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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022 
Bekendgemaakt op 26 april 2022 

Inhoudstafel 

 

   Preambule  

OVERWEGENDE DAT 

1. Bij gemeenteraadsbesluit van 23/09/2013 betreffende de goedkeuring van de 

Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 de invoering van een vrijetijdspas voor  

mensen in armoede werd goedgekeurd.  

2. Bij gemeenteraadsbesluit van 23/10/2017 een basisovereenkomst in verband met de 

aansluiting van de gemeenten Merelbeke en Destelbergen tot het UiTPAS programma werd 

goedgekeurd.  

3. Bij gemeenteraadsbesluit van 23/09/2019 een basisovereenkomst tussen Publiq vzw en de 

kaartsysteembeheerders van UiTPAS regio Gent, nl. de gemeenten Gent, Merelbeke, 

Destelbergen, Melle en Lochristi werd goedgekeurd, inclusief het document algemene 

voorwaarden (annex 1 bij de basisovereenkomst) en de overeenkomst regionale 

samenwerking UiTPAS regio Gent (annex 2 bij de basisovereenkomst). 

In de algemene voorwaarden (annex 1 bij de basisovereenkomst) zijn de basisprincipes en 

randvoorwaarden opgenomen voor een goede werking van de UiTPAS. Het document 

beschrijft alle regels en processen die nodig zijn om voldoende consistentie in het volledige 

werkingsgebied van UiTPAS te garanderen.  

In de algemene Voorwaarden worden de wederzijdse verwachtingen en afspraken tussen 

alle belanghebbenden van het UiTPAS programma geformuleerd, namelijk:  

• Publiq vzw  als algemeen programmacoördinator van het UiTPAS programma; 
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• de lokale besturen die als kaartsysteembeheerders UiTPAS aanbieden aan hun 

bevolking;  

• de vrijetijdsorganisatoren die UiTPAS aanvaarden;  

• de gebruikers van UiTPAS    

In de algemene voorwaarden (annex 1 bij de basisovereenkomst) wordt o.m. bepaald dat:  

a. De lokale overheden aangesloten bij UiTPAS regio Gent zich ertoe verbinden om het 

UiTPAS programma lokaal open te stellen voor zoveel mogelijk aanbieders van 

vrijetijdsactiviteiten, zowel non-profit als commerciële organisaties. Hierbij geldt dat 

alle publieke vrijetijdsactiviteiten van de aanbieder toegankelijk moeten zijn aan 

kansentarief voor houders van een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut.  

b. Houders van een UiTPAS punten kunnen sparen bij elke event-organisator die UiTPAS 

accepteert, ongeacht de stad, gemeente of regio waar hun UiTPAS werd uitgegeven. 

Per deelname aan een activiteit kan in principe één punt gespaard worden. Achteraf 

worden geen punten meer toegekend.  

c. De lokale overheden aangesloten bij UiTPAS regio Gent akkoord gaan met de algemene 

gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.  

In de overeenkomst regionale samenwerking (annex 2 bij de basisovereenkomst) worden 

de engagementen van de lokale overheden binnen UiTPAS regio Gent vastgelegd.  

In de overeenkomst regionale samenwerking (annex 2 bij de basisovereenkomst) wordt 

o.m. bepaald dat: 

a. De lokale overheden binnen UiTPAS regio Gent zich ertoe verbinden de UiTPAS aan te 

bieden aan volgende tarieven: 

• € 2 voor -18 jarigen  

• € 5 voor +18 jarigen  

• € 1 voor alle mensen die beantwoorden aan de criteria van het kansenstatuut  

• Kosteloos bij verandering van statuut  

• € 2 bij verlies van de UiTPAS of  € 1 bij verlies van UiTPAS met kansenstatuut 

b. De lokale overheden binnen UiTPAS regio Gent zich engageren om samen één UiTPAS 

met kansenstatuut te hanteren voor hun regio. 

c. De regiowerking omhelst dat, naast het eigen gemeentelijk/stedelijk aanbod op vlak 

van cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten, ook alle  UiTPAS activiteiten – georganiseerd 

door externe organisaties, toegankelijk zijn aan kansentarief voor alle pashouders van 

UiTPAS regio Gent met een kansenstatuut.  

d. UiTPAS regio Gent werkt met volgende solidaire verdeelsleutel:  

• 20% persoonlijke bijdrage te betalen door de pashouder met kansenstatuut  

• 40% tussenkomst door de lokale overheid  

• 40% eigen bijdrage van de UiTPAS aanbieder  
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e. Iedere lokale overheid zelf een lijst van erkende organisaties kan goedkeuren die in 

aanmerking komen voor het werken met organisatiepassen en groepspassen. 

