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Verhoogde tegemoetkoming

Onlangs had ik een gesprek met mijn buurvrouw en die vertelde
mij dat zij maar 1 euro moet betalen bij de dokter terwijl ik 4
euro moet betalen. Wij zijn allebei alleenstaand
gepensioneerde. Hoe komt het dat ik meer moet betalen?
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Verhoogde tegemoetkoming
Code gerechtigde met recht op VT

Belgisch verzekerden

Buitenlands verzekerden

Automatische VT
Drie ononderbroken maanden leefloon van OCMW (dag op dag)

ATT366

Inkomensgarantie ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen
bejaarden (GIB)

ATT301

Tegemoetkoming voor personen met een handicap

ATT304

• Integratietegemoetkoming
• Inkomensvervangende tegemoetkoming
• Zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap

ATT307

Automatisch VT

Niet begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)

HOE 110

Wees

HOE 5XX

Automatisch VT
Lid moet zelf geen actie ondernemen
Opening VT vanaf de datum dat de voorwaarden voldaan zijn t/m
31-12 jaar volgend
Leefloon/steun OCMW

Dag volgend op 3 maanden
(leefloon van 16-05 t/m 15-08 -> VT vanaf 16-08)

Andere voordelen

Dag dat voordeel start

Hoedanigheid wees of NBMV

Dag dat de HOED start

Kan met terugwerkende kracht
Heeft voorrang op VT met inkomstenonderzoek

VT-gezin bij automatische VT

Persoon met voordeel = GER

Automatische VT

VT-gezin

•
•
•
•

GER zelf
PTL’s van de GER
Partner van de GER
PTL’s van de partner

Persoon met voordeel = PTL

•
•
•

PTL
Partner van de PTL
PTL’s van de partner

VT-gezin bij automatische VT
Oefening 1 – automatische VT

•

Dave is PTL bij zijn papa Remi en heeft recht op verhoogde kinderbijslag wegens persoon
met een handicap

•

Diane is de mama van Dave en zij is ook PTL bij haar man Remi

Wat is het VT-gezin als Dave de automatische VT krijgt?

VT-gezin bij automatische VT
Oefening 2 – automatische VT

• Remi is GER en heeft een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
• Diane is de partner van Remi en is zelf GER
• Olga is de mama van Diane en staat PTL bij haar
Wat is het VT-gezin als Remi de automatische VT krijgt?

VT-gezin bij automatische VT
Oefening 3 – automatische VT

• Ria is gepensioneerde GER en heeft recht op een IGO
• Diane is de zus van Ria en ook gepensioneerde GER
• Ria en Diane wonen samen
Wat is het VT-gezin als Ria de automatische VT krijgt?

VT-gezin bij automatische VT
Het begrip partner
Verwantschap

Opmerking

Begin afgeleid VT-recht

Echtgenoot/echtgenote

•
•

Niet feitelijk of van tafel en bed gescheiden
Burgerlijke staat in RR

Vanaf datum huwelijk

Wettelijk samenwonende

•
•

Verklaring levenspartner
Burgerlijke staat in RR

Vanaf datum wettelijke samenwoning

Feitelijk samenwonende

•
•
•

Geen verwantschap t/m 3e graad
Verklaring levenspartner
Gezinssamenstelling in RR

Vanaf datum ondertekening verklaring
levenspartner
OF
Vanaf datum opening VT als ondertekening
verklaring < 3 maanden na opening VT
OF
Vanaf datum samenwoning als ondertekening
verklaring < 3 maanden na datum
samenwoning

Verwantschap binnen 3e graad
Vader/Moeder
2° stap

Zoon/Dochter
1° stap

Kleinzoon

3° stap

Zoon/Dochter

Verlengen van automatisch VT-recht
VT-recht

Verlengen in jaar X als in jaar X-1

Leefloon

Minstens 3 ononderbroken maanden

IGO/GIB

Minstens 1 dag effectief uitbetaald

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

Minstens 1 dag effectief uitbetaald

Kinderen met KB+

Minstens 1 dag erkend

NBMV

Minstens 1 dag de hoedanigheid hebben

Wees

Minstens 1 dag de hoedanigheid hebben

Verlies van automatisch VT-recht
Wijziging
gezinssamenstelling

Wijziging
VT-gezin

Een invalide vrouw met VT omwille van leefloon woont samen met haar dochter
die zelf werkt. De dochter verhuist. → Dat is geen wijziging in het VT-gezin van de
invalide vrouw, maar wel een wijziging in gezinssamenstelling volgens MORENA.

