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Formulier beëindiging bewerkersovereenkomst in verband met 

fusie/samenvoeging van gemeenten 

Uw gemeente fuseert met een andere gemeente waardoor sprake is van beëindiging van uw 
gemeente en de daarbij behorende gemeentecode. Omdat zowel uw gemeente als de zorgaanbieder 
in de gelegenheid wordt gesteld e.e.a. administratief af te wikkelen. (hierbij kunt u denken aan 
ontvangst van resterende declaraties) kan er desgewenst nog maximaal zes maanden met de huidige 
gemeentecode gebruik worden gemaakt van het portaal Knooppuntdiensten van het 
Inlichtingenbureau.  
 
Let op: randvoorwaarde is dat de nieuwe gemeente een bewerkersovereenkomst met het 
Inlichtingenbureau en VECOZO aan gaat. De bewerkersovereenkomst tussen uw gemeente en het 
Inlichtingenbureau en VECOZO eindigt namelijk op het moment dat uw gemeente eindigt. Omdat de 
nieuwe gemeente alle rechten en plichten over neemt van de oude gemeente is het mogelijk dat de 
nieuwe gemeente de administratieve afwikkeling via de oude gemeentecode op zich neemt. De 
verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de nieuwe gemeente.  Wij adviseren u om de overgangstermijn 
zo kort mogelijk te houden.  
 
Het is met de oude gemeentecode tot  uiterlijk zes maanden na  de beëindigingsdatum van de 
gemeente mogelijk toegang te houden tot  het portaal Knooppuntdiensten van het 
Inlichtingenbureau. Geeft u het alstublieft aan als de administratieve afwikkeling op een eerder 
moment gereed is. 
 
De ondertekening van dit formulier dient plaats te vinden door een daartoe bevoegde 
vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van uw gemeente.    

In te vullen onderdelen: 

 Gemeentegegevens van de oude en nieuwe gemeente; 

 Datum beëindiging; 

 Ondertekening.  

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: 

Stichting Inlichtingenbureau 

Postbus 19247  

3501 DE Utrecht 

Of mailen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl 
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Stichting Inlichtingenbureau verzend dit formulier tevens naar VECOZO.  

Formulier beëindiging gemeentecode portaal knooppuntdiensten 

 

Gemeentegegevens 

Naam huidige Gemeente: 

 
 
 

Gemeentecode huidige Gemeente: 

 
 
 

 

Datum  

Per welke datum eindigt de gemeente1: 
 

 
 
 

Tot welke datum wilt u de huidige (oude) gemeentecode 
blijven gebruiken? 

 

 

Nieuwe gemeente  

Naam nieuwe Gemeente: 

 
 
 

 
Gemeentecode nieuwe Gemeente: 
 

 

Ondertekening 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente: [naam gemeente] 
 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [naam en functie] 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Plaats: [plaats van ondertekening] 
Datum: [datum] 

                                                           
1 Op deze datum eindigt de aansluit- en bewerkersovereenkomsten met het Inlichtingenbureau en VECOZO. Vanaf die datum neemt de 
nieuwe gemeente alle rechten en plichten over van de oude gemeente. De nieuwe gemenete kan de oude gemeentecode  maximaal zes 
maanden blijven gebruiken om  resterende declaraties af te wikkelen.    


