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Lbr. 14/058 

datum 

23 juli 2014 

Samenvatting 

 

Gemeenten krijgen met ingang van 1-1-2014 geen facturen meer voor digitale verstrekkingen van 

gegevens uit het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het gebruik van 

Mijn Overheid. De facturen worden vervangen door een uitname uit het gemeentefonds. 

 

Deze ledenbrief bevat de gegevensproducten HR en BRK die onder deze financieringsafspraak 

vallen. Ook worden een aantal vragen beantwoord die wij hierover van gemeenten hebben 

ontvangen. Tot slot informeert deze brief u over een aantal acties die u moet ondernemen om bij 

het vermoeden van ontvangen van onjuiste gegevens deze terug te kunnen melden via 

Digimelding. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aan de leden  

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8393 
uw kenmerk bijlage(n) 

- 

betreft 

Inputfinanciering 

Handelsregister en 

Basisregistratie Kadaster 

ons kenmerk 

ECLBR/U201401356 

Lbr. 14/058 

 

datum 

23 juli 2014 

 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Met deze ledenbrief informeren wij u over de financieringsafspraak betreffende verstrekkingen uit 

de basisregistraties Handelsregister (HR) en de Basis Registratie Kadaster (BRK).  

 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 

1. Samenvatting akkoord 
2. Tekst meicirculaire Gemeentefonds paragraaf “E-overheid” 
3. Verstrekkingen uit HR 
4. Vragen en antwoorden verstrekkingen HR 
5. Verstrekkingen uit BRK 
6. Vragen en antwoorden verstrekkingen BRK 
7. Terugmelden bij gerede twijfel ontvangen gegevens HR en BRK 

 

In de basisregistraties zijn de belangrijkste gegevens betreffende onder meer personen, bedrijven, 

adressen, gebouwen, percelen en topografie opgenomen. Deze gegevens zijn gebaseerd op 

brondocumenten en hebben een zeer hoge betrouwbaarheid. Voor alle overheidsinstanties is het 

van belang, ten behoeve van al haar bedrijfsprocessen, gebruik te maken van deze authentieke 

gegevens. De Kamer van Koophandel is de authentieke bron voor gegevens over niet-natuurlijke 

rechtspersonen en het Kadaster voor gegevens over percelen en de rechten daarop.  

 

Deze ledenbrief is afgestemd met de Kamer van Koophandel en het Kadaster.  
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1. Samenvatting akkoord 
 

Gemeenten krijgen met ingang van 1-1-2014 geen facturen meer voor digitale verstrekkingen uit 

het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het gebruik van Mijn Overheid. 

De facturen worden vervangen door een uitname uit het gemeentefonds. Omdat het Kadaster al 

facturen voor het eerste kwartaal 2014 had gestuurd, worden die bedragen in mindering gebracht 

op de uitname uit het gemeentefonds. De hoogte van de uitname na 2015 zal nog worden herijkt 

in het licht van te maken afspraken over de overheidsbrede structurele financiering van de digitale 

infrastructuur van de e-overheid.  

 

 

 

2. Tekst meicirculaire Gemeentefonds paragraaf “E-overheid” 
 

De huidige facturen aan gemeenten voor verstrekkingen van gegevens uit het Handelsregister en 

uit het Kadaster worden vervangen door een vermindering van de algemene uitkering met € 4,3 

miljoen. De begrotingen van Economisch Zaken en van Infrastructuur en Milieu worden verhoogd 

met respectievelijk € 0,65 miljoen en € 3,65 miljoen. Het bedrag voor 2014 is € 0,25 miljoen lager, 

omdat over het eerste kwartaal van 2014 nog facturen worden verstuurd door het Kadaster. Dit 

proces is per 1 april 2014 gestopt. 

  

In verband met de aansluiting van gemeenten op MijnOverheid wordt voor de exploitatie door het 

Rijk € 0,5 miljoen uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van BZK. Gebruik van 

de berichtenbox van MijnOverheid levert gemeenten een besparing op van kosten, bijvoorbeeld 

van portokosten. 

 

Bovengenoemde bedragen worden herijkt in het licht van te maken afspraken over de 

overheidsbrede structurele financiering van de digitale basisinfrastructuur van de e-overheid. 
 
