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Onderwerp
Deelname pilot Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Steenbergen; 2 6 september 2 0 1 7

Aan de Raad,
1 . Inleiding
Ter bevordering van de kwaliteit van adresgegevens in de Brp (Basisregistratie personen) en het
bestrijden van adresgerelateerde fraude is het project LAA (Landelijke Aanpak Ad res kwaliteit) van start
gegaan. De gemeente Bergen op Zoom neemt aan dit project deel en de overige Brabantse
Walgemeenten en Tholen nog niet. Omdat wij de meerwaarde van dit project ook zien, hebben wij
besloten deel te nemen. Met deze mededeling willen wij uw raad hierover informeren.
2 . Achtergrond
Sinds september 2 0 1 5 is Bergen op Zoom aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
Doel van dit project is om de kwaliteit van de adresgegevens in de Brp te verhogen en het bestrijden van
adres gerelateerde fraude. Het project LAA begon als pilot. De minister van Binnenlandse Zaken heeft
ruim een jaar geleden besloten om het project te verlengen tot 2 0 2 4 . De gemeente Bergen op Zoom is
één van de zes gemeenten in Nederland die ambassadeur zijn voor het LAA. Doel van dit
ambassadeurschap is om uit te dragen dat de Brp op orde moet zijn. Fraude met de Brp is vaak de basis
voor (vele) zwaardere vormen van criminaliteit.
4 . Overwegingen
HOE W E R K T H E T LAA
Gemeenten en rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Politie
krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Bijvoorbeeld: te veel bewoners per
vierkante meter, post die de afzender retour krijgt of een vreemde samenstelling van een huishouden op
een adres. Deze signalen delen zij via het Informatieknooppunt van LAA, dat ze analyseert, patronen
probeert te herkennen en geschikt maakt voor onderzoek door gemeenten.
Gemeenten krijgen adressen door waar twijfels over bestaan (het zgn. Risicogestuurd adresonderzoek).
De toezichthouder Brp van de gemeente doet vervolgens adresonderzoek en corrigeren waar nodig de
BRP, zodat rijksdiensten op basis van de uitkomsten hun dienstverlening voor die bewoner waar nodig
kunnen aanpassen, zoals een huurtoeslag, studiefinanciering of uitkering. Hetzelfde geldt voor de
gemeentelijke uitkeringen.
CIJFERS
In Nederland zijn inmiddels
dan

5000

208

gemeenten aangesloten (peildatum

1

april

2017).

In totaal zijn er meer

adresonderzoeken uitgevoerd. En het slagingspercentage (dat er daadwerkelijk fraude blijkt te

zijn gepleegd met de Brp) bedraagt 45 7o.
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Voor Bergen op Zoom zijn er sinds september 2015, 344 adressen onderzocht (waarvan 72 in 2017).
Peildatum hiervan in 1 juli 2017.
De verwachting is dat voor de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Tholen er in het eerste jaar
tussen de 40 en 60 signalen per gemeente binnen komen. Daarna neemt dit aantal waarschijnlijk af naar
15 tot 20 per jaar.
Per afgelegd huisbezoek ontvangt de gemeente EUR 70,--. Deze inkomsten zijn, uiteraard voor elke
gemeente afzonderlijk. Dit bedrag is niet voldoende om de toezichthouder in te huren. Uitgaande van 40
adresonderzoeken per gemeente in het eerste jaar, ontvangt elke gemeente een bedrag van EUR 2.800,- vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken (ICTU als uitvoeringsorganisatie). De inzet van de
toezichthouder (waarbij wordt uitgegaan van 3 uur per gemeente per week voor een uurprijs van EUR
56,96,-- met 42 weken per jaar inzetbaarheid) is op jaarbasis EUR 7.200,- (afgerond). Rekening houdend
met de mogelijkheid om ook controles na 18.00 uur uit te voeren (ORT percentage van 20 Zo en inzet extra
o

medewerker, aangezien we de avondcontroles altijd met z'n tweeën willen laten uitvoeren), reiskosten en
het doorberekenen van een percentage van 5 Zo aan coördinatiekosten, wordt elke gemeente geadviseerd
0

