BEKENDMAKING BESLISSING TOT
AMBTSHALVE OPNEMING VAN GEGEVENS
IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

Nr. 7326645
Burgemeester en wethouders van Groningen,
Overwegende dat,
• dat de in de bijlage vermelde personen staan ingeschreven in de basisregistratie personen
(BRP) en in gebreke blijven aangifte van adreswijziging of vertrek te doen, waardoor
gegevens over hun adres niet aan een aangifte van adreswijziging of vertrek kunnen
worden ontleend.
• artikel 2.39 Wet BRP bepaalt dat de ingezetene die zijn adres wijzigt, verplicht is hiervan
aangifte te doen bij het bestuur van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.
• artikel 2.43 Wet BRP bepaalt dat degene naar redelijke verwachting gedurende een jaar
ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, verplicht is aangifte van
vertrek te doen.
• ondanks een schriftelijk verzoek daartoe niet is voldaan aan het verzoek alsnog aangifte
van adreswijziging of vertrek te doen, dan wel in persoon bij de gemeente Groningen te
verschijnen.
• het voldoende duidelijk is dat de adresgegevens van betrokkenen in de BRP onjuist zijn en
met betrekking tot hen geen (brief-)adres in Nederland bekend is.
• het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Handleiding
Uitvoeringsprocedures (HUP) nader heeft beschreven op welke wijze ambtenaren die
feitelijk zijn belast met de bijhouding van de persoonslijsten van ingezetenen de BRP
moeten actualiseren. In procedure 6.3 ‘Wijziging in de verblijfplaats bij adres onbekend’
is onder E. aangegeven op welke wijze actualisering van persoonslijsten in de BRP dient
plaats te vinden bij ‘vertrek onbekend waarheen’.
• gesteld kan worden dat er in hun situatie sprake is van ‘vertrek onbekend waarheen’ zoals
beschreven in de HUP.
Maken aan de vermelde personen bekend dat met toepassing van procedure 6.3 van de HUP
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2.21 en 2.22 Wet BRP ambtshalve in de BRP de
volgende gegevens met betrekking tot hen zijn opgenomen:
- land waarheen vertrokken
: onbekend
- datum vertrek uit Nederland
: de in de bijlage vermelde datum
Wijzen erop dat:
- de in de bijlage vermelde datum geldt als de datum van bekendmaking van het besluit;
- dit besluit op grond van artikel 2.60 Wet BRP wordt gelijkgesteld met een besluit in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- op grond van het bepaalde in de Awb binnen zes weken na de datum van bekendmaking een
bezwaarschrift tegen dit besluit kan worden ingediend. Het bezwaarschrift kan worden
verstuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,
postbus 30026, 9700 PB Groningen.
Burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

G.W. Hanekamp,
directeur Publieke Dienstverlening

