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Gemeentereglementvan globale bedrijfsbelasting
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 170, 54 Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Juridische grond
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende het reglement van
globale bed rijfsbelasting ;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;

Gonsiderans
Overwegende dat een algemene en evenwichtige spreiding van de belastingdruk wordt
beoogd over alle economische actoren op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat door hun aanwezigheid en de ontplooiing van hun activiteit bedrijven in
grote mate gebruik maken van de faciliteiten van en bekostigd door de gemeente;
Overuegende dat de belastbare grondslag eenvoudig meetbaar en controleerbaar moet zijn
en derhalve bestaat uit de totale gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte van het goed
waarop de vestiging zich bevindt en die door de belastingplichtige wordt gebruikt;
Overwegende dat het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde
tariefstructuur op adequate wijze toelaat om, bij benadering en in overeenstemming met het
beginsel van de verdelende rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen;
Ovennregende dat in functie van de financiële draagkracht van de gemeente de
tariefstructuur tegemoet kan komen aan de beleidsdoelstelling om vestigingen met een
bedrijfsoppervlakte kleiner of gelijk aan 20 m2, in een aangepast forfaitair tarief te voorzien;
Ovenregende dat land- en tuinbouwbedrijven die door hun aard, zijnde de grond (bodem)
als natuurlijk productiemiddel voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden aanwenden en die in
vergelijking met andere categorieën van bedrijven een lager rendement per vierkante meter
oppervlakte hebben, een uitzonderlijke nood hebben aan grotere oppervlakten om een
economisch leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen realiseren, zodat een verminderd
tarief voor deze bedrijven verantwoord is;

Arrond issement Halle-Vilvoorde

TERNAT

\

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een globale bedrijfsbelasting;
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-CBS/0020-00/7349990/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst belasting: € 700.000;

Stemming

I

Met 20 stemmen voor (lnes Swaelens, Michel Vanderhasselt, Jozef Borremans, Christiane
Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Marc Faes, Frans Holsters, Fred Dielens,
Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Geert De Feyter, Sandra De Nil,
Jochen De Mulder, Anna Parys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Hilde
Van der Cruys), 4 stemmen tegen (Sven De Paepe, Arno De Paepe, Sophie Claeys, Kristof
De Leeuw);

Besluit
Belastbaar voorwerp
Artikel 1. - Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een globale bedrijfsbelasting
geheven op de bedrijven die op het grondgebied van de gemeente één of meer vestigingen
gebruiken.
Aan de hand van de procedure 'Aangifteplicht'zoals vermeld in artikel I van onderhavig
reglement, wordt jaarlijks de belastbare oppervlakte van elk bedrijf, gevestigd op het
grondgebied van de gemeente, vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar, ongeacht het tijdstip in de
loop van het aanslagjaar waárop de beroepswerþaamheid wordt gestart.
De stopzetting, de tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden, de vermindering van de
belastbare oppervlakte, of zolang de vereffening van een vennootschap niet is afgesloten in
de loop van het aanslagjaar, geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.
lndien bewezen wordt dat een natuurlijke persoon zrlnlhaar hoedanigheid van zelfstandige
uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig en definitief beëindigde of indien bewezen
wordt dat een vennootschap uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar volledig of definitief
ophield te bestaan, gaat de hoedanigheid van belastingplichtige verloren.

