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REGIONAAL REGLEMENT  

UITPAS MEETJESLAND 
 
SITUERING 
 
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten is een recht voor iedereen. In dat kader ontwikkelde publiq in 
opdracht van de Vlaamse regering een ‘Vlaamse Vrijetijdspas’, de UiTPAS. Een 
participatiebevorderend project voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede, in 
samenwerking met steden in gemeenten uit Vlaanderen en Brussel.  
 
UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen, waarmee pashouders punten kunnen 
sparen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten en omruilen tegen voordelen. Bovendien wordt de pas 
gebruikt als financiële reductiekaart voor mensen in armoede.  
 
UiTPAS Meetjesland maakt deel uit van dit overkoepelende initiatief. Specifieke voorwaarden en 
bepalingen verschillen per deelnemende UiTPASregio. Dit reglement bepaalt de voorwaarden die van 
toepassing zijn op UiTPAS Meetjesland.  
 
Dit reglement moet in samenhang gezien worden met deze andere documenten die de onderlinge 
relaties tussen de belanghebbenden omschrijven:  

• Basisovereenkomst met publiq 
o Overeenkomst afgesloten tussen deelnemende besturen en COMEET als 

kaartsysteembeheerders en publiq. De basisovereenkomst bepaalt de voorwaarden 
waaronder de KSB (= Kaartsysteembeheerder) gebruik kan maken van het 
UITPASprogramma en de ondersteuning door publiq. 

• Regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Meetjesland  
o Hierin wordt vastgelegd wie de deelnemende partners zijn en wat hun 

respectievelijke taken en engagementen zijn. De samenwerkingsovereenkomst is 
opvraagbaar bij COMEET. 

• Lokaal huishoudelijk reglement UiTPAS Meetjesland 
o Het lokaal huishoudelijk reglement bevat de praktische afspraken per deelnemende 

stad of gemeente m.b.t. de uitvoering van het regionaal reglement UITPAS 

Meetjesland.  

• Samenwerkingsovereenkomst voor aanbieders  
o Verbintenis tussen de deelnemende besturen of COMEET en de event-organisatoren 

waarin de bepalingen voor de niet-gemeentelijke organisatoren zijn opgenomen.  
 
 

ARTIKEL 1: DOELSTELLING 
 
Met UiTPAS Meetjesland willen de deelnemende besturen en COMEET de vrijetijdsparticipatie van 
al hun inwoners stimuleren, en dit voor zowel gemeentelijke activiteiten als activiteiten van 
verenigingen en privé-organisatoren.  
 
Een specifieke doelstelling van UiTPAS Meetjesland is het verhogen van de vrijetijdsparticipatie van 
mensen met een laag inkomen, door het uitreiken van een UiTPAS met kansentarief. 
 
De deelnemende besturen willen niet alleen de financiële maar ook de psychologische drempels 
wegwerken die de toegang tot vrijetijdsactiviteiten bemoeilijken. 
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ARTIKEL 2: SPAAR- EN VOORDELENPROGRAMMA 

 
Houders van een UiTPAS kunnen punten sparen bij elke organisator die de UiTPAS accepteert, 
ongeacht de stad, gemeente of regio waar hun UiTPAS werd uitgegeven. Een inruilvoordeel wordt 
standaard aangeboden aan pashouders uit elke UiTPASregio.  
 
De specifieke bepalingen omtrent sparen en inruilen staan in detail beschreven in de 
basisovereenkomst die de deelnemende besturen en COMEET afsluiten met publiq en in de 
samenwerkingsovereenkomst voor aanbieders.  
 
 

ARTIKEL 3: KANSENTARIEF 
 
UiTPAS heeft 3 basisprincipes die elke UiTPASaanbieder moet aanvaarden:  

• UiTpunten sparen 

• UiTpunten inruilen tegen voordelen 

• Toekennen van kansentarief voor mensen in armoede, met een solidaire kostendeling tussen 
deelnemer, aanbieder en overheid 

 
3.1 Algemeen 
 
UiTPAS Meetjesland met kansentarief geeft de houder (rechthebbende) een korting op 
vrijetijdsactiviteiten van organisaties, verenigingen, scholen en gemeentelijke/stedelijke diensten die 
toetraden tot UiTPAS Meetjesland. Dit kortingstarief is, in tegenstelling tot het sparen en ruilen van 
punten, niet geldig in andere UiTPASregio’s.  
 
 
Een overzicht van de Meetjeslandse UiTPASaanbieders en hun aanbod is terug te vinden op 
www.uitpasmeetjesland.be en aanvullend in regionale en lokale communicatiekanalen.  
 
