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Raadsleden Sophie MESPREUVE en Rolande LIBERT zijn voor deze zitting 
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- - - - - 
 

 
 
10. Uitpas - retributiereglement Uitpas Zuidwest - goedkeuring 
 
Dit punt wordt behandeld in openbare zitting. 
 
Uitpas is een programma met herkenbare naam dat door Cultuurnet Vlaanderen specifiek 
ontwikkeld werd ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van iedereen in de regio en 
mensen in armoede in het bijzonder. Daarnaast is het ook een unieke marketingtool. De 
Uitpas speelt in op de motivatie van mensen om punten te sparen en deze om te ruilen voor 
voordelen. Uitpas biedt de gebruiker de mogelijkheid om digitaal punten te sparen bij 
deelname aan activiteiten van participerende vrijetijdsaanbieders (sport, cultuur, jeugd, 
feestelijkheden ...). Dit gebeurt via een online platform dat lokaal en regionaal opgevolgd en 
gestuurd wordt. De vrijetijdsaanbieders kunnen zowel publieke als private instellingen 
betreffen. In eerste instantie wordt enkel het gemeentelijk vrijetijdsaanbod opgenomen in het 
uitpasverhaal. 
 
De projectvereniging Zuidwest kreeg als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband de 
opdracht om de uitrol van de Uitpas in de eigen regio voor te bereiden. 
Uitpas wordt ingevoerd onder de naam Uitpas Zuidwest en kan gebruikt worden in heel de 
regio van Zuidwest (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, 
Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem). 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 30 april 2014 mee in te 
stappen in het project Uitpas. Er werd een lokale trekker aangeduid en een lokale stuurgroep 
geïnstalleerd. Uitpas is een samenwerkingsproject tussen alle vrijetijdsdiensten, de dienst 
communicatie en ICT  en het Sociaal Huis. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 11 maart 2015 over de 
technische voorziening vereist voor de werking van de Uitpas en bepaalde de doelgroep 
mensen in armoede nader. Er werd besloten te werken met de NFC-technologie en te kiezen 
voor de beperkte doelgroep van OCMW-cliënten en cliënten met tussenkomst. 
 



Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 13 mei 2015 het principe 
van de omruilvoordelen goed te keuren en de lancering van de Uitpas te laten plaatsvinden 
tijdens het weekend van 26 en 27 september met Deerlijk kermis.  
 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 juli 2015 de regionale 
welkomstvoordelen goed te keuren. 
 
De sportraad en het bestuur van de cultuurraad hebben het ontwerp van het 
retributiereglement voor de Uitpas Zuidwest in hun vergadering van 14 en 16 september 
2015 besproken en hebben hierover een positief advies uitgebracht. 
 
De Uitpas wordt verkocht vanaf 18 september 2015. Hiervoor dient een retributiereglement 
opgemaakt te worden. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat de vaststelling 
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat binnen twintig 
dagen na het besluit van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies een 
kopie wordt verzonden naar de provinciegouverneur. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen: 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement Uitpas Zuidwest goed te keuren met ingang van 18 
september 2015. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT UITPAS ZUIDWEST 
 

1. PRIJS 
 
Art. 1 - De aankoopprijs van de Uitpas Zuidwest bedraagt 3 euro voor volwassenen en 
kinderen vanaf 3 jaar.  
 
Art. 2 - De aankoopprijs van de Uitpas Zuidwest bedraagt 1 euro voor mensen in armoede. 
Tot deze doelgroep behoren: 
- OCMW-cliënten in budgettering met domicilie in Deerlijk; 
- OCMW-cliënten in collectieve schuldenregeling voorafgegaan door budgettering met 

domicilie in Deerlijk. 
 
Art. 3 - Een nieuwe Uitpas aanvragen bij verlies bedraagt 2 euro voor volwassen en kinderen 
vanaf 3 jaar. Mensen in armoede betalen 1 euro. Bij wijziging van statuut (iemand die plots 
wel recht heeft op kansentarief of plots niet meer) is het gratis. 
 
Art. 4 - De ontvangsten uit de verkoop zijn voor de gemeente Deerlijk. 
 

2. SOLIDAIRE KOSTENDELING 
 
Art. 5 - Uitpas biedt de mogelijkheid om mensen op uniforme en discrete wijze te 
identificeren en rechtstreekse kortingen aan te bieden aan personen in armoede. Dit gebeurt 
door een eenmalige registratie die vervolgens voor elke activiteit een korting van 80% geeft 
voor deze doelgroep. Het regionaal invoeren van Uitpas geeft dus de kans aan alle mensen 
in armoede om in de hele regio te participeren aan een bedrag dat 20% van de kostprijs 
bedraagt. Dit principe van de solidaire kostendeling vertaalt zich als volgt: 
 



• Voor gemeentelijke participatie: 20% (mensen in armoede) + 40% (lokale overheid 
via OCMW en/of andere) + 40% (inkomstenderving lokale aanbieder). 

