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se Vragen aankoop UITPAS Controleren kansentarief aankoper Afleveren UITPAS aan juiste tarief
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nt - Ik ga naar één van de verkooppunten van de UITPAS.
- Ik heb eigenlijk geen weet van verschillende tarieven 
maar ben wel geïnteresseerd in het aanbod en spaar-

mogelijkheden.
- Ik luister bij de baliemedewerker hoe de UITPAS 

werkt en welke opties er zijn.

- Ik geef mijn identiteitskaart aan de baliemedewerker, daarmee kan 
hij/zij controleren of ik eventueel ook recht heb op het kansentarief.

- Ik zeg dat ik denk van wel, maar niet weet welke bewijsstukken ik daar 
voor misschien moet aanleveren.

- De baliemedewerker informeert me dat dit niet nodig is, en dat hij/zij 
op basis van mijn rijksregisternummer kan nagaan of ik daar recht op 

heb.

- Blijkbaar heb ik recht op kansentarief, fijn, dat wist ik 
helemaal niet! En ik hoef niet eens documenten of iets 

dergelijks aanleveren!
- Dat ging zeer snel, en ik moet maar 1 euro betalen.

- Dankzij mijn kansentarief UITPAS geniet ik nu blijkbaar 
80% korting op superveel vrijetijd- en sportactiviteiten!
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Balies UITPAS / 17 verkooppunten 
- Balies UITPAS / verkooppunten 

- E-id kaart of doorgeven rijksregisternummer aan baliemedewerker

- Balies UITPAS / verkooppunten
- Bancontact

- Afleveren UITPAS
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ce - Baliemedewerkers informeren over aanbod en 
gebruik UITPAS.

- Informeren over bestaan van diverse tarieven en 
kostprijzen.

- Baliemedewerker geeft rijksregisternummer van burger / of leest e-id 
kaart in van burger in UI-scherm dat we ontwikkelen.

- Baliemedewerker start aanvraag voor Kansentarief UITPAS.

- Baliemedewerker krijgt in het UI-scherm te zien of de 
persoon die UITPAS wenst aan te kopen recht heeft op het 

kansentarief of niet. 
- In het systeem wordt een Advies gegenereerd dat de 
baliemedewerker bijkomend kan openen en waarin het 
detail achter het Advies meegedeeld wordt. Zo kan de 

baliemedewerker bijvoorbeeld inkijken obv welke criteria er 
wél of geen kansentarief toegekend wordt indien daar 

vragen bij zouden zijn.
- Op basis van het advies maakt de baliemedewerker de 

juiste UITPAS aan en vraagt die het jui
ste tarief (5 euro of 1 euro voor de aankoopprijs) aan de 

burger.
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Geen

- Via API vanuit UI-scherm start de puntbevraging voor het opgegeven 
rijksregisternummer in Automatisch Advies.

- In Automatische Advies staan de geldende voorwaarden in 
machineleesbare business-rules beschreven.

- De nodige data wordt in de gekoppelde bronnen (KSZ + interne OCMW 
New Horizon bron) opgevraagd.

- De opgevraagde data wordt afgetoetst aan de businessrules.
- Zodra één van de doorslaggevende criteria voldoende uitsluitsel geeft 

over eventueel recht op Kansentarief wordt het advies aan de 
baliemedewerker bezorgd.

- Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn wordt het advies 
gegeven "Advies niet beschikbaar".

- In het systeem wordt een Advies gegenereerd dat de baliemedewerker 
bijkomend kan openen en waarin het detail achter het Advies 

meegedeeld wordt. Zo kan de baliemedewerker bijvoorbeeld inkijken obv 
welke criteria er wél of geen kansentarief toegekend wordt indien daar 

vragen bij zouden zijn.

Geen

Ve
rs

ch
il 

hu
id

ig
e 

aa
np

ak
(w

an
ne

er
 v

an
 to

ep
as

sin
g)

Baliemedewerker zal niet meer moeten informeren 
welke bewijsstukken de burger nodig heeft om het 

kansenstatuut te attesteren.

Vandaag moet de baliemederker de bewijsstukken op moment van 
aanvraag bij de klant opvragen. Het attest van Verhoogde 

Tegemoetkoming, of een bewijs dat die persoon een Leefloon geniet of 
in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding of budgetbeheer zit bij het 
OCMW. Vaak heeft de burger niet meteen de juiste bewijsstukken mee 

en moet de burger opnieuw naar huis, eerst de documenten 
opvragen/opzoeken en later opnieuw komen.

Geen

Fundament proactieve dienstverlening - UITPAS KT (1)
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se Kind start met school (sept/instapmoment doorheen het jaar) Ontvangen factuur eind vd maand met juiste kortingstarief
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- Mijn kind is ingeschreven in een school/kinderdagverblijf.
- Ik lees in het huishoudelijk reglement over mogelijke kortingen en dat 

om dit na te gaan mijn data via digitale weg bevraagd kan worden.
- Ik hoef zelf geen initiatief te nemen om dit aan te geven of te 

bewijzen.

- Ik ontvang een brief of mail met de factuur en zie daarop dat het juiste 
kortingstarief obv mijn inkomen of mijn leefloon is toegepast.

- Ik betaal de factuur.
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- School/evt.brugfiguur - Brief/Mail die door dienst Onderwijs wordt opgemaakt en verstuurd.
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- School informeert dat facturen op einde vd maand opgestuurd zullen 
worden dat daarbij het juiste tarief automatisch toegekend zal worden. 

