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Memorie van Antwoord wetsvoorstel BRP LAA 

Aanleiding 
De VVD-, PVV- en PvdA-fractie Eerste Kamer (EK) hebben in het kader van de 
wetsbehandeling vragen gesteld over het wetsvoorstel BRP Landelijke 
Adreskwaliteit (LAA). De conceptbeantwoording (memorie van antwoord) is 
gereed.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 
1. in te stemmen met de beantwoording; 
2. de beantwoording te ondertekenen; en 
3. de aanbiedingsbrief EK te ondertekenen.  

Kern 
• Genoemde fracties lijken geen fundamentele bezwaren tegen het 

wetsvoorstel te hebben. Gevraagd wordt o.a. naar (1) wijze waarop 
moties en amendementen worden uitgevoerd, (2) de impact op de 
algehele adreskwaliteit, (3) de waarborgen voor bescherming privacy, (4) 
de bijdrage van LAA aan bestrijden van illegale bewoning/ 
arbeidsmigrantenproblematiek en (5) de financiering van LAA. Een aantal 
van deze zaken is reeds besproken in de brief over LAA die u op 25 maart 
jl. aan de TK zond.  

• De beantwoording is op betreffende onderdelen ambtelijk afgestemd met 
J&V, VWS (m.b.t. donorregister) en CBS (m.b.t. onderzoeken naar 
adreskwaliteit).  

• De cie BiZa van de EK heeft de voorhang van de AMvB onder dit 
wetsvoorstel gestuit totdat de behandeling van (incl. stemming over) het 
wetsvoorstel door de Eerste Kamer is afgerond. In de aanbiedingsbrief 
wordt de EK verzocht om, gelet op het grote belang van de voortgang van 
het wetstraject (tijdige inwerkingtreding), te overwegen of de bijgevoegde 
memorie van antwoord aanleiding geeft in te stemmen met het aanbieden 
van het voorgehangen ontwerpbesluit voor advies aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Memorie van antwoord  Ter ondertekening  

2.  Aanbiedingsbrief EK  Ter ondertekening 

3.  Verslag EK Ter informatie 
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