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1/  UiTPAS en UiTPAS aan kansentarief – wat en waar bruikbaar?



UiTPAS vs UiTPAS aan kansentarief

•Identiek: 
•- uitzicht
•- welkomstvoordelen
•- puntenspaarkaart
•- punten inwisselen voor omruilvoordelen
•- vrijetijdsparticipatie bevorderen
•Verschillend: 
•- aankoopprijs (€5 vs €1)
•- nummering (KT: voorlaatste cijfer is een 1)
•- tarief voor participatie (KT: 80 % korting bij 
UiTPASaanbieders)
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Regio Gent

•Aanbieders in: 
•Gent
•Merelbeke
•Destelbergen

•Te koop in: 
•Stadswinkel, Jeugddienst, Gentinfopunten, Krook, … 
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https://uitin.gent.be/uitpas/verkooppunten


Wie heeft recht op een UiTPAS aan kansentarief

•Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming 
> Aanvraag via ziekenfonds; zowel obv inkomen als van 

medische toestand

•Mensen in schuldbemiddeling

•Wordt bijgehouden in de Kruispuntbank (België)
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UiTPASaanbieders

•Overzicht

> Stedelijke sporthallen en zwembaden
> Ons eigen aanbod
> Verschillende sportclubs
> Cultureel aanbod
> Losse evenementen: vb: the beast/boksgala/reuzerad
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https://uitin.gent.be/uitpas/waar-bruikbaar


2/ Groeps-UiTPAS en Organisatie-UiTPAS



Enkel voor sociale organisaties die met de 
doelgroep mensen in armoede werken

> Altijd Kansentarief (80 % korting)
> Op basis van een gemotiveerde aanvraag
> 4 juryzittingen per jaar
> Jury: 

– Sportdienst
– Jeugddienst
– Cultuurdienst
– OCMW
– Consulent UiTPAS departement
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Verschil tussen Organisatie-UiTPAS en Groeps-
UiTPAS

•ORGANISATIE-UiTPAS
> Passen die aan de 

doelgroep kunnen 
meegegeven worden 
om individueel te 
participeren

> Voorbeeld: via vzw 
Jong bekomen 
kinderen een pas 
waarmee ze kunnen 
inschrijven. 
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•GROEPS-UiTPAS
> Om in groep te 

participeren
> Voorbeeld: vzw Jong 

gaat met een groep 
naar het 
Rooigemzwembad en 
krijgt voor iedereen 
kansentarief obv één 
groeps-UiTPAS. 
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3/ Het principe van de solidaire kostendeling



Het principe van de solidaire kostendeling

> De deelnemer betaalt steeds 20 % van de kostprijs

> Bij de passieve participatie of commerciële 
UiTPASaanbieders: 
– 40 % gederfd door de aanbieder
– 40 % terugbetaald door de stad (tweemaandelijks obv

opvolgingsprogramma - bestelbon)
– Voorbeeld boksgala
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Solidaire kostendeling bij actieve participatie

•Voor de eerste 5 % leden 
aan kansentarief

•Klant: 20 %
•Derving door de 
aanbieder: 40 %
•Terugbetaling door de 
stad: 40 % 
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•Voor de andere leden 
aan kansentarief

•Klant: 20 %

•Terugbetaling door de 
stad: 80 %
> 40 %  in de 

tweemaandelijkse 
afrekening

> 40 % eenmaal per jaar
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4/ vragen? 
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Dankjewel!

•Meer informatie of vragen die later komen: 

•Cathy Verschoore
•Cathy.verschoore@stad.gent
•09 266 8015 of 0477 96 36 79
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