Een invalide vrouw met VT heeft een dochter als PTL. De dochter begint te werken, maar
woont nog steeds op hetzelfde adres. → Dat is wel een wijziging in het VT-gezin van de
invalide vrouw, maar geen wijziging van gezinssamenstelling in MORENA.

Verlies van automatisch VT-recht
Wijziging VT-gezin

Persoon die het voordeel geniet → geen verlies VT

Persoon die het VT-gezin verlaat → Verlies VT en behoud VT-recht vanaf de dag
volgend op de wijziging t/m einde KW volgend

Feitelijke scheiding = wijziging VT-gezin behalve :
•
•

Als de hoedanigheid van echtgenoot ten laste voor de partner behouden blijft
Als het een verhuizing naar een RVT/ROB betreft en er geen intentie is tot
feitelijke scheiding

Verlies van automatisch VT-recht
Voorbeeld 1
Myriam krijgt een tegemoetkoming als gehandicapte waardoor ze automatisch VT
heeft. Ze is gehuwd met Marc en ze hebben 2 kinderen Jacky en Martine. Ze
beslissen echter om elk hun eigen weg te gaan. Vanaf 15 augustus woont Marc op
een ander adres dan Myriam. Ze zijn feitelijk gescheiden. Marc is gerechtigde en
Myriam ook. De kinderen staan ten laste bij Myriam.

Myriam en de kinderen behouden hun VT
Tot wanneer heeft Marc behoud van afgeleid recht VT?
Tot 31 december van jaar waarin ze feitelijk gescheiden zijn

Verlies van automatisch VT-recht
Voorbeeld 2
Myriam krijgt een tegemoetkoming als gehandicapte waardoor ze automatisch VT
heeft. Ze is gehuwd met Marc en ze hebben 2 kinderen Jacky en Martine. Ze
beslissen echter om elk hun eigen weg te gaan. Vanaf 15 augustus woont Marc op
een ander adres dan Myriam. Ze zijn feitelijk gescheiden. Marc is gerechtigde en
Myriam blijft ook na de feitelijke scheiding ten laste staan bij Marc.

Wat gebeurt er met het VT recht van dit gezin?

Iedereen behoud zijn VT recht

Oefeningen automatische VT

Maak de oefeningen automatisch VT recht

VT op basis van inkomensonderzoek
Procedure aanvraag VT met inkomstenonderzoek

Lid doet aanvraag VT
→ Na ontvangst brief zkf
→ Spontaan

ZKF doet inkomstenonderzoek
→ VOE
→ Aanslagbiljetten
→ Andere bewijsstukken

ZKF verwittigt lid
→ Recht op VT
→ Geen recht op VT

Volledige procedure mag niet langer duren dan 2 maanden!

VT op basis van inkomstenonderzoek
Iedereen kan VT aanvragen op basis van inkomensonderzoek

Aanvraag ZONDER
INDICATOR

Aanvraag MET
INDICATOR

• Bruto belastbaar
gezinsinkomen van vorig
kalenderjaar

• Bruto belastbaar maandinkomen van het gezin x 12 +
alle andere voordelen
(vakantiegeld, premies,…)

Zoek je informatie op de kenniswinkel

1.

Waar vind je op de kenniswinkel de themapagina van verhoogde
tegemoetkoming terug?

2.

Zoek op : wat is het huidige grensbedrag van de VT?