om voor de uitvoering van het LAA een bedrag te reserveren van EUR 8.000,--. Hier staan baten
tegenover. Naar verwachting rond de EUR 2.800,-- per jaar. Daadwerkelijke kosten zijn dan rond de E U R
5.200,- per gemeente per jaar.
Vanuit de Belastingdienst is er onderzoek gedaan naar wat het de gemeenschap oplevert wanneer de
fraude in de Brp wordt aangepakt. Zij gaan uit van bedragen rond de EUR 18.000,-- per adres. Het gaat
hier dan om ten onrechte ontvangen toeslagen en uitkeringen.
B E S L U I T G E Z A M E N L I J K E UITVOERING LAA
Ambtelijk hebben er de afgelopen periode een aantal gesprekken plaatsgevonden om te kijken om
gezamenlijk uitvoering te kunnen geven aan het LAA. Bergen op Zoom is aangesloten, de gemeenten
Steenbergen, Woensdrecht en Tholen (nog) niet. Ambtelijk wordt het belang van aansluiten onderkend,
echter de capaciteit binnen de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Tholen is niet toereikend.
Binnen het basisteam is de ambitie uitgesproken om aan te sluiten. Besloten is om door middel van het
opstellen van een aparte Dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage) de uitvoering te beleggen bij de
gemeente Bergen op Zoom. Concreet betekent dit dat de huidige toezichthouder van Bergen op Zoom,
die is aangesteld als toezichthouder voor het LAA, ook de signalen vanuit het LAA oppakt voor de
gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Tholen. De toezichthouder dient hiervoor in elke gemeente
aangewezen te worden als toezichthouder. De toezichthouder ontvangt via de iPad het LAA signaal, doet
dossieronderzoek (in afstemming met de afdeling Publiekszaken van de betrokken gemeente), legt een
huisbezoek af en geeft een terugkoppeling. De terugkoppeling bestaat uit het afmelden van het signaal op
de IPad, het doorgeven van het adres aan de afdeling Publiekszaken en, mocht hier aanleiding toe zijn,
het opleveren van een constateringsrapport. Mocht blijken dat de toezichthouder aanwijzingen heeft dat
er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd of andere misstanden ontdekken dan is het aan de gemeente zelf
om daar opvolging aan te geven. Ook beperkt dit voorstel zich tot het toezicht op signalen die vanuit het
LAA worden aangedragen. Niet de Brp-meldingen die via andere kanalen komen, zoals vanuit
Publiekszaken of vanuit andere bronnen. Hier is op dit moment de capaciteit niet toereikend voor en in
Steenbergen is de toezichthouder Wabo al aangewezen als toezichthouder Brp. Deze toezichthouder kan
niet nog de LAA-meldingen erbij oppakken.
De toezichthouder LAA is in dienst bij MBALL. De gemeente Bergen op Zoom huurt deze in tot 2020. Het
voorstel is dat de gemeente Bergen op Zoom een apart contract met MBALL afsluit voor 9 uur, zodat
Hennie ook de controles in Steenbergen, Woensdrecht en Tholen kan uitvoeren. Voorstel is om dit in het
kader van een pilot te starten, voor de duur van 1 jaar (vanaf 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2018).
De toezichthouder is ook landelijk volop betrokken bij het LAA en participeert ook in de landelijke
projectgroep.
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Na akkoord is het van belang dat elke gemeente ook nog de gebruikersovereenkomst ondertekent vanuit
het LAA. Dit i.v.m. privacy wetgeving en het mogen uitwisselen van gegevens.
WAAROM NIET AANSLUITEN BIJ D E BOA-POOL
De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben sinds september 2016 een DVO
inzake samenwerking Boapool. Deze DVO loopt tot en met eind 2017. Daarna vindt er een evaluatie
plaats en wordt besloten om de Boapool definitief te maken.
De taak van het toezicht op de Brp zien wij niet belegd bij een Boa. Het functieniveau tussen een Boa en
een toezichthouder is anders en ook de bevoegdheden zijn qua functie niet gelijk. Het toezicht op de Brp
is in Bergen op Zoom gekoppeld aan een functieschaal 9, terwijl een Boa in schaal 7 zit. Het toezicht
vraagt om sterke schriftelijke vaardigheden en specifieke kennis en vaardigheden, maar vooral veel
integrale afstemming en verbanden leggen, waardoor casussen soms lang kunnen duren. De Boa's zijn
vooral strafrechtelijk georiënteerd. Vandaar dat het wenselijk is om een aparte en specifieke DVO op te
richten voor het toezicht op de LAA en de huidige DVO van de boa's niet uit te breiden.
4. Middelen
De verwachte kosten kunnen gedekt worden uit het bestaande budget wat beschikbaar is voor
handhaving. Indien de pilot is afgerond en er besloten wordt tot structurele deelname, dan zal het
benodigde budget worden opgevoerd bij de perspectief nota.
5. Risico's
Vooralsnog wordt deelgenomen in de vorm van een pilot voor één jaar en zijn er geen risico's verbonden
aan deelname.
6. Communicatie/Aanpak

Na instemming zal hiervan separaat mededeling worden gedaan op de gemeentelijke website.

Hoogachtend,
de burgemeester,
secretaris,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,

de burgemeester,

R.P. van de
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