4. Alle aangesloten lokale overheden  samenwerkingsovereenkomsten kunnen sluiten met 

lokale vrijetijdsorganisatoren in het kader van UiTPAS. De modelovereenkomst met 

organisatoren voor de acceptatie van het UiTPAS programma werd goedgekeurd bij 

gemeenteraadsbesluit van 23/09/2019.  

In de modelovereenkomst worden een reek basisprincipes geformuleerd met betrekking 

tot de wederzijdse verwachtingen en de voorwaarden voor deelname aan het UiTPAS 

programma voor lokale vrijetijdsorganisatoren, inzake (1) programmadeelname; (2) het 

gebruik van UiTPAS technologie; (3) de acceptie van de basisprincipes; (4) financiële 

transacties; (5) privacy; (6) het gebruik van het merk UiTPAS; (7) garanties en 

beschikbaarheid; (8) algemene bepalingen inzake duur en beëindiging van de overeenkomst 

en inzake aanpassingen aan de overeenkomst; (9) procedure bij geschillen.  

 

   Reglement 

Artikel 1. Missie en doel   

Samenwerkingsverband UiTPAS regio Gent maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. 

UiTPAS is een project van de Vlaamse overheid in samenwerking met gemeenten uit Vlaanderen en 

Brussel. Het is een instrument om de vrijetijdsparticipatie in het algemeen te stimuleren, via een 

spaar- en voordelenprogramma, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede.   

De algemene realisatie en coördinatie gebeurt door Publiq vzw in opdracht van de Vlaamse 

overheid. Publiq vzw is tevens eigenaar van UiTPAS. 

Publiq vzw bepaalt de algemene gebruiksvoorwaarden alsook het privacybeleid, in meest actuele 

vorm terug te vinden op de website van UiTPAS, die voor het gehele UiTPAS-systeem gelden, 

ongeacht de plaats of omstandigheden van het gebruik en de toepassing.  

UiTPAS regio Gent, dat wordt uitgebaat door de gemeenten Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle 

en Lochristi, bepaalt de lokale gebruiksvoorwaarden. Stad Gent wenst deze lokale 

gebruiksvoorwaarden verder uit te werken in specifieke gebruiksvoorwaarden. Deze specifieke 

gebruiksvoorwaarden zijn enerzijds aanvullend, anderzijds concretiseren zij de lokale en algemene 

gebruiksvoorwaarden.  

De specifieke gebruiksvoorwaarden mogen niet tegenstrijdig zijn met de algemene of de lokale 

gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene dan wel de lokale 

gebruiksvoorwaarden voorrang op de specifieke gebruiksvoorwaarden.  

Dit reglement coördineert de algemene, lokale en specifieke voorwaarden en vormt het 

regelgevend kader zoals van toepassing voor UiTPAS in Stad Gent.  
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Artikel 2. Definities 

§1. Pashouder: een persoon die deelneemt aan het spaar- en voordelenprogramma UiTPAS, en die 

over een actief lidmaatschap beschikt. 

§2. Pashouder met kansenstatuut: een pashouder met een bijkomend recht op het kansentarief, 

dat een structurele korting van 80% inhoudt op de deelnameprijs van vrijetijdsactiviteiten. 

§3. Groeps- en organisatiepas: naast een individuele UiTPAS, al dan niet met kansenstatuut, 

bestaan er ook de groeps- en organisatiepas, bestemd voor sociale organisaties en verenigingen die 

in hoge mate werken met en voor mensen in armoede.  

§4. UiTPAS-aanbieder: een organisator van vrijetijdsactiviteiten  binnen de domeinen sport, cultuur 

en jeugd, die een samenwerkingsovereenkomst inzake UiTPAS heeft ondertekend met Stad Gent.   

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden voor de pashouder 

De pashouder is gebonden aan de algemene gebruiksvoorwaarden en het UiTPAS privacybeleid, 

alsook aan de lokale gebruiksvoorwaarden zoals aangehaald in artikel 1. De pashouder is bijkomend 

gebonden aan specifieke gebruiksvoorwaarden. 

