
1 
IGO Lex – 26.11.2021 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

IGO Lex 

Periodieke editie: 26 november 2021 
 

 

© 2021 Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 

 



2 
IGO Lex – 26.11.2021 

Algemene info over de juridische nieuwsbrief 

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u 

informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van 

justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.  

Door het juridische nieuws naar u toe te brengen, willen we u een inzicht bieden in de reeds 

bestaande informatie en documentatie die circuleert binnen justitie en de kennisdeling tussen de 

gerechtelijke instanties verder vergroten.  

 

Taal 

Sommige documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels. 

 

Rubrieken 

De hoofdrubrieken kunnen per nieuwsbrief verschillen naargelang de ontvangen informatie.  

 

Databank IGO Lex 

Wenst u alle informatie uit onze juridische nieuwsbrief IGO Lex te raadplegen op één locatie? Dan 

kan u dit voortaan doen via onze nieuwe 'database IGO Lex'. Deze database verzamelt alle informatie 

afkomstig uit onze juridische nieuwsbrief. Via deze database kan u alle eerdere edities van de 

juridische nieuwsbrief en de bijhorende informatie en documenten raadplegen. 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens informatie te delen met uw collega's? Geef ons dan een seintje 

via redac_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 

gedeeld mag worden. 

 

Het IGO twittert 

Het IGO is ook actief op Twitter. Via dit kanaal willen we enerzijds specifieke doelgroepen informeren 

over ons opleidingsaanbod die momenteel niet behoren tot de beroepsmagistraten of het 

gerechtspersoneel. Anderzijds is het de bedoeling om via dit kanaal algemene informatie te 

verspreiden zoals ons de IGO Lex, ons jaarverslag, of andere updates zoals de maatregelen die we 

nemen in het kader van het coronavirus.  

Volg onze Twitter via de volgende link: https://twitter.com/igo_ifj  

  

https://lex.igo-ifj.be/nl
mailto:redac_igo@igo-ifj.be
https://twitter.com/igo_ifj
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   Nieuws uit de hoogste rechtscolleges 

 

1. Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

Nieuws van het EHRM 

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel 

van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof 

 ECHR Information Note n°255 

 

Factsheets over de rechtspraak van het Europees Hof van de rechten van de mensen 

 Factsheets 2021 (laatste update van 27 augustus 2020) 

 

Finding and understanding the case law 

 
 Rechercher et comprendre la jurisprudence (FR) 

 Finding and understanding the case law (EN) 
 

 

 

2. Hof van Justitie (www.curia.europa.eu) 

Nieuwsbrief Hof van Justitie – Newsalerts 

Dit is een periodieke nieuwsbrief van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin zowel de 

hangende zaken als de belangrijkste punten van de arresten en conclusies zijn opgenomen. 

 Nieuwsalert 9 november 2021 

 Nieuwsalert 16 november 2021 

 Nieuwsalert 23 november 2021 

 Lettre d’information 25 au 29 octobre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 8 au 12 novembre 2021 (FR) 

 Lettre d’information 15 au 19 novembre 2021 (FR) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 1.  – 19. November 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 15.  – 26. November 2021 (DE) 

 Gerichtshof der Europäischen Union 22. November – 3. Dezember 2021 (DE) 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clin_255_bil.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/fact_sheets_2021-_stand_27_augustus_2021_-_internet_nodig_0.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clip_finding_understanding_case_law_fra.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/clip_finding_understanding_case_law_eng.pdf
http://www.curia.europa.eu/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_9_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_16_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwsalert_23_november_hof_van_justitie.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_25_au_29_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_8_au_12_novembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/lettre_dinformation_cour_de_justice_du_15_au_19_novembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_1._-_19._november_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_15._-_26._november_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/gerichtshof_der_europaeischen_union_22._november_-_3._dezember_2021.pdf
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Selectie van arresten, conclusies en adviezen van het Hof van Justitie 

Arresten, conclusies en adviezen van het Hof waarbij België betrokken is, worden belicht. 