Kosten die in aanmerking komen voor deze korting zijn: 

• Kosten van inschrijving voor een activiteitenreeks (bv. jaarlijks lidgeld) 

• Kosten voor deelname aan een bijzondere activiteit (bv. kampen) 

• Kosten voor deelname aan een éénmalige activiteit (bv. aankoop ticket, toegangsprijs,…) 
 
3.2 Rechthebbenden 
 
Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief moet men aan volgende 
voorwaarden voldoen: 

● inwoner zijn van één van de deelnemende steden en gemeenten zoals vastgelegd in de 
regionale samenwerkingsovereenkomst of er zijn gewoonlijke verblijfplaats hebben1; 

● én hoogstens één bescheiden woning in eigendom hebben waarvan het niet geïndexeerd 
Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro (referentietijdstip: 1 januari 1975)  

● én behoren tot een van onderstaande categorieën:  
o recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming i.k.v. ziekte- en 

invaliditeitsverzekering; of 
o recht hebben op een (equivalent) leefloon; of  

 
1 o.b.v. de bevoegdheidsregels binnen de OCMW-wetgeving 

http://www.uitpasmeetjesland.be/
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o in budgetbeheer zijn bij de OCMW’s van de deelnemende steden en gemeenten of 
CAW Oost-Vlaanderen; of 

o toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar;  
of 

o als asielzoeker verblijven in het Rode Kruis Opvangcentrum te Eeklo of een Lokaal 
Opvanginitiatief in één van de deelnemende steden & gemeenten.  
 

Indien de aanvrager niet behoort tot één van bovenstaande categorieën maar in een sociaal en/of 
financieel precaire situatie verkeert die werd onderzocht door een medewerker van het betrokken 
Sociaal Huis of OCMW neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het betreffende OCMW de 
beslissing tot al dan niet toekenning van het kortingstarief. 
 
De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip van 
de inwonende gezinsleden die ten laste zijn van de gerechtigde.  
 
3.3 Aanvraagprocedure 
 
De aanvraag voor de toekenning van het kortingstarief gebeurt op basis van het volledig en correct 
ingevulde aanvraagformulier. Details over de aanvraagprocedure (betrokken dienst, termijn,…) 
worden per gemeente vastgelegd in het lokaal huishoudelijk reglement. 
  
Het aanvraagformulier: 

• bevat de identificatiegegevens van alle gezinsleden die een kortingstarief wensen. 

• geeft weer aan welke voorwaarde(n) de aanvrager voldoet om recht te hebben op een 
kortingstarief en is vergezeld van de nodige bewijsstukken.  

 
Op basis van de info verstrekt in het aanvraagformulier en de bewijsstukken, wordt een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief toegekend als de aanvraag en de aanvrager beantwoorden aan de 
voorwaarden zoals omschreven in artikel 3.1 en artikel 3.2.  
 
Indien de aanvrager niet tot één van de beschreven categorieën behoort en een onderzoek wordt 
gevoerd zoals beschreven in artikel 3.2 zal het Bijzonder Comité Sociale Dienst de aanvrager 
persoonlijk in kennis stellen van de beslissing. 
 
3.4 Looptijd recht op kansentarief  
 
De UiTPAS met kansentarief wordt zonder einddatum toegekend aan de pashouder. Jaarlijks wordt in 
de hele regio in april gecontroleerd of de pashouder nog recht heeft op het kansentarief. Het is 
mogelijk hiervoor met de gemeente deel te nemen aan de automatische controle en verlenging via 
MAGDA-koppeling.  
 
Publiq stelt een bestand op met alle pashouders van wie de geldigheid van het kansenstatuut aan de 
hand van het rijksregisternummer moet worden gecontroleerd. Publiq stuurt dit bestand door naar 
MAGDA die nagaat of de persoon nog steeds  

a. recht heeft op verhoogde tegemoetkoming 
b. dezelfde postcode heeft 

 
Het verlengen van UiTPASSEN met kansentarief op basis van andere criteria dan verhoogde 
tegemoetkoming, blijft door een medewerker van het OCMW zelf gebeuren.  
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Publiq krijgt van MAGDA een bestand waarin enkel nog de pashouders vermeld worden dierecht 
hebben en laadt dit bestand op in het programma. Alle pashouders uit dit bestand worden 
automatisch verlengd tot de 30/04 van het volgende jaar. 
 
Het UiTPAS programma stuurt een vooraf ingestelde mail naar alle pashouders die gecontroleerd 
werden met de melding of hun kansenstatuut wel dan niet werd verlengd. 
De gemeente aangesloten bij UiTPAS Meetjesland dient hier voor deelname aan de automatische 
MAGDA-koppeling een uittreksel van collegebesluit aan Publiq en de regioverantwoordelijke van 
UiTPAS Meetjesland te overhandigen. 
 
