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Vaststelling verordening tot wijziging van de Verordening U-pas 2017
gemeente Utrecht, naar aanleiding van inwerkingtreding Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1
De wijzigingsverordening voor de Verordening U-pas 2017 vast te stellen, waarmee wordt
voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Burgemeester en wethouders van Utrecht,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages
Voorstel: Voorstel_9474
Bijlage: Verordening tot wijziging van de verordening U-pas 2017
Bijlage: Verordening tot wijziging verordening U-pas, toelichting op de artikelen
Eerdere besluitvorming
Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad de U-pas verordening 2017 vastgesteld. Dit in navolging op
de vernieuwing van de armoede-aanpak waarvan deel 1 in december 2015 is vastgesteld en deel 2
in december 2016.
Uitvoering
Het digitale aanvraagformulier krijgt een optie om actief toestemming te geven voor ambtshalve
toekenning U-pas en gebruik persoonsgegevens. Dit wordt na vaststelling van
de wijzigingsverordening aangepast. Door het inbouwen van dit vinkje kan het zijn dat het aantal
U-pashouders zal dalen, doordat bewoners zelf een actie moeten doen (het aanvinken in het
aanvraagformulier).

Context
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze
verordening vraagt striktere privacymaatregelen van gemeenten bij het verwerken van
persoonsgegevens. Het college kent al jarenlang aan bijstandsgerechtigden ambtshalve een U-pas
toe en verstrekt daartoe de noodzakelijke persoonsgegevens aan het U-pasbureau. De AVG vereist
echter een grondslag voor ambtshalve toekenning , alsmede dat belanghebbenden ondubbelzinnig
toestemming verlenen en die met behoud van alle rechten kunnen weigeren of intrekken. Hiervoor
wordt een bepaling toegevoegd aan de bestaande U-pasverordening die dit regelt. De noodzaak
tot aanpassing kwam aan het licht tijdens het doorlichten van de U-pasprocessen met de
betrokken medewerkers, na de implementatie van het nieuwe U-pasbureau. Een andere reden was
een klacht van een U-pashouder (die inmiddels naar tevredenheid van de pashouder is
afgehandeld). Deze technische wijziging is opgenomen in bijgevoegde wijzigingsverordening.
Communicatie
De aanpassing van de AVG betekent voor nieuwe U-pashouders een kleine wijziging in het
aanvraagproces van een uitkering. Zij moeten met een vinkje aangeven of ze wel of niet een Upas willen ontvangen. De bestaande U-pashouders ontvangen jaarlijks in juni een bericht van het
U-pasbureau over het nieuwe U-pas jaar dat vanaf juli start. In dit bericht nemen we de
aanpassing in de verordening mee en leggen uit wat dit inhoudt. We leggen uit dat zij de U-pas
opnieuw krijgen, omdat zij deze vorig jaar (of jaren) ook kregen. Wanneer zij de U-pas niet willen,
kunnen zij deze retourneren of laten weten bij het U-pasbureau. Door het op deze manier naar de
bestaande U-pashouders te communiceren belasten we de doelgroep zo min mogelijk, maar
leggen wel duidelijk uit wat er met hun gegevens gebeurt en welke opties zij hebben.
Financiën
Op dit moment wordt onderzocht op welke manier deze aanpassingen in de systemen kunnen
worden doorgevoerd en wat hiervan de doorlooptijd is. De kosten hiervoor worden opgevangen
binnen de armoedebegroting.

Beslispunt
1

De wijzigingsverordening voor de Verordening U-pas 2017 vast te stellen, waarmee wordt
voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Argumenten
1.1

Hiermee wordt voldaan aan de privacy-regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De AVG vereist een grondslag voor ambtshalve toekenning, alsmede dat belanghebbenden
ondubbelzinnig toestemming verlenen en die met behoud van alle rechten kunnen weigeren
of intrekken. Hiervoor wordt een bepaling toegevoegd aan de bestaande U-pasverordening
die dit regelt. Belangstellenden behouden de mogelijkheid om desgewenst zelf een Upasaanvraag in te dienen.

Kanttekeningen
1.1

Er is een kans dat deze aanpassing als drempel wordt ervaren om een U-pas aan te vragen.
De gemeente verwacht deze kans te verkleinen door in het digitale invulformulier voor de
uitkeringsaanvraag de vinkjes als verplichte velden op te nemen. Daarnaast ontvangen
bestaande U-pashouders jaarlijks in juni een bericht van het U-pasbureau over het nieuwe
U-pas jaar dat vanaf juli start. In dit bericht wordt de aanpassing in de verordening
meegenomen en wordt uitgelegd wat dit inhoudt.
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1
De wijzigingsverordening voor de Verordening U-pas 2017 vast te stellen, waarmee wordt
voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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