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Deputatie 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 13/06/2019 

 
Lijst besluiten 

 

 

 

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; 

NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, 

VANLERBERGHE Jurgen, gedeputeerden; 

ANTHIERENS Geert, provinciegriffier 

 

 

1. Griffie 

87312 - Mededeling van de afwezigheid van de heer gouverneur tijdens de zitting van 

deputatie dd. 20.06.2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

2. COOP 

87155 - 0253/2019/006/COOP62/LP - Goedkeuring verlenen aan de verkoopsovereenkomst 

voor de aankoop van percelen grond in de Ledegemse Meersen.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

3. COOP 

87318 - 0100/2018/075 MCW Goedkeuren van het bestek, de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, de raadpleging en de gunning voor de opdracht voor 

diensten: drukken van 2 nummers Preus, het West-Vlaamse bus-aan-bus magazine 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

4. Vergunningen 

87290 - OMV 2019007682 (33040/137/4/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een rundvee- en paardenhouderij, 

gelegen te Langemark (Langemark-Poelkapelle) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

5. Vergunningen 

87291 - OMV 2018157970 (32011/32/8/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een gewone aanvraag bij een groentenverwerkend bedrijf, gelegen te 

Kortemark 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

6. Vergunningen 

87293 - OMV 2019018913 (37018/70/2/A/8) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te 

Wingene 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

7. Vergunningen 

87294 - OMV 2019008233 (37007/35/1/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Meulebeke 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

8. Vergunningen 

87295 - Vlarem 33011/385/1/A/8 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren 
(loods), wijzigen en uitbreiden van een recyclagebedrijf, gelegen te Ieper 

Beslissing: Vergunning verlenen  
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9. PTI 

82200 - Aanstellingen in tijdelijk verband in een vacant en in een niet-vacant ambt aan het 

Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

10. PTI 

86461 - Goedkeuren verlofstelsels van gesubsidieerde personeelsleden van het Provinciaal 

Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

11. COOP 

86856 - 0304/2019/008 MCW Goedkeuren gunningsverslag (tot niet-gunning) voor de 

opdracht van levering: aankoop van een dienstvoertuig  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

12. COOP 

87119 - 0220/2013/016 C MCW Goedkeuren pv van definitieve oplevering  voor de opdracht 

van werken: deelopdracht 1: gebouwen Zwin Natuurcentrum: lot 2 : technische uitrustingen 

perceel 3: elektrische installaties   

Beslissing: Goedgekeurd  

 

13. COOP 

87129 - 0100/2019/018 MCW goedkeuren offerte voor de opdracht van werken: aanleg van 

een glasvezelbekabeling in het PD de Palingbeek te Zillebeke  in het kader van de 

aankoopcentrale informatica Stad Brugge voor de gegunde opdracht: perceel 7 (glasvezel) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

14. COOP 

87142 - 0304/2019/010 MCW Goedkeuren van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking, de gedane raadpleging en de  gunning voor de opdracht van 

diensten: voorzien van een glasvezelverbinding tussen het PH Boeverbos & WFIV VZW 

Zedelgem 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

15. COOP 

87203 - 0502/2018/002/COOP00/LP - Goedkeuring verlenen aan de akte voor de aankoop 

van gronden te Wingene in kader van het landinrichtingsproject "Brugse Veldzone" - 

"Groenhove-Vrijgeweid".  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

16. COOP 

87229 - 0304/2018/019 HRB - Goedkeuren van de verzekeringspolis voor de bestelwagen 

Volkswagen Caddy ten behoeve van de dienst Mobiliteit 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

17. COOP 

87236 - 1626/2010/003 CDD Goedkeuren proces-verbaal van weigering voorlopige oplevering 

voor de opdracht voor werken: aanleggen van een fietspad langs de Kortemarkstraat te 

Koekelare en de Koekelarestraat te Kortemark 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

18. Vergunningen 

87292 - OMV 2019008510 (33021/39/2/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te 

Poperinge 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 
19. Vergunningen 
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87320 - OMV 2019034113 (36006/9/3/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect 

bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkenshouderij, gelegen te Hooglede 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

20. Vergunningen 

87321 - OMV 2019036549 (37018/96/1/M/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een een varkens- en rundveefokkerij, 

gelegen te Wingene 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

21. Vergunningen 

87322 - OMV 2018149118 (33011/649/1/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een rundveefokkerij, gelegen te 

Elverdinge (Ieper) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

22. Vergunningen 

87328 - OMV 2019001383 (33011/243/2/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een pluimvee- en paardenfokkerij, 

gelegen te Boezinge (Ieper) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

23. Vergunningen 

87329 - OMV 2019032121 (36019/183/1/M/8) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een voederbedrijf, gelegen te Staden 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

