
    

  

    

 
             

           
        

 
            

        

 
               

           
     

 
             

               
  

 
             

  

 
              

     

 
             

Deputatie van Vlaams-Brabant 

BESLUITENLIJST 

Donderdag 10 december 2020 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0741-BEP-DEP-01 
Betreft: Diest-beroep tegen de weigering van 24 augustus 2020, voor een afbraak bestaande 
industriegebouw, nieuwbouw van 4 industriële units met magazijnen, werkplaatsen, exploiteren van 
een groothandel sanitair, tuinmeubelen, een klusjesbedrijf en schrijnwerkerij, Leuvensesteenweg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0748-BEP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 04 september 2020, verleend 
voor het regulariseren van een brandtrap met vluchtterras, Zavelstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0628-BGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-beroep tegen de weigering van 24 juli 2020, verleend voor het bouwen van een 
meergezinswoning (8 appartementen) na sloop bestaande woning (afwijkend van een verkaveling 
ouder dan 15 jaar), Pastoor Dergentlaan 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0757-BEP-DEP-01 
Betreft: Meise-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 07 september 2020, verleend voor 
het oprichten van een meergezinswoning met 2 wooneenheden in gesloten bouworde na sloop van de 
bestaande eengezinswoning, Blauwenberg 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0380-BGP-DEP-04 
Betreft: Glabbeek-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 18 maart 2019, verleend voor 
een verkaveling, Schoolstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0616-BGP-DEP-01 
Betreft: Kraainem-beroep tegen de weigering van 14 juli 2020 voor een nieuwbouw van een 
meergezinswoning met 3 appartementen, Ferdinand Kinnenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0750-BEP-DEP-01 
Betreft: Wezembeek-Oppem-beroep tegen de weigering van 10 september 2020, voor het vellen van 
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een hoogstammige eik, Pierre Marchandstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0740-BEP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 september 2020, verleend 
voor het bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen, Beling 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0637-BGP-DEP-01 
Betreft: Tremelo-beroep tegen de weigering van 27 juli 2020, voor het bijstellen van een verkaveling, 
Moorsemsestraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0598-BGP-DEP-01 
Betreft: Grimbergen-beroep tegen de weigering van 13 juli 2020, voor het verbouwen van een 
eengezinswoning, Wolvertemsesteenweg 

STAFDIENSTEN 
griffiedienst 
Dossierkenmerk: Staf/Gri/VVP/2020/vertegw 
Betreft: VVP: algemene vergadering - vervanging 

communicatiedienst 
Dossierkenmerk: COM-magazine-2021-2022-druk-gunning 
Betreft: Overheidsopdracht voor het drukken van het provinciaal magazine “MAG.Vlaams-Brabant”. 
Gunning. 

juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 118 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0076-DEP-02 

ONDERSTEUNING 
facilitair beheer 
Dossierkenmerk: 2019014_O_leasingwagens_FAC_2de golf/gunning 
Betreft: Keuze deputatiewagens. Gunning. 
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Dossierkenmerk: 2020072_R_materiaal_laadpunten_ALSB_FAC_PPK/gunning 
Betreft: overheidsopdracht (raamovereenkomst) voor het leveren van materiaal voor het installeren 
van laadpunten in het provinciehuis te Leuven en voor het installeren van een laagspanningsbord in 
het proefcentrum Pamel te Roosdaal: gunning. 

Dossierkenmerk: 2020086_R_verkoop_wagens_FAC/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor de vervreemding van voertuigen van het Provinciebestuur Vlaams-
Brabant. Gunning 

informatiebeleid 
Dossierkenmerk: OST/IFB/D&A/Overeenkomst_gemeenten_kadasterdata 
Betreft: Verwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten wat betreft 
de verwerking en levering van kadasterdata 

personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&0_IB2020_55 
Betreft: seizoenpersoneel: evaluatie seizoen 2020 en opstart seizoen 2021 

Dossierkenmerk: P&O_IS_2020_35 
Betreft: voorstel voor de invulling van een functie van administratief medewerker (PIVO) 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_37 
Betreft: verlenging waarneming hogere functie van een personeelslid en wijziging vervangingscontract 
van een personeelslid, provinciedomein Huizingen 

Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_38 
Betreft: ontslagdossier 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_65 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van een personeelslid bij de dienst mobiliteit 

Dossierkenmerk: P&O_KD_2020_70 
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van bestuurssecretaris projectleider (dienst 
informatica) 
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Dossierkenmerk: P&O_KVDP2020_36 
Betreft: ontslag op eigen verzoek van het diensthoofd van het Provinciaal Instituut voor Vorming en 
Opleiding 

Dossierkenmerk: P&O_MC_2020_31 
Betreft: Aanvaarding kandidaturen voor de functie van deskundige brandweer (opleidingscentrum voor 
de brandweer - PIVO – directie mens) 

informatica 
Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling PC-materiaal De Wijnpers 
Betreft: Aankoop van laptops en randapparatuur voor de Wijnpers. - afname binnen raamcontract. 