 Kostprijs en aankoop van een UiTPAS regio Gent 

a. Een UiTPAS regio Gent kost € 5. Jongeren van 0 tot 18 jaar betalen € 2.  

Een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut kost € 1.  

b. Bij aankoop wordt de elektronische identiteitskaart (eID) ingelezen. Een elektronische 

vreemdelingenkaart wordt eveneens aanvaard. Voor kinderen -12 jaar volstaat een kids-ID of 

een klevertje van de mutualiteit.  

c. Indien de aanvrager minderjarig is, is de toestemming van de ouder(s) of wettelijk 

vertegenwoordiger vereist.  

 Spaar- en voordelenprogramma 

a. Met een UiTPAS regio Gent kan een pashouder punten sparen en omruilen voor een korting, 

een cadeau of ander voordeel. Per activiteit kan één punt gespaard worden.  

b. De pashouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar UiTPAS regio Gent. 

Vergeet de pashouder bij deelname aan een activiteit een punt te sparen, dan kan hij of zij 

hier achteraf geen compensatie voor krijgen. Het tijdig opnemen van voordelen valt ook 

onder de eigen verantwoordelijkheid van de pashouder.  

 UiTPAS regio Gent met kansenstatuut  

a. Een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut geeft de pashouder, bovenop het spaar- en 

voordelenprogramma, automatisch recht op 80% korting op de kostprijs voor deelname of 

inschrijving.  

b. Men komt in aanmerking voor een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut indien men 

ingeschreven is in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle of Lochristi en voldoet aan één van 

volgende voorwaarden: 
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• Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 

verzorging:  Recht dat op basis van het K.B. van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming automatisch verleend wordt aan personen die een 

bepaalde uitkering ontvangen of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, of na een 

inkomensonderzoek door het ziekenfonds toegekend wordt wanneer het (gezins)inkomen 

onder het wettelijk bepaald grensbedrag ligt. 

• In collectieve schuldenregeling zijn: de gerechtelijke procedure die voorziet in een globale 

regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast waarbij de 

inkomsten worden opgevolgd door een door de rechtbank aangestelde 

schuldbemiddelaar. 

• In budgetbeheer zijn: Een vorm van begeleiding waarbij het beheer van de gelden van de 

cliënten geheel of gedeeltelijk wordt overgelaten aan de instelling voor 

schuldbemiddeling. De inkomsten komen geheel of gedeeltelijk op een 

budgetbeheerrekening die door de instelling wordt beheerd. Het is daarbij niet relevant of 

het gezin schulden heeft of niet. 

• In budgetbegeleiding zijn: Een vorm van begeleiding waarbij cliënten zelf hun budget 

beheren en de instelling voor schuldbemiddeling voor advies en ondersteuning zorgt. De 

cliënten behouden dus zelf het beheerrecht over hun inkomen. Het is daarbij niet relevant 

of het gezin schulden heeft of niet.  

• Recht hebben op een leefloon: Een vastgelegd minimuminkomen dat volgens de Wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie is bepaald. De 

rechthebbende krijgt een financiële tegemoetkoming als zijn of haar inkomen 

onvoldoende is en hij of zij die toestand niet kan veranderen. Als het inkomen lager is dan 

het leefloon, kan men vragen om het verschil bij te passen zodat het inkomen op dezelfde 

hoogte komt als het leefloon. 

• Recht hebben op equivalent leefloon: financiële steun die het OCMW kan toekennen aan 

personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden van 

de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voldoen), 

maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. De term ‘equivalent 

leefloon’ is ontstaan omdat in de praktijk deze financiële steun evenveel bedraagt als het 

leefloon.  

c. Het tijdig doorgeven van het UiTPAS nummer of het voorleggen van de UiTPAS kaart om van 

het kansentarief te genieten, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de pashouder. 

d. Indien een pashouder recht heeft op een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut, heeft elk 

gezinslid ten laste dat op hetzelfde adres ingeschreven is, ook recht op een UiTPAS regio Gent 

met kansenstatuut.  

e. In geval van co-ouderschap, wanneer een van de ouders inwoner is van regio Gent en recht 

heeft op het kansenstatuut, kan op vertoon van de geboorteakte, dan wel op vertoon van een 

ander document dat het ouderschap aantoont, een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut 

worden toegekend aan een kind dat buiten regio Gent inschreven is.  
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f. In het kader van proactieve dienstverlening kan de verkoopmedewerker via het 

rijksregisternummer nagaan op basis van beschikbare data in authentieke bronnen of een 

persoon recht heeft op een UiTPAS met kansenstatuut.   