24. Vergunningen 

87331 - OMV 2019061326 (37017/19/4/M/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een melding bij een houtbewerkingsbedrijf, gelegen te Wielsbeke 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

25. Vergunningen 

87332 - OMV 2019063435 (33040/11/3/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een melding bij een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Langemark 

(Langemark-Poelkapelle) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

26. Vergunningen 

87333 - OMV 2019005238 (37015/533/1/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippenhouderij, gelegen te Tielt 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

27. Vergunningen 

87334 - OMV 2018113998 (34040/166/2/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij een een bouwonderneming, gelegen te Beveren 

(Waregem) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

28. Vergunningen 

87335 - OMV 2018139079 (34040/196/3/A/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een groothandel en herstellingsplaats 

voor industriële voertuigen en toebehoren, gelegen te Waregem 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

29. Vergunningen 

87336 - OMV 2018151535 (35005/244/1/A/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij wegenis-en rioleringswerken te Gistel en 
Koekelare, gelegen te deels te Gistel en deels te Koekelare 

Beslissing: Vergunning verlenen  
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30. Vergunningen 

87337 - OMV 2018153095 (33011/597/2/A/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kalkoenfokkerij, gelegen te 

Vlamertinge (Ieper) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

31. Vergunningen 

87338 - OMV 2019015388 (31033/337/1/A/1) - Behandelingstermijn verlengen voor de 

omgevingsvergunning voor het aspect bouw met een gewone aanvraag voor het aanleg van 

een nieuw fietspad en verleggen tracé Moubeek, gelegen te Torhout 

Beslissing: Goedgekeurd, behandelingstermijn verlengen 

 

32. Vergunningen 

87344 - OMV 2019023697 (37020/36/2/M/6) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een diepvriesgroentenbedrijf, gelegen te 

Ardooie 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

33. Vergunningen 

87356 - OMV 2019011957 (32030/183/1/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een vegetatiewijziging, gelegen te Lo (Lo-

Reninge) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

34. Vergunningen 

87357 - OMV 2018084552 (36008/127/3/M/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een bedrijf voor fabricatie van verpakte 

margarines en vetten, gelegen te Izegem 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

35. Vergunningen 

87367 - OMV 2019034015 (31005/582/2/M/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een school, gelegen te Sint-Michiels 

(Brugge) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

36. Vergunningen 

87368 - OMV 2019019909 (36008/17/7/M/1) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een vereenvoudigde aanvraag bij een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen 

te Izegem 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

37. Vergunningen 

87369 - OMV 2019038553 (31040/85/5/M/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een varkensfokkerij en 

mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Aartrijke (Zedelgem) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

38. Vergunningen 

87377 - OMV 2018131153 (37002/31/3/A/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkensfokkerij, gelegen te Wakken 

(Dentergem) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

39. Vergunningen 

87378 - OMV 2018077141 (31005/493/1/A/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een een bedrijf voor het verhandelen 
van metalen, gelegen te Brugge 

Beslissing: Vergunning verlenen  
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40. Vergunningen 

87379 - OMV 2018090206 (33039/37/2/A/7) - Omgevingsvergunning verlenen voor aspect 

bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te 

Wijtschate (Heuvelland) 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

41. Vergunningen 

87380 - OMV 2018135473 (36006/45/2/A/9) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw met een gewone aanvraag bij een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Gits 

(Hooglede) en deels gelegen te Roeselare 

Beslissing: Vergunning verlenen  

 

42. Vergunningen 

87383 - OMV 2018148759 (36011/212/1/A/2) - Omgevingsvergunning voor het aspect bouw 

en milieu met een gewone aanvraag bij een windmolenpark, gelegen te Lichtervelde 

Beslissing: Aanvraag ingetrokken 

 

43. Vergunningen 

87386 - OMV 2019006265 (31006/292/1/A/1) - Omgevingsvergunning voor het aspect bouw 

en milieu met een gewone aanvraag bij een windmolenpark, gelegen te Damme 

Beslissing: Uitgesteld  

 

44. Vergunningen 

87389 - OMV 2018098676 (32030/157/2/A/2) - Omgevingsvergunning verlenen voor het 

aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippen- en rundveehouderij, gelegen 

te Lo-Reninge 

Beslissing: Vergunning verlenen met bijkomende voorwaarden, voorstel gedeputeerde 

goedgekeurd 

 

45. Strategie & Ontwikkeling 

84170 - Implementatie organogram (dd. 23 mei 2019) - Goedkeuren van de dienststructuur 

en aanduiding van de voorzitters van de coördinatieteams, kennisname van de samenstelling 

van het beleidsforum en de aangeduide secretarissen van de verschillende structuren 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