 
Toelichting VNG: De financieringsafspraak, meer algemeen inputfinanciering genaamd, start per 

1-1-2014. Vanaf dit moment hoeft u geen facturen meer te betalen voor verstrekkingen uit de 

basisregistraties HR en BRK zoals opgenomen in onderstaande overzichten. Om praktische 

redenen moet u de facturen van het Kadaster over het eerste kwartaal wel betalen, hier staat een 

vermindering van de uitname gemeentefonds tegenover. Eventuele facturen die u ontvangt 

betreffende verstrekkingen NHR vanaf 1-1-2014 en verstrekkingen BRK vanaf 1-4-2014 worden 

verrekend via het Gemeentefonds en hoeft u niet te betalen.  
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3. Verstrekkingen uit HR 
 

Hieronder treft u een overzicht aan van handelsregisterinformatieproducten die op dit moment en 

in de (nabije) toekomst geleverd worden en vallen onder de inputfinanciering. Deze lijst wordt bij 

elke wijziging in het assortiment van handelsregisterinformatieproducten (ic. nieuwe, vervangen en 

vervallen producten) geactualiseerd door KvK en voor vaststelling voorgelegd aan het ministerie 

EZ.  

 

Elk digitaal gestandaardiseerd informatieproduct (huidig of toekomstig) geleverd vanuit KvK valt 

onder de inputfinanciering. Uitgezonderd zijn telefonische informatieverstrekking (0900-nummer), 

online producten betaald zonder gebruikmaking van een www-profiel (dus bv met iDeal of 

creditcard), papieren afschriften en uittreksels. 

 

De volgende HR informatieproducten vallen onder de inputfinanciering: 

1. Uittreksel Inzien 
2. Digitaal (Elektronisch) Gewaarmerkt Uittreksel  
3. Bedrijfsprofiel  
4. Concernrelaties Directe relaties  
5. Concernrelaties Totale concern  
6. Documenten Online inzien  
7. Documenten online gewaarmerkt  
8. Originele jaarrekening  
9. Originele jaarrekening gewaarmerkt 
10. Standaard jaarrekening  
11. Meest recente boekjaren jaarrekeningen (2 of 3 boekjaren)  
12. Deponeringen 
13. Historie 
14. In het kort 
15. Adressenbestand via Internet 
16. Uittreksel in bulk (pdf) (uittreksel niet gewaarmerkt) 
17. Digitaal gewaarmerkt uittreksel in bulk 
18. Concernrelatietabel 
19. Enig aandeelhoudertabel 
20. Jaarrekeningen in bulk 
21. Bestandsvergelijking en bestandsverrijking o.b.v. 

naam/postcode/huisnummer/telefoonnummer en voor zover bekend o.b.v. KvK-nummer 
22. Mutatieabonnement 
23. Adressenselectie 
24. Zoeken op natuurlijk persoon via internet (art. 28 lid 3 Hrw) 
25. Financiële selecties (losse posten van een jaarrekening) 
26. Handelsregister dataservices: Handelsregister dataservice Inschrijving, Handelsregister 

dataservice Vestiging, Handelsregister dataservice In het kort,  
Handelsregister dataservice bevoegdheden kort 

27. HR Dataservice Berichten 
 

Nieuwe en toekomstige HR informatieproducten: 

Nieuwe informatieproducten worden op het moment van levering toegevoegd aan de lijst. Aan 
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deze versie (v3.0) van de Lijst Handelsregisterinformatieproducten Inputfinanciering zijn 
toegevoegd de producten Handelsregister dataservice Inschrijving, Handelsregister dataservice 
Vestiging, Handelsregister dataservice In het kort, Handelsregister dataservice Bevoegdheden 
kort en HR Dataservice Berichten. 
 

