Den Haag, 3 juni 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 6 juni 2019
10.15 - 11.15 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedures en brieven

i.v.m.
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i.v.m.
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i.v.m.
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agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

27
27
6, 27
27
7, 23, 27
7, 27
27
27
6, 27
27
27
27
27

Mededelingen
1.

Agendapunt:
Noot:

Aankondiging AWTI-advies inzake universiteiten en hogescholen
Het AWTI-advies wordt op 12 juni a.s. verwacht, met een aanbieding van een
technische briefing.
Voorstel: vast een technische briefing inplannen.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten
Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Cultuur en Media
3.

Agendapunt:

Investeringen in rijksmonumenten

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 mei 2019
Investeringen in rijksmonumenten - 32820-286
Betrokken bij het algemeen overleg van 5 juni jl. over erfgoed en
monumenten.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Stand van zaken inzake de uitvoering van diverse moties en
toezeggingen op het terrein van het cultureel erfgoed

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 mei 2019
Stand van zaken inzake de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op
het terrein van het cultureel erfgoed - 32820-287
Betrokken bij het algemeen overleg van 5 juni jl. over erfgoed en
monumenten

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het advies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit'
van de Raad voor Cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 mei 2019
Beleidsreactie op het advies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van de
Raad voor Cultuur - 32820-288
Betrokken bij het algemeen overleg van 5 juni jl. over erfgoed en
monumenten.
Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D12808.
Betrekken bij dossier Curriculum.nu

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten
Onderwijs en Wetenschap:
6.

Agendapunt:

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Organisatie der Verenigde
Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende
de vijftiende zitting van de Intergouvernementele Oceanografische
Commissie (IOC) Subcommissie voor de Caribische en aangrenzende
regio's IOCARIBE (SC-IOCARIBE-XV) en de Associated Sciences
Conferentie, te Oranjestad, Aruba, van 6 tot en met 10 mei 2019;
Parijs, 2 mei 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 mei 2019
Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,
ten behoeve van Aruba, en de Organisatie der Verenigde Naties voor
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de vijftiende zitting
van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC)
Subcommissie voor de Caribische en aangrenzende regio's IOCARIBE (SCIOCARIBE-XV) en de Associated Sciences Conferentie, te Oranjestad, Aruba,
van 6 tot en met 10 mei 2019; Parijs, 2 mei 2019 - 30952-340
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Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Aanbieding rapport 'De impact van grootschalige
onderzoeksinfrastructuren' van Rathenau Instituut

Zaak:

Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 24 mei 2019
Aanbieding rapport 'De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren'
van Rathenau Instituut - 2019Z10465
Technische briefing organiseren (na het zomerreces?).
EU, EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap m.b.t. advies op conceptwetsvoorstel over wettelijke
grondslag Nederlands kwalificatiekader (NLQF)

Zaak:

Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 29 mei 2019
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap m.b.t. advies op conceptwetsvoorstel over wettelijke grondslag
Nederlands kwalificatiekader (NLQF) - 2019Z10761
Reactie aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen.

Voorstel:

9.

Voor kennisgeving aannemen.
KR, BuZa

Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet
op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs
in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het
registervoorportaal

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 18 februari 2019
Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op
het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal - 35145
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 juni a.s. om 10.00 uur.
35145-4 Mededeling inzake een blanco Advies van de Afdeling Advisering van
de Raad van State inzake het Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint
tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en
beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het
registervoorportaal

Voorstel:
Noot:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
10.

Agendapunt:

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten
flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment
educatieve module

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 22 mei 2019
Voorhang van het besluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel
hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve
module - 31288-728
Ter bespreking (v.k.a. of een schriftelijk overleg?)
De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan
de Kamer overgelegd tot en met 19 juni 2019. De voordracht voor de vast te
stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan

Voorstel:
Noot:

3

op 20 juni 2019. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met
ingang van 1 november 2019, dit besluit werkt terug tot en met 1 juli 2019.

11.