 Geldigheid van een UiTPAS regio Gent 

a. Na aankoop van een UiTPAS regio  Gent kan de pashouder onmiddellijk deelnemen. 

Een UiTPAS regio Gent is onbeperkt geldig in de tijd.  

b. De UiTPAS regio Gent met kansenstatuut heeft een geldigheid van maximum een jaar en 

wordt jaarlijks automatisch verlengd op basis van een van de vermelde voorwaarden in artikel 

3 §3 b. 

c. Indien de UiTPAS regio Gent met kansenstatuut niet automatisch wordt verlengd, maar de 

pashouder meent er nog steeds recht op te hebben, dient hij dit aan de hand van de 

documenten zoals vermeld in artikel 3 §3, te bewijzen in een verkooppunt in de eigen 

gemeente. 

d. Bij een verhuizing naar een gemeente buiten UiTPAS regio Gent, heeft de pashouder niet 

langer recht op een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut.  

e. Als pashouder verbindt men zich ertoe dat alle persoonsgegevens die men laat registreren 

correct en nauwkeurig zijn. Wijzigingen van persoonsgegevens, waaronder wijzigingen van het 

adres van inschrijving, dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie.  

 Strikt persoonlijk gebruik 

a. De UiTPAS regio Gent is een strikt persoonlijke kaart, gekoppeld aan het rijksregisternummer, 

en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De UiTPAS regio Gent mag  niet uitgeleend 

worden.   

b. Het is verboden de UiTPAS regio Gent te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een 

onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd  is met de algemene dan wel lokale of 

specifieke voorwaarden.  

 Schade aan of verlies van de UiTPAS  

a. Bij verlies dient de pashouder dit zo snel mogeljk te melden bij een verkoopbalie of 

schriftelijk, dan wordt de kaart meteen geblokkeerd. Zolang de pashouder geen melding 

maakt van verlies of diefstal, blijft hij/zij verantwoordelijk voor eventueel misbruik door 

derden. In voorkomend geval zal hij/zij de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te 

vergoeden voor eventueel geleden schade. 

b. Na melding van verlies of diefstal kan er altijd, na het betalen van een administratieve kost 

van 2 € of 1 € in geval van een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut, een nieuwe UiTPAS 

aangevraagd worden in een verkoopbalie. De pashouder behoudt het opgebouwde profiel en 

het puntensaldo, maar krijgt geen nieuwe welkomstvoordelen. 

 Niet beschikbaarheid van het systeem 

Publiq vzw en UiTPAS regio Gent stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van het UiTPAS 

systeem zo optimaal mogelijk te garanderen. Bij problemen van het systeem wordt dit aanzien als 

overmacht en kan er niemand aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 
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 Controle en sancties 

a. Met het oog op controle mag door de UiTPAS aanbieder een identiteitsbewijs gevraagd 

worden en worden er regelmatig steekproeven gehouden.  

b. Bij vaststelling van oneigenlijk gebruik of misbruik wordt de kaart geblokkeerd en wordt de 

pashouder op de hoogte gesteld.  

c. Misbruik kan op de pashouder verhaald worden. 

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS aanbieder  

De UiTPAS aanbieder is gebonden aan de algemene en de lokale gebruiksvoorwaarden en het 

UiTPAS privacybeleid, zoals aangehaald in artikel 1, alsook aan de voorwaarden van de 

samenwerkingsovereenkomst, waaronder de gegevensverwerkingsvoorwaarden. De UiTPAS 

aanbieder is bijkomend gebonden aan specifieke gebruiksvoorwaarden. 

 Voorwaarden om aan te sluiten bij UiTPAS regio Gent 

a. Organisatoren van vrijetijdsactiviteiten binnen de sectoren cultuur, sport & jeugd met aanbod 

buiten de onderwijs- en arbeidstijd, uitgezonderd het deeltijds kunstonderwijs, komen in 

aanmerking om aan te sluiten bij UiTPAS regio Gent.  

b. De vrijetijdsactiviteiten die aangeboden worden zijn voor iedereen toegankelijk. 

c. De doelstelling van de organisatie mag niet uitgesproken het beleven van religie, 

levensbeschouwing of bedrijven van politiek zijn. 

