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De situatie in de gemeente Gouda
De info van de VNG

Veranderde regelgeving vanuit het Rijk
De voorlopige 'tussenstand'

Beste raadsleden,

Hierbij wil het college reageren op de bovengenoemde motie'
Het betreft een 'tussenstand', mede omdat we te maken hebben met onlangs veranderde
wetgeving.
Het verzoek om contact op te nemen met de Gemeente Gouda heeft de volgende informatie
opgeleverd: Het gaat daar om een historische vloot, met vaste ligplaatsen in de

museumhaven. Er is sprake van een stichting Museumhaven, die een briefadres faciliteert
voor enkele schippers, door een kaart met ligplaatsen op naam, bij het kadaster aangemeld'
De situatie in Harlingen is wezenlijk anders: hier gaat het om varende schepen, zonder vaste
ligplaats.
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vaak geregeld met familie of relaties. Om misbruik van briefadressen tegen te gaan
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Harlingen een maximum van 2 briefadressen ondergebracht
briefadresgever moet schriftelijk toestemming geven dat de persoon zich laat inschrijven op
zijn of haar adres. Een postbus kan niet fungeren als briefadres.
Er is een wezenlijk verschil tussen een woonadres en een briefadres. Een briefadres

De VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) geeft ons het volgende mee: "Bij De VNG zijn

geen casussen bij andere gemeenten bekend die betrekking hebben op de bruine vloot of
vergelijkbare situaties. De wet BRP (basisregistratie personen) is hierbij bepalend' Het gaat
hier niet om woonboten met vaste ligplaats, zodat een beschrijving in de BRP, overgenomen
vanuit het Bag, niet mogelijk is. De personen die op het schip wonen moeten dan ook
ingeschreven worden op een briefadres. De rechtsgeldigheid van een briefadres is geen
relevant argument als het gaat om een ínschrijving van een persoon op een briefadres'
Overigens is het briefadres in bepaalde gevallen voor zowel civielrechtelijke als voor
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strafrechtelijke dagvaardingen een geldig adres. Hetzij op grond van wetgeving. Hetzij op
grond van jurisprudentie."
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moeten personen zich verplicht inschrijven op een briefadres. Deze
regelgeving wil voorkomen dat bijvoorbeeld dak- en thuislozen buiten regelingen vallen,
omdat zij geen adres hebben.
ln Harlingen is het voor deze personen mogelijk zich in te schrijven op het adres van het
gebiedsteam. Zij ontvangen hiermee tevens de hulp die nodig ís.
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Hoe de nieuwe regels toegepast moeten gaan worden als het gaat om schippers die geen
briefadres kunnen regelen, is nog onduidelijk. De gemeente Harlingen gaat ervanuit dat de

schippers in Harlingen eerst gebruik maken van de eigen contacten, omdat dit tot op heden
weinig problemen heeft gegeven. ln overleg met omliggende gemeenten kijken we de eerste
drie maanden van dit jaar de ontwikkelingen aan. Daarna verwachten we meer zicht te
hebben op de omvang van de vraag naar briefadressen, en op de mogelijke invulling die de

nieuwe regels vragen.
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