Dossierkenmerk: INF/BUR/Bestelling PC-materiaal PAMEL 
Betreft: Aankoop van pc's, laptops en randapparatuur voor proefcentrum Pamel. - afname binnen 
raamcontract. 

VRIJE TIJD 
directeur - vrije tijd 
Dossierkenmerk: DVT/VLK/2020/19320 
Betreft: Overheidsopdracht voor de raamovereenkomst voor de uitvoering van vormingsdagen voor de 
kinderopvang voor de directie Vrije Tijd. Goedkeuring bestek, wijze van gunnen en aan te schrijven 
leveranciers. 

recreatie 
Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/kwijtschelding concessievergoedingen nav 2de sluiting horeca-
19481 
Betreft: Kwijtschelding concessievergoedingen naar aanleiding van tweede sluiting horeca 

Dossierkenmerk: 2020/REC/AVP/pop-up concessie Ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo-
19521 
Betreft: Pop-up concessie Ecocentrum provinciedomein Kessel-Lo 

erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/19295 
Betreft: Erkenning als waardevol _ 4 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT-WAT-00-20.0824 OND 
Betreft: Toepassing prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten waterlopen 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/I/30/20.0838 BELEID samenwerkingsovereenkomst e-loket captatie 
Betreft: Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de applicatie 'E-loket onttrekken van 
water uit onbevaarbare waterlopen' 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/WPM-2020-00016-1 
Betreft: subsidieaanvraag waterpreventie 

leefmilieu 
Dossierkenmerk: LM/201125/Steunbrief project KUL 
Betreft: ondertekening van een steunbrief voor het projectvoorstel van de KUL: 'Unlocking the climate 
change adaptation and mitigation potential of the garden complex' 

Dossierkenmerk: LM/201127/verlenging Dialoog - grote projecten 
Betreft: Subsidie: vraag voor verlenging van de uitvoeringsperiode voor de provinciale subsidie aan 
Dialoog vzw voor het adviseren en begeleiden van grote voorbeeldprojecten en sensibilisatie- en 
vormingsacties rond duurzaam bouwen. 

ruimtelijke planning 
Dossierkenmerk: RMT-RUBY-WUG-2020-00003-DEP-01 
Betreft: Galmaarden - aanvraag principieel akkoord 'Statiestraat 113' 

mobiliteit 
Dossierkenmerk: MOB/MOBI/G-2020-00002-1 
Betreft: subsidie: aanvragen van schooljaar 2020-2021 betreffende het provinciaal reglement van 
2016 ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten op school. 
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gebouwen 
Dossierkenmerk: RMT-GEB-PPK-SP-20-01-GOEDKEURING-DEP-02 
Betreft: Uitbreiding branddetectie installatie Proefcentrum Pamel 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0440-AGP-DEP-01 
Betreft: Lubbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door Katholieke Universiteit te Leuven voor het stopzetten van de eigen 
afvalwaterzuivering en het aanleggen van een persleiding met de nodige infrastructuurwerken en het 
actualiseren van de inrichting, Ganzendries zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0508-AGPP-DEP-01 
Betreft: Galmaarden-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door de gemeente Galmaarden en Fluvius System Operator voor de aanleg van 
openbare nutsvoorzieningen (wegenis- en rioleringswerken, bufferbekken aan een waterloop, etc) met 
bijhorende bronbemaling, Kramerijk 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0518-AGPP-DEP-01 
Betreft: Beersel-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend voor het bouwen van een machine loods met bijhorende verhardingen en het 
veranderen van het rundveebedrijf met akkerbouwtak, Begijnbosstraat 37 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0573-BGPP-DEP-01 
Betreft: Beersel-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 24 juni 2020, verleend aan 
Woonpunt Zennevallei voor het bouwen van 16 woningen, 36 appartementen, 12 
duplexwoongelegenheden en een kinderdagverblijf met een grondwaterbemaling, Zittert/Blokbos zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0584-AGPP-DEP-01 
Betreft: Bierbeek-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten ingediend door de Katholieke Universiteit te Leuven voor de nieuwbouw van een 
elektriciteitscabine, Bijzondereweg 12 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0615-AGPP-DEP-01 
Betreft: Herne-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en voor ingedeelde inrichtingen en 
activiteiten voor het bouwen van een melkveestal, een loods en overdekte mestvaalt en het uitbreiden 
en hervergunnen van het varkens- en rundveebedrijf, Druimerenstraat 31 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0634-AGP-DEP-01 
Betreft: Aarschot-Aanvraag voor wijziging van de natuurvegetatie ingediend door Provincie Vlaams-
Brabant voor de grondige ruiming van de waterloop de Grote Motte, Mottestraat zn 
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Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0640-BGP-DEP-01 
Betreft: Ternat-beroep tegen de weigering van 06 augustus 2020, voor het verbouwen van een 
woning, Groenstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0642-BIJ-DEP-01 
Betreft: Zemst-Verzoek tot bijstelling ingediend door Aquafin nv voor 0091 RWZI Zemst-Hofstade (Art. 
100) Het bijstellen van de lozingsnormen, Steppeke 83 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0687-BGP-DEP-01 
Betreft: Leuven-beroep tegen de gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden van 21 augustus 2020, 
verleend voor het plaatsen van een carport, Bermstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0721-AEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door TOTAL 
BELGIUM voor de constructie van een luifel boven de snellaadautoplaatsen, E19 richting Brussel zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0722-AEP-DEP-01 
Betreft: Sint-Pieters-Leeuw-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Total 
Belgium voor de constructie van een luifel boven de snellaadautoplaatsen, E19 richting Parijs zn 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0743-BEP-DEP-01 
Betreft: Haacht-beroep tegen de weigering van 10 september 2020, voor het verbouwen van een 
gezinswoning met aanpalende berging naar een zorgwoning, Nieuwstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0756-BEP-DEP-01 
Betreft: Tervuren-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 31 augustus 2020, verleend 
voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde, Rootstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0832-AEP-DEP-01 
Betreft: Diest-Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Provincie Vlaams-
Brabant voor de gedeeltelijke afbraak en nieuwbouw van de horecazaak “de Badmeester”, Omer 
Vanaudenhovelaan 50 
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MENS 
welzijn 
Dossierkenmerk: MNS/WEL/afrekening vereffeningsfonds 
Betreft: Afrekening overdracht provinciaal vereffeningsfonds van Vlaams-Brabant en van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie naar de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Alba 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/VLAB/2020/02/Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest APB 
Betreft: Vervanging lid raad van bestuur Vlabinvest autonoom provinciebedrijf 