 Basisprincipes  

De UiTPAS aanbieder aanvaardt de 3 basisprincipes van UiTPAS: 

a. UiTPAS punten sparen:  alle pashouders – onafhankelijk van hun woonplaats– kunnen één 

UiTPAS punt sparen per activiteit. De UiTPAS aanbieder zorgt ervoor dat dit kan bij zijn 

activiteiten.  

Waar nodig, stelt  Stad Gent gratis hardware ter beschikking waarmee pashouders punten 

kunnen sparen.   

b. UiTPAS punten ruilen voor voordelen: de UiTPAS aanbieder biedt voordelen aan voor 

pashouders. Deze voordelen zijn instelbaar op verschillende punten (tijd, hoeveelheid, 

puntenaantal , …). Elk voordeel wordt standaard aangeboden aan alle pashouders ongeacht 

hun woonplaats. Het aanbieden van omruilvoordelen is vrijblijvend. De kosten voor het 

aanbieden van omruilvoordelen zijn voor rekening van de UiTPAS aanbieder.  

De UiTPAS aanbieder kan beslissen om een specifiek voordeel slechts aan te bieden aan 

pashouders uit de eigen UiTPAS regio of aan een specifieke doelgroep. In dat geval moet dit 

duidelijk gecommuniceerd worden.  

c. Toekennen van het  kansentarief voor mensen in armoede: de UiTPAS aanbieder stelt zonder 

quota alle vrijetijdsactiviteiten open voor mensen uit de deelnemende gemeenten van UiTPAS 

regio Gent met een UiTPAS met kansenstatuut. Uitzonderingen hierop kunnen enkel na 

overleg met en goedkeuring door Stad Gent. 
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 Solidaire verdeelsleutel 

a. Door aan te sluiten bij UiTPAS regio Gent verbindt de UiTPAS aanbieder zich ertoe om een 

structurele korting toe te kennen aan houders van een UiTPAS regio Gent met kansenstatuut. 

De kosten voor het aanbieden van deze korting, worden berekend via een solidaire 

verdeelsleutel.  

b. UiTPAS regio Gent werkt met volgende solidaire verdeelsleutel: 

• 20% persoonlijke bijdrage te betalen door de pashouder met kansenstatuut  

• 40% tussenkomst door de lokale overheid   

• 40 % eigen bijdrage van de UiTPAS aanbieder 

c. Voor elke geregistreerde deelname aan kansentarief moet de persoonlijke bijdrage van 20% 

van de pashouder kunnen aangetoond worden. 

d. De UiTPAS aanbieder ontvangt periodiek een financieel rapport. De juistheid van het rapport 

moet nagegaan worden en annulaties of foutieve registraties moeten gemeld worden.  

e. De UiTPAS aanbieder verzendt zelf de factuur of onkostennota met vermelding van het 

bestelbonnummer. 

 Aanvraag extra tussenkomst actieve vrijetijdsparticipatie 

a. Actieve vrijetijdsparticipatie houdt in het zelf beoefenen van cultuur, jeugdwerk en sport, het 

lidmaatschap van jeugdbeweging, sportclub, deeltijds kunstonderwijs en socio-cultureel 

verenigingsleven. 

b. De UiTPAS aanbieder die in aanmerking komt voor deze regeling is een vzw, stichting of 

feitelijke vereniging. Verenigingen met een hoofdzakelijk commercieel doel komen niet in 

aanmerking. 

c. De UiTPAS aanbieder van activiteiten met actieve vrijetijdsparticipatie, die door de Stad Gent 

(en meer bepaald door de Sport-, Cultuur- en Jeugddienst) op basis van een reglement erkend 

is als vereniging, kan een hogere terugbetaling dan de voorziene 40% van de Stad Gent 

ontvangen.  

d. In geval er bij een UiTPAS activiteit met actieve vrijetijdsparticipatie meer deelnemers aan 

kansentarief zijn dan 5% van het totale deelnemersaantal, vervalt voor de overige 

participaties aan kansentarief de solidaire kostendeling zoals bepaald in artikel 4. §3 b en is er 

een terugbetaling van 80% door de Stad Gent volgens volgende verdeling: 