Agendapunt:

Informatiepunten voor studeren met een beperking

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 mei 2019
Informatiepunten voor studeren met een beperking - 31524-418
Een dossier studenten met een beperking maken en onderhavige brief aan
toevoegen.
Over de uitkomsten van het gesprek met de MBO Raad zal de minister de
Kamer informeren.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Opzet van de beleidsdoorlichting hoger onderwijs (nieuwe stijl)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 23 mei 2019
Opzet van de beleidsdoorlichting hoger onderwijs (nieuwe stijl) - 31511-33
Agenderen voor wetgevingsoverleg van 26 juni a.s. over de Slotwet 2018 en
het Jaarverslag 2018.
De NRO-commissie is nog bezig met haar werkzaamheden. Daarom is het niet
mogelijk om de Kamer op korte termijn de beleidsdoorlichting te sturen. De
planning van de beleidsdoorlichting is erop gericht om tijdig input te kunnen
leveren voor de Strategische agenda. Eind 2019 ontvangt de Kamer zowel de
beleidsdoorlichting als de Strategische agenda.

Voorstel:
Noot:

13.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van den Hul over
“Gelijke Kansen, een leven lang” (Kamerstuk 35162-2)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 mei 2019
Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van den Hul over “Gelijke
Kansen, een leven lang” - 35162-3
Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Hul
over “Gelijke Kansen, een leven lang” op maandagavond 24 juni a.s.

Voorstel:

14.

Agendapunt:

Kwaliteitsafspraken mbo

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 27 mei 2019
Kwaliteitsafspraken mbo - 31524-419
Agenderen voor het algemeen overleg mbo op 25 september a.s.
Een onafhankelijke commissie kwaliteitsafspraken mbo (ckmbo) werkt nu aan
een integrale rapportage met een landelijk beeld van de kwaliteitsagenda’s.
Deze rapportage zal onder meer inzicht geven in de doelen die de mboinstellingen hebben gesteld en de maatregelen die ze daarvoor willen inzetten.
Ook zal de rapportage ingaan op de aanpak die instellingen hebben gekozen
op drie landelijke speerpunten (jongeren in een kwetsbare positie, gelijke
kansen in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van
de toekomst). De rapportage wordt na de zomer afgerond en aan de Kamer
verzonden.

Voorstel:
Noot:
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15.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 29 mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35210-VIII
Dinsdag 11 juni 2019, 14.00 uur voor de inbreng voor de verslagen
suppletoire begrotingen samenhangend met de Voorjaarsnota 2019.

Voorstel:

16.

Noot:

Aan het kabinet wordt verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 24 juni 2019 bij de
Kamer in te dienen.

Agendapunt:

Voortgang programma historisch democratisch bewustzijn

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 31 mei 2019
Voortgang programma historisch democratisch bewustzijn - 2019Z10873
Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Erfgoed en monumenten op 5
juni jl.

Voorstel:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
17.

Agendapunt:

Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 mei 2019
Onjuiste toetsadviezen deel leerlingen bij afname eindtoets 2019 - 31293-463
In de procedurevergadering van 22 mei jl. is besloten een algemeen overleg te
plannen op 25 juni a.s. van 17.00 -21.00 uur.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 mei 2019
Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie - 27020-103
Ter bespreking (een schriftelijk overleg plannen?).

Voorstel:

19.

Agendapunt:

Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van
deelname aan religieuze handelingen (Kamerstuk 35000-VIII-79)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 29 mei 2019
Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan
religieuze handelingen - 35000-VIII-186
Agenderen voor het notaoverleg over de Staat van het Onderwijs op 17 juni
a.s.

Voorstel:

20.

Agendapunt:
Voorstel:

Nog te ontvangen nota n.a.v. verslag Meer Ruimte voor Nieuwe
Scholen
Ter bespreking

5

Emancipatie
21.

Agendapunt:

Aanbieding Nederlandse rapportage met betrekking tot de
implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 21 mei 2019
Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing
Platform for Action (BPfA +25) - 30420-316
Agenderen voor het algemeen overleg Emancipatiebeleid van 18 juni a.s.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie VN Comité op de tussenrapportage over de implementatie en
naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW)

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 24 mei 2019
Reactie VN Comité op de tussenrapportage over de implementatie en naleving
van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) - 30420-317
Agenderen voor het algemeen overleg Emancipatiebeleid van 18 juni a.s.

