In deze tabel vindt u een overzicht van alle gebruikersrechten die in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Lokale besturen" beheerd
kunnen worden.
Gebruikersrechten kunnen toegekend worden door een lokale beheerder van een respectievelijk lokaal bestuur. Een lokale beheerder heeft toegang tot het
Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor de doelgroep "Lokale besturen" via https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be.
Vindt u een bepaald recht niet terug in uw lijstje van rechten die u kunt toekennen in Gebruikersbeheer, neem dan contact op met onze helpdesk via het nummer
1700. Vermeld dan duidelijk welk recht u wilt toekennen en voor welk lokaal bestuur (een KBO-nummer is daarbij altijd handig).
Wij zullen dan voor u nagaan waarom u het recht niet kunt toekennen. Bepaalde gebruikersrechten mogen slechts door een beperkt aantal lokale besturen
worden gebruikt.

Naam van de toepassing

Gebruikersrecht

Omschrijving van het recht

Maximum
toekenbaar*

ANB Meerdere Applicaties

ANB DemoApp Gebruiker

48

ANB Meerdere Applicaties

ANB Passende Beoordeling Gebruiker

ANB Meerdere Applicaties

ANB POBW Gebruiker

Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven - Medewerker
Onderneming

Dit recht geeft toegang tot de DemoApp van het Agentschap Natuur en
Bos.
Dit recht geeft toegang tot het platform Passende Beoordeling van het
Agentschap Natuur en Bos.
Dit recht geeft toegang tot de toepassing POBW van het Agentschap
Natuur en Bos.
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te
gebruiken als medewerker van een energiedeskundige onderneming.

Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven - Medewerker Vestiging Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te
gebruiken als medewerker van een vestiging.
Audit van Bedrijven - Verantwoordelijke
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te
Onderneming
gebruiken als verantwoordelijke van een energiedeskundige
onderneming.
Audit van Bedrijven - Verantwoordelijke
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te
Vestiging
gebruiken als verantwoordelijke van een vestiging.
Audit van Bedrijven - Zelfstandige
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie Audit van Bedrijven te
Energiedeskundige
gebruiken als zelfstandige energiedeskundige die een werkrelatie heeft
met een auditplichtige vestiging.
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Audit van Bedrijven

Audit van Bedrijven
Audit van Bedrijven
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48

48

48
48

Belpas

Belpas gebruiker

48
Dit gebruikersrecht met één of meer van de gekozen rollen laat een
gebruiker toe de Belpas applicatie te gebruiken.De rol Paspoort
Registratie geeft een gebruiker de autorisatie om paspoorten te
registreren.De rol Biometrie Registratie geeft een gebruiker de
autorisatie om biometrische gegevens betreffende paspoorten te
registreren.De rol Power User geeft een gebruiker de autorisatie om
paspoortaanvragen te valideren en door te sturen naar het
productiecentrum, alsook het wijzigen van de gegevens in verband met
het paspoortbureau

BIOS

BIOS Gebruiker

48

CCinC

CCinC Gebruiker

Centaurus

Centaurus Gebruiker

Dit recht verleent toegang tot de applicatie BIOS van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.
Dit recht verleent toegang tot de applicatie CCinC van Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om vergunningen van
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder, te beheren voor een gemeente.

Centraal Bestand van Berichten
(CBB)

Centraal Bestand van Berichten Gebruiker

Dit gebruiksrecht verstrekt toegang tot het CBB voor het neerleggen
en/of bijwerken van berichten en/of het opzoeken van berichten
lastens zowel natuurlijke als rechtspersonen.
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DAH

DAH Gebruiker

Digitaal Loket Mijn Binnenland
Digitaal Loket Mijn Binnenland
Digitaal Loket Mijn Binnenland
Digitaal Loket Mijn Binnenland

Dit recht verleent toegang tot de applicatie DAH van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
ABB Digitaal Loket Gebruiker Contact- en
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket
administratieve gegevens
Contact- en administratieve gegevens van ABB.
ABB Digitaal Loket Gebruiker
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket
Mandatendatabank
Mandatandatabank van ABB.
ABB Digitaal Loket Gebruiker Onteigeningen Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket
Onteigeningen van ABB.
ABB Digitaal Loket Gebruiker
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket
Personeelsgegevens
Personeelsgegevensvan ABB.
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72
72
72