PIVO 
Dossierkenmerk: MNS-PIVO-POL-NOTA 1 goedkeuring opleidingsaanbod PIVO politieschool 
voorjaar 2021 
Betreft: Goedkeuring opleidingsaanbod voorjaar 2021 van de politieschool van het Provinciaal Instituut 
voor Vorming en Opleiding 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND/CAL/WP/asbestverwijdering 
Betreft: asbestverwijdering op de site van de Wijnpers 

Dossierkenmerk: KEN/OND/TM/20/samenstelling beroepscommissie PISO/LS 
Betreft: Beroepschrift tuchtdossier - samenstelling beroepscommissie 

economie 
Dossierkenmerk: ECO - 20 - 9.1. - Life-on-Chip 3.0. - Inschrijvingsgeld - Aanvulling 
Betreft: Bepalen van het inschrijvingsgeld voor de deelnemers van Life-on-Chip 3.0. - Aanvulling 

Dossierkenmerk: ECO/2020/3.4.2.-19412 
Betreft: Het gunnen van de opdracht voor de bouw van een platform om reguliere bedrijven in contact 
te brengen met sociale economie bedrijven 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2016-00012-2 
Betreft: Terugvordering subsidie voor het project Visie op kleinhandelsactiviteiten en algemene 
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stedenbouwkundige verordening. 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2016-00020-2 
Betreft: Terugvordering subsidie van het project 'herinrichting Heldenplein met 1439 m2 ruimte voor 
kantoor en detailhandel' 

Dossierkenmerk: ECO/2.7.2.1-2017-00006-2 
Betreft: Terugvordering subsidie voor het project 'Globaal signalisatie- en circulatieplan Zaventem' 

land- en tuinbouw 
Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201203_Vervanging_vertegenwoordiging_PMC 
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in het Provinciaal Management Comité. 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201203_Vervanging_vertegenwoordigingen 
Betreft: Vervanging provinciale vertegenwoordiging in Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. 

Dossierkenmerk: KEN/LAN/20201210_BMK_2021 
Betreft: Toetsing kandidaturen en erkenning bedrijven netwerk 'Boeren met Klasse' 2021. 

