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Op 9 november vorig jaar vergaderde de weten
schappelijke adviesraad van de SAOFRA om 
de projectcyclus van 2021 af te ronden. De acht 

professoren, waarvan vier verbonden aan Franstalige en 
vier aan Nederlandstalige universiteiten, bogen zich over 
maar liefst 37 ingediende kwalitatieve projecten, waarvan 
12 pilootprojecten ingediend door jonge postdoctorale 
onderzoekers.

De adviesraad baseert zich voor haar keuze uitsluitend 
op de wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit van de 
projecten. Om dit proces te bewaken, werd elk project 
voorafgaandelijk geëvalueerd door minstens twee buiten
landse, onafhankelijke experten die zowel de onderzoeker 
als het project een gemotiveerde score toekenden. 

In totaal werden 123 externe rapporten verzameld. On
afhankelijk daarvan evalueerde elk lid van de adviesraad 

minstens 4 ingediende projecten. In een marathon zit
ting van bijna 6 uur, resulteerde dit in een advies om 13 
standaard en 5 pilootprojecten voor een totaalbedrag 
van maar liefst 3.800.000 EUR te financieren in 2021, 
een stijging van bijna 20% ten opzichte van 2020 en van 
bijna 40% ten opzichte van 2019! Omdat 2021 mede 
dankzij u een zeer goed jaar was, werd dit advies door 
de Raad van Bestuur dan ook unaniem goedgekeurd. 

Ook is dit jaar de Young Researcher Award ter waarde 
van € 50.000 ingesteld, de prijs voor de meeste getalen
teerde jonge onderzoeker op dit moment op het gebied 
van onderzoek naar Alzheimer en andere neurodege
neratieve ziekten. Dit jaar werd de prijs gedeeld door 
Joke Spildooren en Renzo Mancuso! 

Op de volgende 3 bladzijden kunt u alle beurzen (ook 
wel Grants genoemd) 2021 vinden.

1ste trimester 2022 - Januari 2022 
Afgiftekantoor Luik X - Erkenningnummer: P505077

Z1. Researchpark 310 - 1731 Zellik

Stichting van openbaar nut
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DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD SELECTEERDE DIT JAAR  
VOOR € 3,8 MILJOEN AAN PROJECTEN!



DANKZIJ U FINANCIERT STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK 
18 ONDERZOEKSPROJECTEN VOOR EEN TOTAALBEDRAG  

VAN € 3.800.000, HET HOOGSTE IN ONS 27-JARIGE BESTAAN!

WE FINANCIEREN DIT JAAR 18 PROJECTEN VAN ONDERZOEKERS, PROJECTEN 
DIE DOOR DE REVIEWERS UIT BINNEN-EN BUITENLAND ALLEN  

ALS EXCELLENT ONDERZOEK WERDEN BESTEMPELD!

Nogmaals bedankt Nogmaals bedankt voor uw donaties! voor uw donaties! 
DANKZIJ U VORDERT HET ONDERZOEK EN STOPPEN WE ALZHEIMER NOG SNELLER.

  

How to track early Alzheimer’s disease 
progression? 
Bernard Hanseeuw 
UCLouvain

➔ € 250.000

Aβ-Tau cascade promotes oxidative 
stress and genomic damage that 
drives neuronal cell loss: DNA repair 
mechanisms as therapeutic targets 
in Alzheimer disease
David Wilson 
Universiteit Hasselt 

➔ € 250.000

➔ Het Louvain Aging Brain LAB is geïnteresseerd om de ontwikkeling 
van tau-pathologie in de hersenen door middel van PET-scanner te 
volgen. Tau is een van de twee pathologieën van de ziekte van Alzheimer, 
die cognitieve tekorten het beste verklaart. De steun van de Stichting 
Alzheimer Onderzoek zal ons in staat stellen om elke twee jaar de 
hersengebieden te volgen die door deze pathologie worden beïnvloed 
en om te onderzoeken of de verschillende cognitieve tekorten die bij 
patiënten worden waargenomen, goed worden verklaard door de schade 
aan nieuwe regio's. 

