
 

 

REGLEMENT Z|PAS 

DEEL 1: de Z|pas 

artikel 1 

Het ocmw voorziet het systeem van de Z|pas om inwoners van Zoersel met een beperkt inkomen rechtstreeks of 

via de samenwerking met derden sociale voordelen te bieden en hen aan te moedigen om actief deel te nemen 

aan ontspannende, sportieve en culturele activiteiten en hen toegang te geven tot sociale kruidenier de NetZak. 

artikel 2 

§1. Om in aanmerking te komen voor een Z|pas moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

• inwoner zijn van Zoersel: ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister 

• beschikken over een beschikbaar gezinsinkomen dat ligt onder de Europese armoedegrens, 

vermeerderd met een vast bedrag van 300 euro. Voor de berekening van het beschikbaar inkomen 

worden alle inkomsten per huishouden samengeteld, zowel de gezamenlijke inkomsten, als de 

individuele inkomsten van de huishoudleden. 

§2. In afwijking van de vastgestelde toekenningvoorwaarden volgens de vorige paragraaf wordt de Z|pas ook 

toegekend aan pleegkinderen opgevangen door pleegouders die in Zoersel wonen en die door de bevoegde 

diensten formeel zijn aangesteld als pleegouder. 

artikel 3 

§1. Aanvragen tot het bekomen van een Z|pas gaan gepaard met een individueel sociaal en financieel 

onderzoek, uitgevoerd door de sociale dienst. Deze toekenning wordt jaarlijks herzien. 

Elk inwonend lid van een gezin dat in aanmerking komt, krijgt een Z|pas. 

§2. Voor pleegkinderen doen de pleegouders hun aanvraag tot het bekomen van de Z|pas bij de sociale dienst en 

ze leggen als bewijs van hun aanstelling als pleegouder een attest van de bevoegde dienst voor. De Z|pas kan 

enkel gebruikt worden voor activiteiten of tussenkomsten die betrekking hebben op de periodes waarin de 

pleegkinderen effectief opgevangen worden door het pleeggezin. Deze toekenning wordt jaarlijks herzien. 

Enkel de pleegkinderen krijgen een Z|pas. 

artikel 4 

Een Z|pas is in principe geldig voor een jaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar. 

Wanneer de Z|pas pas na 1 juli worden uitgereikt, is hij geldig tot en met 30 juni daaropvolgend. 

Elk jaar wordt door de sociale dienst opnieuw bekeken of de Z|pashouder nog aan de voorwaarden voldoet. 

Indien dat onderzoek positief is, wordt de Z|pas opnieuw toegekend. 

artikel 5 

De Z|pas geeft recht op de volgende voordelen: 

• korting van 50% bij de activiteiten die door gemeente & ocmw Zoersel worden georganiseerd 

• korting van 50% bij de activiteiten van de seniorenraad met uitzondering van de meerdaagse uitstappen 

• korting van 50% bij de activiteiten die door door de gemeente of ocmw Malle worden georganiseerd. 

Houders van een Z|pas mogen de maaltijd nuttigen in het dienstencentrum aan het sociaal verminderd 

tarief dat geldt voor de houders van de vrijetijdspas van Malle. 

• korting van 50% bij de extra-murosactiviteiten die in het kader van de school worden georganiseerd 

• korting van 50% op de zwemlessen in Pulderbos, georganiseerd door IGEAN 

• korting van 80% bij de activiteiten van Welzijnsschakel Malle-Zoersel en Samana 

• korting van 50% op warme maaltijden in WZC De Buurt voor niet-residenten 

• korting van 50% op de eenmalige waarborg en op het jaarlijks lidgeld van de intergemeentelijke 

kinderfietsuitleendienst voor kinderen tot en met 12 jaar 

• korting van 50% op het jaarlijkse lidgeld van spelotheek Dobbeltje 

• korting van 10% op de aankoop van wandel- en fietskaarten in infopunt de Ster - Lindepaviljoen 



 

 

• korting van 25% op de factuur van de dienst voor aangepast vervoer vzw Handicar 

• recht op toegang bij sociale kruidenier ‘de Netzak’ zoals beschreven in deel 2 van dit reglement 

• jaarlijkse aankoopbon van 10 euro om te besteden bij sociale kruidenier ‘de NetZak’ 

• recht op deelname aan de bijkomende initiatieven van de NetZak 

• recht om beroep te doen op het aanbod van Rap op Stap 

• korting bij het lidmaatschap, de activiteiten en/of benodigdheden bij Zoerselse verenigingen en 

organisaties met een Z|label (zoals bepaald in deel 3 van dit reglement) 

DEEL 2: sociale kruidenier ‘de NetZak’ 

artikel 6 

De doelstelling van de sociale kruidenier is om voor kwetsbare mensen de toegang tot gezonde basisproducten 

te vergemakkelijken en hun koopkracht te verhogen. 

De sociale kruidenier is ook een algemeen toegankelijke ontmoetingsplaats voor Z|pashouders waar door de 

vrijwilligers soep of koffie wordt geserveerd en waar ze de kans krijgen contacten te leggen en eventueel 

hulpverleners te spreken in een meer huiselijke en laagdrempelige omgeving. 