FINANCIEN 
budget en betalingen 
Dossierkenmerk: Fin/bb/20/073 
Betreft: Bestelbonnen goedgekeurd door de leidinggevende van de dienst (november 2020) 

ONDERSTEUNING 
informatiebeleid 
Dossierkenmerk: IFB/2.02/aankoop_publicaties_2021-2024/gunning 
Betreft: Raamovereenkomst voor het leveren van niet-abonnementsgebonden bibliotheekmateriaal 
voor de dienst informatiebeleid. Gunning. 
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personeel en organisatie 
Dossierkenmerk: P&O_AVG_2020_3 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 september 2020, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_AVG_2020_4 
Betreft: Vaststelling, met ingang van 1 oktober 2020, van een overlevingspensioen 

Dossierkenmerk: P&O_BA_2020.16 
Betreft: borstvoedingspauzes 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_64 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit een medewerker van De Wijnpers 

Dossierkenmerk: P&O_CV2020_66 
Betreft: Herziening geldelijke- en vaststelling schaalanciënniteit van een personeelslid van de dienst 
personeel en organisatie 

Dossierkenmerk: P&O_SV2020_04 
Betreft: Herziening geldelijke anciënniteit en vaststelling van schaalanciënniteit van een personeelslid 
bij de dienst waterlopen 

VRIJE TIJD 
erfgoed 
Dossierkenmerk: ERF/ED/20/19525 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Schoonderbuken (kerk) 

Dossierkenmerk: ERF/ED/20/19526 
Betreft: gunning onderhoudswerken monumentenploegen: Wilsele (graftekens kerkhof); kennisgeving 
deelname raamcontract monumentenploegen door stadsbestuur Leuven 
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RUIMTE 
waterlopen 
Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/09/20.0836 WAT Molenbeek 2020, goedkeuring belastingrol 
Betreft: Watering De Molenbeek 2020, goedkeuring belastingrol 

Dossierkenmerk: RMT/WAT/W/10/2020/Genovevabeek/20.0846 WAT Dringende herstelling 
Betreft: Uitvoeren van herstellingswerken aan de onbevaarbare waterloop van 2de categorie de 
Genovevabeek, nr. B4030 ter hoogte van opgenomen punt 28 ter hoogte van de Populierenstraat te 
Sint-Margriete-Houtem (Tienen). 

vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0571-AGPP-DEP-01 
Betreft: Tienen-Aanvraag ingediend door Merckx-Peeters lv voor de nieuwbouw van een mestbassin, 
de regularisatie van een waterbassin en de uitbreiding van de mestopslagcapaciteit op een 
varkenshouderij, Maalderijweg 70 

MENS 
directeur - mens 
Dossierkenmerk: MNS/VLAB/2020/VerantwoordingVlabinvest 
Betreft: Verantwoording nominatieve werkingssubsidie aan Vlabinvest 

wonen 
Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00161-1 
Betreft: aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00162-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00163-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 

Dossierkenmerk: MNS/WON/B/G-2020-00164-1 
Betreft: aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap 
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Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-67 
Betreft: Toekenning van de renovatieleningen 

Dossierkenmerk: MNS/WON/S.L.2020-68 
Betreft: Opheffing van de hypothecaire inschrijvingen 

KENNISECONOMIE 
onderwijs 
Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/LD 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: startbaanovereenkoms 

Dossierkenmerk: KEN/OND PISO/P/TM/20/MG 
Betreft: Provinciaal instituut voor secundair onderwijs te Tienen: tijdelijke aanstelling 

Dossierkenmerk: KEN/OND WIJ/P/TM/20/TL 
Betreft: De Wijnpers - provinciaal onderwijs Leuven: afwezigheid voor verminderde prestatie 

RUIMTE 
vergunningen 
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0579-BGP-DEP-01 
Betreft: Keerbergen-beroep tegen de vergunning onder voorwaarden van 09 juli 2020, verleend voor 
het slopen van een bestaande woning en magazijn en het bouwen van een appartementsgebouw met 
10 wooneenheden, Stationsstraat 

Dossierkenmerk: RMT-VGN-2020-0612-BGP-DEP-01 
Betreft: Kortenberg-beroep van tegen de weigering van 15 juli 2020, voor het slopen van een 
bestaand gebouw en het bouwen van twee meergezinswoningen en één ééngezinswoning, met een 
totaal van vijf woongelegenheden, Oudebaan 

STAFDIENSTEN 
juridische dienst 
Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2019 072 & 097_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2011-
0047 & 2012-0237 
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Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 124 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2013-
0541-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2019 092_vernietigingsarrest 
Betreft: vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2019-
0292-BEP-ID-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 119 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2016-
0005-DEP-03 

Dossierkenmerk: JUR/R/ROM/2020 123 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-BB-2018-
0125-DEP-02 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 121 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0245-BGP-DEP-01 

Dossierkenmerk: JUR/R/VGN/2020 122 
Betreft: verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kenmerk ROM: RMT-VGN-2020-
0191-BGP-DEP-01 

RUIMTE 
mobiliteit 
Dossierkenmerk: RMT-MOB-2020-00043 website gevonden fietsen 
Betreft: Website gevonden fietsen 

ONDERSTEUNING 
informatica 
Dossierkenmerk: INF/SEC/beveiligingsaudit/fusie 
Betreft: Fusie Zion Security nv en Securelink nv (Orange Cyberdefense) 
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