Informatieproducten HR die buiten de inputfinanciering vallen: 

1. Papieren (gewaarmerkt) uittreksel (alsmede beperkt, Engels en bulklevering) en 
afschriften 

2. Telefonische informatieverstrekking via 0900-nummer. 
3. KvK app (kanaal en pilot) 
4. BasisBedrijvenRegister (BBR) (maatwerk en tijdelijk, niet beschikbaar voor alle afnemers) 
5. Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR): (maatwerk en tijdelijk, niet beschikbaar voor 

alle afnemers) 
6. Bronkopie G3 (in ontwikkeling) (Belastingdienst/CBS/Justis) 
7. Handelsregisterinformatieproducten online betaald zonder gebruikmaking van www-profiel 

(bijv. betaald met Ideal of creditcard) 
 

 

 

4. Vragen en antwoorden verstrekkingen HR 
 

1. Vallen papieren afschriften onder de inputfinanciering? 
Nee, de inputfinanciering heeft alleen betrekking op standaard digitale producten. 

 

 

2. Wanneer vallen de nieuwe en toekomstige informatieproducten onder de 
inputfinanciering? 
Toekomstige informatieproducten die vallen onder de definitie van standaard digitale 
verstrekkingen uit het Handelsregister (HR) vallen vanaf het moment dat deze door de 
KvK als product zijn opgeleverd onder de inputfinanciering.  
 

 

3. Wat moet ik doen met de ontvangen facturen verstrekkingen HR 2014? 
Verstrekkingen vanaf 1-1-2014 (volgens opgave hierboven) betaalt u via de uitname uit 
het Gemeentefonds. Uiteraard hoeft u die facturen niet een tweede keer te betalen. Voor 
inmiddels verzonden en eventueel betaalde facturen ontvangt u een creditnota. Voor 
vragen hierover kunt u contact opnemen met account@kvk.nl. 
 
 

4. Waarvoor krijg ik nog wel facturen van de KvK? 
Uiteraard voor alle producten die niet onder het verstrekkingenpakket vallen. Verder 
ontvangt u, alleen voor het aansluiten van uw gemeente op de HR Dataservice, eenmalig 
een factuur van 1.000 Euro.   
 

 

5. Vallen Gemeenschappelijke Regelingen, Belastingsamenwerkingen en Regionale 
Uitvoeringsdiensten en dataknooppunten onder de inputfinanciering? 
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Wanneer deze overheidsorganisaties werken in opdracht (mandaat) van de overheden die 
onder de inputfinanciering vallen ontvangen deze organisaties geen factuur voor de 
verstrekkingen HR zoals hierboven beschreven. Deze organisaties ontvangen eenmalig 
een factuur van 1.000 Euro voor het aansluiten op de HR Dataservice. 
  
 

6. Is aansluiten op het HR verplicht? 
Nee, nog niet. Formeel zijn de artikelen 30 (verplicht gebruik authentieke gegevens uit het 
handelsregister), 31 (eenmalige gegevensuitvraag rechtspersonen) en 32  (verplicht 
terugmelden) Handelsregisterwet 2007 nog niet in werking getreden. Planning is dat deze 
artikelen per 1-1-2016 ingaan waarna er nog een overgangsperiode van zes jaar van 
toepassing is. De VNG adviseert u, ter bevordering van de kwaliteit van de 
(gemeentelijke) dienstverlening aan burgers en bedrijven alsook met het oog op Digitaal 
2017, om zo spoedig mogelijk aan te sluiten. 
 
 

7. Welke hulpmiddelen zijn er om aan te sluiten? 
Door middel van de zogenaamde “initiële bevraging” kunt u op basis van webservices de 
bij de KvK beschikbare HR gegevens van alle inschrijvingen binnen uw gemeente 
downloaden. Met behulp van het mutatieabonnement kunt u het ontvangen bestand 
actueel houden.  
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5. Verstrekkingen uit BRK 
 

Een overzicht van producten die onder de inputfinanciering vallen: 

BRK-Levering (de nieuwe massale output)  

De volgende leveringen worden kosteloos verstrekt als deze gebruikt worden voor de uitoefening 

van een openbare (wettelijke) taak: 

•totaalstand; 

•mutatiebestand. 

Voor een extra levering worden verstrekkingskosten gerekend. 

Massale output AKR 

De huidige massale informatieverstrekking uit de kadastrale basisregistratie wordt vervangen door 

BRK Levering. Tijdens de overgangsperiode vallen een aantal leveringen van de massale output 

geAutomatiseerde Kadastrale Registratie (AKR) onder de inputfinanciering. 