Digitaal Loket Mijn Binnenland

eBirth

ABB Digitaal Loket Gebruiker
Subsidieaanvragen
ABB Digitaal Loket Gebruiker Tuchtdossiers
lokale mandatarissen
Geboorte gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket 72
Adviesvragen van ABB.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het Digitaal Loket 72
Tuchtdossiers lokale mandatarissen van ABB.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie eBIrth. Afhankelijk 48
van de gekozen rol krijgt een gebruiker andere toegangen binnen de
applicatie.Geboorte aangifte: deze rol laat een gebruiker toe om zelf
een aangifte te doen voor een geboorte. Deze aangifte wordt
onmiddellijk geregistreerd op de systemen van de Federale
Overheid.Geboorte raadpleging: deze rol laat een gebruiker toe om
aangiftes van geboorte te raadplegen. Deze raadpleging wordt
rechtstreeks op de systemen van de Federale Overheid uitgevoerd.

eBirth

Geboorte gebruiker (Antwerpen)

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie eBIrth. Afhankelijk
van de gekozen rol krijgt een gebruiker andere toegangen binnen de
applicatie.Geboorte aangifte: deze rol laat een gebruiker toe om zelf
een aangifte te doen voor een geboorte. Deze aangifte wordt
onmiddellijk geregistreerd op de systemen van de Federale
Overheid.Geboorte raadpleging: deze rol laat een gebruiker toe om
aangiftes van geboorte te raadplegen. Deze raadpleging wordt
rechtstreeks op de systemen van de Federale Overheid uitgevoerd.
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eRijbewijzen

Rijbewijzen

48

eTHAB

eTHAB Gebruiker

ExpertBase

VEA ExpertBase Gebruiker

Deze applicatie laat u toe om een rijdocument (rijbewijs, voorlopig
rijbewijs,â€¦) te beheren afhankelijk van de gekozen rechten. De
bewerking wordt onmiddellijk geregistreerd op de systemen van de
Federale Overheid.
Dit recht laat gebruikers toe de applicatie eTHAB te gebruiken van het
agentschap Zorg en Gezondheid.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
ExpertBase, namens het lokaal bestuur waar hij een werkrelatie mee
heeft, met de gekozen contexten rond beheer van dossiers voor
groenestroom- of warmtekrachtcertificaten.

Digitaal Loket Mijn Binnenland
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ExpertBase

VEA ExpertBase Netbeheerder

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
ExpertBase als Netbeheerder.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Fiets te
beheren via Geoloket Fiets.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om module Fiets te
raadplegen via Geoloket Fiets.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om ongevallen te
raadplegen en locaties van ongevallen verfijnen via OngevallenGIS.
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Geomob - Fiets

Fiets Beheerder

Geomob - Fiets

Fiets Raadpleger

Geomob - Ongevallen GIS

OngevallenGIS Beheerder

Geomob - Ongevallen GIS

OngevallenGIS Raadpleger

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om ongevallen te
raadplegen via OngevallenGIS.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingen van
verkeersborden te raadplegen en verkeersborden te beheren via
Verkeersbordendatabank.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingensets te
plannen via OngevallenGIS.
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Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
Geomob Verkeersbordendatabank
(VKBDB)
HFB e-Formulieren

Verkeersbordendatabank Beheerder

Verkeersbordendatabank Raadpleger

Via dit recht verkrijgt een gebruiker het recht om opstellingen van
verkeersborden te raadplegen via Verkeersbordendatabank.

48

HFB Formulieren Beheer

Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de applicatie e-Formulieren van
het Departement HFB met Ã©Ã©n of meerdere van volgende rollen:
Beheerder, Auteur of Redacteur
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Huurpremies

VMSW Huurpremies gebruiker

Interactieve Reglementen
Generator (IRG)

IRG Gebruiker

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker de toegang tot het huurpremie 48
register, een toepassing van VMSW.
Gebruiker van Interactieve Reglementen Generator (IRG), het platform 48
om aanvullende verkeersreglementen te beheren per gemeente.

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Consulterend
Gebruiker

Verkeersbordendatabank Planner
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48

48
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Dit recht geeft de gebruiker enkel de mogelijkheid om informatie te
consulteren en niet om informatie toe te voegen, zich te abonneren op
productomschrijvingen of om connectie te maken met de eigen
website.

