
Handleiding UiTPASprogramma

Alle UiTPASactiviteiten die in de UiTdatabank aangemaakt zijn, stromen door naar het 

UiTPASprogramma. In dit programma kan je punten sparen, kansentarieven registreren, voordelen 

omruilen en gegevens aanpassen. De mogelijke acties worden in deze handleiding overlopen 
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1. Opstarten en aanmelden

Is de UiTPASsoftware op de computer geïnstalleerd? (http://files.uitpas.be/uitpas_browser.html)

Start dan het programma op door op het icoon UiTPASbrowser te klikken of via “Start” bij 

programma’s naar UiTPAS te zoeken.

Online kan je het UiTPASprogramma bereiken via https://balie.uitpas.be. 

Hou er rekening mee dat NFC-lezers niet werken via de online versie.  

Indien je met een NFC-lezer werkt om UiTPASkaarten in te scannen, is het beter om met de software 

toepassing te werken.

Aanmelden in het programma doe je met je UiTid. Dit is dezelfde account waarmee je je aanmeldt op 

www.uitdatabank.be

Heb je nog geen UiTid, dan kan je je registreren via www.uitinvlaanderen.be/over/uitid.

Om toegang te krijgen tot het UiTPASprogramma moet je UiTid gekoppeld zijn aan de balie van jouw 

organisatie. Iedere UiTPASpartner heeft een eigen balie in het UiTPASprogramma. Bij aansluiting bij het 

UiTPASsysteem worden de UiTid’s van de medewerkers gekoppeld aan de juiste balie. Is dit nog niet het 

geval voor jouw UiTid? Neem dan contact op met uitpas@lier.be.
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Heb je rechten op 1 balie, dan kan je automatisch naar het volgende scherm. Heb je rechten op 

verschillende balies, kies dan met welke balie je wenst te werken. Vervolgens krijg je het startscherm van 

die balie te zien.

2. UiTPAS inlezen

Je hebt verschillende mogelijkheden om een UiTPAS in te lezen.

2.1. Manueel

Op de achterzijde van iedere UiTPASkaart staat het UiTPASnummer. Dit is een uniek nummer van 13 
cijfers. Het UiTPASnummer is gekoppeld aan het rijksregisternummer van de pashouder. Je kan dus ook 
het rijksregisternummer in het UiTPASprogramma ingeven.

 

In te vullen 
UiTpasnummer of 
rijksregisternummer 

 

BALIE 

 

UiTid 
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2.2. NFC-lezer

Je kan gebruik maken van een NFC-lezer die aangesloten is op je computer (niet compatibel met Mac of 
de online toepassing van het UiTPASprogramma).

Plaats de UiTPAS op de NFC-lezer: de lezer zal de UiTPASkaart automatisch inlezen en je krijgt meteen 
de gegevens van de pashouder in het programma te zien.

2.3. met de UiTPASbalie app (op je smartphone)

De UiTPASbalie applicatie is een app die je kan downloaden in:

Playstore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=be.cultuurnet.uitpasmobile&hl=nl

Appstore (ios - apple): https://itunes.apple.com/be/app/uitpas- balie/id1117438672?l=nl&mt=8

Ook hier kan je het UiTPASnummer manueel invoeren (zie  2.1) of je kan de barcode scannen.
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3. Activiteit opzoeken

Na het inlezen van de UiTPAS, krijg je een overzicht van de activiteiten die vandaag bij jouw organisatie/ 

vereniging plaatsvinden.

Om activiteiten in het verleden of de toekomst op te zoeken kan je werken via de zoekbalk of op 

het dropdown menu klikken. Afhankelijk van het aantal activiteiten kan je onderaan het scherm 

chronologisch bladeren door de pagina’s.

Tip: zet zoekwoorden tussen aanhalingstekens (vb “hip hop”) en gebruik * om meerdere karakters op te 

zoeken. Zo vind je met Lu* zowel Lucien als Luk.
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Aan de linkerzijde van het scherm zie je de gegevens van de pashouder:

1. UiTPAS nummer

2. Naam en administratieve gegevens pashouder

3. Huidig puntenaantal in groen kader

4. Kader met “ Kansenstatuut ” indien de pashouder recht heeft op het kansentarief. Indien de 

pashouder geen recht heeft op het kansentarief staat dit kader er niet.

5. (eventuele) lidmaatschappen (Moevement, Cultuurcentrum, vereniging, …)

6. bonnen (tegoeden voor UiTPAShouders met kansentarief)
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4. Punten sparen

Je geeft een pashouder een punt wanneer hij/zij participeert aan jouw activiteit. Het punt wordt 

onmiddellijk aan het puntensaldo van de pashouder toegevoegd.