Begripsomschrijving
Artikel 2. - Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder:
1. bedriif: een zelfstandige of een vennootschap;
2. zelfstandiqe: elke natuurlijke persoon die hoofdzakelijk of aanvullend een nijverheids-,
ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsonderneming exploiteert, een economische
activiteit op zelfstandige basis verricht eniof een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep
of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, inclusief elke zelfstandige
helper;
De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn zelfstandige beroeps- of bedrijvenactiviteit
uitsluitend optreedt als werkend vennoot of als bèstuurder in een vennootschap wordt niet
als belastingplichtige beschouwd in de zin van dit arilikel2.2
3. vennootschap: elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouwen/of handelsonderneming exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis
verricht, een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep zelfstandig uitoefent en/of
onroerende goederen bezighoudt, evenals elk van deze rechtspersonen in vereffening;
4. vestiqinq: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die
samen een geheel, een entiteit of een complex vormen, daVdie voor beroeps- of
bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt
gebruikt en/of elke activiteitskern, elk(e) lokaliteit of centrum van werkzaamheden of elk
(geheel van) ruimte(n), onder gelijk welke vorm en van individuele of collectieve aard,
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die/dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van beroeps- of
bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel of een
administratieve zetel of lokaliteit, alsook elk (gedeelte van een) onroerend goed of lokaliteit
dat/die bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden (met
inbegrip van bestuur of beheer, in de ruimst zin);
5. aqrarisch bedriif: een zelfstandige of een vennootschap van wiê de beroeps- of
bedrijfsdoeleinden uitsluitend bestaan uit landbouw en/of tuinbouw;
6. landbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op akkerbouw en/of weidebouw en/of
bosbouw en/of veeteelt en/of viskwekerij en/of aquacultuur;
7. akkerbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het telen van granen,
nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten, pootgoed,
landbouwzaden en/of aanverwante gewassen ;
8. weidebouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het exploiteren van blijvend grasland
als voedselbron voor dieren welke door het bedrijf voor gebruiks- of winstdoeleinden
worden gehouden;
9. bosbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het aanleggen en exploiteren van
bossen, met inbegrip van bosboomkwekerij;
10. veeteelt: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op het kweken/fokken, vetmesten en/of
houden van dieren voor de vlees-, melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het
bekomen van jongen;
11. tuinbouw: een bedrijfsmatige exploitatie gericht op groenteelt, fruitteelt, boomkwekerij
andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, krrueek van tuinbouwzaden, plantgoed en/of
aanverwante teelten;
12. landbouw- enlof tuinbouwoppervlakte: oppervlakte die een bestemming kreeg voor
landbouw en/of tuinbouw en als zodanig door een agrarisch bedrijf wordt gebruikt onder
ander als teeltgrond, oppervlakte in serres, ...;
13. serre: elke duurzame constructie die bestemd is of gebruikt wordt voor tuinbouw of die
dienstig is voor een agrarisch bedrijf dat aan tuinbouw doet;
14. teeltgrond: grond waarvan de bodem bestemd is of gebruikt wordt als voedingsbodem
voor de producten die erop worden geteeld in het kader van landbouw en/of tuinbouw;
15. openluchtrecreatief bedriif: een zelfstandige of een vennootschap met uitsluitend
openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden, dit wil zeggen beroeps- of
bedrijfsdoeleinden gericht op het uitbaten van kampeerterreinen, verblijfparken en andere
accommodaties voor vakantie en recreatie in open lucht, infrastructuur/installaties voor
recreatieve sportbeoefening in open lucht gedurende het jaar, dieren- en botanische
tuinen/parken/markten, in open luchtmusea en natuur- en wildreservaten;
16. bedriifsmatiqe exploitatie (van een agrarisch bedrijf): een exploitatie waarbij met een
duurzame organisatie en inzet van arbeid en kapitaal aan het economische productieproces
wordt deelgenomen, met de bedoeling de voortgebrachte producten gestadig te gelde te
maken en daarmee bedrijfswinst te realiseren;
17. qebouwde oppervlakte: oppervlakte van bouwwerken, constructies en/of installaties die
door hun aard op duuzame en gebruikelijke wijze ter plaatse blijven staan;
18. onoebouwde oppervlakte: oppervlakte die geen gebouwde oppervlakte is.

Belastingplichtige
Artikel 3. - De globale bedrijfsbelasting is verschuldigd door:
:1. De natuurlijke personen, ongeacht hun woonplaats, én de rechtspersonen, ongeacht
waar hun zetel gevestigd is, die in het belastingjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit op
het grondgebied van de gemeente Ternat:
- een nijverheids-, landbouw-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren,
- een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen, inbegrepen de vennootschappen
die roerende en/of onroerende goederen beheren.
De natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn beroepswerkzaamheid uitsluitend optreedt als
werkend vennoot, zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap wordt niet als
belastingplichtige beschouwd.
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2. De gepensioneerden, ongeacht hun woonplaats, die in het belastingjaar op het
grondgebied van de gemeente Ternat bijkomend nog één of meer van de onder artikel 3 $1
hiervoor bedoelde activiteiten uitoefenen.