 

De volgende leveringen worden kosteloos verstrekt als deze gebruikt worden voor de uitoefening 

van een openbare (wettelijke) taak: 

•eerste levering totaalstand bij het afsluiten van een abonnement (ongeacht het medium);  

•eerste levering totaalstand bij gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement (ongeacht het 

medium);  

•levering mutatiebestanden van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (alleen via 

de downloadservice);  

•herlevering van een eerder geleverd bestand i.v.m. een verkeerde levering (ongeacht het 

medium);  

•opnieuw downloaden van een reeds gedownload bestand (alleen via de downloadservice en 

zolang het bestand op de downloadservice staat);  

•losse levering totaalstand aan een niet-abonnementhouder (alleen via cd of dvd). 

 

Voor de volgende leveringen wordt een vast bedrag voor verstrekkingskosten in rekening 

gebracht: 

•levering mutatiebestanden op b.v. cd of dvd van het gebied dat binnen een bestaand abonnement 

valt (verstrekkingskosten zijn op jaarbasis en ongeacht het aantal objecten binnen het 

abonnement)  

•extra losse levering van een totaalstand van het gebied dat binnen een bestaand abonnement 

valt (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium)  

•herlevering van een eerder geleverd bestand op verzoek van de klant (verstrekkingskosten zijn 

per bestand en ongeacht het medium)  

 

Leveringen via Kadata Internet vallen niet onder de budgetfinanciering.  

Voor levering van niet-standaard formaten worden meerkosten in rekening gebracht. 
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Een overzicht van producten die onder de inputfinanciering vallen: 

Digitale kadastrale kaart 

Leveringen via Gebiedsinformatie (downloadservice), Kadaster-on-line (downloadservice) of als 

webservice via PDOK in het standaard formaat NEN vallen onder de inputfinanciering. 

 

De volgende leveringen m.b.t. massale output Digitale kadastrale kaart (Dkk) worden kosteloos 

verstrekt als deze gebruikt worden voor de uitoefening van een openbare (wettelijke) taak: 

•eerste levering totaalstand bij het afsluiten van een abonnement (ongeacht het medium);  

•eerste levering totaalstand bij gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement (ongeacht het 

medium);  

•levering mutatiebestanden van het gebied dat binnen een bestaand abonnement valt (alleen via 

de downloadservice);  

•herlevering van een eerder geleverd bestand i.v.m. een verkeerde levering (ongeacht het 

medium);  

•opnieuw downloaden van een reeds gedownload bestand (alleen via de downloadservice en 

zolang het bestand op de downloadservice staat);  

•losse levering totaalstand aan een niet-abonnementhouder (alleen via cd of dvd).  

 

Voor de volgende leveringen wordt een vast bedrag voor verstrekkingskosten in rekening 

gebracht: 

•levering mutatiebestanden op bijv. cd of dvd van het gebied dat binnen een bestaand 

abonnement valt (verstrekkingskosten zijn op jaarbasis en ongeacht het aantal percelen binnen 

het abonnement);  

•extra losse levering van een totaalstand van het gebied dat binnen een bestaand abonnement 

valt (verstrekkingskosten zijn per bestand en ongeacht het medium);  

•herlevering van een eerder geleverd bestand op verzoek van de klant (verstrekkingskosten zijn 

per bestand en ongeacht het medium).  

Leveringen via Kadata internet vallen niet onder de inputfinanciering. 

 

Voor levering van niet-standaard formaten worden meerkosten in rekening gebracht. 

Kadaster-on-line 

Een abonnement op Mijn Kadaster valt onder de inputfinanciering. Ook kunt u gebruik maken van 

Gebiedsinformatie en de downloadservice. De volgende producten binnen Kadaster-on-line vallen 

onder budgetfinanciering, voor zover het gaat om digitale levering via browser of e-mail: 

•Hypothecair bericht object;  

•Hypothecair bericht grondperceel;  

•Hypothecair bericht brondocument; 

•Kadastraal bericht object; 

•Kadastraal bericht persoon;  

•Kadastraal bericht grondperceel;  
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Een overzicht van producten die onder de inputfinanciering vallen: 

•Objectenlijst betrokkene;  

•Objectenlijst rechthebbende;  

•Uittreksel kadastrale kaart;  

•Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart. 