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Informatiebeheerder

Dit recht geeft de gebruiker de mogelijkheid om informatie te
48
consulteren en toe te voegen, maar niet om zich te abonneren of om
connectie maken met de eigen website.
Dit recht geeft de gebruiker de mogelijkheid om een connectie met de 48
eigen website organiseren. Verder kan men informatie consulteren,
wijzigen en zich abonneren op productomschrijvingen.

Interbestuurlijke Producten en
Diensten Cataloog (IPDC)

Productencatalogus Sitebeheerder

KBO Select

KBO Select gebruiker

KBO Select maakt het mogelijk om lijsten aan te maken op basis van
120
authentieke gegevens uit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) voor
het lokale bestuur waarbinnen het gebruikersrecht werd toegekend.

KBO WI

KBOwi: gegevens van de KBO

KBO WI

KBOwi: gegevens KBO, RRNP, BIS-register

KBO WI

KBOwi: gegevens KBO en AH raadplegen

Kruispuntenbank Inburgering
(KBI)

KBI gebruiker

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Consulterend
Gebruiker

Deze rol laat toe alle gegevens betreffende ondernemingen en
vestigingeenheden beschikbaar in KBO te raadplegen en de
toelatingsaanvragen in TAP te raadplegen.
Deze rol laat toe alle gegevens betreffende ondernemingen en
vestigingseenheden beschikbaar in KBO te raadplegen, de gegevens
van het Rijksregister en het BIS-register te raadplegen, de
toelatingsaanvragen in TAP te raadplegen.
Deze rol laat toe alle gegevens m.b.t. ondernemingen en
vestigingseenheden beschikbaar in KBO te raadplegen, de gegevens
van het Rijksregister en het BIS-register te raadplegen, de
toelatingsaanvragen in TAP en de gegevens Ambulante Handel te
raadplegen
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van een inburgeringkantoor
of een Huis van het Nederlands toegang tot de kruispuntbank
inburgering.
Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen
via de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder
de rol van consulterend gebruiker: via deze rol kan er informatie
bevraagd worden.
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48
Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen
via de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder
de rol van editerend gebruiker: via deze rol kan er informatie bevraagd
worden en kunnen fouten of verbeteringen worden gemeld.

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Editerend
Gebruiker

MAGDA GEO GUI

MAGDA GEO Loket GeGIS - Loketbeheerder Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen
48
via de MAGDA GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid. Onder
de rol van loketbeheerder, waardoor de gebruiker de beheerder is van
Ã©Ã©n of meerdere lokale loketten waar hij rechten op heeft als
loketbeheerder.

MAGDA GEO GUI

GEO Loket GeGIS - VKBO GUI - Gebruiker

MAGDA Online

MAGDA Online

MAGDA Online

MAGDA Online Publiek

Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen
48
via de VKBO GEO GUI webtoepassing bij de Vlaamse Overheid.
Hieronder volgt een functionele omschrijving per
rol:â€¢Loketbeheerder: is de beheerder van Ã©Ã©n of meerdere
lokale loketten waar hij rechten heeft als
loketbeheerder.â€¢Consulterend gebruiker: kan de informaƟe
bevragen en kan fouten of verbeteringen melden.
48
Met dit recht krijgt iemand toegang tot MAGDA Online voor de
consultatie van informatie die niet publiek beschikbaar is voor
medewerkers van de lokale besturen. Om te bepalen welke informatie
de gebruiker precies mag consulteren in MAGDA Online MOET u
hieronder minstens 1 keuze aanduiden. Van zodra een medewerker
over dit recht beschikt, is het recht MAGDA Online Publiek niet meer
nodig.
Met dit recht krijgt iemand toegang tot het publieke gedeelte van
48
MAGDA Online. OPGELET: Van zodra een medewerker om het even
welk ander gebruikersrecht heeft in het Gebruikersbeheer, hoeft u dit
recht niet meer extra toe te kennen. U moet dit recht enkel toekennen
indien een medewerker enkel toegang wil tot het publieke gedeelte
van MAGDA Online. Dit recht zal dus slechts in uitzonderlijke gevallen
moeten toegekend worden.

MAGDA VKBO GO

VKBO-GO gegevensraadpleger

Dit recht geeft de gebruiker de toelating om gegevens te raadplegen
via de VKBO-GO webtoepassing bij de Vlaamse Overheid.
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Milieuloket - ACD Applicaties

Basisrecht Milieu

Dit recht creÃ«ert een gebruikersaccount binnen de LNE-omgeving.