 C-428&429/21 PPU – Arrest van 26/10/2021 - Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële 
spoedprocedure – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 27, lid 3, onder g), en lid 4 – Verzoek tot toestemming 
tot vervolging wegens andere strafbare feiten dan die welke de overlevering hebben 
gerechtvaardigd – Artikel 28, lid 3 – Verzoek tot toestemming voor verdere overlevering van 
de betrokkene aan een andere lidstaat – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Recht van de 
betrokkene om door de uitvoerende rechterlijke autoriteit te worden gehoord – Wijze van 
uitoefening 
 

 C-498/20 – Conclusie van 18/10/2021 – Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid inzake niet-contractuele aansprakelijkheid – 
Vordering van de curator tegen een derde ten behoeve van de schuldeisers – Plaats waar 
het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Tussenkomst van een derde ter 
behartiging van collectieve belangen 

 

 C-319/19 – Arrest van 28/10/2021 - Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in 
strafzaken – Richtlijn 2014/42/EU – Werkingssfeer – Nationale wettelijke regeling krachtens 
welke onrechtmatig verkregen vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling kan worden 
geconfisqueerd 

 

 C-479/21 PPU – Conclusie van 9/11/2021 - Prejudiciële verwijzing – Protocol (nr. 21) bij het 
VEU – Justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Europees 
aanhoudingsbevel – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie – Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds – Rechtsgrondslagen – Artikel 50 VUE – 
Artikel 217 VWEU 

 

 C-479/21 PPU – Arrest van 16/11/2021 (niet beschikbaar in het Nederlands) - Reference 
for a preliminary ruling – Urgent preliminary ruling procedure – Article 50 TEU – Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community – Article 217 TFEU – Trade 
and Cooperation Agreement with the United Kingdom – Protocol (No 21) on the position of 
the United Kingdom and Ireland in respect of the Area of Freedom, Security and Justice – 
Judicial cooperation in criminal matters – European arrest warrant – Framework Decision 
2002/584/JHA – Continuation under the Withdrawal Agreement, on a transitional basis, of 
the European arrest warrant regime in respect of the United Kingdom – Application to a 
European arrest warrant of provisions relating to the surrender mechanism established by 
the Trade and Cooperation Agreement with the United Kingdom – Regimes binding on 
Ireland 

 

 C-748tot754/19 – Arrest van 16/11/2021 - Prejudiciële verwijzing – Rechtsstaat – 
Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – 
Nationale regeling die de minister van Justitie de mogelijkheid biedt om rechters te 
detacheren bij hogere rechterlijke instanties en om deze detacheringen te beëindigen – 
Rechtsprekende formaties in strafzaken met door de minister van Justitie gedetacheerde 
rechters – Richtlijn (EU) 2016/343 – Vermoeden van onschuld 
 

 C-91/20 (Belgische zaak) – Arrest van 9/11/2021 – Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3 en 23 – Gunstiger normen die 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248142&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=28564116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248304&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=28564116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248281&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=28564116
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248961&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=39762286
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249323&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=472443
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=249321&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=472443
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248901&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=39762286
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door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld om het recht op asiel of 
subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van de persoon die internationale 
bescherming geniet – Toekenning aan een minderjarig kind van de vluchtelingenstatus die 
is afgeleid van die van een van zijn ouders – Instandhouding van het gezin – Belang van 
het kind 
 

 C-485/20 (Belgische zaak) – Conclusie van 11/11/2021 - Prejudiciële verwijzing – Sociale 
politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van 
discriminatie op grond van handicap – Persoon die in het kader van zijn indienstneming 
een proeftijd doorloopt – Werknemer die blijvend ongeschikt is om de functie te vervullen 
waarin hij is aangesteld – Artikel 5 – Redelijke aanpassingen – Verplichting van de 
werkgever om deze werknemer aan te stellen in een andere functie waarvoor hij bekwaam 
en beschikbaar is en waartoe hij in staat is – Onevenredige belasting 
 