• Voor intergemeentelijke participatie aan eigen gemeentelijk aanbod: 20 % 
(mensen in armoede) + 80% (door te rekenen aan OCMW en / of andere van de 
gemeente van herkomst). 

• Voor intergemeentelijke participatie aan aanbod van derden (verenigingen, 
private aanbieders ...): 20% (mensen in armoede) + 40% (door te rekenen aan 
OCMW en / of andere van de gemeente van herkomst) + 40% (inkomstenderving 
lokale aanbieder). 

 
3. WELKOMSTVOORDELEN 

 
Art. 6 - Wie een Uitpas aankoopt krijgt daar meteen enkele welkomstvoordelen bij. Omdat er 
geen concurrentie zou ontstaan tussen de verschillende gemeenten voor de verkoop van de 
uitpassen wordt met regionale welkomstvoordelen gewerkt. De welkomstvoordelen zijn 
cumulatief. Dit houdt in dat de koper van de Uitpas recht heeft op: 
- één gratis zwembeurt in een deelnemend zwembad; 
- één gratis museumbezoek in een deelnemend museum; 
- 2,5 euro korting in een deelnemend cultuur- of gemeenschapscentrum; 
- drie welkomstpunten; 
- handleiding hoe en waar je de uitpas kan gebruiken. 
 

4. OMRUILVOORDELEN 
 
Art. 7 - Omruilvoordelen worden gemeentelijk bepaald uit het aanbod van de gemeentelijke 
diensten. Onderstaand voorbeeld- en puntenkader wordt gehanteerd.  
 
Art. 8 - De omruilvoordelen kunnen tijdelijk of permanent aangeboden worden. Daarnaast 
kunnen omruilvoordelen verdwijnen en nieuwe omruilvoordelen ontstaan. 
 
AANTAL PUNTEN TYPE VOORDEEL 

0 structurele korting van een geëngageerde aanbieder 
5 gratis drankje, kleine korting, gadget,  wandelkaart 

10 
publicaties, boeken, korting 5 euro, tweede ticket aan halve prijs of gratis, 
 materiaal bij cursus, gratis toegang voor tijdelijk event, mooie draagtas 

15 
50% korting op saunabezoek/verwenmoment, meet & greet met BV of  
andere artiest, gratis ticket tentoonstelling, gratis lidmaatschap van een vereniging 

20 groepsrondleiding, kunstpublicatie 
20+ huiskamerconcert, VIP-behandeling bij festival, weekendje UiT in de regio 

 
Voor Deerlijk zijn dat de volgende: 
 
AANTAL PUNTEN WAARDE TITEL 

10 3 euro gratis 2 proeflessen volwassenensport omnisport 
10 3 euro gratis 2 proeflessen seniorensport turnen 
10 3 euro gratis 2 proeflessen yoga 
10 5 euro gratis deelname aan ‘kijk ik fiets’ 
10 5 euro gratis deelname aan Sint-Niklaas sportactiviteit 
10 5 euro gratis deelname aan kleuters-grootouders beweegdag 

15 15 euro 
1 ticket kopen + 1 ticket aan ½ prijs voor voorstellingen onder  
de 15 euro per voorstelling 

20 >15 euro 1 ticket kopen + 1 ticket aan ½ prijs voor voorstellingen boven  



de 15 euro per voorstelling 
10 5 euro 5 euro korting op inschrijvingsgeld keramiekatelier Terra 
5 2,5 euro 5% korting op huur instrumenten 
5 2,5 euro 2,5 euro korting op inschrijvingsgeld prenotenleer 

10 10 euro gratis deelname aan Nacht van de Jeugdraad 
5 1,50 euro gratis drankje op Jeugdraadfuif  
5 1,50 euro gratis drankje op Jeugdmarkt 
5 2 euro gratis inkom Jefi-voorstelling 
5 1,70 euro gratis drankje op Café Congé 
5 2,50 euro 1 jaar lidmaatschap bij de bibliotheek 

 
 
 
 
 
De  wnd. secretaris      De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Jochen Vandorpe     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
De wnd. secretaris     De burgemeester 
       De voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 
Jochen Vandorpe     Claude Croes 
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