48

Milieuloket - ACD Applicaties

Adviezen- en toelatingenregister Gebruiker Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het adviezen- en
toelatingenregister van het agentschap Onroerend Erfgoed en de
informatie die via deze weg ter beschikking wordt gesteld.

Milieuloket - ACD Applicaties

Databank Ondergrond Vlaanderen Externe Dit recht laat een externe gebruiker toe om data in te kijken, in te
48
Gebruiker
voeren, te wijzigen en/of te verwijderen conform de profielen die voor
de betrokken gebruiker van toepassing kunnen zijn.

Milieuloket - ACD Applicaties
Milieuloket - ACD Applicaties

Digitale Stedenbouwkundige Informatie Gebruiker
Milieuloket Gebruiker

Milieuloket - ACD Applicaties

Omgevingsvergunning Gebruiker

MT-EPM (Enterprise Project
Management)
Overheid.vlaanderen.be

Maritieme Toegang - EPM Gebruiker
Overheid.vlaanderen.be

Overheidsloket.be

Overheidsloket.be Gebruiker

Rapporteringsinstrument
Gemeentelijke
Saneringsverplichting
Regioscreening

VMM Rapporteringsinstrument
Gemeentelijke Saneringsverplichting
Gebruiker
Regioscreening Gebruiker

Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie Digitale
Stedenbouwkundige Informatie.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot het Milieuloket van de
Vlaamse Overheid en de informatie die via deze weg ter beschikking
wordt gesteld.
Via dit recht verkrijgt een gebruiker toegang tot de applicatie
Omgevingsvergunning.
Dit recht verleent toegang tot de applicatie EPM van het agentschap
Maritieme Toegang.
Dit recht geeft toegang tot de interne inhoud van
overheid.vlaanderen.be. U vindt er informatie gepersonaliseerd op
basis van uw organisatie .
Via overheidsloket.be kan u online de aangiften en vorderingen van uw
gemeentelijke en proviciniale belastingen beheren.
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Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie
Rapporteringsinstrument Gemeentelijke Saneringsverplichting van de
Vlaamse Milieumaatschappij.
Dit gebruikersrecht geeft toegang tot de web applicatie Regioscreening 48
van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Rioolinventaris (AWIS)

Rioolinventaris (AWIS) Gebruiker

SBW-Prestatiestaten

SBW-Prestatiestaten Beheerder Beschutte
Werkplaats

SBW-Prestatiestaten

SBW-Prestatiestaten Gebruiker Beschutte
Werkplaats

Dit gebruikersrecht verleent toegang tot de applicatie Rioolinventaris
(AWIS) van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Dit gebruikersrecht geeft de beheerder van een beschutte werkplaats
het recht om in Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten het
mailadres van de beschutte werkplaats aan te passen. Tevens kan de
beheerder de beveiligingscategorieen van de beschutte werkplaats
beheren.

48
48

Met behulp van Sociale Beschutte Werkplaatsen Prestatiestaten kan
een medewerker de prestatiestaten voor de beschutte werkplaats
invoeren.
SBW-Prestatiestaten Rapporten Raadpleger Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker het recht om rapporten te
raadplegen binnen de toepassing Sociale Beschutte Werkplaatsen
Prestatiestaten voor iedere beveiligingscategorie.

48

Signing Hub (Digitaal
tekenplatform)

Handtekenmap

Dit gebruiksrecht geeft toegang tot de applicatie Handtekenmap
waarmee enerzijds documenten ter ondertekening kunnen
aangeboden worden maar anderzijds waarmee ook documenten
digitaal ondertekend kunnen worden.

48

SISCA

SISCA Gebruiker

Dit recht verleent toegang tot de applicatie SISCA van Cultuur, Jeugd, 48
Sport en Media.
Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als medewerker 24
van een organisatie, beperkt tot de geselecteerde maatregelen.

