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