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1

Toelichting bij mozaïekbesluit II (wijzigingen aan diverse
besluiten)
Via een mozaïekbesluit 1heeft de Vlaamse Regering een aantal besluiten gewijzigd. Via deze
infonota geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1
1.1

Wijzigingen met betrekking tot de aanvraag van een persoonsvolgend
budget (PVB)
Verplichte doorverwijzing naar een dienst ondersteuningsplan (DOP) en invloed op
de aanvraagdatum persoonsvolgend budget (BVR van 27 november 2015)

Een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (PVB) dat wordt ingediend door een persoon met
een handicap, zijn wettelijk vertegenwoordiger of (voorlopig) bewindvoerder, wordt gecontroleerd
op de kwaliteit van het proces van vraagverheldering van zodra het plan volledig is.
Als het VAPH opmerkt dat het proces van vraagverheldering niet kwalitatief verliep, krijgt de
aanvrager eenmalig de mogelijkheid om zijn ondersteuningsplan PVB aan te passen.
Wanneer blijkt dat de aanpassingen aan het ondersteuningsplan PVB opnieuw onvoldoende zijn,
spreekt het VAPH van een manifeste fout en wordt de aanvrager verplicht doorverwezen naar een
dienst ondersteuningsplan (DOP). Als de aanvrager bij zo’n verplichte doorverwijzing beroep doet
op de dienst ondersteuningsplan, zal de datum van zijn aanvraag veranderen naar de datum
waarop hij zich aanmeldt bij de dienst ondersteuningsplan.

1

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 houdende de wijziging van diverse besluiten van de
Vlaamse Regering die verband houden met de ondersteuning van personen met een handicap
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Als hij liever geen gebruik maakt van een dienst ondersteuningsplan, kan hij er uiteraard nog altijd
voor kiezen om een nieuw ondersteuningsplan PVB in te dienen. Hij start daarbij dan een nieuwe
aanvraag met een nieuwe aanvraagdatum.
Deze bepaling is van toepassing voor doorverwijzingen naar een dienst ondersteuningsplan vanaf
27-08-2018 (tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor alle hangende en nieuwe
aanvragen.

1.2

Toegang tot PVB voor personen met psychische stoornissen (BVR van 27 november
2015)

De omschrijving van de groep personen met een psychische stoornis die geen aanspraak kunnen
maken op een budget, werd aangepast. De wijziging was nodig om de omschrijving beter te laten
aansluiten bij de groep van personen die vóór de invoering van de persoonsvolgende financiering
niet in aanmerking kwamen voor zorg in natura. Personen met een zuiver psychische stoornis
kregen in het verleden geen ondersteuning van het VAPH en werden doorverwezen naar het
aanbod van psychiatrie.
Als basisprincipe wordt ervan uitgegaan dat alle psychische stoornissen die vermeld worden in DSM-5 (the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, 2013), niet in aanmerking komen voor een
persoonsvolgend budget. Er worden uitzonderingen gemaakt voor doelgroepen die vroeger wél al
2
behoorden tot de financiële doelgroepen . Meer specifiek behoren alle neurobiologische
ontwikkelingsstoornissen (zoals gedefinieerd in de DSM - 5) tot de doelgroep persoonsvolgend budget, met
uitzondering van meerderjarige personen met enkelvoudige specifieke leerstoornissen, aandachtsdeficiëntieen hyperactiviteitstoornis en/of motorische stoornissen en ticstoornissen. Ook binnen het hoofdstuk
Neurocognitieve stoornissen worden enkele uitzonderingen alsnog toegestaan: het gaat om uitgebreide of
beperkte neurologische stoornis ten gevolge van een traumatisch hersenletsel, de ziekte van Parkinson, de
ziekte van Huntington of andere somatische stoornissen (zoals gedefinieerd in de DSM – 5).

2

Wijzigingen met betrekking tot de prioritering van vragen naar een
persoonsvolgend budget (PVB)

Er zijn nieuwe bepalingen toegevoegd over de rangschikking van een vraag naar een
persoonsvolgend budget binnen de verschillende prioriteitengroepen. De definitie van
jeugdhulpverlening wordt aangepast conform de aanpassing van de definitie van
jeugdhulpverlening in andere besluiten.
De nieuwe bepalingen over de rangschikking zijn:
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De financiële doelgroepen waren de volgende: Autismespectrumstoornis, Motorische A en B,
Licht/matig/ernstig of diep verstandelijke handicap, Blind of slechtzienden, Gehoor of
spraakstoornis, en een niet degeneratief NAH. De doelgroep gedrags- en emotionele stoornissen
was voor meerderjarigen enkel beschikbaar in combinatie met een van voorgenoemde andere
doelgroepen.
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2.1