➔ De nood aan gecombineerde strategieën die zich richten op Aβ- en 
Tau-gemedieerde processen om de ziekte van Alzheimer (AD) een halt 
toe te roepen wordt steeds duidelijker door accumulerende evidentie. In 
dit project richten we ons op DNA-reparatiemechanismen gemoduleerd 
door tau, als belangrijkste oorzaak van neurodegeneratie. We zullen 
het belang van verouderingskenmerken en DNA-herstelsystemen in AD 
evalueren, om daarop gebaseerd nieuwe therapeutische benaderingen 
te ontwerpen om de ziekte effectief te stoppen.  

A multi-modal approach to study 
C9orf72-mediated disease
Philip Van Damme
VIB KU Leuven

➔ € 250.000

Herpesvirus-induced neuroinflammation 
in the peripheral nervous system (PNS) 
as a ‘distant’ trigger of Alzheimer’s 
disease 
Kathlyn Laval 
Universiteit Gent ➔ € 250.000

➔ Mutaties in het C9orf72 gen zijn een frequente oorzaak van fronto-
temporale dementie. Dit project zal de veranderingen in de hersenen 
bestuderen in de fase voor en onmiddellijk na het uitbreken van de ziekte. 
Dit zal gebeuren door C9orf72 mutatiedragers te volgen met PET/MRI 
beeldvorming van de hersenen, met biomerkers in bloed en cerebrospinaal 
vocht en met cognitieve testen.

➔ Dit project heeft als doelstelling te onderzoeken hoe Herpes simplex-
virus type 1 (HSV1) infectie een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte 
van Alzheimer. De paradigmaverschuiving zal zich toespitsen op de rol 
van infectie en ontsteking in het perifere zenuwstelsel, met latere gevolgen 
voor de hersenen, in tegenstelling tot de huidige aanname die uitgaat 
van een rechtstreekse infectie van de hersenen door HSV1. 

D e Wetenschappelijke Adviesraad was van mening dat 
2 weten schappers in aanmerking kwamen voor deze prijs 
van € 50.000 : Joke Spildooren en Renzo Mancuso.   

Zij delen de prijs die zij  bovenop hun onderzoeksbeurs krijgen.

DE WINNAARS VAN  
DE YOUNG RESEARCHER AWARD

Joke Spildooren Renzo Mancuso



Met de steun van het Fonds 
Bonmariage de Bouyalski, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting

Met de steun van de Fondsen 
M. Waeyenborghs, Steldust en Vanroy, 

beheerd door de Koning Boudewijnstichting

  

Brain synaptopathy as a characteristic 
biomarker of preclinical AD
Eric Salmon
Université de Liège

➔ € 250.000

HYPERSPECTRAL RETINAL IMAGING 
as a novel diagnostic biomarket 
for Alzheimer
Lies De Groef 
VIB KU Leuven ➔ € 250.000

➔ Preklinische ziekte van Alzheimer (AD) wordt vermoed bij mensen 
zonder objectieve cognitieve achteruitgang die hersenafzettingen 
hebben van amyloïde en tau-eiwit. Er zijn echter significante afzettingen 
van herseneiwit waargenomen bij honderdjarigen zonder cognitieve 
achteruitgang. Wij zijn van mening dat synaptische contacten gemeten 
door de PET-scanner een vroege biomarker van AD zullen vormen, klinisch 
beter gecorreleerd dan eiwitafzettingen.

➔ Beeldvorming van het netvlies biedt mogelijk de ideale oplossing 
voor vroegere diagnose van de ziekte van Alzheimer. Het netvlies 
vertoont immers ook de typische veranderingen die de hersenen van 
Alzheimerpatiënten kenmerken. In dit project onderzoeken we het 
potentieel van hyperspectrale beeldvorming om amyloid-eiwitafzettingen 
in het netvlies op te sporen in een reeks van preklinische en klinische 
studies. 