Het kortingstarief kan ingetrokken worden bij oneigenlijk gebruik van de UiTPAS of wanneer zou 
blijken dat de door de aanvrager verstrekte gegevens niet op de waarheid berusten. 
 
 
3.5 Activiteiten georganiseerd door de deelnemende besturen 
 
3.5.1 Aard activiteiten 
Hieronder vallen de vrijetijdsactiviteiten die worden aangeboden door de deelnemende lokale stads- 
gemeente- en OCMW-besturen.  
 
3.5.2 Solidaire kostendeling 
Deelname in eigen stad/gemeente 
Voor deelname aan een activiteit, georganiseerd door het gemeente- of OCMW-bestuur van de stad 
of de gemeente waar de rechthebbende woont of gewoonlijk verblijft, wordt de 25 - 75 regel 
gehanteerd:  
> 25 % van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende;  
> 75 % van de normale kostprijs wordt gedragen door het lokale bestuur dat de activiteit organiseert 
 
Deelname in een andere stad/gemeente 
Voor deelname aan een activiteit, georganiseerd door het gemeente- of OCMW-bestuur van een 
deelnemende stad of gemeente waar de rechthebbende niet woont of gewoonlijk verblijft, wordt 
de 25 - 20 - 55 regel gehanteerd: 
> 25% van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende; 
> 20% van de normale kostprijs wordt gedragen door het bestuur dat de activiteit organiseert; 
> 55% van de normale kostprijs wordt gedragen door het lokale bestuur van de stad of gemeente 
waar de rechthebbende woont of gewoonlijk verblijft.  
 
3.6 Activiteiten georganiseerd door niet-gemeentelijke aanbieders 
 
3.6.1 Aard aanbieders & activiteiten 
Onder niet-gemeentelijke aanbieders wordt begrepen: 

• organisaties die vrijetijdsactiviteiten organiseren op het grondgebied van de 
deelnemende steden en gemeenten; of 

• organisaties die gevestigd zijn op het grondgebied van de deelnemende steden en 
gemeenten en vrijetijdsactiviteiten organiseren binnen de landsgrenzen;  

én die toetraden tot de UiTPAS Meetjesland door ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst voor aanbieders.  
 
Volgende instanties worden uitgesloten van toetreding tot de UiTPAS Meetjesland: politieke partijen, 
belangenverenigingen en confessionele genootschappen. 
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3.6.2 Solidaire kostendeling 
Voor de niet-gemeentelijke aanbieders wordt de 25 - 20 - 55 regel gehanteerd:  
> 25% van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende op het kortingstarief; 
> 20% van de normale kostprijs wordt gedragen door de niet-gemeentelijke aanbieder zelf; 
> 55% van de normale kostprijs wordt gedragen door het lokale bestuur van de stad of gemeente 
waar de rechthebbende woont of gewoonlijk verblijft.  
 
3.7 Scholen 
 
3.7.1 Aard activiteiten 
Scholen met vestiging op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten die aansluiten 
bij de UiTPAS Meetjesland kunnen de gederfde inkomsten terugvorderen voor deelname aan sport of 
socio-culturele activiteiten georganiseerd door een stads-, gemeente- of OCMW-bestuur van de 
deelnemende gemeenten.  
 
Activiteiten die door de school zelf worden georganiseerd (bijvoorbeeld voor- en naschoolse opvang, 
grootouderfeest, schoolfeest,…) vallen niet onder deze regeling en komen dus niet in aanmerking 
voor terugbetaling. 
 
3.7.2 Kortingstarief 
Voor de scholen wordt de 25 - 75 regel gehanteerd: 
> 25% van de normale kostprijs wordt gedragen door de rechthebbende; 
> 75% van de normale kostprijs wordt gedragen door het lokale bestuur van de stad of gemeente 
waar de rechthebbende woont of gewoonlijk verblijft.  
 
 

ARTIKEL 4: PRIJS 

 
De UiTPAS Meetjesland wordt verkocht aan 5 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen 2 euro.  
De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt verkocht aan 1 euro.  
 
Wie wijzigt van statuut kan zijn pas gratis inwisselen voor een andere pas. De gespaarde punten 
blijven behouden.  
 
Bij verlies van de UiTPAS Meetjesland wordt een nieuwe pas uitgereikt aan 1 euro.  
 
 

ARTIKEL 5: INWERKINGTREDING 
 
Dit reglement treedt in voege op 01.04.2021 en vervangt het reglement van 01.09.2020. 
 
Jaarlijks wordt de UiTPAS-werking geëvalueerd en op basis van deze evaluatie zal het reglement 
indien nodig aangepast en/of bijgestuurd worden. 
 
 

ARTIKEL 6: UITVOERING 
 
De deelnemende lokale besturen & COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) zijn belast met de 
uitvoering van dit reglement.  
 