Prioriteringsdatum bij herziening (BVR van 4 maart 2016)

Aanvragen voor een persoonsvolgend budget (PVB) worden chronologisch gerangschikt volgens de
aanvraagdatum in de prioriteitengroepen. Bij een herziening van de volledige vraag naar een PVB
of bij een herziening van de prioriteitengroep kan in bepaalde gevallen de oorspronkelijke
aanvraagdatum behouden blijven:



2.2

Als de regionale prioriteitencommissie de vraag indeelt in een lagere of dezelfde
prioriteitengroep, blijft de oorspronkelijke aanvraagdatum behouden.
Als de herziening ingedeeld wordt in een hogere prioriteitengroep krijgt de vraag een
nieuwe datum. (Bij een herziening van de volledige vraag naar een PVB wordt de datum
van indiening van het ondersteuningsplan gehanteerd conform regels van het besluit van
27 november 2015. Bij een herziening van de prioriteitengroep wordt de datum van
indiening van module C (checklist prioritering) van het multidisciplinair verslag
gehanteerd.)

Prioriteringsdatum bij terugvalbasis (BVR van 4 maart 2016)

De vragen van personen die van een persoonsvolgend budget (PVB) naar het zorgbudget voor
personen met een handicap (BOB) overstappen, en die binnen de twee jaar opnieuw een PVB
vragen, worden ondergebracht in prioriteitengroep 1. Er wordt nu toegevoegd dat de
prioriteringsdatum de datum is waarop een verzoek wordt ingediend bij het VAPH om terug te
keren naar een PVB.

2.3

Geen persoonsvolgend budget in het kader van de in- en uitstroom transitie zorg in
natura (BVR van 4 maart 2016)

Personen met een handicap die in het kader van de in- en uitstroom transitie zorg in natura geen
PVB hebben gekregen, worden in prioriteitengroep 1 geplaatst vanaf 1 juli 2017. Hun budget
wordt vastgesteld conform de bepalingen over transitie ZIN maar zonder toepassing van de lineaire
vermindering of vermeerdering per voorziening. Tot aan de terbeschikkingstelling kunnen ze
desalniettemin aanspraak maken op ondersteuning van de vergunde zorgaanbieder.

2.4

Herzieningsbeslissing toewijzing komt in de plaats van eerder genomen beslissing
(BVR van 27 november 2015)

Als een herziening wordt gevraagd van een eerder genomen beslissing over de toewijzing van
een budgetcategorie of een prioriteitengroep, dan komt de beslissing na herziening in de plaats
van de eerder genomen beslissing. Zo wordt vermeden dat aanvragers met meer dan één vraag
naar een persoonsvolgend budget binnen eenzelfde of verschillende prioriteitengroep(en)
wachtende zouden zijn behalve als zij uitdrukkelijk een deelvraag stelden binnen het
ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. De meest actuele vraag naar een persoonsvolgend
budget wordt behouden.
Deze bepaling is van toepassing vanaf 27-8-2018 (tiende dag na publicatie in het Belgisch
Staatsblad) voor alle hangende en nieuwe aanvragen.
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3

Wijzigingen met betrekking tot de transitie van personen met een
handicap

3.1

Combinatie van een persoonsvolgend budget met ondersteuning door een MFC
(BVR van 24 juni 2016)

Voor wie een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) combineerde met ondersteuning door een
multifunctioneel centrum (MFC) werd het resterende deel van het PAB omgezet naar een
persoonsvolgend budget (PVB). Dat PVB kon gecombineerd worden met MFC. Er wordt nu
gespecificeerd dat naar analogie met het PAB-besluit dat PVB alleen kan worden gecombineerd
met dagondersteuning bij een MFC.

3.2

Gratis bijstand voor personen met een transitiebudget (BVR van 24 juni 2016)

In het kader van gratis bijstand kunnen bijstandsorganisaties mits de nodige motivering in
uitzonderlijke gevallen voor 2.000 euro lidgelden en bijstand per persoon registreren in plaats
van voor 300 euro.
Verder info daaromtrent zal bezorgd worden aan de bijstandsorganisaties.

