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REGLEMENT TOEKENNINGSVOORWAARDEN VRIJETIJDSPAS 

 

1. Doel: 

Om deelname van mensen met een beperkt inkomen of met schuldenlast, aan sport-, 

cultuur-, jeugd-, vormings- en andere vrijetijdsactiviteiten te verhogen, wordt voor de 

dienstjaren 2014-2019, een vrijetijdspas ingevoerd. 

2. Definitie: 

A. Een vrijetijdspas: 

Een kaart met persoonlijke gegevens (naam en voornaam, adres en rijksregisternum-

mer). Op vertoon van deze pas en de identiteitskaart, kan een vermindering worden 

gegeven. 

B. Toeleiders: 

Toeleiders zijn stedelijke diensten, het OCMW of organisaties uit de welzijnssector 

zoals De Fakkel, en CAW, die een aanvraag tot het bekomen van een vrijetijdspas in 

ontvangst nemen. 

3. Wie krijgt een vrijetijdspas: 

De vrijetijdspas is er voor elk lid van het gezin vanaf zes jaar. Kinderen onder de zes jaar 

hebben geen eigen pas nodig. Ze staan vermeld op de vrijetijdspas van de persoon van 

wie ze ten laste zijn. Wie een aanvraag indient, doet dit tegelijk voor de met hem/haar 

samenwonende gezinsleden. 

4. Wie komt in aanmerking: 

Op de datum van de aanvraag moet(en) de betrokkene(ne) aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

A. In Herentals wonen. 

B. Inkomensgrens: 

1. Rechthebbenden die via het RIZIV genieten van de verhoogde tegemoetkoming van 

de ziekte- en invaliditeitsuitkering: WIGW-omniostatuut. De aanvrager bezorgt een 

attest van de mutualiteit. 

of 

2. Personen met een collectieve schuldenregeling. Zij bewijzen dit met vonnis, een 

verklaring van de schuldbemiddelaar of een attest van het OCMW. 

C. Cliënten van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW worden uitgesloten. Het 

LOI van het OCMW beschikt immers over eigen werkingssubsidies om de vrijetijds-

participatie van zijn cliënten te financieren. 

3. Aanvraagprocedure: 

Wie een vrijetijdspas wil bekomen, dient een aanvraag in bij één van de toeleiders. De 

toeleider vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst sociale zaken. Deze 

laatste onderzoekt of aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan en stuurt zijn be-

slissing, al dan niet samen met de pas, naar de aanvrager. Bestaat er twijfel omtrent het 

al dan niet toekennen van een pasje dan beslist het college van burgemeester en schepe-

nen. 



 

 

4. Geldigheidsduur en gebruik: 

De vrijetijdspas is twee jaar geldig. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur wordt de 

houder van de vrijetijdspas automatisch, door de dienst sociale zaken verwittigd, zodat 

deze een nieuwe aanvraag kan indienen. 

Alleen de personen vermeld op de vrijetijdspas, mogen gebruik maken van de pas. Mis-

bruik heeft het intrekken van de vrijetijdspas tot gevolg. 

 
 


