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Waar gaan we het over hebben

LAA: 

doel en opzet

Binnengemeentelijke 

samenwerking

Ambassadeurs 

programma



Waarom ook al weer 
Basisregistratie?

• Enkelvoudige opslag meervoudig gebruik voor afnemers

• Verplichte terugmeldingen door afnemers op authentieke gegevens

• Gezamenlijke (afnemers en beheerders) inzet om kwaliteit te waarborgen
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Afnemers

BRP

Risico van de Basisregistratie 
personen (BRP)
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Wonen mensen op het adres 
waar ze geregistreerd staan?



Uitgangspunten

Hoe zorgen we ervoor dat LAA wordt geborgd?
Hoe bereiken we alle gemeenten?
Hoe zorgen we voor verbetering van de (resultaten van de) 
adresonderzoeken? 
Hoe betrekken we het management?



Gericht aanbellen, met een concrete aanleiding



Efficiencywinst Zorg, hulpverlening Samenwerking

Financiële baten Betere gegevens Betrouwbare informatie

Goedwillende burger Preventieve werking Onderverhuur

Zichtbaarheid gemeente Criminaliteit

Waar doen we het voor?



> 200  betrokken deelnemers



RvIG



Werkwijze

Proef Pilot Uitrol



Bewerkers

overeenkomst

Assessment 
Informatieknooppunt

Privacy Impact 

Analyse

Privacy: zorgvuldig  werken

Handreiking 
adresonderzoek



Selecteren

Verifiëren

StapelenSignalen

Analyseren & Monitoren

Wat doet het IKP: 



Brandweer Politie Handhaving

Jeugd
Woning-

bouw
Wijkteams

Schuldhulp Wonen

Leerplicht

Belastingen

Zorg Burgerzaken
Sociale 

zaken

Afdelingen om mee samen te werken



Belang samenwerking 

(binnengemeentelijke, regionaal, landelijk) 

 Betere kwaliteit adresonderzoek

 Hogere hitrate op signalen

 Betere signalering misstanden

 Betere dossieropbouw

 Eén gezicht naar buiten

 Elkaar niet in de weg lopen

 Van elkaars ervaringen leren



Samenwerking leidt ook tot 
preventieve maatregelen 

De aandacht die sinds enige jaren is gericht op de kwaliteit van de BRP 

leidt, mede dankzij velen van jullie, ook tot preventieve maatregelen. 

Initiatieven

• Risicoprofielen

• “adres op orde zorgen” Tilburg.

• Aanpassing van de circulaire Briefadres

• Samenwerking met afnemers 

• Riscio-onderkenning bij afnemers (ism BRP experts opstellen van 

risicoprofielen)



Andere initiatieven  

•Aandacht voor verbetering adresprotocol (gouwzeegroep)

• Meer nadruk op informatieverplicht burger

• Meer inspanning voor onderzoek naar fraude

•Opleidingen m.b.t. adresonderzoek door de NVVB

•Aandacht voor betere afstemming wetgeving

•Van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen 

• via Pleio

• Bij elkaar in de keuken kijken (binnengemeeentelijk en landelijk)



Wat moet er de komende tijd 
gebeuren.

Borging van het LAA bij de diverse stakeholders:

Gemeenten

RVIG

NVVB

Afnemers

Leidinggevenden en Bestuurders meenemen in het belang van goede 

adreskwaliteit

Bevorderen binnengemeentelijke samenwerking

Bevorderen regionale samenwerking

Verbeteren en bestendigen van het adresonderzoek



Het Ambassadeurs programma

Er zijn zo’n 30-35 centrumgemeenten
Vervullen vaak al een (trekkers)rol in de regio
We beginnen in 2016 met 10 centrumgemeenten
Zijn tevens actief met LAA
Iedere centrumgemeente stelt een LAA-ambassadeur
beschikbaar
LAA-ambassadeurs worden nadrukkelijk betrokken en 
ondersteund vanuit ICTU



LAA-ambassadeur

Ondersteuning en inzet

Ambassadeur voor regionale bijeenkomsten
Gemeenten uit de regio samen uitnodigen
Aanhaken leidinggevenden en eindverantwoordelijken 
Burgerzaken, Sociale Zaken, Handhaving e.a. voor inbedding 
samenwerking
Platform voor toelichting door onder andere:

NVVB (opleidingen); ECID (ID-fraude)

Kenniscentrum, Divosa, afnemers, enz.
Verwachte inzet: gemiddeld 4 tot 8 uur per week