4

Wijzingen met betrekking tot de terbeschikkingstellingen

4.1

Zorgcontinuïteit (BVR van 27 november 2015, BVR van 4 maart 2016 en BVR 10 van
juni 2016)

Enkele bepalingen over zorgcontinuïteit bij de overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid
werden aangepast:
4.1.1

Berekening budget

Jongvolwassenen die gebruik maakten van jeugdhulp(verlening) en een persoonsvolgend budget
vragen via de gewone aanvraagprocedure of toegewezen kregen in het kader van de transitie van
actieve zorgvragen, krijgen automatisch een budget ter beschikking gesteld ter hoogte van het
bedrag dat voor jeugdhulp werd betaald. Voor de berekening van het budget zorgcontinuïteit
wordt rekening gehouden met de jeugdhulp die door het VAPH is betaald en met de subsidies die
het agentschap heeft betaald voor jeugdhulpverlening. De extra middelen die door het
agentschap jongerenwelzijn werden betaald in het kader van een aanvullend geïndividualiseerd
hulpaanbod of in het kader van de inschakeling van een intersectoraal zorgnetwerk, worden ook
meegenomen in de berekening. De berekeningswijze van het budget werd vastgelegd via een
ministerieel besluit.
4.1.2

Terbeschikkingstelling

Jongvolwassenen aan wie in het kader van de transitie van actieve zorgvragen naar een
persoonsvolgend budget (PVB), een budget is toegewezen, kunnen in de periode van 1 januari
2017 tot 31 december 2019 aanspraak maken op de overgangsregeling zorgcontinuïteit. Het VAPH
kan hen gefaseerd (dat is rekening houdend met de leeftijd) in die periode een PVB ter beschikking
stellen:
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Oude regeling:
o Als het budget dat in het kader van de transitie van actieve zorgvragen lager was
dan het budget overeenstemmend met jeugdhulp(verlening) dan werd het
transitiebudget ter beschikking gesteld.
o Als het transitiebudget hoger was dan het budget overeenstemmend met de
jeugdhulp(verlening) werd het budget overeenstemmend met
jeugdhulp(verlening) ter beschikking gesteld.
Na de terbeschikkingstelling moesten de betrokken jongvolwassenen een aanvraag tot
herziening van het budget indienen. Na de afhandeling van die aanvraag werd het budget
dat overeenstemt met het bedrag van de subsidies van jeugdhulp(verlening) en het budget
dat werd toegewezen in het kader van de vraag tot herziening, opnieuw vergeleken:
o
o



4.1.3

Was het toegewezen budget hoger dan het budget overeenstemmend met de
jeugdhulp(verlening) dan werd of bleef dat laatste budget ter beschikking gesteld.
Zoniet, dan werd het toegewezen budget ter beschikking gesteld.

Nieuwe regeling:
Jongvolwassenen moeten vanaf 2018 eerst de herzieningsprocedure doorlopen alvorens
een budget zorgcontinuïteit kan worden ter beschikking gesteld. In principe wordt hen
dan het budget overeenstemmend met jeugdhulp(verlening) ter beschikking gesteld
behalve als het budget dat werd toegewezen na herziening, lager is. In dat geval wordt
het toegewezen budget ter beschikking gesteld.
Prioritering

Als de toegewezen budgetcategorie hoger is dan het berekende budget vanuit
jeugdhulp(verlening), wordt het dossier voorgelegd aan de regionale prioriteitencommissie voor de
toekenning van een prioriteitengroep aan de hogere toegewezen budgetcategorie.
De regelgeving voorzag dat personen met een handicap die een PVB aanvroegen via de gewone
procedure en die conform de overgangsregeling nog niet in aanmerking kwamen voor de
automatische terbeschikkingstelling van een budget zorgcontinuïteit, voorlopig in prioriteitengroep
1 werden geplaatst. Die regeling wordt opgeheven. Het budget dat toegewezen wordt na het
doorlopen van de aanvraagprocedure wordt nu geprioriteerd in afwachting van een latere
automatische terbeschikkingstelling van het budget zorgcontinuïteit.

4.2

Noodsituatie (BVR van 27 november 2015)

Om een situatie als een noodsituatie te laten erkennen, moet het formulier ‘aanvraag van een
tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie’ ingediend worden. Dat document moet
ondertekend worden door de persoon met een handicap en zijn wettelijk vertegenwoordiger of
(voorlopig) bewindvoerder. Daarnaast moet een vermoeden van handicap aangetoond worden
met een medisch attest als de persoon nog niet gekend is bij het VAPH. Als blijkt dat het medisch
attest ontbreekt of het formulier niet juist ondertekend is, krijgt de cliënt twee weken de tijd om
dat alsnog over te maken aan het VAPH. De aanvraag noodsituatie zal stopgezet worden als de
ontbrekende informatie niet aangeleverd wordt binnen 2 weken na de indiening van de aanvraag
noodsituatie.
Vanaf 27- 8-2018 (tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad) worden de
budgetcategorieën die kunnen worden toegekend na een aanvraag noodsituatie, verlaagd:
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De budgetcategorie X bij een vraag naar woon-en dagondersteuning wordt aangepast naar een
budgetcategorie VIII.
De budgetcategorie V bij een vraag naar woonondersteuning wordt budgetcategorie IV.
De budgetcategorie IV bij een vraag naar dagondersteuning wordt budgetcategorie III.
De budgetcategorie II bij een vraag naar individuele ondersteuning wordt budgetcategorie I.