Voorstel:

Europa
23.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk over o.a. de geannoteerde agenda OJCSRaad van 22 en 23 mei 2019 (Kamerstuk 21501-34-311)

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.
Slob - 21 mei 2019
Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda OJCSRaad van 22 en 23 mei 2019 - 21501-34-314
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:
Volgcommissie(s):

24.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van
Engelshoven - 17 april 2019
Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019 - 21501-34-311
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 6
juni 2019

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, E.C.E. de Kler - 28 mei 2019
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 6 juni
2019 - 2019Z10649
Ter informatie.

Voorstel:
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Planning van werkzaamheden
25.

Agendapunt:

Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (nog niet compleet)
21. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint)
(minister BVO en Media)
31. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
34. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
49. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en
Media)
50. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister
OCW, staatssecretaris SZW)
63. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO
en Media)
68. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt
met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
74. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs
(Futselaar) (minister OCW)
90. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de
Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)
103. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een
betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
Dertigledendebatten
5.
Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten
(Özdil) (minister OCW)
14. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt
(Özütok) (minister OCW)
23. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen
(Kuzu) (minister BVO en Media)
48. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische
klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister
OCW)
79.
Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil)
(minister OCW)
99. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister
BVO en Media, minister OCW)

26.

Agendapunt:

Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)
• di 04-06-2019 13.30 - 13.45 Petitie Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t.
verbetering onderwijsaanbod voor hbo en universitaire studenten met
autisme
• wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
• wo 05-06-2019 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Jongeren over Passend
onderwijs
• do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 06-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Ontwerpadvies 'Samen
werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER
• di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
• di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
• wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
• wo 12-06-2019 13.30 - 14.30 Technische briefing Advies van de
commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger
onderwijs en onderzoek
• do 13-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
• ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di 18-06-2019 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Girls Rights Watch (GRW) tot
aanbieding petitie 'Gelijk Loon voor vrouwen en mannen'
di 18-06-2019 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het
Onderwijs in het funderend onderwijs
do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 20-06-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs
do 20-06-2019 13.30 - 14.15 Technische briefing Ambtelijke technische
briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)
do 20-06-2019 14.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie
cultuurbeleid 2021-2024
di 25-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Eindtoets po en overgang
po en vo
wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet 2018, het
Jaarverslag 2018 en de Staat van het Onderwijs 2018-2019
wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overlegPassend onderwijs
do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overlegUitgangspuntennotitie
Cultuurbeleid 2021-2024
ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening
bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten
en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
do 12-09-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
wo 25-09-2019 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Middelbaar
beroepsonderwijs
wo 06-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 8
november 2019 (Onderwijs)
do 14-11-2019 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 21
november 2019 (Cultuur sport)

Rondvraag Overig
27.

Agendapunt:

Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 mei 2019
Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019, aan alle commissies 2019Z10435
Ter informatie.
Als challenge voor OCW is gekozen voor: Lumpsumbekostiging in het primair
en voortgezet onderwijs
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, KR

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 27 maart 2019
Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 - 2019Z06072
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Verslag werkbezoek media Denemarken januari 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2019
Verslag werkbezoek media Denemarken januari 2019 - 2019Z10964
Ter informatie.

Voorstel:

28.

Voorstel:
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29.

Agendapunt:

Verzoek kabinetsreactie op Nederlandse rapportage met betrekking
tot de implementatie van het BPfA +25

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.A.E. van den Hul
(PvdA) - 3 juni 2019
Verzoek kabinetsreactie op Nederlandse rapportage met betrekking tot de
implementatie van het BPfA +25 - 2019Z10966
Ter bespreking.

Voorstel:

30.

Agendapunt:

Verzoek over de uitwerking van de aangenomen motie Yesilgöz c.s.
over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. YesilgözZegerius (VVD) - 3 juni 2019
Verzoek over de uitwerking van de aangenomen motie Yesilgöz c.s. over een
wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen - 2019Z10968
Ter bespreking.

Voorstel:

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer
31.

Agendapunt:

Kennisversterking Leven Lang Ontwikkelen mei 2019

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 3 juni 2019
Kennisversterking Leven Lang Ontwikkelen mei 2019 - 2019Z10884
Desgewenst betrekken bij voorbereiding van het algemeen overleg Leven Lang
Ontwikkelen op 11 juni a.s.

Voorstel:

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

E.C.E. de Kler

Activiteitnummer:

2018A04144
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