
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aan Stas BZK 

Van DGDOO 

 

TER BESLISSING  

 

Nota actief openbaar 

Ja 

 
Datum 

8 juni 2022 
 

Onze referentie 

2022-0000311785 
 

Opgesteld door 

 

Digitale Samenleving 

 
 

Samengewerkt met 

CZW, RvIG 
 

Bijlage(n) 

3 
 

Aan 

Stas BZK 
 

Van 

DGDOO 

Pagina 1 van 2  

 
Besluit BRP LAA t.b.v. voorhang EK TK 

Aanleiding 

• Bijgaand besluit (AMvB) betreft een wijziging van het Besluit BRP ten 

behoeve van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).  

• De MR heeft op 10 juni jl. de AMvB vastgesteld, daarmee kan de 

voorhang starten.  

Geadviseerd besluit 

1.  Ondertekenen van de twee voorhangbrieven (TK en EK).  

Kernpunten 

• Deze AMvB kent een voorhangprocedure (TK en EK), die start na het 

akkoord van de MR. Na de voorhang volgt advisering door de Raad van 

State. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De voorhang dient 

ten minste drie weken buiten het reces te vallen. Met het oog op tijdige 

inwerkingtreding van de AMvB (gelijktijdig met de wet) is het dan ook van 

belang dat de voorhang uiterlijk medio juni start.  

• Het besluit betreft een uitwerking van het wetsvoorstel BRP LAA, dat op 

19 april jl. door de Tweede Kamer is aangenomen.   

• De Autoriteit Persoonsgegevens en het Adviescollege Toetsing Regeldruk 

hebben blanco advies uitgebracht op deze AMvB.   

• De Tweede Kamer was kritisch tijdens de behandeling van de Wet BRP 

LAA en heeft een aantal amendementen en moties aangenomen om tot 

meer waarborgen te komen. Het gaat om een onafhankelijke evaluatie 

van het project-LAA, onafhankelijke toetsing van de profielen voor 

inwerkingtreding van de wet, wettelijke bepalingen die menselijke 

tussenkomst borgen en een verbod tot discriminatoire selectie o.b.v. een 

risicoprofiel.  

• Deze AMvB stelt nadere grenzen aan de verwerking van 

persoonsgegevens, o.a. door een limitatieve opsomming van welke 

persoonsgegevens in een signaal (voor adresonderzoek) mogen zitten en 

door een definitie van een risicoprofiel vast te stellen. Tevens worden 

regels gesteld over het borgen van menselijke tussenkomst bij de 

ontwikkeling van risicoprofielen (cf. amendement Dekker-Abdulaziz nr. 

18, bij het wetsvoorstel LAA).  

• Onder deze AMvB komt een ministeriële regeling te hangen, daarin 

worden o.a. de meer technische details van de risicoprofielen vastgesteld. 
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Deze ministeriële regeling kent geen voorhangprocedure, maar kan voor 

inwerkingtreding ter informatie aan de TK worden gezonden.  

Politieke context 

De TK heeft de wet over LAA op 19 april jl. met ruime meerderheid aangenomen 

(tegen: SP, PvdD, DENK, Omtzigt). Op 14 juni brengt de Eerste Kamer schriftelijk 

verslag uit over het wetsvoorstel.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t.   

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

  

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Besluit BRP LAA (AMVB + NvT) Bijlage bij Voorhangbrief 

2 Voorhangbrief TK Ter ondertekening 

3 Voorhangbrief EK  Ter ondertekening 

 