Staat ook zo in schoolreglement/huishoudelijk reglement van 
opvangcentra beschreven.

- Ouders hoeven verder niets te ondernemen.
- Scholen hoeven verder niets te ondernemen.

- Geen frontoffice nodig: juiste tarief is automatisch toegepast. 
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- Dienst Onderwijs maakt lijst met rijksregisternummers op van 
ingeschreven lln + kinderopvang.

- Lijst wordt via call naar Automatisch Advies doorgestuurd.
- In Automatisch Advies staan de geldende voorwaarden in 

machineleesbare business-rules beschreven voor de verschillende 
tarieven.

- De nodige data wordt in de gekoppelde bronnen (KSZ + FOD Fin) 
opgevraagd.

- De opgevraagde data wordt afgetoetst aan de businessrules.
- Obv de aftoetsing wordt per lijn het betreffende tarief opgegeven in de 

lijst.
- De lijst met de juiste tarieven per rijksregisternummer wordt vanuit 

Automatisch Advies aan dienst Onderwijs terugbezorgd.

- Obv advies dat de dienst Onderwijs uit Automatisch Advies ontvangt 
kunnen ze de facturen meteen juist opmaken.
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kortingstarief en hoeven de nodige bewijsstukken niet meer door te 
geven aan de school / de brugfiguur / de administratie.

Scholen hoeven de ouders niet meer bij te staan om dit kortingstarief 
aan te vragen en daarbij ondersteunen om de juiste bewijsstukken te 

bezorgen.
Scholen hoeven die aanvragen met bewijsstukken niet meer over te 

maken aan de centrale dienst die de facturen opmaken.
En heel veel herinneringsmailen over dit verloop vallen weg.

Vandaag zijn 5 medewerkers in de maand september & oktober voltijds 
bezig om bewijsstukken op te vragen, te controleren en juiste tarieven 

en facturen op te maken. De tijd die kruipt in het verzamelen, opvragen, 
nakijken van de bewijsstukken om die kortingstarieven correct toe te 

passen zal door deze oplossing volledig wegvallen.

Fundament proactieve dienstverlening - retributie onderwijs en kinderopvang
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se Ik wil mijn registratie aanvragen via de LEZ-tool Ik krijg het sociaal tarief/gratis registratie toegewezen, zonder dat ik het 
bewijsstuk zelf nog heb moeten opvragen en toevoegen
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nt - Ik surf naar de website van LEZ Stad Gent.
- Geef gegevens in van mijn wagen.

- Ik duid bij de aanvraag aan dat ik Verhoogde Tegemoetkoming heb als 
sociaal statuut en/of parkeerkaart en/of aangepast voertuig bezit.

- Ik geef mijn rijksregisternummer op.
- Ik hoef dit verder niet meer als attest op te laden blijkbaar. De 

stadsmedewerkers gaan dit voor mij zelf nagaan.

- Ik krijg bevestiging via mail dat mijn vraag naar gratis 
registratie/sociaal tarief is toegekend.

- Een maand voor de gratis registratie/sociaal tarief afloopt, krijg ik een 
herinneringsmail zodat ik op de hoogte ben en eventuele verlenging kan 

aanvragen.
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- Website LEZ-registratie (check je wagen) - Via mail
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ce - In de LEZ-toepassing wordt enkel gevraagd aan burger om aan te 
vinken of die het VT-statuut of een parkeerkaart heeft. In dat geval zal 

de burger het rijksregisternummer moeten opgeven.
- De burger hoeft het attest in kwestie niet zelf nog op te vragen, in te 
scannen, op te laden; of nadien na-mailen naar de LEZ-administratie.

- Mail of bevestiging over aanvraag.

Ba
ck

of
fic

e

- Stadsmedewerkers van de LEZ-dienst bevragen vanuit hun backoffice-
systeem voor het rijksregisternummer in kwestie de tool Automatisch 

Advies.
- In Automatisch Advies staan de geldende voorwaarden in 
machineleesbare business-rules beschreven voor de gratis 

registratie/sociaal tarief/aangepast voertuig.
- De nodige data wordt in de gekoppelde bronnen (KSZ) opgevraagd.

- De opgevraagde data wordt afgetoetst aan de businessrules.
- Obv de aftoetsing wordt voor het betreffende rijksregisternummer het 

advies teruggestuurd.
- De medewerker ziet in de toepassing of de burger recht heeft op het 

sociaal tarief/ de gratis registratie of niet.

- Obv advies dat de LEZ-dienst uit Automatisch Advies ontvangt, wordt 
de aanvraag verder afgehandeld.
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Een burger hoeft het attest Verhoogde Tegemoetkoming/parkeerkaart 
niet langer zelf mee bij de aanvraag toe te voegen. Vroeger moesten ze 

dit altijd nog bij de mutualiteiten gaan opvragen.
Ook de medewerkers moeten in dit scenario niet meer naar de burgers 

mailen met vraag of toelichting over het nodige bewijsstuk.

- Veel tijdsbesteding en heen-en-weer gemail over toevoegen van (juiste 
en actuele) bewijsstukken valt weg. Zowel tijdsbesparing voor burgers 

als voor de medewerkers.

Fundament proactieve dienstverlening - sociale maatregelen LEZ