46. MiNaWA 

87135 - 2019/SVK/0002 - toekennen en uitbetalen van een renovatiepremie voor woningen 

ingehuurd door sociaal verhuurkantoren - toepassing reglement 22/12/2014 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

47. Financiën 

87317 - Goedkeuring verlenen aan de bestellijst deputatie van 13 juni 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

48. Provinciebelastingen 

83918 - 18/484.390/80021 - Ontvankelijk en gegrond verklaren van de verzoeken om 

ontheffing van de provinciebelasting op tweede verblijven op vraag van de betrokkene of 

gevolmachtigde. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

49. Provinciebelastingen 

87257 - AZ/19/192 - Uitvoerbaar verklaren van het tweede kohier inzake de 

provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2018 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

50. Economie & Europese & Int. samenwerking 

87166 - EEIS/2019-89 - Terugvordering deel voorschot cofinanciering van project Accelerate³ 
ikv programma Interreg V Vlaanderen-Nederland 

Beslissing: Goedgekeurd  



 

Deputatie 13/06/2019 | lijst besluiten   6 

 

 

51. Economie & Europese & Int. samenwerking 

87195 - EEIS/2019-90 - Goedkeuren terugvordering subsidies Zuidproject NZ-2016-079 

wegens minder reële kosten dan begroot in de goedgekeurde subsidieovereenkomst 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

52. Ruimtelijke planning 

87297 - RP/DEP/2019/092 - Verlenen van gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk 

RUP Lange Munte-Beeklaan (stad Kortrijk) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

53. Ruimtelijke planning 

87319 - RP/DEP/2019/093 - Kennis geven van de volledigheid van  de screeningsnota over 

het gemeentelijk planologisch attest PA Malengier W&F bvba  (gemeente Zonnebeke) 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

54. Vergunningen 

87167 - Bouwberoep 34027/273/B/R2016/38 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een distributiecentrum, gelegen te Rekkem (Menen) 

Beslissing: Afstand van beroep  

 

55. Vergunningen 

87168 - Bouwberoep 34022/562/B/R2016/39 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een distributiecentrum, gelegen te Aalbeke (Kortrijk) 

Beslissing: Afstand van beroep  

 

56. Vergunningen 

87251 - OMV beroep 35013/486/B/2019/30 vergunning verlenen voor exploitatie van een 

nieuwe garage voor de verkoop, het onderhoud en het herstellen van voertuigen, gelegen te 

Oostende 

Beslissing: Afstand van beroep  

 

57. Vergunningen 

87299 - OMV beroep 34040/405/B/2018/480 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van kantoorgebouw + wijzigen functie : van woning naar kantoor, gelegen te 

Waregem 

Beslissing: Vergunning verlenen volgens aangepaste plannen en onder voorwaarden 

 

58. Vergunningen 

87309 - OMV beroep 32003/577/B/R2017/200 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van een loods voor landbouwmachines en opslag landbouwgewassen, gelegen te 

Nieuwkapelle (Diksmuide) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

59. Vergunningen 

87310 - OMV beroep 33011/701/B/2019/105 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het vernieuwen van schrijnwerk in de voorgevel, gelegen te Ieper 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

60. Personeel en HRM 

84997 - Kennisnemen schrijven FOD WASO (TWW) dd. 3-04-2019 mbt het arbeidsongeval 

van 11-03-2019 in Raversyde en goedkeuren antwoordbrief 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

61. Personeel en HRM 

86692 - Goedkeuren van het principedossier voor de tussenkomst in de kosten van de 

vaccinatie hepatitis A voor collega's die in contact komen met mogelijks vervuild water 

Beslissing: Goedgekeurd  
 

  



 

Deputatie 13/06/2019 | lijst besluiten   7 

 

62. Personeel en HRM 

87131 - 2019/Personeel/Aanstelling in contractueel verband dienst Accommodatie cleaning - 

domein Raversyde 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

63. Personeel en HRM 

87213 - 2019/Personeel & HRM/Goedkeuren teamdag 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

64. Personeel en HRM 

87222 - 2019/Personeel/Aanstelling in contractueel verband dienst Strategie & Ontwikkeling 

te Diksmuide. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

65. Personeel en HRM 

87225 - 2019/Personeel/Aanstelling in contractueel verband dienst Accommodatie-Cleaning-

BC Bulskampveld. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

66. Personeel en HRM 

87228 - 2019/Personeel/Ontslag geschoold arbeider in contractueel verband dienst 

Accommodatie 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

67. Personeel en HRM 

87234 - 2019/Personeel&HRM/Meedelen van het proces-verbaal voor de 

bevorderingsprocedure van adviseur/diensthoofd ten behoeve van de dienst COOP 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