Functional dissection of a new candidate 
gene associated with a pathological 
microglial signature in Alzheimer's 
disease
Valerie Wittamer 
Université Libre  
de Bruxelles

➔ € 250.000

Blood biomarker dynamics in confirmed 
presymptomatic sporadic Alzheimer’s 
Disease
Koen Poesen 
KU Leuven ➔ € 250.000

➔ De ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten worden 
vaak geassocieerd met lokale ontsteking, als gevolg van ongecontroleerde 
activatie van microglia cellen, die de residente immuuncellen zijn van 
het centraal zenuwstelsel. Het doel van ons project is om de functies te 
onderzoeken van een slecht gekarakteriseerd eiwit waarvan de expressie 
een uniek subtype van microglia identificeert die geassocieerd is met 
amyloïde plaque aggregaten in de hersenen Alzheimer patiënten. We 
willen nagaan of dit eiwit uiteindelijk als therapeutisch doelwit kan dienen.

➔ Dit project zal bloedtesten ontwikkelen die toelaten, nog vooraleer 
dementie optreedt, bij personen Alzheimer-gerelateerde afwijkingen 
in de hersenen op te sporen en op te volgen. Dit is belangri jk 
omdat bij deze personen dan kan nagegaan worden of kandidaat-
geneesmiddelen kunnen verhinderen dat deze afwijkingen uiteindelijk 
leiden tot dementie. Deze bloedtesten kunnen op termijn ingrijpendere 
of duurdere testen zoals een ruggenmergprik vervangen.  

20210035: AMUSED: Adherence 
by MUSic to Exercise in Dementia
Joke Spildooren 
Universiteit Hasselt  

➔ € 250.000

In vivo PET of synaptic density as potential 
diagnostic marker for AD and DLB 
Koen Van Laere 
KU Leuven

➔ € 250.000

➔ Matig intensief bewegen heeft een positief effect op het functioneren en 
de stemming van ouderen met dementie. 60% van deze mensen verblijven 
in België in een woonzorgcentrum. De motivatie en therapietrouw 
voor oefentherapie is zeer laag in deze groep. Het AMUSED-project 
heeft tot doel ouderen met dementie in woonzorgcentra te motiveren 
tot meer beweging via gepersonaliseerde muziek, beeldmateriaal en  
groepstherapie.  
  
 

➔ Positron emissie tomografie (PET) van synaptische densiteit in de 
hersenen als merker voor ziekte van Alzheimer en dementie met Lewy 
Bodies : prospectieve vergelijking met huidige beeldvormingsmerkers 
voor neuronaal lijden en relatie tot symptomen.   
Dit project wil meerwaarde van nieuwe PET hersenbeeldvorming 
van synaptische dichtheid (concentratie signaaloverdracht locaties) 
onderzoeken bij patiënten met ziekte van Alzheimer, dementie met Lewy 
bodies en moeilijk te onderscheiden vroegtijdige cognitieve stoornissen. 
Via een geavanceerde simultane PET-MR scan willen we bovendien 
aantonen dat de combinatie van synaptische dichtheid (PET), doorbloeding 
en structuur (MR) een betere/snellere diagnose en risico-inschatting 
toelaat bij personen met cognitieve achteruitgang dan huidig mogelijk is.

Untangling the initial mechanisms in 
Alzheimer’s disease and tackling early 
pathogenic cellular cascades with 
Nanobodies 
Lucia Chavez Gutierrez 
VIB Ku Leuven ➔ € 250.000

Deciphering the molecular mechanisms 
of ABCA7 risk variants in microglia in AD
Renzo Mancuso
Universiteit van  
Antwerpen

➔ € 250.000

➔ Amyloïde β (Aβ) peptiden spelen een centrale – nog te definiëren –  
rol in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer.  
Mutaties in de enzyme (γ-secretase) die Aβ genereert veroorzaken de 
ziekte van Alzheimer. We bestuderen de effecten van deze mutaties met 
als hoofddoel het definiëren van de moleculaire en cellulaire alteraties die 
de aandoening veroorzaken en met het algemene doel om mechanistische 
kennis te genereren die therapeutische ontwikkeling faciliteert. 

➔ Microglia zijn de immuuncellen van de hersenen en ze hebben een grote 
invloed op de ziekte van Alzheimer. In dit project willen we de rol van een 
belangrijk microglia-gen, ABCA7, onderzoeken. We willen onderzoeken 
hoe veranderingen in het ABCA7 gen de functie van microglia beïnvloeden 
en bijdragen tot het verlies van hersencellen en de ontwikkeling van 
dementie. Zo willen we cellulaire processen identificeren die ons helpen 
om de ziekte van Alzheimer te bestrijden.  