SBW-Prestatiestaten

Strategisch Integratieprogramma DWSE Organisatie medewerker
(SIP)
Strategisch Integratieprogramma DWSE Organisatie verantwoordelijke
(SIP)
StroomGebiedBeheersPlan
(SGBP)

StroomGebiedBeheerPlan Gebruiker

Switcher

VEB Switcher Gebruiker

Geeft toegang tot de applicaties van departement WSE als
verantwoordelijke voor een organisatie, beperkt tot de geselecteerde
maatregelen.
Dit gebruikersrecht verleent een gebruiker toegang tot de applicatie
StroomGebiedBeheerPlan van de Vlaamse Milieumaatschappij.

48

24

48

Dit recht geeft toegang als gebruiker tot de applicatie Switcher van het 48
Vlaams Energiebedrijf.

TELEMARC (Digiflow voor
overheidsopdrachten)

DigiFlow (gebruiker)

Via het Digiflow platform kan de gebruiker registraties en opzoekingen 48
uitvoeren op systemen van de Federale Overheid.

Terra
Tewerkstellingsprogramma's

Terra Frontend
Tewerkstellingsprogramma's Indiener
Sociaal Secretariaat

Dit recht geeft toegang tot het Terra-portaal.
Dit gebruikersrecht geeft de medewerker van een sociaal secretariaat
toelating van prestatiestaten voor bepaalde conventies of
leerwerkbedrijven op te laden en te wijzigen alsook de opgeladen
prestatiestaten door te geven naar de WSE back-office.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Oplader
Sociaal Secretariaat

Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van 48
een sociaal secretariaat prestatiebestanden opladen voor conventies
en leerbedrijven waarvoor deze gebruiker gedelegeerd is.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Prestatie
Oplader

Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van 48
een GESCO-promotor de rapporten met betrekking tot de
prestatiebestanden raadplegen, wijzigen en testen voor de promotor.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Raadpleger
Prestatiebestand

Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van 48
een GESCO-promotor de rapporten met betrekking tot de
prestatiebestanden raadplegen voor de promotor.

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Promotor

Tewerkstellingsprogramma's

Tewerkstellingsprogramma's Raadpleger
Rapporten

TradeBase

VREG TradeBase Leverancier

TradeBase

VREG TradeBase Netbeheerder

Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van
een GESCO-promotor de prestatiebestanden opladen, wijzigen en
testen voor de promotor.
Met behulp van Tewerkstellingsprogramma's kan een medewerker van
een GESCO-promotor, de rapporten met betrekking tot de betaalstaten
raadplegen voor de promotor.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
TradeBase als Leverancier.
Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
TradeBase als Netbeheerder.
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TradeBase

VREG TradeBase Rekeninghouder

Vlaamse overheid Digitaal
Certificaat Beheer (DCB)

VO DCB - Certificaten Beheerder

VLOK

VLOK Gebruiker

Vrijetijdsmonitor

CJM Vrijetijdsmonitor Gebruiker

Wegwijs Organisatie

Wegwijs Organisatie Beheer

Dit recht verleent toegang tot het beheer voor de applicatie Wegwijs
organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen
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Werkplek Duaal (WPD)

Syntra Vlaanderen Werkplek Duaal
Gebruiker
ANB Wildloket Gebruiker

Dit recht geeft toegang tot de applicatie Werkplek Duaal van Syntra
Vlaanderen.
Dit recht laat een ANB Medewerker toe om in het ANB Wildloket
informatie in te voeren en aanpassingen aan bestaande data door te
voeren waar nodig. INBO medewerkers kunnen indieningen nakijken.
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Wildloket

Dit gebruikersrecht geeft de gebruiker toegang tot de applicatie
TradeBase, namens het lokale bestuur waar hij een werkrelatie mee
heeft, met de gekozen contexten rond het verhandelen van
groenestroom- of warmtekrachtcertificaten en garanties van
oorsprong.
Dit gebruikersrecht geeft een toegang tot het VO-DCB met de rol
Certificaten Beheerder. Een DCB Beheerder kan alle functionaliteiten
van het VO-DCB gebruiken voor het beheer van certificaten. Het
beheer van de certificaten is beperkt tot de certificaattypes en DNSnamen die gekozen worden als context.
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Dit gebruikersrecht, in combinatie met de gekozen rol geeft toegang
48
tot VLOK.
Geeft toegang tot de applicatie Vrijetijdsmonitor van het departement 48
CJM en Sport Vlaanderen met de geselecteerde rol(len).

*Maximale toekenbaarheidsduur van het gebruikersrecht in maanden. De toekenning kan daarna steeds verlengd worden voor eenzelfde periode.
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