Als het VAPH van oordeel is dat een noodsituatie niet tijdelijk is, kan een persoonsvolgend budget
na noodsituatie worden toegewezen. De persoon met handicap moet daartoe de
aanvraagprocedure voor een PVB doorlopen. De regelgeving voorzag dat wanneer die aanvraag
niet was afgehandeld binnen de 22 weken, een voorlopig plan moest worden overgemaakt op basis
waarvan een voorlopig budget zou worden toegekend. Deze bepaling werd nooit toegepast en is
bijgevolg geschrapt. Het aanvankelijke toegekende budget noodsituatie blijft ter beschikking
gesteld totdat de volledige aanvraagprocedure PVB is afgehandeld en dat maximaal gedurende een
periode van één jaar na afloop van de tweeëntwintig weken.

5

Wijzigingen met betrekking tot de indexering van het persoonsvolgend
budget (PVB) (BVR van 27 november 2015 en BVR van 24 juni 2016)

Budgetcategorieën worden voortaan alleen uitgedrukt in punten. De omslagsleutel van punten
naar euro wordt in het besluit vastgesteld (839,75 euro) en er zal een jaarlijkse automatische
aanpassing zijn van de omslagsleutel aan de gezondheidsindex.

6
6.1

Wijzigingen met betrekking tot besteding van het persoonsvolgend
budget
Controle op besteding van een persoonsvolgend budget en begeleidende
maatregelen (BVR van 24 juni 2016)

Er werden een aantal maatregelen uitgewerkt in het kader van oneigenlijk gebruik en bij
onvoldoende besteding. U kunt de uitwerking daarvan lezen in de nieuwe bestedingsregels die u
kunt terugvinden op onze website via https://www.vaph.be/documenten/bestedingsregelspersoonsvolgend-budget.

6.2

Ouderinitiatieven (BVR van 24 juni 2016)

Het persoonsvolgend budget (PVB) kan worden ingezet bij een ouderinitiatief. In die initiatieven
kunnen budgetten in solidariteit worden ingezet en dus ook voor de ondersteuning van personen
zonder budget. Voortaan zullen enkel overeenkomsten met een geregistreerd initiatief aanvaard
worden. Wat de registratie betreft : zie punt 11.

6.3

Opstart budget (BVR van 24 juni 2016)

Als de persoon zijn PVB niet binnen de vier maanden opstart, vervalt niet alleen de
terbeschikkingstelling doch ook de toewijzing ervan. Het VAPH zal een maand vooraf de persoon
daarvan op de hoogte brengen.

pagina 6 van 9

7

Wijzigingen met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van de
multidisciplinaire teams (MDT’s) (BVR van 24 juli 1991)

7.1

Basiserkenning MDT’s

De basiserkenning van een aantal multidisciplinaire teams (MDT) is verlopen. Het mozaïekbesluit
creëert een legistieke basis om hun erkenning als MDT door het VAPH verder mogelijk te maken.
Het gaat om volgende organisaties:





7.2

West-Vlaams consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg
Brailleliga voor hulp aan blinde en slechtziende personen
Diensten en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding bij vzw OLO
DIDIOR, dienst diagnostiek en oriëntering

Verhoging tegemoetkoming checklist prioritering

De tegemoetkoming voor een checklist prioritering wordt opgetrokken van 25 euro naar 75 euro.
De tegemoetkoming wordt opgetrokken voor alle checklists ingediend vanaf 1 januari 2018. Voor
de reeds ingediende checklists sinds januari zal er een bijpassing volgen.

8

Wijzigingen met betrekking tot de vergunning van bijstandsorganisaties
(BVR van 11 december 2015)

Er worden een aantal voorwaarden toegevoegd voor de bijstandsorganisaties om vergund te
blijven. De bijstandsorganisaties zullen hieromtrent een specifieke infonota ontvangen.