68. Personeel en HRM 

87246 - 2019/Personeel&HRM/Meedelen van het proces-verbaal voor de combinatieprocedure 

van deskundige ten behoeve van de dienst VERGUNNINGEN 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

69. Personeel en HRM 

87253 - 2019/Personeel/Ontslag adjunct-adviseur in contractueel verband dienst Griffie & 

Fiscaliteit, kabinet gedeputeerde  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

70. Personeel en HRM 

87255 - 2019/Personeel/Verlenging aanstelling medewerker in contractueel verband dienst 

Personeel & HRM. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

71. Personeel en HRM 

87286 - 2019/Personeel & HRM/Goedkeuren publicatiebericht zomer 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

72. Personeel en HRM 

87311 - 2019/Personeel/Bevordering in vast verband deskundige "preventieadviseur" dienst 

Personeel & HRM. 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

73. Accommodatie 

87192 - AC/110 PH/19004 : vraag tot vrijstelling van betaling Provinciaal Hof van het 

Europacollege dd. 17 oktober 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  
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74. Groendienst 

86725 - GD_FK_31_VBR_1914  Pype José - precaire vergunning om tijdens de oogst met 

landbouwvoertuigen recht van doorgang te krijgen over de Vrijbosroute te Boezinge  - 

vergunning met retributie.  

Beslissing: Goedgekeurd  

 

75. Groendienst 

87194 - Goedkeuren opstart onderhandeling in verband met aankoop weide  palend aan 

provinciedomein Palingbeek 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

76. Groendienst 

87252 - Goedkeuren beheeroverdracht van 16 ha Gasthuisbossen van ANB naar provincie 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

77. Groendienst 

87285 - GD_90_VBR_1915 - Organisatie wandelingen met alpaca's op de Vrijbosroute vanaf 4 

september 2019 

Beslissing: Aanvraag weigeren 

 

78. Groendienst 

87287 - GD_90_BUL_1918 Aanvraag doortocht met bus in Bulskampveld op 14 september 

2019 

Beslissing: Aanvraag weigeren 

 

79. Groendienst 

87288 - GD_90_WAL_1914 Organisatie cyclocross in Wallemote op 11 november 2019 

Beslissing: Aanvraag weigeren 

 

80. Groendienst 

87300 - GD_90_GAV_1935 Aanvraag organisatie huifkartocht De Gavers op 22 juni 2019 

Beslissing: Aanvraag toegestaan 

 

81. Mobiliteit en weginfrastructuur 

87139 - Vastleggen transactiekrediet ivm Provinciaal domein Palingbeek herstellen van 

kasseiverharding 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

82. Vergunningen 

87245 - MOW/2019/65 - Afschaffing van voetweg 55 en MOW/2018/461 - Gedeeltelijke 

afschaffing van buurtweg 4 te Hooglede 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

83. IVA ZNP 

87173 - ZNP13062019 - verlenging van het lopend contract klassieke schoonmaak en 

ruitenwas t.b.v. het Zwin Natuur Park 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

84. Strategie & Ontwikkeling 

87145 - GGW/2019-39 Goedkeuren bijdrage in promo-informatiefilm voor het 

Landschapspark Bulskampveld gemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos 

Beslissing: Goedgekeurd  

 

85. Griffie 

87410 - Kennisgeving van de uitnodiging van de gewone algemene vergadering van Ons 

Onderdak op 14 juni 2019 

Beslissing: Goedgekeurd  
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86. Vergunningen 

87406 - OMV beroep 36008/302/B/R2016/467 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het bouwen van twee woningen als groepswoningbouw, gelegen te Emelgem (Izegem) 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

87. Vergunningen 

86917 - Bouwberoep 35011/314/B/2019/23 MAKRO CASH & CARRY BELGIUM te Middelkerke 

Beslissing: Vergunning weigeren  

 

88. Vergunningen 

87407 - OMV beroep 31003/317/B/R2017/169 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor 

het wijzigingen van een verkaveling die strekt tot een herindeling van lot 3: loten 3A en 3B 

worden gecreëerd met het doel om 2 halfopen ééngezinswoningen op te richten, gelegen te 

Oedelem (Beernem) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden  

 

89. Vergunningen 

87301 - OMV beroep 31005/1250/B/2019/109 vergunning verlenen voor bouwen van 3 

woningen, gelegen te Sint-Andries (Brugge) 

Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 

 

90. Griffie 

87397 - Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van 

06.06.2019 

Beslissing: Goedgekeurd  

 