De sociale kruidenier wordt georganiseerd volgens de hierna volgende modaliteiten. 

artikel 7 

Houders van een Z|pas mogen producten in de NetZak kopen met als richtprijs een korting van 15% op de 

marktprijs met het volgende maximaal te besteden bedrag per week: 

• alleenstaande: 35 euro 

• twee personen: 40 euro 

• drie personen: 45 euro 

• vier personen: 50 euro 

• vijf of meer personen: 60 euro 

Het niet-bestede gedeelte per week kan niet worden overgedragen naar een volgende week. 

DEEL 3: Z|label 

artikel 8 

Het ocmw reikt onder de naam Z|label een lokaal sociaal label uit, enerzijds aan door de gemeente erkende 

verenigingen en anderzijds aan organisaties. 

Een vereniging of organisatie met een Z|label is een vereniging of organisatie waarvoor de sociale betrokkenheid 

belangrijk is. 

artikel 9 

§1. Erkende verenigingen die een Z|label willen krijgen, moeten bereid zijn een significante korting te geven aan 

Z|pashouders. Deze korting bestaat uit één of meer van de hieronder opgesomde mogelijkheden: 

• minimum 50% korting op: 

o het lidgeld van de vereniging 

o de eigen activiteiten, evenementen, kampen, … van de vereniging 

o het materiaal dat leden nodig hebben om deel te nemen aan de activiteiten van de vereniging 

• een eigen initiatief van de vereniging dat gelijkwaardig is aan deze mogelijkheden dat wordt aanvaard 

door het vast bureau 

§2. Organisaties en niet-erkende verenigingen die een Z|label willen krijgen, moeten voldoen aan één van de 

volgende voorwaarden: 

• een korting van minimum 10% geven aan Z|pashouders 

• een eigen initiatief van de organisatie dat gelijkwaardig is aan deze mogelijkheid dat wordt aanvaard 

door het vast bureau 

  



 

 

artikel 10 

De aanvraag om een Z|label te bekomen, moet door verenigingen en organisaties voorgelegd worden aan het 

vast bureau via de dienst maatschappelijk welzijn. 

artikel 11 

Nadat het vast bureau de toekenning van het Z|label heeft goedgekeurd, worden de verenigingen en organisaties 

met een Z|label extra vermeld op de gemeentelijke website en in de brochure die wordt meegegeven aan de 

Z|pashouders. 

artikel 12 

Het vast bureau kan het toegekende Z|label steeds terug intrekken wanneer zou blijken dat de vereniging of 

organisatie zich niet aan opgegeven kortingen houdt zoals voorgelegd aan en goedgekeurd door het vast bureau. 

DEEL 4: terugbetaling aan initiatieven van derden die korting geven aan Z|pashouders 

artikel 13 

§1. In de volgende gevallen zal ocmw Zoersel op vraag de volledige gegeven korting terugbetalen aan initiatieven 

van derden: 

• scholen die een korting van 50% op extra-murosactiviteiten gaven aan Z|pashouders 

• Welzijnsschakel Malle-Zoersel en Samana die een korting van 80% op de activiteiten gaven aan 

Z|pashouders 

• WZC De Buurt dat een korting van 50% op warme maaltijden gaf aan Z|pashouders die geen resident 

zijn 

• vzw Handicar die een korting van 25% op de factuur van de dienst voor aangepast vervoer gaf aan 

Z|pashouders 

§2. Ocmw Zoersel zal op vraag aan erkende verenigingen met een Z|label zoals vastgelegd in deel 3 van dit 

reglement, de helft van de gegeven korting op het lidgeld terugbetalen, indien die korting minstens 50% bedraagt. 

artikel 14 

§1. De terugbetaling van de gegeven korting of een deel daarvan zoals bepaald in artikel 13 van dit reglement 

gebeurt op vraag van het initiatief van derden zelf. 

§2. Het initiatief van derden bezorgt daartoe uiterlijk eind februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin 

de korting aan de Z|passer gegeven werd het daartoe door het ocmw voorziene formulier, een factuur of een 

ander bewijsstuk met daarin per gegeven korting minstens de volgende gegevens: 

• naam van de Z|pashouder die de korting ontvangen heeft 

• het bedrag van de normale prijs, zonder de aftrek van de gegeven korting 

• het bedrag van de toegekende korting 

• de aard van de korting (lidgeld, naam activiteit, warme maaltijd, ritten voor aangepast vervoer) 

Het initiatief van derden mag per jaar meerdere keren verzoeken om gegeven kortingen terug te betalen. 

§3. Het intiatief van derden dient zelf in te staan voor de controle op de geldigheid van de Z|pas van de persoon 

aan wie korting wordt verleend. Indien blijkt dat een onterechte korting werd toegekend, zal het ocmw deze, al 

dan niet gedeeltelijke, korting niet terugbetalen aan het initiatief van derden. 

artikel 15 

Ocmw Zoersel behoudt zich het recht om de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren en mag ook 

verifiëren of de opgegeven korting wel degelijk werd verleend aan de betrokken Z|pashouder. 

artikel 16 

Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot het stopzetten van het geven van 

terugbetalingen binnen het actiejaar of het terugvorderen van reeds uitgekeerde bedragen. 

 