9

Wijzingen met betrekking tot het kwaliteitsbesluit (BVR van 17 maart
2017)

De voorzieningen die niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning verstrekken aan
meerderjarigen hebben tot 27-8-2018 i.p.v. tot 31-12-2017 de tijd om, voor de personen die op 31-122016 reeds ondersteund werden, het bestaande protocol van verblijf, behandeling en begeleiding en
de individuele dienstverleningsovereenkomsten aan te passen in functie van de gewijzigde bepalingen
over de overeenkomst tussen gebruiker en voorziening die zijn opgenomen in het besluit van 4
februari 2011 en die in werking zijn getreden op 1 januari 2017.

10 Wijzigingen met betrekking tot de vergunde zorgaanbieders
10.1 Woon- en leefkosten (BVR van 24 juni 2016 en BVR van 4 februari 2011)
Via de infonota van 16 februari 2018 werd al toegelicht wat de stand van zaken is rond de woon-en
leefkosten versus de bijdrageregeling. Daarin werd ook geduid op een voorstel dat het gemiddelde
bedrag dat de gebruikers van een voorziening voor woon- en leefkosten moeten betalen, het
gemiddelde bedrag dat voorheen aangerekend werd aan financiële bijdragen en supplementen
niet mag overstijgen. Dat voorstel werd regelgevend uitgewerkt en bekrachtigd. U kunt de infonota
van 16 februari 2018 nalezen via http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/12752498.

pagina 7 van 9

In het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene
erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en
begeleiding van personen met een handicap, werd de vroegere regelgeving inzake de wettelijke
bijdragen (zoals gold binnen de FAM-regelgeving) integraal opgenomen, evenals de regeling rond
de socioculturele toelage. Daarmee wordt reglementair verankerd dat, in de afwachting van de
overstap naar woon- en leefkosten, de vroegere regelgeving rond bijdragen en socioculturele
toelage onverkort van kracht blijft.

10.2 Begeleid werken als dagondersteuning of als individuele ondersteuning (BVR van 4
februari 2011)
Begeleid werken kan door wijziging van de regelgeving niet enkel de vorm aannemen van
dagondersteuning maar ook van individuele ondersteuning. Die bepaling heeft uitwerking met
ingang van 1 november 2017 (de datum van inwerkingtreding van de bepalingen over begeleid
werken).

11 Wijzigingen met betrekking tot de financiering
11.1 Recuperatie opbrengsten tax shift (BVR van 12 mei 2017)
Zoals in de infonota van 31 mei 2018 over correctiefase 1 en 2 werd toegelicht, worden de
opbrengsten van de tax shift gerecupereerd door de subsidie voor de personeelspunten te
verminderen met 100 euro per voltijds equivalent (VTE). Dit is de opstap vanaf 2018 van de lineaire
RSZ-vermindering (25 euro per kwartaal). Deze vermindering heeft betrekking op alle VTE die
worden gesubsidieerd via inzet van personeelspunten per subsidie-eenheid (SE). Concreet
betekent dit dat per SE het aantal gesubsidieerde VTE wordt bepaald en vervolgens het bedrag
bekomen door dit aantal te vermenigvuldigen met 100 euro, van de jaarlijkse subsidie in mindering
wordt gebracht.

11.2 Geïnterneerden (BVR van 24 november 2017)
In de regelgeving met betrekking tot de erkende units voor geïnterneerden werd een bepaling
ingevoegd dat, net zoals voorheen voor de FAM van toepassing was, de in het besluit vermelde
bevroren bijdrage bij de berekening van de subsidies in mindering worden gebracht.

12 Wijzigingen met betrekking tot ouderinitiatieven (BVR van 24 juni 2016)
Ouderinitiatieven zijn vrijgesteld van vergunning indien zij aan niet meer dan 15 personen, al dan
niet met een budget, ondersteuning bieden. Deze ouderinitiatieven dienen zich in de toekomst wel
bij het VAPH te registreren. Dit wordt nog verder verduidelijkt in een ministerieel besluit.

13 Vragen?
Als u vragen hebt met betrekking tot een van bovenstaande items, dan kunt contact opnemen met
een van onze helpdesks. U vindt de helpdesks op onze website via ‘Contacteer ons’.
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14 Gewijzigde regelgeving















Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring
van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de
gevangenis, en van units van geïnterneerden
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders
van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een
handicap
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor
niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met
een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met
een handicap die gebruik maken van een persoonlijke-assistentiebudget of een
persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum
voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 houdende de transitie van personen met
een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de oprichting van een regionale
prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de
maatschappelijke noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de afstemming en planning
in het kader van persoonsvolgende financiering
Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de
vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om
budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de
afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de
terbeschikkingstelling van dat budget
Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene
erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en
begeleiding van personen met een handicap
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling
van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap
Besluit van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor
personeelskosten

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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