
Reglement Opstap-pas

1. Doelstelling, doelgroep en toekenningscriteria

1.1. Het doel van de Opstap-pas is het verhogen van de participatie aan cultuur, sport, jeugd en vrije 
tijd van personen omschreven in punt 1.2 en 1.3. We geven ze hierbij een financiële ondersteuning 
om hun kansen te verhogen.
We willen vanaf 1 april 2022 ook externe partners betrekken bij de Opstap-pas die zich engageren 
om drempelverlagend te werken en bewust om te gaan met het includeren van gezinnen in 
kansarmoede. Deze partners promoten mee de Opstap-pas.

1.2. De doelgroep zijn personen met beperkte financiële middelen die in Hemiksem gedomicilieerd 
zijn.

1.3. Toekenningscriteria

1.3.1.Verblijfsvoorwaarden
 In Hemiksem wonen en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, 

vreemdelingenregister of wachtregister.
 Legaal in Hemiksem verblijven.
 Onder de regeling van co-ouderschap vallen en één van de ouders is in Hemiksem 

ingeschreven.
 Verblijven in een pleeggezin in Hemiksem (enkel voor het pleegkind, onafhankelijk van 

de financiële situatie van de pleegouder)

1.3.2. Inkomensvoorwaarden
 personen met leefloon
 personen in schuldhulpverlening (collectieve schuldenregeling of budgetbeheer)
 personen met een beperkt netto inkomen
 Het inkomen waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle 

inkomsten van het gezin* (loon, uitkering, pensioen, inkomsten van huur, alimentatie…) 
uitgezonderd het groeipakket (kinderbijslag). 
*Onder gezin verstaan we het volgende:  één of meerdere personen die officieel op 
hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband).

 Om te weten of iemand op basis van het inkomen recht heeft op korting, wordt er 
voornamelijk gekeken naar het meest recente aanslagbiljet in personenbelasting, of 
naar andere relevante documenten.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen wordt gedeeld door 12 (maanden). Vervolgens 
wordt er gekeken naar de gezinssamenstelling. 

 Voor de berekening wordt er rekening gehouden met de meest recente Europese 
armoedenorm. (2020)

Het maandelijks belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan : 
Alleenstaande €1230.00
Alleenstaande met kind (jonger dan 14 jaar) €1600,00
koppel €1846,00
Koppel met 1 kind (jonger dan 14 jaar) €2215,00
Koppel met 2 kinderen (jonger dan 14 jaar) €2584,00



Koppel met 3 kinderen (jonger dan 14 jaar) €2952,00

Per kind extra jonger dan 14 jaar + €369,00
Per kind extra vanaf 14 jaar + €369,00

1.3.3.Minimum de leeftijd van 2,5 jaar bereikt te hebben

2. Voordelen, partners en financiering

2.1. De Opstap-pas is gratis.
Bij verlies van de Opstap-pas wordt er een nieuwe pas uitgereikt aan de prijs van 2,00 €.

2.2. De voordelen worden gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen 
(website,infobrochure, …)    

2.3. Partners
Partners lokaal bestuur:

 BKO
 Vrijetijdsdienst
 Ivebica (Academie, bibliotheek, cultuur)
 Huis van Het Kind
 sociale dienst

Een volledig overzicht van partners en hun voordelen wordt jaarlijks meegedeeld in een lijst als 
bijlage. 

3. Uitreiking, personalisatie en geldigheidsduur
3.1. Aanvragen gebeuren bij de sociale dienst - Sint Bernardusabdij 1 - 2620 Hemiksem na afspraak of 

via mail. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier. De nodige bewijsstukken dienen 
bijgevoegd te worden.  Het aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld op de website, in de 
infobrochure en via de verschillende partners.  

3.2. De lijst van de uitgereikte Opstap-passen worden ter kennisgeving op het Bijzonder Comité voor 
Sociale Dienst (BCSD) voorgelegd. 

3.3. De Opstap-pas heeft de grootte en de vorm van een bankkaart. De kaart is op naam en krijgt een 
uniek nummer. Het rijksregisternummer wordt vermeld op de Opstap-pas.  Vanaf de leeftijd van 
2,5 jaar ontvangt iedereen van de doelgroep een pas op naam. Het gebruik van de Opstap-pas is 
persoonlijk. Bij gebruik kan een identiteitsbewijs met foto gevraagd worden.

3.4. De Opstap-pas is geldig voor 1 jaar, lopende vanaf 1 april van het jaar tot en met 31 maart van het 
volgende jaar. Indien de pas na 1 april van het desbetreffende jaar wordt aangevraagd, is hij ook 
geldig tot 31 maart van het volgende jaar. De Opstap-pas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te 
worden. De geldigheidsdatum staat duidelijk vermeld op de vrijetijdspas. De Vrijetijdspas kan 
ingetrokken worden bij vaststelling van ernstige misbruiken



4. Opstap-pas in het kleuter- en lager onderwijs

De kinderen die houder zijn van een Opstap-pas én die school lopen binnen een erkende instelling 
voor basisonderwijs, hebben recht op ondersteuning bij de maximumfactuur* en bij de minder 
scherpe maximumfactuur* waarmee meerdaagse uitstappen worden betaald. 

Concreet betekent dit : 
- Dat voor kinderen die naar één van de drie basisscholen in Hemiksem gaan,  de scholen de 

tegemoetkoming op de maximumfactuur* van desbetreffende kinderen rechtstreeks bij het 
gemeentebestuur kunnen  opvorderen.

- Dat wanneer het kind dat pashouder is, buiten het grondgebied van Hemiksem school loopt bij 
een erkende onderwijsinstelling,  ouders de tegemoetkoming kunnen terugvorderen  bij de 
sociale dienst,  op vertoon van de factuur of van het deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

- Dat de tegemoetkoming, in het geval van co-ouderschap,  berekend wordt op het aandeel 
waarvoor de ouder met domicilie in Hemiksem verantwoordelijk is.  

*Voor concrete info over de maximumfacturen zie schoolreglement

5. Registratie en evaluatie

5.1. Elke deelnemende organisatie registreert het gebruik van de Opstap-pas via het uniek nummer 
van de pas en naam van de houder van de pas. De registratie gebeurt aan de hand van de 
schuldvordering

5.2. Betaling door de gemeente aan de deelnemende organisatie gebeurt op basis van de ingediende 
schuldvordering die de organisatie heeft ingediend. Dit gebeurt per kwartaal: op 31 maart, 30 juni, 
30 september en 31 december. 

5.3. De Opstap-pas wordt regelmatig, en dit minstens 1 keer per jaar, geëvalueerd. De werking van de 
Opstap-pas kan indien nodig bijgestuurd worden door de werkgroep.

6. Uitvoering

Dit reglement gaat in op 01/04/2021. 