 

Leveringen van hypothecaire berichten, kadastrale berichten en objectlijsten met betrekking tot 

schepen vallen niet onder de inputfinanciering. 

 

Raadpleeg ook de toelichting in de bestelschermen van Mijn Kadaster. 

KIK-inzage 

De volgende producten die via KIK-Inzage (webservice) worden geleverd, vallen onder de 

inputfinanciering:  

•Kadastraal bericht object; 

•Kadastraal bericht persoon; 

•Hypothecair bericht object; 

•Uittreksel kadastrale kaart; 

•Negatieve mededeling. 

Kadastrale kaart via WMS/WFS (via PDOK) 

 Het opvragen van de kadastrale kaart via WMS/WMTS (via PDOK). 
 

De volgende BRK producten/diensten zijn niet opgenomen in de inputfinanciering:  

 Producten die niet direct en geautomatiseerd leverbaar zijn 

(handmatige verstrekking via balie, post of e-mail) 

 Levering van kopieën van brondocumenten (ook indien digitaal geleverd via Kadaster-on-line) 

 Alle informatieproducten m.b.t. schepen en luchtvaartuigen 

 Koopsommenoverzicht en Brondocument via KIK-inzage 

 Erfdienstbaarheden- en titelonderzoeken (ook indien aangevraagd via Kadaster-on-line) 

 Extra leveringen van bestanden BRK-Levering of MO-/DKK-bestanden buiten de reguliere 

abonnementen 

 Gebruik van Kadata Internet 

 Levering van maatwerkproducten 

 Inschrijving van akten 

 Vorming van nieuwe percelen 

 Grensreconstructies 
 

De actuele tekst treft u aan op de website van het Kadaster: 

http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRK/BRK-artikellijst.htm. 
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6. Vragen en antwoorden verstrekkingen BRK 
 

1. Vallen papieren afschriften onder de inputfinanciering? 
Nee, de inputfinanciering heeft alleen betrekking op digitale producten. 
 
 

2. Vallen afschriften van brondocumenten (zoals akten en veldwerken) onder de 
inputfinanciering? 
Nee, deze gegevens komen uit het Openbaar Register of andere archieven. 
Verstrekkingen daaruit vallen niet onder de inputfinanciering. 
 
 

3. Wat moet ik doen met de ontvangen facturen verstrekkingen BRK 2014? 
Het Kadaster heeft betreffende verstrekkingen BRK eerste kwartaal 2014 facturen 
gestuurd. Om administratieve rompslomp te voorkomen is besloten dat u de facturen 
betaalt en dat daar een lagere uitname gemeentefonds tegenover staat. 
 

 

4. Vallen meerdere aansluitingen per gemeente onder de inputfinanciering? 
Voor meer dan 1 aansluiting op BRK-Levering of Massale Output AKR of DKK geldt het 
tarief voor een extra levering. 
 
 

5. Kun je ook BRK leveringen krijgen voor een gebied groter dan je eigen gemeente? 
Ja, als dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taak van uw gemeente. 
Gemeenten kunnen ook gebruik maken van gebiedslevering, beschikbaar vanaf het vierde 
kwartaal 2014. 
 
 

6. Vallen Gemeenschappelijke Regelingen, Belastingsamenwerkingen, Regionale 
Uitvoeringsdiensten en dataknooppunten onder de inputfinanciering? 
Ja, zover deze voorkomen op de lijst http://almanak.overheid.nl of als uw gemeente een 
verklaring afgeeft dat in hun opdracht wordt gewerkt. Als BRK-Levering of Massale Output 
AKR of DKK zowel aan de gemeente als aan een samenwerkingsverband wordt geleverd, 
geldt het extra tarief voor een extra levering. 
 
