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Antwoorden vragen TK over AMvB BRP LAA 

Aanleiding 
De VVD-, D66-, GroenLinks-, SP- en BBB-fracties Tweede Kamer (TK) hebben in 
het kader van de voorhangprocedure op 27 juni jl. vragen gesteld over het 
wetsvoorstel BRP Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De 
conceptbeantwoording is gereed.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording en de aanbiedingsbrief 
TK te ondertekenen.  

Kern 
• Gevraagd wordt o.a. naar (1) waarborgen ter bescherming burger, (2) de 

bewaartermijn van 20 jaar t.b.v. inzagerecht, (3) de werking van 
risicoprofielen en (4) de keuze voor delegatie naar ministeriële regeling.    

• In de beantwoording wordt gevraagd om inzage in de ministeriële regeling 
onder deze AMvB. Daarin worden risicoprofielen in detail uitgewerkt. De 
eerder gedane toezegging om deze ministeriële regeling na vaststelling, 
maar voor inwerkingtreding aan de TK te sturen ter informatie wordt 
herhaald. 

• De cie BiZa TK heeft verzocht deze vragen uiterlijk 4 juli te beantwoorden 
zodat als nodig 5 juli een tweeminutendebat kan worden aangevraagd. 
Worden de vragen later beantwoord, dan zal de TK de voorhang stuiten 
(aanhouden) tot de eerste commissievergadering na het zomerreces (zie 
bijlage 2). Stuiting betekent dat de AMvB niet in het zomerreces aan de 
Raad van State kan worden aangeboden voor advies. Zie verder onder 
Toelichting.  

Toelichting 
Stuiting AMvB  
In uw PO met de DGDOO op 27-6 jl. is gesproken over de stuiting van de AMvB. 
Naast bovenstaand verzoek van de cie BiZa TK, heeft de EK de voorhang van de 
AMvB gestuit tot nadat zij het bovenliggende wetsvoorstel heeft behandeld. 
Tijdens het PO stemde u ermee in om, gelet op het grote belang van de 
voortgang van het wetstraject (tijdige inwerkingtreding), de EK te vragen of de 
AMvB voor advies aan de Raad van State kan worden aangeboden nu de 
schriftelijke vragen van de EK over het wetsvoorstel zijn beantwoord. De 
beantwoording van de vragen van de EK ontvangt u per separate nota. 
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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 Aanbiedingsbrief TK 
beantwoording schriftelijke 
vragen Besluit BRP LAA   

Ter ondertekening 

2 Beantwoording vragen TK AMvB 
LAA 

Voor akkoord 

3 Bijlage 1: Besluit + NvT BRP 
LAA 

Ter informatie  

4 Bijlage 2. Verzoek TK cieBiZa 
inz. voorhang AMvB LAA   

Ter informatie  
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