Met de steun van het Fonds 
Pierre Masure, beheerd door 

de Koning Boudewijnstichting

  

Neuroprotective microRNAs to 
modulate TAU pathology in Alzheimer’s 
disease (AD) model 
Siranjeevi Nagaraj 
Université Libre  
de Bruxelles ➔ € 100.000

Investigating genetic association 
signals in frontotemporal dementia 
Wouter De Coster 
VIB Universiteit  
van Antwerpen ➔ € 100.000

➔ Neurofibrillaire degeneratie (DNF) is een neuronaal letsel dat bestaat 
uit een opeenhoping van abnormaal gefosforyleerde tau-eiwitten 
bij de ziekte van Alzheimer (AD). Studies hebben veranderingen 
aangetoond in het expressieniveau van microRNA's (kleine, niet-
coderende RNA-moleculen) bij deze ziekte. In modellen zullen we het 
therapeutisch potentieel van miRNA's bestuderen bij het verminderen  
van DNF-vorming. 

➔ Bij veel patiënten met fronto-temporale dementie is de genetische 
oorzaak onbekend. Lopend onderzoek vond locaties in het DNA 
waar varianten correleren met een hoger risico voor de ziekte. 
Om ook de biologisch relevante mutaties te kunnen vinden, en zo 
meer inzicht in het ziektemechanisme te krijgen, combineren we 
de nieuwste methoden voor analyse van eiwitten, RNA expressie  
en DNA varianten. 

System xc- inhibition to preserve 
mitochondrial health in AD
Gamze Ates
Vrije Universiteit  
Brussel ➔ € 100.000

Disease-associated proteome 
alterations in semantic variant primary 
progressive aphasia 
Jolien Schaeverbeke 
KU Leuven ➔ € 100.000

➔ Mitochondriën spelen een sleutelrol in de energieproductie van 
cellen en hun functionele achteruitgang is kenmerkend voor de 
ziekte van Alzheimer. Inhibitie van de cystine/glutamaat antiporter 
systeem xc- heeft het potentieel om mitochondriën gezond te 
houden en zo het aftakelen van hersencellen tegen te gaan. Dit 
gaan wij onderzoeken in een muismodel voor Alzheimer om zo meer 
inzicht te verwerven in het mechanisme achter energiefalen en bij 
te dragen aan de zoektocht naar een behandelingsstrategie tegen  
de ziekte.  

  
 
 
 
 
 
 
 

➔ Semantische variant primair progressieve afasie (SV PPA) is een 
zeldzame, neurodegeneratieve ziekte, die geleidelijk het taalvermogen 
aantast en ook tot gedragsveranderingen leidt. In deze studie zullen we 
eiwitveranderingen bestuderen op weefsel van SV PPA, in vergelijking 
tot gezonde vrijwill igers, Alzheimer en nonfluente variant PPA in 
hersenregio’s die in een vroeg alsook een laat ziektestadium aangetast 
zijn. Op langere termijn zal deze kennis bijdragen tot een verbeterde 
diagnose en gerichte therapie.  
 

The impact of lysosomal PLD3 deficiency on activated response microglia regulation
Zoë Vanacker 
VIB - KU Leuven

➔ € 100.000
➔ De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een ophoping van eiwitfragmenten 
in de hersenen. Dit ‘afval’ triggert de immuuncellen (=microglia) die daar patrouilleren 
om extra in te zetten op afvalverwijdering. Verschillende genetische risicofactoren voor 
Alzheimer die verbonden zijn met afvalverwerking werden reeds geïdentificeerd. Dit 
project focust zich op één van deze risicofactoren: fosfolipase D3 (PLD3). PLD3 is een 
eiwit dat zich in de recyclage units van de cellen bevindt en daar afval verwijdert, meer 
bepaald ‘overbodig DNA’. Toch zien we een link met de voor Alzheimer kenmerkende 
ophoping van eiwitten en stellen we vast dat beide afvalverwerkingsprocessen fout 
lopen bij dragers van een PLD3 risicovariant. Waarom hopen eiwitten zich echter op 
wanneer het misloopt met PLD3 ook al richt PLD3 zich op DNA-afval? En waarom 
maken microglia meer PLD3 aan wanneer ze overgeactiveerd worden door niet-
afbreekbare eiwitaggregaten? Dit project wil deze vragen beantwoorden.  