Staat er een spaarzuil bij jouw organisatie, dan kan de pashouder zelf het punt sparen. Indien er geen 

spaarzuil staat, kan het punt manueel toegekend worden via het UiTPASprogramma of de UiTPASapp op 

een smartphone.

Opgelet: bij niet doorlopende activiteiten kunnen er enkel punten gespaard worden op activiteiten die op 

het ogenblik zelf plaatsvinden. Pashouders kunnen punten sparen vanaf 5 uur voor de activiteit begint 

tot 5 uur nadat de activiteit is afgelopen. Voorbeeld: indien voor een concert de uren van 20 tot 21 uur in 

de UiTdatabank zijn ingegeven, dan kan een punt gespaard worden voor die specifieke activiteit vanaf 15 

uur.

Ga naar de activiteit waaraan de pashouder deelneemt en klik op “Punt sparen”. Een pashouder kan 1 punt 

sparen per activiteit of 1 punt per week bij permanente activiteiten (bib,sporthal…). Je krijgt een melding 

op het scherm dat het punt gespaard is.
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5. Kansentarief registreren

Wanneer een pashouder recht heeft op het kansentarief, zie je aan de linkerzijde de melding 

“Kansenstatuut” staan én bij de activiteiten is het kansentarief automatisch berekend. Pashouders die 

recht hebben op het kansentarief krijgen 80% korting op UiTPAS activiteiten. Voor pashouders die geen 

recht hebben op het kansentarief of waarvan het kansenstatuut vervallen is, kan geen kansentarief 

geregistreerd worden.

Om het kansentarief correct te registreren, klik je op “tarief toekennen”.

Selecteer de juiste prijs in het scherm en klik op “tarief toekennen”.

Een pashouder kan slechts één ticket kopen per activiteit/dag.

Zodra een kansentarief geregistreerd is, komt dit op het kostenrapport voor de retributie vanuit Stad Lier.

Indien een kansentarief NIET geregistreerd is, verschijnt het niet op het kostenrapport en kan er geen 

terugbetaling zijn.

Ga dus zeker na dat iedere UiTPASkorting ook correct geregistreerd is in het UiTPASprogramma.
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5.1. Kansentarief annuleren

Indien je een kansentarief geregistreerd hebt voor een pashouder verschijnt de melding “Tarief toege-
kend”. Een foutief toegekend kansentarief kan je annuleren door op “Historiek” te klikken.

Dan klik je op  kansentarief ongedaan maken voor de datum waarop het foutief werd toegekend 

   

Daarna klik je op bevestigen
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6. Punten sparen en kansentarief registreren voor meerdere pashouders 
tegelijk

Heb je een lijst van UiTPASnummers die je een punt wil laten sparen of het kansentarief wil toekennen?

Klik op “Pashouder zoeken” in het startscherm, geef de UiTPASnummers onder elkaar in en klik op 

“Doorgaan”.

Je krijgt een overzicht van de pashouders en ziet meteen welke pashouders recht hebben op 

kansenstatuut.

Indien je voor alle pashouders een actie wil uitvoeren, vink je het vak “selecteer alle resultaten” aan of 

je selecteert die pashouders waarvoor je een actie wil uitvoeren. Zorg ervoor dat “Punt sparen of tarief 

registreren” geselecteerd staat en klik op “Doorgaan”.

Selecteer de activiteit waarvoor je een actie wil uitvoeren en klik op “Punt sparen” of “Kansentarief 

registeren”.

Klik je op “Punt sparen”, dan verschijnt een pop-up waarop je kan zien voor wie het punt gespaard is.

Klik je op “Kansentarief registreren”, dan verschijnt een pop-up waarop je kan zien voor wie het 

kansentarief geregistreerd is. Er verschijnt een melding indien er pashouders geen recht hebben op het  

kansentarief. 
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7. Groepspas

Een groepspas is een UiTPAS die op naam van een (sociale) organisatie staat en waarmee meerdere 

kansentarieven tegelijk geregistreerd kunnen worden (max. 150). Net als bij organisatiepassen staat de 

naam van de organisatie duidelijk vermeld op de UiTPAS zelf én de info dat dit een groepspas is.

Met een groepspas kunnen geen punten gespaard worden en dus ook geen voordelen opgenomen 

worden. Een groepspas wordt enkel gebruikt bij groepsuitstappen.

Kies de activiteit waarmee in groep geparticipeerd zal worden en klik op “Tarief toekennen”. Geef in het 

pop-up scherm aan met hoeveel ze het kansentarief opnemen. Het aantal beurten wordt meteen van het 

saldo afgetrokken. Heeft een organisatie niet genoeg beurten op de pas staan dan kunnen enkel tickets 

verkocht worden voor het aantal dat wel nog op de pas staat.



