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Fraude of hulpvraag… 

Erwin Lubberding

Senior accountmanager LAA

Joke Korsaan

Senior accountmanager LAA
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Achtergrond LAA
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Wonen mensen op het adres 

waar ze geregistreerd staan?
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Gericht aanbellen bij concrete aanleiding
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Misstanden of hulpvraag…

Arbeidsuitbuiting Schijnverlating Huisvesting
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Baten door samenwerking

Efficiencywinst

Inzet zorg, hulpverlening

Betere kwaliteit

Financiële baten

Betere gegevens

Betrouwbare informatie

Goedwillende burger

Preventieve werking

Samenwerking

Zichtbaarheid gemeente

Criminaliteit



- 8 -

LAA actualiteiten

RvIG: meest natuurlijke plek die voor LAA bestaat.

Streefdatum voor de overgang is eind 2020. 

Gemeentelijke aanpak adreskwaliteit met NVVB 

LAA-adresonderzoek en leveren van nieuwe signaalsoorten gaan onverminderd 

door.

Vergoeding van 70 euro per uitgevoerd adresonderzoek blijft van kracht.
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De praktijk…
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Even warmlopen...

Het regiocongres is de plek om bij te 

praten met collega’s van andere 

gemeenten
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Ik werk in de gemeente waar ik woon
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Mijn gemeente doet mee aan de 

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
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Ik ken iemand (kennis/familielid) 

waarvan ik vermoed dat deze niet 

goed ingeschreven staat in de BRP
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Ik heb zelf altijd goed ingeschreven 

gestaan in de BRP
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Mijn gemeente krijgt 

briefadresaanvragen van mensen die 

in mijn buurgemeente wonen
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Alle briefadressen die mijn gemeente 

afgeeft zijn terecht afgegeven
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Bij mijn gemeente schrijven we mensen 

in waar ze echt wonen. 
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Bij mijn gemeente schrijven we mensen 

in waar ze echt wonen. 

Ook als dat een bedrijfspand of 

vakantiepark is…
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Als ik twijfel over een verhuisaangifte 

schrijf ik persoon niet in
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Er was eens…

Jan, Marjet & 

Benjamin de Boer
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?



- 23 -

VA.2AA.1

Dorpsstraat 19Kerkweg 5
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VA.2AA.1

Dorpsstraat 19Kerkweg 5
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Ik heb Jan op het juiste adres 

ingeschreven
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Iemand zit in de schulden en huurt een 

kamer. Sociale zaken adviseert een 

briefadres te nemen. 

Neem jij dit advies over?
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Moeder doet verzoek om haar 

verslaafde zoon van haar adres uit te 

schrijven. Start jij het onderzoek?
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Ik schrijf burgers ambtshalve in op het adres 

waar zij wonen 

Ondanks dat zij zelf verklaren geen vast 

adres te hebben…
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Ik schrijf wel eens iemand in op een 

briefadres terwijl ik weet waar hij echt 

woont..
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Uitsmijter van LAA

Loop je signalen

Sluit je aan bij LAA

Regel je eHerkenning

Verwerkersovereenkomst (VWO)

Zoek de samenwerking op!
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