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Gevraagd besluit: 

Vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving 2014 

 

Publiekssamenvatting 

Door de VNG is aan alle Nederlandse gemeenten een model-verordening elektronische kennisgeving 

aangeboden. Berichten van de gemeenten mogen niet uitsluitend elektronisch worden verzonden, tenzij een 

wettelijk voorschrift anders bepaalt (artikel 2:14, tweede lid Awb). Bijgevoegde verordening biedt de wettelijke 

grondslag als bedoeld in artikel 2:14 Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische 

kennisgeving in gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie 

de kennisgeving bedoeld is voldoende te bereiken.      

 

Inleiding 

Voor de kennisgeving van ontwerp-besluiten, besluiten, aanvragen en meldingen handelt artikel 2:14 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) over de mogelijkheid tot het elektronisch verzenden van berichten.  

Genoemd artikel bevat de volgende bepalingen: 

Lid 1: “Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch 
verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar 

is”. 
Lid 2:”Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of 

meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch”. 
Lid 3: “Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende 

betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het 

wordt gebruikt”. 
 

Door de VNG is aan alle Nederlandse gemeenten een model-verordening elektronische kennisgeving 

aangeboden. Bijgevoegde verordening biedt de wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14, lid 2 Awb, zodat 

juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in gevallen waarin aanvullende 

kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie die bedoeld is voldoende te bereiken.  

De verordening flankeert de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking per 1 januari 2014.      

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een transparante gemeentelijke berichtgeving langs elektronische weg. 

 

Kader 

Artikel 149 Gemeentewet 

Artikel 2:14 Algemene wet bestuursrecht 

 

Argumenten 

Een efficiëntere elektronische kennisgeving van gemeentelijke berichten aan derden. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Niet onderzocht. 

Op grond van artikel 2, aanhef en onder k van de Referendumverordening komt het raadsvoorstel niet voor een 

referendum in aanmerking. 
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Financiële consequenties 

De vaststelling van de verordening heeft op zichzelf geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Persbericht: nee. 

Vaststelling van de verordening wordt zowel in de Openbare kennisgevingen in het Stadsnieuws als langs 

elektronische weg bekend gemaakt. 

 

Realisatie 

Na vaststelling wordt de verordening op de hierboven aangeven wijze gepubliceerd. 

 

 

Den Helder, 17 december 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
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ir Ph. Salm  
  

 


