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Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vervolgt in 

2016 

 

 

Reeds 162 gemeenten werken nu samen in dit project, gezamenlijk is dat de helft van alle inwoners 

in Nederland . Bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) leveren afnemers van de BRP signalen 

die gemeenten gebruiken, om op basis van risicoprofielen, gericht adresonderzoek doen. Zo bestrijd 

LAA adresgerelateerde fraude en worden verkeerde inschrijvingen in de BRP gecorrigeerd. LAA 

organiseert de samenwerking met de gemeente en verzorgt de nodige ICT. Het vraaggesprek aan de 

huisdeur wordt ondersteund met een vragenlijst en actuele data op een tablet. Gemeenten krijgen 

 € 70,-- vergoed per afgerond adresonderzoek. Dit wordt betaald uit de baten die rijksdiensten 

krijgen door de bestrijding van adresfraude-en fouten. Inmiddels zijn 6.225 adresonderzoeken 

afgerond (stand per 1 december 2015). 

 

Het project is verlengd tot 1 april 2016 en het voorstel tot een verder vervolg is ook al ingediend. Het 

doel is tot het komen van een structurele werkwijze; voor alle gemeenten en BRP-afnemers. Begin 

december lag er een mooi tussenbeeld van de projectdoelen: de 10.000 beoogde huisbezoeken zijn 

voor de helft klaar en kunnen ruim gehaald worden, mits het aantal huisbezoeken per maand nu op 

peil blijft. De baten uit adresgerelateerde fraude liggen ook op schema: er bleken tot 20 november 

1.829 incorrecte registraties, die we mogen berekenen op € 7,1 miljoen opbrengst. De onderzochte 

risicosignalen blijken nu op 42 procent van de adressen BRP-afwijkingen aan het licht te brengen. Er 

is een tijdelijk Informatieknooppunt gebouwd dat zorgvuldige werkwijzen heeft ontworpen voor het 

bedenken, testen, beproeven en uiteindelijk vrijgeven van nieuwe soorten signalen voor risicogericht 

adresonderzoek.  

 

 In 2016 zal een vervolgproject nodig zijn om de structurele inrichting in 2017 voor te bereiden. De 

bedoeling is dat ook de bekostiging van afgeronde adresonderzoeken daarin een plaats houdt en dat 

er geen ‘gat’ valt in de stroom onderzoeksignalen na 1 april 2016.  

 

Het project verzorgt een digitaal magazine met praktijkervaringen en diverse achtergrondinformatie.  

Over de werkwijze is dit korte filmpje gemaakt. Gemeenten die aansluiting overwegen zijn welkom, 

via e-mail aanpakadreskwaliteit@ictu.nl of telefoon 070-260020. 

  

http://magazine.aanpakadreskwaliteit.nl/nl/magazine
https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/
mailto:aanpakadreskwaliteit@ictu.nl
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