 C-91/20 (Belgische zaak) – Arrest van 9/11/2021 – Prejudiciële verwijzing – 
Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 
bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3 en 23 – Gunstiger normen die 
door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld om het recht op asiel of 
subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van de persoon die internationale 
bescherming geniet – Toekenning aan een minderjarig kind van de vluchtelingenstatus die 
is afgeleid van die van een van zijn ouders – Instandhouding van het gezin – Belang van 
het kind 
 

 C-413/20 (Belgische zaak) – Arrest van 18/11/2021 - Prejudiciële verwijzing – 
Luchtvervoer – Verordening (EU) nr. 1178/2011 – Technische eisen en administratieve 
procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen – Bijlage I, 
aanhangsel 3, deel A, punten 9 en 10 – Opleidingen voor de afgifte van een bewijs van 
bevoegdheid als piloot voor commercieel luchtvervoer – Vliegopleiding – Simulatortijd – 
Berekening – Opleiding in simulator – Vaardigheidstest – Rechtszekerheidsbeginsel – 
Beperking van de werking van een prejudiciële beslissing in de tijd 
 

 

Verwijzingsbeschikkingen van Belgische magistraten (prejudiciële vragen) 

 Verwijzende rechter: Hof van cassatie 
Datum van de verwijzingsbeslissing: 10 september 2021 
Datum van de indiening: 3 november 2021 
 

Dient artikel 17, lid 2, a), eerste streepje, van richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 
december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige 
handelsagenten aldus te worden uitgelegd dat in een situatie zoals in casu, het gedeelte van 
de aan de hoofdagent verschuldigde uitwinningsvergoeding dat overeenstemt met de klanten 
die de subagent de hoofdagent heeft aangebracht, de hoofdagent geen „aanzienlijk voordeel” 
oplevert? 
 

 Verwijzende rechter: Raad van State 
Datum van de verwijzingsbeslissing: 14 september 2021 
Datum van de indiening: 30 september 2021 
 

1. Moet bij het onderzoek van het begrip persoon ten laste in de zin van artikel 2, punt 2, onder 
d), van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1612/68 en 
tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, rekening worden gehouden 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=249082&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=41297066
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248901&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=NL&cid=39762286
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249504&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42704197
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-593-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/c-607-21_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_nl.pdf
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met de situatie van een aanvrager die zich reeds bevindt op het grondgebied van de staat 
waar de gezinshereniger is gevestigd?  
2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, moet de aanvrager die rechtmatig 
verblijft op het grondgebied van deze staat dan anders worden behandeld dan de aanvrager 
die er niet rechtmatig verblijft? 
3. Moet artikel 2, punt 2, onder d), van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 
verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, 
aldus worden uitgelegd dat de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn, teneinde te 
kunnen worden beschouwd als zijnde ten laste en bijgevolg te kunnen vallen onder de definitie 
van ,familielid’ in de zin van deze bepaling, zich kan beroepen op een situatie van reële 
materiële afhankelijkheid in het land van oorsprong, die wordt aangetoond met documenten 
die op het tijdstip van indiening van de aanvraag om een verblijfskaart als familielid van een 
burger van de Unie echter al verschillende jaren zijn afgegeven, omdat het vertrek uit het land 
van oorsprong en de indiening van de aanvraag om een verblijfskaart in het gastland niet in de 
tijd samenvallen? 
4. Indien de derde vraag ontkennend wordt beantwoord, aan de hand van welke criteria kan 
dan de materiële afhankelijkheid worden beoordeeld van een aanvrager die als bloedverwant 
in opgaande lijn wenst te worden herenigd met een burger van de Unie of diens partner, maar 
geen verblijfsvergunning heeft ontvangen op grond van een aanvraag die hij daartoe heeft 
ingediend onmiddellijk aansluitend op zijn vertrek uit het land van oorsprong?” 

