Wat is een U-pas?
De U-pas is voor mensen met een laag inkomen die wonen in Utrecht, Houten, De Bilt, Nieuwegein,
IJsselstein en Stichtse Vecht. Met een U-pas ontvangt u korting op veel activiteiten.
Hoe werkt de U-pas?
Met een U-pas heeft u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf hoe u uw budget
besteedt. Om korting te ontvangen bij Fraternitas, stuurt u elk jaar een kopie van uw U-pas naar onze
ledenadministratie. U-pashouders tot en met 17 jaar hebben een budget van € 225 per U-pasjaar. Upashouders van 18 jaar en ouder hebben een budget van € 100 per U-pasjaar. Het U-pasjaar loopt
van 1 juli t/m 30 juni.
Komt u in aanmerking?
Of u recht heeft op een U-pas, hangt af van uw inkomen. Onder uw inkomen valt salaris, maar ook
een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie. Kinderen
tot en met 17 jaar krijgen een U-pas op basis van het inkomen van hun ouders. Jongeren van 18 jaar
of ouder vragen zelf een U-pas aan. Studenten hebben geen recht op een U-pas. Studenten die
inwonende kinderen hebben en kinderbijslag ontvangen, mogen wél een U-pas aanvragen.
Woont u in Utrecht, Nieuwegein, De Bilt, IJsselstein of Stichtse Vecht? Is uw jaarinkomen lager
dan in de tabel hieronder? Dan kunt u een U-pas aanvragen.

Tabel d.d. 22-01-2014

Tot 65 jaar

Vanaf 65 jaar

Alleenstaande

€ 19.885

€ 17.907

Alleenstaande ouder

€ 24.044

€ 24.153

Meerpersoonshuishouden

€ 26.755

€ 24.153

Wat kost een U-pas?
De U-pas is gratis. U heeft slechts een recente pasfoto nodig. Deze plakt u na ontvangst op uw U-pas.
Hoe vraagt u de U-pas aan?
Via de website www.u-pas.nl.
Wanneer krijgt u een reactie?
Nadat uw aanvraag is ontvangen, wordt deze getoetst. U ontvangt zo snel mogelijk bericht; uiterlijk
binnen de wettelijke termijn van 8 weken. Als u in aanmerking komt voor een U-pas, krijgt u de U-pas
thuisgestuurd. Als u niet in aanmerking komt voor een U-pas, krijgt u schriftelijk bericht.
Uitkering van de gemeente?
Als u een uitkering (WWB, IOAW/IOAZ of Bbz) ontvangt van de afdeling Werk en Inkomen Utrecht of
van Sociale Zaken van Houten, De Bilt, Nieuwegein, IJsselstein en Stichtse Vecht, krijgt u automatisch
een U-pas.