 

directPRS: improved polygenic risk prediction for Alzheimer's disease
Kristel Sleegers 
VIB Universiteit van Antwerpen

➔ € 250.000
➔ Polygene risicoscores (PRS) zijn een manier om het risico te berekenen op de ziekte van 
Alzheimer, gebaseerd op het DNA van een persoon. Huidige PRS zijn slechts een benadering 
van het eigenlijke genetische risico omdat de DNA veranderingen die daadwerkelijk het risico op 
Alzheimer verhogen nog grotendeels onbekend zijn. Wij willen PRS-gebaseerde risicopredictie 
verbeteren door een gedetailleerd moleculair onderzoek naar DNA veranderingen in nieuwe en 
gekende Alzheimer risicogenen.  

EN DIT JAAR FINANCIEREN WIJ 5 JONGE VEELBELOVENDE WETENSCHAPPERS, 
ONZE TOEKOMST VOOR EEN WERELD ZONDER ALZHEIMER EN  

ANDERE VORMEN VAN DEMENTIE!



H eel wat mensen hebben al een actie opgezet 
ten voordele van de strijd tegen Alzheimer en 
andere vormen van dementie. De meest popu

laire gelegenheden zijn: 
• Een verjaardag, jubileum of pensionering
• Bij het heengaan van een dierbare
• Een sportieve prestatie, zoals een hardloopwedstrijd 

of een fietstocht 
• De verkoop van cupcakes, pannenkoeken of andere 

lekkernijen.

Op ons nieuw platform kan u inspiratie opdoen en een 
nieuw actie registreren en/of deelnemen aan een van 
de lopende campagnes.

Het is heel makkelijk om een actie  
op te zetten:
1.  Ga naar www.stopalzheimer.be/acties  

of naar stopalzheimer.be en klik boven bij het 
menu op ACTIES.

2.  Klik op de categorie waar uw actie het best bij past.

3.  Benoem vervolgens uw project en bepaal de te 
bereiken doelstelling. Deel uw pagina via ver-
schillende kanalen zoals Facebook, Whatsapp en 
Twitter met familie/vrienden en kennissen. Klaar? 
Uw project werd succesvol aangemaakt!

Waarom is uw actie van belang?

België telt 200.000 personen met dementie. De ziekte 
van Alzheimer is met 70% de meest voorkomende 
vorm van dementie. Elke minuut komt er een nieuwe 
Alzheimer patiënt bij. Indien we geen afdoend middel 
vinden om de ziekte van Alzheimer af te remmen zullen 
deze aantallen tegen 2030 verdubbelen en tegen 2050 
zelfs verdrievoudigen...

Zet daarom zelf een actie op ten bate van de Stichting 
Alzheimer Onderzoek. Maak een pagina aan op ons 
platform en laat vrienden en familie automatisch stor
ten. Iedereen die € 40 of meer stort, krijgt natuurlijk 
een fiscaal attest waardoor hij of zij tot 45% van de 
storting van de fiscus terugkrijgt! Als dat niet nog een 
extra cadeau is?

ZET SNEL EEN ACTIE OP DANKZIJ ONS GLOEDNIEUWE PLATFORM

Stichting Alzheimer Onderzoek steunt, met uw financiële 
hulp, sinds 1995 het noodzakelijke Alzheimeronderzoek 

aan Belgische universiteiten. 

Samen stoppen wij Alzheimer voorgoedSamen stoppen wij Alzheimer voorgoed

Grote of kleine initiatieven,  
iedereen kan in actie komen voor  
Stichting Alzheimer Onderzoek,  

waarvoor oprechte dank!



Ver. Uitg.: Joost Martens • Stichting Alzheimer Onderzoek • Z1. Researchpark 310 • 1731 Zellik 
 © SAO/FRA 2022. Alle rechten voor reproductie door eender welk procedé, op de vertaling en de adaptatie zijn voorbehouden in alle landen,  
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De belasting die u in België op een erfenis moet betalen hangt 
af van waar de overledene woonde, van wie u erft en wat u 
erft. Elk gewest heeft zijn eigen tarieven van de erfbelasting. 

