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Virtuele ontwikkeltafel Tarief HbH 
 
De ontwikkeltafel Tarief HbH heeft een voorstel voorbereid over de HbH-tarieven voor 2020 en 2021. De tafel 
besteedt in haar voorstel aandacht aan de inzetmixen, het moment van indexering en de afronding van het tarief.  
U kunt van maandag 16 september t/m zondag 29 september via de virtuele ontwikkeltafel op het voorstel 
reageren. U vindt de virtuele tafel op de website van de MGR (pas zichtbaar vanaf 16 september). 

 
 
Contactpersoon Backoffice toegevoegd aan Kernregistratie inkoop - herhaalde oproep 
 
Op verzoek van de backoffices van de gemeenten hebben we een nieuw item toegevoegd aan de Kernregistratie 
inkoop, namelijk de Contactpersoon Backoffice bij de aanbieder. 
We verzoeken alle aanbieders om dit item te vullen met de gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer en m/v) van 
uw medewerker waarmee de backoffices van de gemeenten contact kunnen opnemen met vragen over het 
Berichtenverkeer en de facturatie. 
De contactgegevens van de backoffices van de gemeenten staan hier.  
 
Wilt u tevens van de gelegenheid gebruik maken om ook alle gegevens in de kernregistratie op juistheid te 
controleren en waar nodig aan te passen. Een aantal gegevens kunt u niet zelf aanpassen, omdat die worden  
ingevoerd door de MGR. Het gaat om de volgende gegevens: 
 KvK-nummer 
 Statutaire naam en rechtsvorm 
 Handelsnaam 
 AGB-code 
 IBAN 
Als die gegevens gewijzigd moeten worden, verzoeken wij u tijdig een e-mail te sturen naar de MGR met vermelding 
van de gegevens die gewijzigd moeten worden en de reden van de wijziging. Na verwerking van de gegevens in de 
kernregistratie zorgt de MGR ervoor dat de backoffices en de toegangen van de gemeenten geïnformeerd worden. 
 
 
Telefonische bereikbaarheid MGR 
 
Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan op twee manieren. Wij zijn telefonisch bereikbaar (088 – 678 15 00) op de 
volgende tijdstippen: 
Maandag 09.00-13.00 uur 
Dinsdag 09.00-13.00 uur 
Woensdag 09.00-13.00 uur 
Donderdag 09.00-13.00 uur 
 
En uiteraard per e-mail: info@mgrsdln.nl. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich aan- of 
afmelden, pas dit dan aan via uw account in de Kernregistratie Inkoop. Heeft u geen account? Meld u zich dan aan 
via de homepage, beneden in het scherm. U kunt uzelf hier ook weer afmelden. 
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