Indicatoren VT
➢ Als gepensioneerde ingeschreven kunnen worden
➢ Als mindervalide ingeschreven kunnen worden
➢ Als weduwe/weduwnaar ingeschreven kunnen worden

Hoedanigheid is niet vereist!

➢ personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
➢ ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt

➢ militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
➢ Eenoudergezinnen
➢ vervangingsinkomen

Zoek je informatie op de kenniswinkel

Wat is de definitie van een éénoudergezin ?

Indicatoren VT
In welke situatie spreken we van een éénoudergezin?

1.

Een moeder die uitsluitend samenwoont met haar twee kinderen maar slechts één van hen is als PTL
aangesloten. Het andere kind is gerechtigde.

2.

Een vader die samenwoont met zijn twee kinderen die bij hem als kind ten laste aangesloten zijn en met zijn
moeder die bij hem als ascendent ten laste staat.

3.

Een moeder heeft twee kinderen bij haar ten laste staan maar zij wonen niet bij haar maar bij de vader.

VT-gezin bij VT op basis van inkomen

VT met inkomstenonderzoek

VT-gezin

Aanvrager = GER

•
•
•
•

GER zelf
PTL’s van de GER
Partner van de GER
PTL’s van de partner

Aanvrager = PTL

•
•
•
•

PTL
De GER van de PTL
De partner van de GER
De PTL’s van beide GER

UITZONDERING!

Het gezin wordt bepaald op de dag van de aanvraag

Zoek je informatie op de kenniswinkel

Waar vind je de informatie rond de uitzondering op de
samenstelling van het VT-gezin bij inkomstenonderzoek als de
aanvrager een gerechtigde is?

Referentieperiode en start VT o.b.v. inkomen
VT met inkomstenonderzoek

referentieperiode inkomen

Zonder indicator

Bruto belastbaar gezinsinkomen van
vorig kalenderjaar

De 1e dag van het kwartaal van
aanvraag VT

De maand voorafgaand aan de
aanvraag VT

Eerste dag van de maand waarin de
indicator ontstaat als de aanvraag
VT gebeurt binnen de 3 maanden na
ontstaan indicator.

OF

OF

De maand van de aanvraag VT zelf
als de indicator start in de maand
van aanvraag

Eerste dag van de referentiemaand
als de aanvraag niet gebeurt binnen
de 3 maanden na ontstaan indicator.

Met indicator

Start VT

Oefeningen referentieperiode en gezinssamenstelling VT

• Maak de oefeningen referentieperiode en gezinssamenstelling

Stijging van inkomsten
Onderzoek stijging van inkomen bij elke VT-aanvraag op basis van
inkomstenonderzoek
Inkomen op datum aanvraag mag niet hoger zijn dan VT-grens op dat
ogenblik ook al ligt het inkomen in de referentieperiode onder de
VT-grens
Te verklaren op de verklaring op erewoord
Indien er een stijging is van het inkomen moet dat inkomen ook
ingebracht worden in het berekeningsprogramma VTIM

Verlies VT op basis van inkomensonderzoek
Elk jaar wordt het VT-recht op basis van inkomstenonderzoek automatisch
verlengd tenzij het niet kan wegens :
• Wijziging gezinssamenstelling
• Systematische controle
• Intermediaire controle

VT op basis van inkomensonderzoek
Wijziging gezinssamenstelling
Stopzetting VT voor het volledige VT-gezin
→ verlies VT-recht op datum wijziging
→ behoud van VT-recht vanaf dag na datum wijziging t/m einde van het KW volgend op
➢ Wijziging gezinssamenstelling op 20-06
➢ Verlies VT-recht op 20-06
➢ Behoud van VT-recht van 21-06 t/m 30-09

Aanvraag VT voor nieuwe gezin mogelijk

VT op basis van inkomensonderzoek
Wijziging gezinssamenstelling

Behoud van recht op VT van een PTL duurt nooit langer dan het recht op VT
van de GER
Voorbeeld

VT-recht van de gerechtigde eindigt op 31-12.
Een kind-ptl van de gerechtigde werkt vanaf 01-11.
Behoud van recht voor het kind tot 31-12(in plaats van 31-03 jaar
volgend).