 

7. Vallen verstrekkingen via de gemeentelijke kadastrale balie onder de inputfinanciering? 
Een gemeente met een Gemeentelijke Kadastrale Balie-contract kan van 
informatieproducten uit Kadaster-on-line afdrukken verstrekken aan burgers en bedrijven. 
Het opvragen van die informatieproducten door de gemeente valt onder de 
inputfinanciering (voor zover die producten voorkomen op de lijst). Het staat de gemeente 
vrij om leges te heffen over de verstrekte producten.  
Het verstrekken van informatieproducten via het online portaal van de gemeente valt niet 
onder de inputfinanciering. Neem voor de mogelijkheden daarvoor contact op met het 
Klantcontactcenter van het Kadaster (http://www.kadaster.nl/web/formulier/Algemene-
formulieren/Contactformulier.htm).  
 
 

8. Is het aansluiten op de Basisregistratie Kadaster verplicht? 
Ja, voor alle overheidsinstanties is het wettelijk verplicht om ten behoeve van alle 
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bedrijfsprocessen, gebruik te maken van de authentieke gegevens uit de Basisregistratie 
Kadaster. Ook is het verplicht om, bij gerede twijfel over het ontvangen gegeven, hiervan 
melding te doen bij het Kadaster.  

 

 

 

7. Digimelding 
 

 

Digimelding 

Met Digimelding kunnen overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van 

Basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. 

Bronhouders onderzoeken de fout en verbeteren deze zo nodig in de Basisregistratie. 

 

Het ministerie van BZK heeft Digimelding ontwikkeld om mogelijke onjuistheden van gegevens op 

een uniforme wijze te kunnen terugmelden bij de bronhouders. De eerste versie van Digimelding is 

een webportaal waarop gebruikers inloggen met een eHerkenningsmiddel, de pendant van DigiD 

in het bedrijvendomein. Digimelding is per oktober 2014 beschikbaar voor het Handelsregister en 

komt daarna beschikbaar voor de GBA en de BAG. 

 

Handelsregister (HR) 

Veel gemeenten sluiten in 2014 aan op het Handelsregister als onderdeel van het stelsel van 

basisregistraties. Terugmelden op het handelsregister is uitsluitend mogelijk via Digimelding. 

 

Basisregistratie Kadaster (BRK) 

Twijfelt u aan de juistheid van een authentiek gegeven uit de Basisregistratie Kadaster? Dan kunt 

u een terugmelding doen. Terugmelden is verplicht voor het notariaat, overheidsorganisaties en 

bestuursorganen. Ook particuliere gebruikers kunnen terugmelden, maar zijn hiertoe niet verplicht. 

De BRK maakt nog geen gebruik van Digimelding. Terugmelden op de BRK is op twee manieren 

mogelijk: 1) via een elektronische formulier te vinden op 

https://www.kadaster.nl/web/pagina/BKK.htm  of 2) schriftelijk bij de afdeling Bezwaren en 

Klachten van het Kadaster, Postbus 668, 7300 AR Apeldoorn. 

 

 

Mandatering 

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken met Digimelding is het mandateren van een 

machtigingenbeheerder van eHerkenningsmiddelen en het machtigen van de juiste medewerkers. 

De mandatering verloopt in twee stappen: 

1. Het mandateren van een machtigingenbeheerder door de burgemeester. De 
machtigingenbeheerder beheert de autorisaties die in uw organisatie zijn vastgesteld voor 
het gebruik van eHerkenning. Door het beheer centraal te organiseren, kan altijd achteraf 
de rechtmatigheid van een transactie worden aangetoond. 
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(Misschien beschikt u al over een mandateringsregeling en een beheerder, bijvoorbeeld 
omdat gebruik wordt gemaakt van het Omgevingsloket Online (OLO). In dat geval kan 
deze stap worden overgeslagen.) 
  

2. Het bepalen welke medewerkers gemachtigd worden om terug te melden met 
Digimelding. De beheerder kan met behulp van deze informatie het proces van aansluiten 
en gebruiken van Digimelding verder inrichten. Het is belangrijk om de beheerder dan op 
de hoogte te stellen dat de autorisaties met betrekking tot het terugmelden moeten 
worden ingeregeld.  

 

Nadere informatie over aansluiten op- en gebruik van Digimelding zal voorafgaand aan de 

beschikbaarheid per 1 oktober via diverse kanalen richting gemeenten worden gecommuniceerd. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

b.a. 

 

 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

   

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl 

 