12

8. Welkomst- en omruilvoordeel omruilen

8.1. Welkomstvoordelen

Bij aankoop van UiTPAS staan enkele welkomstvoordelen op de kaart van de pashouder. Die blijven gel-
dig zolang die niet opgenomen zijn.

Welkomstvoordelen zijn enkel zichtbaar aan de balie waar dit welkomstvoordeel geldig is en indien de 
pashouder dit nog niet opgenomen heeft. Elk welkomstvoordeel kan maar één keer opgenomen worden. 
De welkomstvoordelen staan bij de voordelen vermeld en zijn altijd gratis. Klik op “Omruilen” en “Beves-
tigen”. Het welkomstvoordeel zal verdwijnen van de UiTPAS.
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8.2. Omruilvoordelen

Gespaarde punten kunnen omgeruild worden voor voordelen.

Omruilvoordelen zijn enkel zichtvaar aan de balie waar het omruilvoordeel geldig is en indien de pas-
houder genoeg punten heeft.

Wanneer een pashouder een omruilvoordeel wenst op te nemen, lees je de UiTPAS en klik je bij het ge-
wenste voordeel op “Omruilen” en “Bevestigen”.

De punten worden meteen van het puntensaldo van de pashouder afgetrokken. Afhankelijk van de in-
stellingen van het voordeel kan dit maximum 1 keer of meerdere keren door dezelfde pashouder opge-
nomen worden.

 Welkomstvoordeel 
(gratis en eenmalig)  

 

 Omruilvoordelen 
(want punten 
nodig) 
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9. Kansenstatuut vervallen of UiTPAS geblokkeerd

Pashouders waarvan het kansenstatuut gaat vervallen maar nog niet vervallen is, kunnen WEL nog de 

UiTPAS korting krijgen.

Het kansenstatuut wordt jaarlijks geëvalueerd en loopt mee met het kalenderjaar. Pashouders waarvan het 

kansenstatuut vervallen is, kunnen geen korting meer krijgen of punten sparen. Je verwijst hen best door 

naar een UiTPASverkooppunt.

Pashouders met een geblokkeerde kaart kunnen geen punten meer sparen of het kansentarief opnemen. 

Je verwijst hen best door naar een UiTPASverkooppunt.
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10. Toepassingen

Klik je op het dropdown menu van de balie, dan kan je verschillende gegevens ophalen.

 

10.1. Medewerkers

Bij medewerkers kan je zien wie toegang heeft tot de balie. Indien je over de juiste rechten beschikt, kan 
je nieuwe medewerkers toevoegen. Dit kan via het emailadres waaraan een UiTid gekoppeld is. Indien je 
niet voldoende rechten hebt, kan je hiervoor een mail sturen naar uitpas@lier.be

10.2. Zuilen

Als er een spaarzuil bij jouw organisatie staat, kan je hier het nummer van de spaarzuil zien en welke 
activiteit op het scherm zal verschijnen.

10.3. Onkostennota

Wil je weten hoeveel kansentarieven geregistreerd zijn voor een bepaalde periode, dan kan je zelf de data 
instellen en een onkostennota opvragen. Duid de data aan en klik op “Maken”. Klik daarna op “Onkosten-
nota downloaden”.
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Je krijgt een map met een excel document waarin een overzicht staat van de geregistreerde kansenta-
rieven. Bij “Contribution” staat het bedrag dat vanuit Stad Lier terugbetaald wordt. Per trimester (tenzij 
anders afgesproken voor jouw organisatie) worden de kostennota’s naar de financieel verantwoordelijke 
van jouw organisatie opgestuurd in functie van de afrekening.

10.4. Statistieken en inzichten

Bij statistieken en inzichten krijg je UiTPASdata over:

• Sparen - Informatie over de punten die gespaard werden bij jouw organisatie

• Ruilen - Informatie over de voordelen opgenomen bij jouw organisatie

• MIA’s - Informatie over aantal tickets die verkocht zijn aan kansentarief bij jouw organisatie

• Verkoop - Informatie voor de balies die UiTPAS verkopen

• Per actie (punt, voordeel of ticket aan kansentarief) krijg je de volgende gegevens:

• Profiel van de actieve spaarders/omruilers/MIA’s: geslacht, leeftijd, woonplaats, top 

• evenementen of voordelen

• Mogelijkheid om de gegevens voor een bepaalde periode op te vragen

• Mogelijkheid om de gegevens voor bepaalde periodes met elkaar te vergelijken
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11. Contact

Bij vragen, technische problemen of opmerkingen mail je naar uitpas@lier.be

Geef altijd zoveel mogelijk informatie over het probleem dat je tegenkomt: UiTPASnummer, tijdstip, 

datum, screenshot… Zo kunnen we je snel verder helpen.

Uit in Lier 

Aarschotsesteenweg 3 

2500 Lier 

tel. 03 488 06 79