VT op basis van inkomensonderzoek
Wijziging gezinssamenstelling

Geen verlies VT-recht voor het VT-gezin bij :
1.

De inschrijving van een kind ten laste als het kind jonger is dan 16 jaar en voor de eerste keer
ingeschreven wordt in het RR.

2.

Het overlijden van een kind ten laste dat jonger is dan 16 jaar

3.

Feitelijke scheiding
•
•

Als de hoedanigheid van echtgenoot ten laste voor de partner behouden blijft
Als het een verhuizing naar een RVT/ROB betreft en er geen intentie is tot feitelijke
scheiding

VT op basis van inkomstenonderzoek
Voorbeeld

Myriam en Marc zijn gehuwd en ze hebben 2 kinderen Jacky en Martine. Ze
hebben VT op basis van inkomstenonderzoek. Ze beslissen echter om elk hun
eigen weg te gaan. Vanaf 15 augustus woont Marc op een ander adres dan
Myriam. Ze zijn feitelijk gescheiden. Marc is gerechtigde en Myriam ook. De
kinderen staan ten laste bij Myriam.

Wat gebeurt er met het VT recht?
Iedereen verliest zijn VT recht op 15 augustus (die dag is er nog wel recht op VT)
Iedereen heeft behoud van recht vanaf 16 augustus t/m 31 december

Myriam en Marc kunnen een nieuwe aanvraag VT indienen

VT op basis van inkomensonderzoek
Systematische controle

Lijst VT-gezinnen

Lijst VT-gezinnen na controle

Vóór 01-04-x

LCM

RIZIV

Resultaat inkomstenonderzoek

FISCUS

Gegevens inkomstenonderzoek

Verlies van VT op basis van
inkomensonderzoek
Resultaat inkomstenonderzoek bij systematische controle
Resultaat controle

Procedure VT-recht

Inkomen < plafond VT

VT-recht blijft behouden

Inkomen > plafond VT

Einde VT-recht op 31-12-X (=jaar van controle)
Nieuwe VOE nodig op naam van de rechthebbende vermeld op lijst van systematische
controle
Inkomen VOE < plafond VT
•

VOE ingediend vóór 01-04-X+1
➢ Aansluitend VT-recht vanaf 01-01-X+1 (geen onderbreking)

•

VOE ingediend na 01-04-X+1
➢ VT-recht volgens normale VT-regels (onderbreking VT-recht)

Inkomen VOE > plafond VT
➢ VT-recht eindigt op 31-12-X (=jaar van controle)
Referentieperiode inkomen = maand voorafgaand (zoals bij indicator) + jaarlijkse
voordelen meetellen

Verlies VT op basis van inkomensonderzoek
Intermediaire controle

Controle is voor dossiers met VT o.b.v. indicator
Controle gebeurt vóór 30-08 van het jaar na opening van het
VT-recht
Bestaat er nog (om het even welke) indicator in het VT-gezin op 30-06 van het
jaar na opening VT-recht?

Verlies van VT op basis van
inkomensonderzoek
Resultaat Intermediaire controle

Resultaat controle

Procedure VT-recht

Indicator = OK

VT-recht blijft behouden

Indicator = NOK

Vóór 31-12 van het controlejaar is een nieuwe VOE nodig
Inkomen nieuwe VOE < plafond VT
➢ VT-recht blijft behouden
Inkomen nieuwe VOE > plafond VT of geen nieuwe VOE ingediend (of te laat ingediend)
➢ Einde VT-recht op 31-12 van het controlejaar (afsluitcode VT = I)

Verlies van VT recht

• Maak de oefeningen over verlies van VT recht

De verhoogde tegemoetkoming (VT) betekent een vermindering van de uitgaven voor
geneeskundige verstrekkingen:

• Terugbetaling ziektekosten: hogere terugbetaling voor sommige geneesmiddelen, bij een
bezoek aan de dokter, tandarts, kinesist, … Hiervoor moet je zelf niets doen. Het bedrag
wordt automatisch juist berekend.
• Hospitalisatie: lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op kamer- en
honorariumsupplementen bij (dag)opname in een gemeenschappelijke of
tweepersoonskamer.
• Verplichte toepassing van de regeling betalende derde. Je huisarts verrekent de kosten
rechtstreeks met CM zodat je zelf enkel het remgeld en eventuele supplementen betaalt.
• In de meeste gevallen heb je recht op het sociale maximumfactuur: als je ziektekosten in de
loop van het kalenderjaar het maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische
kosten volledig terugbetaald. Je moet hier zelf niets voor doen.

VT – algemeen OCMW
• Wanneer mensen zich aanmelden bij OCMW Leuven wordt er ook steeds
nagekeken of ze recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming (in kader van
rechtenverkenning).
• Indien er mogelijks recht is, maar niet toegekend, wordt de info gegeven om dit
aan te vragen ( ziekenfonds).

VT – verwarmingstoelage
Vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling
van de verwarmingsfactuur.
Het gaat om de factuur betaald voor:
- huisbrandolie;
- lamppetroleum (type c);
- bulkpropaangas.
Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter
brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een
verwarmingstoelage.
Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag
van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage
per huishouden is €300 en €210 aan de pomp.

VT - Verwarmingstoelage
Wie: CATEGORIE 1 : PERSONEN MET RECHT OP VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING (RVV) VAN DE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

➢Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het
huishouden lager of gelijk is aan € 19.566,25 ,verhoogd met € 3.622,24 per
persoon ten laste.
➢Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:
wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder
kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

VT - Verwarmingstoelage
Hoe: Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen
met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.
https://www.ocmw-leuven.be/hulp-nodig-vraag-je-eerste-gesprek-aan
https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op

Referentiepersoon- voordelen VT stad Leuven
• Referentiepersoon: ‘Is eigenlijk het administratieve aanspreekpunt van het gezin’. Een gezin zijn
personen die samen onder 1 dak of in 1 wooneenheid bv. een appartement wonen. Zij zijn wel of
niet (bloed)verwant van elkaar en vormen samen een huishouden
✓ Gratis huisvuilzakken: één pakketje huisvuilzakken per jaar. Burgers krijgen hiervoor een
uitnodiging van de stad Leuven in de loop van september.
https://www.leuven.be/gratis-huisvuilzakken
✓ Gratis lidmaatschap Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC)(=12euro/kalenderjaar)
Burgers die referentiepersoon zijn, 65+ zijn en verhoogde tegemoetkoming hebben krijgen een
brief van de stad. De mensen die geen brief ontvangen, maar wel aan de voorwaarden voldoen
kunnen dit ook aanvragen bij MMC. De Minder Mobielen Centrale zorgt voor een wagen met
chauffeur die hun van deur tot deur brengt, naar de kapper, naar de dokter,…
Opgelet zij doen geen ziekenvervoer of rolstoelvervoer!!
https://vzwmobiel.be/mmc/

Voordelen VT- stad Leuven
✓ Gratis UiTPAS voor het hele gezin en 80% korting op activiteiten, lidgeld of inschrijvingsgeld
bij de UiTPASpartners.
https://leuven.be/uitpas-regio-leuven.
✓ Gratis pakketje huisvuilzakken omwille van medische redenen.
Men heeft een recent attest verhoogde tegemoetkoming en medisch attest (maximaal 3
maanden oud) waarop staat dat men één van volgende aandoeningen heeft: incontinentie,
stoma of thuisdialyse.