Berekeningswijze
Artikel 4. - 1. De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genaamd,
gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat en a rato van de door de
belastingplichtige gebruikte oppervlakte, zowel bebouwde als onbebouwde, berekend per
niveau, met inbegrip van alle aanliggende terreinen en aanhorigheden die een functionele
band hebben met de uitoefening van de bedrijfsactiviteit, de zelfstandige activiteit of het vrij
beroep, zoals kantoren, werk- en opslagplaatsen, toonzalen, winkelruimten, stortplaatsen,
handelsruimten en dergelijke;
2. Wordt beschouwd als een vestiging elk (gedeelte van een) onroerend goed of geheel van
onroerende goederen die samen ruimtelijk één complex of entiteit vormen, waarop zich een
activiteitskern of centrum van werkzaamheden bevindt onder gelijk welke vorm en van
individuele of collectieve aard, en dat bestemd of benut wordt ten behoeve van een in artikel
2 omschreven activiteit;
3. lndien een oppervlakte van een vestiging of een deel van een vestiging door meer dan
één belastingplichtige wordt gebruikt of tot hun gebruik wordt voorbehouden, is de belasting
verschuldigd gezamenlijk voor alle belastingplichtigen. Elke belastingplichtige is ten aanzien
van de gemeentebelasting hoofdelijk gebonden voor de totaliteit van de belasting;
4. lndien de vestiging zich uitstrekt op het grondgebied van verschillende gemeenten dan
treft de belasting enkel het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Ternat;
5. De globale bedrijfsbelasting is reeds verschuldigd indien er aanwezigheid is van
onroerende goederen die economische activiteit veronderstellen, zoals kantoren,
kabinetten, handelsruimten, magazijnen, opslagplaatsen, terreinen en soortgelijke;
6. Een maatschappelijke zetel of zetel van bestuur, beheer of administratie wordt
beschouwd als een vestiging;
7. Komt niet in aanmerking en dient derhalve niet aangegeven te worden, de oppervlakte
uitsluitend aangewend voor private doeleinden, de parkeerterreinen, private
toegangswegen, laad-en loskades en de oppervlakte van groene zones;
L Wordt als groene zone beschouwd (een deel van) een perceelwaarbij de aanleg, de
inrichting en het beheer landschappelijke, ecologische of rnilieubeschermende
ovenregingen overheersen, waarbij het uitzicht, de structuur of de aard van de vegetatie het
resultaat is van menselijke beïnvloeding en dat een esthetisch element in het landschap
vormt. Een groene zone kan bestaan uit grasvelden, bloemperken, waterpartijen,
bosgedeeften of gedeelten die begroeid zijn met bomen, kruiden en kruidachtige gewassen.
9, Wordt als parkeerterrein beschouwd een open standplaats daartoe speciaal aangelegd,
uitgerust én uitsluitend bestemd voor het parkeren van het cliënteel.
10. Komt eveneens niet in aanmerking en dient derhalve niet aangegeven te worden, de
braakliggende gronden. Deze gronden mogen niet voor enige winstgevende activiteit
worden gebruikt, ongeacht of die activiteit al dan niet verband houdt met de land- en
tuinbouw.
11. Wordt als laad- en loskade beschouwd een open standplaats tegen een gebouw waar
een vrachtwagen kan laden en lossen en die als dusdanig stedenbouwkundig vergund is.

Tarief
Artikel 5. - 1. De aanslagvoet voor alle belastingplichtigen - met uitzondering van de
agrarische bedrijven (land- en tuinbouwbedrijven) - wordt per vestiging vastgesteld op
1,62€lm2 met een forfaitair minimum aan bedrijfsoppervlakte gelijk aan 20 m2.
2. Ðe aanslagvoet voor de agrarische bedrijven (land- en tuinbouwbedrijven) wordt per
vestiging als volgt vastgesteld:
voor landbouwbedriiven:
m.b.t. de gebouwde oppervlakte (bureaus, werk- en opslagplaatsen, en toonzalen)
tarief

-

schiif
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oneindig 0,05 €/m2
minimum
€ 55,00
m.b.t. de ongebouwde oppervlakte (akker-, weidebouw en/of veeteelt)
schiif
tarief
van 0 tot 50 ha
€ 108,00
> 50 ha
5,4 €lha
van 0 tot

-

voor tuinbouwbedriiven:
m.b.t. de gebouwde oppervlakte (bureaus, werk- en opslagplaatsen, en toonzalen):
tarief
van 0 tot
0,05 €/m2
€ 55,00
m.b.t. de ongebouwde oppervlakte (teeltgrond, tuinbouwoppervlakte in open lucht of in
serres ):
tarief

schiif
oneindig
minimum

-

schiif
van0totSha
> 5 ha

€108,00

5,4 €lha.
3. De belasting wordt, vanaf het aanslagjaar 2021, op 1 januari automatisch herzien op
basis van de schommelingen van de gezondheidsindex, volgens volgende
formule:
Nieuw tarief
oud tarief x nieuwe index
Basisindex

=

De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2A19.
De nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand
december die voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de belasting.
De verkregen resultaten worden naar de hogere euro afgerond.
4. De belastingplichtigen vermeld in artikel 3.1 die door hun aard en voor de uitvoering van
hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw
gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde eniof
ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische
bedrijven.
5. Een fractie van 1 m2 (vierkante meter), hectare of are wordt als een eenheid beschouwd.