De fiscale woonplaats van de overledene bepaalt het gewestelijk 
tarief. Erfgenamen worden opgedeeld in categorieën. Hoe nader 
het hemd, hoe lager de tarieven. U kunt deze tarieven vinden op  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/
successierechten 

Extra vrijstelling, kortingen en gunsttarieven
Maar de tarieven vertellen niet het volledige verhaal, want bepaalde 
erfgenamen profiteren in bepaalde gevallen van een vrijstelling, van 
kortingen of gunsttarieven. Die verschillen van gewest tot gewest.

Vlaanderen
• Wenst u een bedrag na te laten aan een ver familielid of een 

vriend, dan kunt u dat vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen voor een 
maximumbedrag van € 15.000 doen tegen een tarief van 3% i.p.v. 
25%. Dat moet dan wel via een notarieel testament gebeuren.

• echtgenoten en wettelijke samenwoners betalen geen erfbe
lasting op de gezinswoning. Wie feitelijk samenwoont, moet 
minstens 3 jaar samenwonen om die vrijstelling te genieten. 
Ze geldt niet voor ouders en kinderen die feitelijk samenwonen.

• Echtgenoten en wettelijke samenwoners hoeven voortaan geen 
erfbelasting meer te betalen op de eerste schijf van 50.000 euro 
roerende goederen. Feitelijke samenwoners moeten minstens 
1 jaar samenwonen om deze vrijstelling te genieten. Dat levert 
een besparing op van maximaal 1.500 euro.

• Een andere nieuwigheid is dat wie voor zijn 21ste wees wordt, de 
vrijstelling geniet op de gezinswoning en geen erfbelasting hoeft 
te betalen op de eerste schijf van 75.000 euro roerende goede
ren. Deze nieuwigheid is niet meegenomen in de berekeningstool.

• Wie minder dan 50.000 euro erft in rechte lijn of van zijn partner, 
geniet een extra korting. Hetzelfde geldt voor kleine erfenissen 
onder 75.000 euro van een broer, zus of iemand anders. Deze 
korting is verrekend in de tool.

• Het familiebedrijf kan onder bepaalde voorwaarden worden 
nagelaten tegen een vlak tarief van 3 procent in rechte lijn en 
tussen partners en 7 procent aan alle anderen. De tool veron
derstelt dat deze voorwaarden vervuld zijn.

• En stichtingen zoals Stichting Alzheimer Onderzoek betalen 
in Vlaanderen nu GEEN successierechten meer! Dat betekent 
dat elk bedrag voor de stichting dat in het testament genoemd 
wordt voor 100% naar wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekte van Alzheimer gaat.

Brussel
• Erfgenamen in rechte lijn betalen geen erfbelasting op de eerste 

schijf van 15.000 euro.
• Vrijstelling op de gezinswoning voor gehuwden en wettelijke 

samenwoners.
• Het familiebedrijf kan onder bepaalde voorwaarden worden na

gelaten tegen 3 procent in rechte lijn, echtgenoten en wettelijke 
samenwoners en tegen 7 procent aan alle anderen.

Wallonië:
• Erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijke samen

woners betalen gen erfbelasting op de onderste schijf van 
12.500 euro.

• De gezinswoning is vrijgesteld van erfbelasting voor de langst
levende echtgenoot en wettelijk samenwonende partner.

• Het familiebedrijf kan onder bepaalde voorwaarden nagelaten 
worden tegen 0 procent.

Hoe neemt u Stichting Alzheimer Onderzoek op in 
uw testament?

De stichting is blij met elk bedrag, hoe klein ook, en dankt u hartelijk 
voor het feit dat u ook na uw heengaan meehelpt om de ziekte 
van Alzheimer voorgoed te stoppen. Zorg er voor dat de volledige 
gegevens van de stichting in het testament staan met daarbij het 
stichtingsnummer: Stichting Alzheimer Onderzoek, Z1. Research
park 310, 1731 Zellik, stichtingsnummer BE 0457.127.445. 

Meer weten? Bestel dan gratis onze brochure Bescherm en plan uw 
nalatenschap door een mail naar info@stopalzheimer.be te sturen.

ERFBELASTING IN BELGIË