• 40% bij de tweemaandelijkse afrekening 

• 40% na indiening van het daartoe voorziene aanvraagformulier “terugbetaling actieve 

vrijetijdsparticipatie”  

e. De organisator kan het desbetreffende aanvraagformulier “terugbetaling actieve 

vrijetijdsparticipatie” slechts éénmaal per UiTPAS activiteit per kalenderjaar indienen.   

f. De uitbetaling door de Stad Gent gebeurt na controle van het hogerop vermelde 

aanvraagformulier. 
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 Invoeren van activiteiten en registreren van kansentarieven 

a. De UiTPAS aanbieder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invoeren van  alle 

nuttige inlichtingen over zijn vrijetijdsactiviteiten in de UiTdatabank. 

b. In functie van een correcte registratie van inschrijvingen of tickets aan kansentarief krijgt de 

UiTPAS aanbieder toegang tot de UiTPAS software. De UiTPAS aanbieder maakt gratis gebruik 

van de UiTPAS software voor de duur en onder de voorwaarden van de 

samenwerkingsovereenkomst.  

 Omgaan met privacy  

a. De UiTPAS aanbieder gebruikt het UiTPAS programma en krijgt zo inzage in privacygevoelige 

persoonsgegevens van pashouders. De toegang tot het UiTPAS platform is strikt persoonlijk en 

verloopt via een persoonlijke UITiD-account die niet mag gedeeld worden met derden. 

b. Informatie over pashouders mag op geen enkele manier gedeeld worden met derden. De 

UiTPAS aanbieder is  verantwoordelijk en verplicht alle contractuele en wettelijke bepalingen 

inzake privacy en verwerking van gegevens strikt na te leven. Inzake de verwerking van 

persoonsgegevens zijn de algemene gegevensverwerkingsvoorwaarden en de verklaring op 

eer voor elke medewerker in het bijzonder van belang. De UiTPAS aanbieder vrijwaart alle 

lokale overheden verbonden aan UiTPAS regio Gent en Publiq vzw voor elke niet-nakoming 

van deze verplichting. Zoals aangegeven in art. 1 is het privacybeleid van UiTPAS integraal van 

toepassing. 

  Communicatie  

a. Bij communicatie over activiteiten die toegankelijk zijn met de UiTPAS dient de UiTPAS 

aanbieder steeds het UiTPAS logo en het geldende kansentarief te vermelden.  

b. Pashouders kunnen alle informatie over de activiteiten alsook de UiTPASvoordelen 

raadplegen op de website van UiT in Gent. 

 Controle en sancties 

a. De UiTPAS aanbieder is aansprakelijk voor het correct gebruik van UiTPAS bij zijn activiteiten, 

dit zowel voor het toekennen van punten als voor het toekennen van het kansentarief.  

Steekproefgewijs of in geval van vragen of onduidelijkheden kunnen volgende 

verantwoordingsstukken worden opgevraagd: 

• financiële verantwoordingsstukken dewelke de inkomsten van de persoonlijke bijdrage 

van de deelnemende pashouders aantonen  

• een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en de uitgaven met betrekking 

tot UiTPAS  

b. De gevraagde verantwoordingsstukken dienen binnen de 4 weken ter beschikking gesteld te 

worden. Indien deze niet binnen de gevraagde termijn aangeleverd worden, wordt de 

samenwerking automatisch gestopt tot de stukken wel ter beschikking gesteld zijn. 

c. Ingeval de UiTPAS aanbieder zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij 

gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde tussenkomsten.   

http://www.uitingent.be/
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d. In geval van oneigenlijk gebruik, misbruik of valse verklaringen in hoofde van de UiTPAS 

aanbieder, kan de Stad Gent beslissen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten en 

de reeds gedane tussenkomsten terug te vorderen. 

