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Wat vragen we van u: 

U kunt de gezinnen helpen bij het aanvragen van de Sint-Maartenkledingpas. 

1. Controleer bij gezinnen en kinderen of ze al eerder een aanvraag bij Leergeld Utrecht hebben gedaan 
en de nieuwsbrief ontvangen. Via die nieuwsbrief communiceerden wij over de Sint-Maartenkledingpas 
en daar deelden we de link naar het aanvraagformulier.  

2. Check of ze zelf al een aanvraag voor de kledingpas hebben gedaan.  

3. Wijs ook de gezinnen die ons nog niet kennen erop dat er een Sint-Maartenkledingpas kan worden 
aangevraagd.  Hier is de link naar het speciale aanvraagformulier.  

4. Doe zelf een aanvraag voor kinderen. Hiervoor gebruik je dan hetzelfde speciale aanvraagformulier als 
de gezinnen zelf. 1We hebben dan ook de gegevens nodig van elk kind. 

 

 

Agenda 
4 oktober: aanvraagformulier 

online 

28 oktober: deadline passen voor 

uitgifte op vrijdag 11 november 

11 november: Uitgifte eerste 

passen 

Oktober 2022 

Beste allemaal, hierbij alle informatie over het aanvragen, verstrekken en gebruik van de 

Sint-Maartenkledingpas. Met jou als partner werken we direct of indirect samen om te 

zorgen dat elk Utrecht kind mee kan doen. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin met 

een laag (besteedbaar) inkomen. Bij meedoen hoort wat ons betreft ook het hebben van 

goede kleding, een basisbehoefte. Zeker met de winter op komst. 
 

 

https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-kledingpas/
https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-kledingpas/
https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-kledingpas/
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Hoe kijken wij naar het inkomen: 

 

Bruto inkomen  Gezinssituatie:  
Eenoudergezin    

Gezinssituatie:  
Tweeoudergezin  

Maakt aanspraak op kledingpas  

Categorie 1  
tot 125% van het wettelijk 
sociaal minimum (WSM)  

Is in het bezit van 
een U-pas of kan 
deze aanvragen  

Is in het bezit van 
een U-pas of kan 
deze aanvragen   

Ja  

Categorie 2  
tot 150% van het WSM  

Tot €1.900  Tot €2.635  Ja  

Categorie 3  
tot 200% van het WSM  

Tussen €1.900 en 
€2.532  

Tussen €2.635 
en  €3.515   

In deze categorie hangt het toekennen 
van een kledingpas af van het 
besteedbaar inkomen. We vragen om 
meer persoonlijke (financiële) gegevens  

Categorie 4  
Hoger dan 200% van het 
WSM  

Hoger dan €2.532  Hoger dan €3.515  Nee, tenzij laag besteedbaar inkomen. 
We vragen om meer persoonlijke 
(financiële) gegevens2  

 

Toelichting bij de categorieën: 

Categorie 1  
Het gezin en de kinderen hebben een U-pas of gaan deze aanvragen. Kinderen uit deze gezinnen kunnen 
aanspraak maken op de Sint-Maartenkledingpas. Dit geldt zowel voor één- als tweeoudergezinnen.   

Categorie 2  
Bruto-inkomen tot €1.900 bij een eenoudergezin en €2.635 bij een tweeoudergezin. Als een gezin maximaal dit 
inkomen heeft, kan het gezin aanspraak maken op de Sint-Maartenkledingpas.   

Categorie 3  
Bruto-inkomen Tussen €1.900 en €2.532 bij een eenoudergezin en tussen €2.635 en €3.515 bij een 
tweeoudergezin. Als een gezin maximaal dit inkomen heeft, hebben wij meer persoonlijke (financiële) 
gegevens nodig over inkomsten en uitgaven om te kunnen beoordelen of het gezin aanspraak kan maken op 
de Sint-Maartenkledingpas.   

Categorie 4  
Bruto-inkomen hoger dan €2.532 bij een eenoudergezin en hoger dan €3.515 bij een tweeoudergezin. Als een 
gezin maximaal dit inkomen heeft, kunnen zij in principe GEEN aanspraak maken op de Sint-
Maartenkledingpas. Wij hebben meer persoonlijke (financiële) gegevens over inkomsten en uitgaven nodig om 
te kunnen beoordelen of het gezin alsnog aanspraak kan maken omdat hun besteedbaar inkomen laag is. 3  
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Dé Sint-Maartenkledingpas 

 

Zo ziet de Sint-Maartenkledingpas er ongeveer uit. 

Straks als de pas op de deurmat ligt, staat er ook een 

prachtig logo van Stin-Maarten op.  
 

 

Enkele feiten op een rijtje: 
 

▪ De Sint Maartenkledingpas heeft een waarde van 150 

euro per kind.   

▪ We werken samen met Participas en daarom kan de 

pas gebruikt worden bij de volgende landelijke 

winkelketens: Bristol, C&A, Hema, Perrysport, 

Footlocker, Shoeby, Aktiesport, Takko.   

▪ De pas kan alleen gebruikt worden voor kleding, 

schoenen en aanverwante zaken zoals gymspullen. 

Hier vind je daar meer info over: Kledingpas 

(departicipas.nl)  

▪ We geven 1 pas per kind uit. Er is geen maximum 

aantal passen per gezin.  

▪ De pas is beschikbaar voor kinderen vanaf 4 tot en 

met 17 jaar.   

▪ Een pas is pas bruikbaar na activatie. Elke pas moet 

individueel geactiveerd worden met de geboortedatum 

van het kind waaraan de pas is gestuurd, ook dat moet 

via deze pagina: Kledingpas (departicipas.nl)  

▪ De passen worden verzonden via Participas direct 

naar kinderen thuis.  

▪ Bij elke pas zit een begeleidende brief met uitleg.  

▪ De passen worden vanaf 11 november bezorgd in 

verschillende tranches zodat kinderen de pas na de 

aanvraag zo snel mogelijk ontvangen.  

▪ De passen zijn te gebruiken tot en met 31 maart 2023. 

[Wist-je-dat] 

 

Sint Maarten is het meest bekend door zijn 

daad van barmhartigheid toen hij als Romeins 

militair, op een koude dag, bij de stadspoort 

van Amiens zijn rode soldatenmantel deelde 

met een arme naakte bedelaar. 

Bedankt! 

Met elkaar lukt het om zoveel 

mogelijk kinderen een warmere 

winter te geven! Alvast onze dank! 