Voordelen VT- Kinderen
✓ Sociaal tarief bij Kinderkuren: Met Kinderkuren helpt de stad de Leuvense deelnemende basisscholen voor en
na schooltijd opvang te organiseren. Korting 80%, Je betaald maar € 0,09 per begonnen 15 minuten in plaats van
€ 0,45.
https://www.leuven.be/kinderkuren
✓ Kansentarief voor speelpleinen van de jeugddienst: Waar: Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele tijdens paasvakantie
en zomervakantie. Met de UiTPAS betalen Leuvenaars €6/week
https://leuven.be/speelpleinen

✓ Jeugdkamp ‘ReTTeKePReT’ van de jeugddienst: Waar: Leuven Centrum, tijdens alle schoolvakanties. Met de
UiTPAS betalen Leuvenaars €6,00 https://leuven.be/rettekepret .
✓ Kansentarief voor Tofsportkampen van Tofsport Leuven: Men betaalt 20% van de totale kampprijs
https://www.tofsport.be/activiteiten/tofsportkampen/
✓ VELOKadee met een kansentarief: via de UiTPAS. Een kinderfietsabonnement met een vaste prijs per fiets en
per jaar (€ 12,40 per jaar voor een fiets, i.p.v. € 62 per jaar)
https://www.velokadee.be/
✓ Babytheek Leuven: is een uitleendienst voor babymateriaal: Het lidgeld bedraagt 50 euro per jaar. Leden die
recht hebben op sociaal tarief, krijgen 80% korting op de normale prijs voor lidmaatschap. Het lidgeld bedraagt
dan € 10 per jaar. https://www.huisvanhetkindleuven.be/babytheek
✓ Geboorte- en adoptietoelage: Men krijgt de aanvraagformulieren bij de aangifte van hun kind ( € 218,27). Men
kan dit aanvragen tot maximum tot 1 jaar na de geboorte of adoptie. https://www.leuven.be/geboorte-enadoptietoelage

Overige voordelen VT
✓ Korting op trein (NMBS): Tot 50% korting in 2e klas.
- Altijd en overal.
- Enkel te koop met een kaart verhoogde tegemoetkoming,
- Welke persoonlijk is en niet overdraagbaar ( loket NMBS)
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/preferentialreimbursement-ticket

✓ korting op Bus ( De Lijn).
- Voor een jaarabonnement betaal je 56 euro.
- Online via het aanvraagformulier en laad één van de volgende documenten op:
• Een attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen (max. 3 maanden oud)
• Een kopie van je kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS
• https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/kortingen/verhoogde-tegemoetkoming.html

Overige voordelen VT
✓ Warme maaltijd tegen een verminderings-tarief in één van de middagrestaurants van de
lokale dienstencentra. (opgelet men moet minstens één dag op voorhand bestellen en
betalen).
✓ Warme maaltijd aan huis met een korting die bepaald wordt aan de hand van een
bijdrageschaal door Zorg Leuven.
✓ Korting bij de klusjesdienst van Zorg Leuven. Ze betalen een eenmalige forfait €6,95 en
een uurtarief van €13,19. Het verhuistarief is €43,23 + uurtarief van 13,19 per persoon.
✓ Lagere bijdrage zorgverzekering € 27 ipv € 54;
(https://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-in-vlaanderen).
✓ Voordelen vanuit CMDV (bv. korting Kazou-vakanties, oppas).
✓ Iedereen verdient vakantie: Mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een
verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling kunnen van een korting
genieten om op vakantie of uitstap te gaan: https://www.iedereenverdientvakantie.be/.

Vragen?

Tool rechtenverkenner GBO. Interesse?
gbo@leuven.be

Werkgroep rechtenverkenning GBO
•
•
•
•
•
•
•

Maxim Vandormael (CM- DMW Leuven).
Reinhilde Vanderzeijpen (OCMW Leuven).
Silke Paquay (OCMW Leuven- HvhK).
Margot van den Bossche (CAW Oost-Brabant).
Veerle van Horenbeek (CAW Oost-Brabant).
Brenda Nijs (stad Leuven).
Wies Arts (stad Leuven- GBO projectmedewerker).

Contact: gbo@leuven.be