Vrijstellingen
Artikel 6. - Worden van de belasting vrijgesteld:
de Staat, de Provincie, de gemeenten en de Openbare lnstellingen, tenzijvoor hun
gedeelten van gebouwen, die door de beambten van die organismen privaat en
voor hun persoonlijk gebruik bewoond worden.

o

Wijze van inning
Artikel 7. - De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen

Aangifteplicht
Artikel 8. - 1. De belastingplichtige is ertoe gehouden jaarlijks het aangifteformulier in te
dienen bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van dit
formulier. Dit formulier wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen
Als aangiftedatum geldt de postdatum of (bij afgifte) de datum vermeld op het
ontvangstbewijs. Valt de uiterste indieningsdatum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
2. Wie geen aangifteformulier ontving moet het document afhalen op de website
www.ternat.be of aanvragen bij de gemeentelijke administratie, dienst financiën
Gemeentehuisstraat 21 te 174A en indienen bij het gemeentebestuur vóór 1 maart van het
aanslagjaar.

-
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3. Vrijstelling van de aangifteverplichting
1. Een belastingplichtige is vrijgesteld van de in artikel 8.1 voorgeschreven aangifteplicht, op
voonruaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar werd aangeslagen op basis van een tijdig

ingediende aangifte of een voorstel van aangifte dat zo nodig tijdig werd verbeterd of
vervolledigd.
Een belastingplichtige kan niettemin verplicht worden een aangifteformulier in te dienen,
indien hem/haar dat uitdrukkelijk wordt gevraagd door de administratie.
2. Aan de belastingplichtige wordt een voorstel van aangifte ter beschikking gesteld. Het
voorstel van aangifte wordt uitgereikt door de administratie en vermeldt de gegevens
waarover de administratie beschikt.
3. lndien op het voorstel van aangifte onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld, moet de
belastingplichtige uiterlijk tegen de in artikel 8.1 gestelde termijn het voorstel van aangifte
gedag- en genaamtekend indienen bij de administratie met een duidelijke en volledige
vermelding en opgave op het voorstel van aangifte van de correcte gegevens en/of alle
verbeteringen of vervolledigingen. Het is de belastingplichtige die dient te bewijzen dat hij/zij
het (verbeterd of vervolledigd) voorstel van aangifte tijdig indiende. lndien het voorstel van
aangifte evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat, moet de belastingplichtige
het voorstel van aangifte niet indienen b¡ de administratie.
4. Het voorstel van aangifte, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen de in artikel
8.1 gestelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. lndien de
belastingplichtige evenwel de in artikel 8.3.3 vooziene verplichting niet tijdig naleeft en/of
onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op het
voorstelvan aangifte, wordt het voorstel van aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan
aangifte binnen de in artikel 8.1 gestelde termijn enlof met een onjuiste aangifte en zijn de
bepalingen van artikel 9 van toepassing.

Procedure van ambtshalve vaststelling
Artikel 9. - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel I gestelde termijn, of in geval van
onjuiste, onvolledige of onnauwkêurige aangifte, úordt de belastingplichtige ambtshalve
belast volgens de gegevens waarover de administratie beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de
aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van
de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Ambtshalve belasting
Artikel 10. - De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk
aan de verschuldigde belasting en in geval van herhaling aan het dubbel van het bedrag.
Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Betaaltermijn
Artikel 11. - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Bezwaarprocedure
Artikel 12. - De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting b¡ het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid,
schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend. De indiening moet, op straffe
van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift
wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
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Algemene bepalingen
Artikel 13. - De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (en latere wijzigingen) betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.

Bestuurlijk toezicht
Artikel 14. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden

Bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 15. - Dit belastingreglement treedt in werking op 1 januari 202A.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig artikels 285 um 288 van het decreet lokaal bestuur.
Slotbepaling
Artikel 16. - Elke zelfstandige en elke vennootschap die:
voor het eerst of opnieuw de hoedanigheid van belastingplichtige aanneemt of die de
hoedanigheid van belastingplichtige volledig of definitief stopzet;
oP het grondgebied van de gemeente en/of die één of meerdere vestigingen sluit;
zïnlhaar naam, rechtsvorm, briefrruisseling en/of vestigingsadres(sen) op het
grondgebied van de gemeente wijzigt of die voor een bepaalde vestiging een
wijziging van de belastbare oppervlakte kent;
moet binnen de maand, uit eigen beweging, het lokale bestuur hiervan schriftelijk in kennis
stellen.
Een dergelijke kennisgeving dient te worden gedag- en genaamtekend.
lndien de hoedanigheid van belastingplichtige volledig en definitief wordt stopgezet en/of
indien één of meerdere vestigingen worden gesloten en/of indien de belastbare oppervlakte
wijzigt, is het vereist dat de zelfstandige of de vennootschap spontaan de nodige bewijzen
hieromtrent b¡ de kennisgeving voegt.
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Ternat, 20 december 2019

Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
G e m ee

nte ra adsvoo rz itte r