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden voor groeps- en organisatiepassen 

 Algemeen 

a. De Stad Gent voorziet in UiTPAS kaarten voor sociale organisaties en verenigingen die in hoge 

mate werken met en voor mensen in armoede. Dit is een UiTPAS regio Gent met 

kansenstatuut die recht geeft op het kansentarief bij UiTPAS aanbieders uit regio Gent.  

b. De toegekende kaart staat niet op naam van een individuele persoon maar op naam van de 

organisatie. 

c. Er zijn 2 types UiTPAS kaarten voor organisaties: de organisatiepas en de groepspas. Beide 

types bestaan naast elkaar. 

d. De UiTPAS voor organisaties kan door de organisatie worden aangewend om de 

vrijetijdsparticipatie te ondersteunen van personen of leden binnen de organisatie die 

(voorlopig) geen individuele UiTPAS kunnen verkrijgen.  

e. Het gebruik van de UiTPAS voor organisaties door begeleiders is enkel toegestaan in het kader 

van de begeleiding van mensen in armoede naar een vrijetijdsactiviteit. Alle andere gebruik 

van de UiTPAS voor organisaties door anderen buiten de context van het begeleiden van 

mensen in armoede naar vrijetijdsactiviteiten is niet toegestaan.  

 Organisatiepas  

a. Een organisatiepas geeft per UiTPAS activiteit recht op 1 deelname aan kansentarief.  

b. De organisatiepas kan worden uitgeleend aan individuele leden of deelnemers van de 

organisatie; hiervoor ontwikkelt de organisatie zelf een procedure en afsprakenkader zodat 

alle kaarten steeds terug bij de organisatie terecht komen. 

c. Een organisatiepas laat toe punten te sparen en voordelen op te nemen. 

 Groepspas  

a. De groepspas is bedoeld voor participatie in groep. Op een groepspas wordt een contingent 

beurten opgeladen die per deelname aan kansentarief worden afgeladen. 

b. Bij deelname aan activiteiten geldt er geen minimumaantal voor de grootte van de groep. 

c. Een groepspas moet ten allen tijde in het beheer blijven  van de organisatie en mag niet 

worden uitgeleend of doorgegeven aan individuele leden of deelnemers.  

d. Het saldo van het aantal resterende beurten kan online geraadpleegd worden. 

e. Een groepspas laat niet toe punten te sparen of voordelen op te nemen.  

 Aanvraagprocedure  

a. De aanvraag van groeps- en/of organisatiepassen verloopt via een aanvraagformulier  op de 

website van Stad Gent.  
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b. Er zijn 4 behandelrondes per jaar met als uiterste indiendatum respectievelijk 1 maart, 1 juni, 

1 oktober en 1 december.  

c. De Cultuurdienst van de Stad Gent zal in overleg met de Sportdienst, de Jeugddienst, het 

OCMW en de coördinatie van UiTPAS een advies uitbrengen bij de aanvraag en dit ter 

goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen die de beslissing 

neemt.  

d. Het aantal toegekende UiTPAS’en voor organisaties wordt, samen met een aantal bepalingen 

over het correct gebruik van de organisatie-UiTPAS, opgenomen in het formulier ‘eenzijdige 

verklaring’.  

e. De kostprijs voor een organisatiepas of groepspas is € 1 en wordt betaald bij afhaling van de 

organisatiepas of groepspas. 

f. Bij verlies of diefstal dient de organisatie dit zo snel mogelijk te melden, dan wordt de kaart 

meteen geblokkeerd. Zolang de organisatie geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft ze 

verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal de 

organisatie de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te vergoeden voor eventueel 

geleden schade. 

g. Na melding van verlies of diefstal kan er altijd, na het betalen van een administratieve kost 

van € 1, een nieuwe UiTPAS aangevraagd worden in een verkoopbalie. 

h. Indien nodig en mits motivatie kunnen er schriftelijk extra beurten voor de groepspas 

aangevraagd worden. Het opladen van beurten op de groepspas is gratis.   

 Controle en sancties 

Het gebruik van de toegekende UiTPAS kaarten wordt regelmatig gemonitord. 

Bij vaststelling van oneigenlijk gebruik of misbruik  wordt de kaart geblokkeerd en wordt de 

organisatie op de hoogte gesteld. Misbruik kan op de organisatie verhaald worden. 

Artikel 6. Non-discriminatieclausule  

De UiTPAS-aanbieder verbindt er zich toe: 

• geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd 

ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 

burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 

taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische 

eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

• toegankelijk te zijn voor iedereen. 

• elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en 

te bestraffen. 

• de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 

bevorderen en verdedigen na te leven. 
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• indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 

kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren 

in het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.  

• wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening 

houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

Artikel 7. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking na bekendmaking  en wordt jaarljks geëvalueerd.  

  

 

 

(einde reglement) 

 


