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UiTPAS breidt zich uit in Vlaanderen
Vanaf eind februari kunnen lokale besturen en regio’s in Vlaanderen instappen in de UiTPAS. Deze
spaar- en voordeelkaart stimuleert iedereen om meer en anders te participeren aan het ruime
vrijetijdsaanbod in cultuur en sport. De gebruiker spaart punten die hij of zij kan omruilen voor
voordelen. ‘UiTPAS helpt om drempels te verlagen, niet in het minst de financiële drempel waarmee
mensen in armoede het lastig hebben’, zeggen de bevoegde ministers Sven Gatz en Philippe
Muyters.
De lokale besturen krijgen met de UiTPAS een instrument in handen om werk te maken van een
geïntegreerd vrijetijds- en participatiebeleid. Verschillende lokale diensten werken voortdurend
samen, het programma en de databank leveren een administratieve vereenvoudiging op in de
registratie en tariefberekening en ze geven inzicht in de voorkeuren van de UiTPAS-gebruikers.
Hierdoor kan het vrijetijdsbeleid op een handige wijze gestuurd worden. Zo kan de UiTPAS het sluitstuk
worden van een gemeentelijk of regionaal communicatiebeleid.
Lokale besturen kunnen vrijwillig intekenen op het aanbod en krijgen daarvoor bij de opstart
ondersteuning en begeleiding vanuit CultuurNet Vlaanderen. ‘Met de UiTPAS maakt de Vlaamse
overheid het voor iedereen beter mogelijk om te genieten van het breed cultuur-, sport- en vrije
tijdsaanbod dat Vlaanderen rijk is’, zegt minister Sven Gatz. ‘Net het slimme kansentarief laat wie op
de kleintjes moet letten, toe deel te nemen en mee te genieten van dit aanbod.’ ‘Zo kan de UiTPAS
ook dat extra duwtje in de rug betekenen om nog meer mensen aan het sporten te krijgen’, aldus
minister Philippe Muyters.

Persinfo
-

Eva Vanhengel, woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven
Gatz, gsm +32 476 51 21 07, eva.vanhengel@vlaanderen.be
Thomas Pollet, woordvoerder Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
gsm +32 474 69 56 08, thomas.pollet@vlaanderen.be
Soetkin Vanassche, CultuurNet Vlaanderen, tel. +32 2 551 18 63, soetkin@cultuurnet.be
Alle informatie en aanvraagformulier zijn beschikbaar op www.cultuurnet.be/uitpas