 

 

 

3. Grondwettelijk Hof (http://www.const-court.be/) 

Arresten van het Grondwettelijk Hof 

 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 28 oktober 2021 

 Arresten van het Grondwettelijk Hof – 18 november 2021 

 

  

 

Nieuws uit de hoven en rechtbanken 

 

Hof van Beroep te Antwerpen 

Hof van Beroep te Antwerpen 

Documentatieoverzicht van recent gepubliceerde wetgeving, rechtsleer en rechtspraak inzake 

strafrecht en strafprocesrecht van het Hof van beroep in Antwerpen. 

 Documentatieoverzicht penaal (editie 166) (september-oktober 2021) 

http://www.const-court.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_28_oktober_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/arresten_grondwettelijk_hof_18_november_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/documentatieoverzicht_penaal_editie_166_20211102.pdf
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   Universiteiten – Balies – Verenigingen - Andere 

 

1. Universiteiten 

Université Catholique de Louvain 

 

 Cahiers de l’EDM – 31 octobre 2021 (FR/EN) 

 

Université de Liège 

 

 Newsletter n°23 (FR) 

 E-News de l'Université de Liège - Novembre 2021 (FR) 
 

 

 

2. Andere 

Selectie van arresten van het EHRM door Rechtspraak.nl 

Overzicht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

 Rechtspraak Europa (november 2021) 

 

 

 

   Nieuws uit het Parlement 

 

1. Commissie voor Justitie 

Verslagen van de Commissie voor de Justitie 

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie 

 Integraal verslag van de Commissie voor Justitie (27 oktober 2021) 

 Beknopt verslag van de Commissie voor Justitie (10 november 2021) 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/cahiers_de_ledm_-_31_octobre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_ndeg23.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/universite_de_liege_-_newsletter_-_novembre_2021.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nre-2021-nr-11.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ic623nl.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/ac625.pdf
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Parlementaire vragen en antwoorden (3e zitting van de 55e législatuur)   

Diverse wetsontwerpen en actuele vragen aan de regering binnen de Commissie Justitie  

 Parlementaire vragen en antwoorden (6 oktober 2021) 

 

Beleidsnota 

 

 Beleidsnota – 29 oktober 2021 

 

 

2. Andere wetgeving – Nuttige links 

Nuttige links   

 Justel 

 Iubel => Juportal 

Belangrijk: In verband met het gebruik van Jure-Juridat 

o Nieuwe JUPORTAL zoekmachine vervangt Jure-Juridat 
  

 Belgisch Staatsblad 

 College van hoven en rechtbanken 

 College van het openbaar ministerie  

 Senlex 

 

Indicatieve tabel 2020 

 Indicatieve tabel 2020 

 

 

 

 

 

 

https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/paginas_van_55k0065nlfr.pdf
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/55k2294016.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl
https://iubel.be/
https://lex.igo-ifj.be/sites/2122/files/articles/nieuwe_juportal_zoekmachine_vervangt_jure-juridat.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl
https://www.om-mp.be/nl/beleid-beheer/college-openbaar-ministerie
https://senlex.senate.be/nl
https://www.tribunaux-rechtbanken.be/sites/default/files/indicatieve-tabel-2020-tableau-indicatif-2020.pdf
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   Andere nationale, Europese en internationale 

instellingen 

 

1. Europese wetgeving – nuttige links 

Nuttige links 

Databanken Europese wetgeving 

 Eur-lex - website voor EU-recht 

 Eur-lex - Samenvattingen van de EU-wetgeving 

 Bureau voor publicaties van de Europese Unie 

 Europees e-justitieportaal 

 Bronnen om Europese wetgeving terug te vinden 

 Just-Be-Europe 

 

 

   Contact 

 

Zelf informatie delen? 

Wenst u eveneens bronnen of informatie te delen met uw collega’s ? Geef ons dan een seintje via 

redac_igo@igo-ifj.be. Gelieve er rekening mee te houden dat de informatie die u deelt publiekelijk 

beschikbaar gesteld mag worden. 

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=nl
https://op.europa.eu/nl/home
https://e-justice.europa.eu/content_eu_law-3-nl.do?init=true
https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_nl
https://www.just-be-europe.be/nl/onthaal/
mailto:redac_igo@igo-ifj.be

