COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Adreskwaliteit in de Basis Registratie Personen (BRP)
Te besluiten om
1. Aan te sluiten bij de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) en de daarvoor benodigde
bewerkersovereenkomst te ondertekenen.
2. Een bedrag van €10.000, - vrij te maken voor de aanschaf van software om adresmutaties
te scannen op risicoprofielen.
3. De Handhavers Sociale Zaken, Intakespecialisten en de Senior medewerkers Handhaving
van de afdeling Sociale Zaken GR IJsselgemeenten, alsmede de allround medewerkers van
de afdeling Publiekscentrum aan te wijzen als Toezichthouder BRP.
Inleiding
Eind 2014 gaf het Kabinet het startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).
Doel: het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP en het bestrijden van
adresgerelateerde fraude. De aanpak bestaat uit een samenwerking tussen vele partners.
Alle aangesloten partners delen signalen via het Informatieknooppunt LAA.
Inmiddels zijn er zo’n 250 gemeenten aangesloten bij de LAA. Ook Krimpen aan den IJssel
gaat nu aansluiten bij de LAA. Dit houdt in dat wij maandelijks zo’n 5 tot 10 adressen krijgen
aangeleverd. Op deze adressen leggen wij dan een huisbezoek af om zo de feitelijke situatie
te controleren en te vergelijken met de registratie in de BRP.
Ook zelf willen wij nog meer gaan inzetten op bevordering van de kwaliteit van de gegevens
in de BRP. Buiten dat wij onlangs het proces rondom adresonderzoeken hebben
geoptimaliseerd willen wij ook preventief gaan handelen. Hiervoor gaan wij gebruikmaken
van software die onze openstaande adresmutaties (de aangiften van adreswijziging door
onze inwoners) scant op risicoprofielen. Zodra een aangifte hiervoor in aanmerking komt zal
de software deze signaleren en zal er, nog voordat de aangifte verwerkt wordt, onderzoek
plaatsvinden naar de juistheid hiervan. Op deze manier willen wij onjuiste registraties in de
BRP voorkomen.
Beoogd effect
De voornaamste doelen zijn uiteraard het opsporen van fraude en verbetering van de
adreskwaliteit in de BRP, echter levert deelname aan de LAA en het in gebruik nemen van
de software ook efficiencywinst op.
Argumenten
Er is steeds meer aandacht voor fraude met inschrijvingen- en uitschrijvingen in de
basisregistratie personen. Veel overheidsinstanties kennen publieke gelden toe op basis van
de informatie in de BRP. Hierbij kan gedacht worden aan huur- en zorgtoeslagen en
bijstandsuitkeringen, maar ook de hoogte van studiefinanciering wordt gebaseerd op de
inschrijving in de BRP. In de praktijk loont het dus om je in bepaalde situaties op een ander
adres in te laten schrijven dan waar je feitelijk woont.

Met deelname aan de LAA en het in gebruik nemen van software die alle verhuismutaties
scant op verschillende risico profielen, krijgen wij meer mogelijkheden in handen om
adresfraude te herkennen en de adreskwaliteit nog verder te verbeteren.
Financiën
Voor wat betreft de adresonderzoeken van de LAA, hiervoor krijgen wij een vergoeding van
€70,- per afgerond onderzoek. Deze onkostenvergoeding zal worden gebruikt om de
huisbezoeken, afgelegd door de collega’s van Sociale Zaken, te vergoeden.
Voor de aanpak van fraude is in de begroting een bedrag opgenomen als nieuw beleid
(6003001 400040) hiervan wordt nu voor 2018 incidenteel €10.000,- vrijgemaakt (6003001
434399). Dit bedrag zal worden besteed aan de aanschaf van software die alle
verhuismutaties controleert op risicoprofielen.
Communicatie
Uitvoering
De komende maanden gaan wij van start met de LAA. Hierbij zal de integrale aanpak verder
worden uitgewerkt. Zo zullen alle adressen die door het Publiekscentrum in onderzoek
worden genomen, gedeeld worden met, zowel onze collega’s van de Sociale Dienst als die
van team Veiligheid.
Voorkomen moet worden dat er op verschillende plekken in de organisatie onderzoek naar
eenzelfde adres plaatsvindt en zo een elders lopend onderzoek gefrustreerd wordt. Na drie
maanden ervaring opgedaan te hebben zal in overleg met de verschillende partners de
werkwijze geëvalueerd worden en waar nodig aangepast worden.
Met de GR IJssel gemeenten is overeengekomen dat collega’s van Sociale Zaken de
huisbezoeken in het kader van de LAA voor ons gaan afleggen. Zij hebben immers de
ervaring en expertise in huis die nodig is om deze bezoeken succesvol af te ronden. De
vergoeding die wij ontvangen van ICTU voor het afleggen van deze bezoeken zullen dan ook
aan de GR IJsselgemeenten ten goede komen. Na drie maanden zullen wij opnieuw in
overleg treden met Sociale Zaken of deze werkwijze voortgezet kan worden of dat dit op een
andere wijze georganiseerd moet worden.
Voor de reguliere adresonderzoeken die door het Publiekscentrum uitgevoerd worden, is met
team Veiligheid afgesproken, dat gebruik gemaakt kan worden van de BOA’s in het geval er
huisbezoek noodzakelijk is. Dit zal echter veel minder frequent zijn dan de bezoeken die
afgelegd worden in het kader van de LAA. Ook deze afspraken zullen na 3 maanden
geëvalueerd worden.
Om deze taken te kunnen uitvoeren dienen de betrokken medewerkers aangewezen te zijn
als toezichthouder BRP, conform artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen. De
BOA’s zijn reeds aangewezen als toezichthouder BRP nu worden dan ook de betrokken
collega’s van Sociale Zaken en het Publiekscentrum aangewezen als toezichthouder BRP.
Bijlagen
Bewerkersovereenkomst.
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