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Met de steun van : Vlaanderen, Wallonië en het 
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tot bestrijding van armoede, 
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de Universiteit Antwerpen en de IRIB (Institut 
de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles 

- Facultés universitaires Saint Louis)

Recht op wonen:   
naar een 

resultaatsverbintenis ?

25/01/2013
Facultés universitaires Saint-Louis, 

Brussel

Vrijdag 25 januari 2013,  
9u – 16u

Facultés universitaires Saint-Louis,  
Broekstraat, 1000 Brussel

Ochtend : 1ste verdieping, Broekstraat 109
Middag : 1ste verdieping, Broekstraat 119 

Tijdens de studiedag wordt simultaanvertaling naar 
Nederlands en Frans voorzien. 
Er wordt een gratis broodjeslunch aangeboden.

De studiedag wordt erkend door de Orde van Vlaamse 
Balies voor 6 juridische punten. Een aanwezigheidsattest 
wordt op vraag overhandigd aan het einde van de 
studiedag.

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding neemt de 
inschrijvingskosten van deze studiedag op zich voor de 
aanwezige magistraten.

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de website  
www.armoedebestrijding.be 

Inschrijving zonder publicatie : gratis
Inschrijving met publicatie (met bijdragen van de 
sprekers) : 40€
Gelieve het bedrag over te maken op volgend  
rekeningnummer:  
IBAN BE63 6790 0016 5708 - BIC PCHQBEBB
met vermelding van ‘studiedag wonen + [naam 
deelnemer]’.



Focus van  
de studiedag

Is het wenselijk en mogelijk om in België van het recht op 
wonen een resultaatsverbintenis te maken?

Hiertoe willen we de wetgeving over het woonbeleid van 
Schotland (“Homelessness etc. Act” van 2003) en Frankrijk 
(“Droit au logement opposable” van 2007) bestuderen. 
In deze twee landen verplicht men de overheden om 
huisvesting te voorzien voor thuislozen of bepaalde 
mensen die slecht gehuisvest zijn. In België bestaat zo’n 
verplichting niet. Artikel 23 van de Grondwet bevat wel 
een recht op behoorlijke huisvesting, maar het legt geen 
resultaatsverbintenis op. 

Gezien de moeilijkheden die meer en meer mensen in 
België ondervinden om toegang te krijgen tot een degelijke 
woning, achten wij het nuttig om na te denken over elk 
initiatief dat de effectiviteit van het recht op wonen kan 
versterken. De Franse en Schotse maatregelen, voorlopig 
weinig bekend in België, verdienen verder onderzoek om 
te bekijken of we er inspiratie uit kunnen putten voor de 
Belgische situatie. 

We beperken ons zeker niet tot een loutere beschrijving 
van de buitenlandse systemen, maar willen mogelijke 
pistes bestuderen om het recht op wonen effectiever te 
maken.

8u45 :  Onthaal

9u00 :  Verwelkoming door Michel Hubert (voorzitter 
- Institut de recherches interdisciplinaires sur 
Bruxelles des Facultés universitaires Saint-Louis) en 
Françoise De Boe (coördinatrice dd. - Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid 
en sociale uitsluiting) 

9u05 :   Inleiding op het thema van de studiedag door 
prof. Bernard Hubeau (hoogleraar – Universiteit 
Antwerpen)

EERStE DEEL : buitenlandse ervaringen  

9u15: Schotland 
1.  The Scottish Homelessness Framework – Is it 

working? Robert Aldridge (secretaris-generaal - 
Scottish Council for Single Homeless)

2.  Legal Rights for the Homeless in Scotland.  
tom Mullen (hoogleraar - University of Glasgow)

10u05 :  Frankrijk  
1.  Reconnu hier, opposable aujourd’hui, assumé 

demain ? Bernard Lacharme (secretaris-generaal 
- Haut Comité pour le Logement des Personnes 
Défavorisées)

2.  Réflexion sur la notion d’opposabilité du droit au 
logement - Éric Sales (hoogleraar - Université de 
Montpellier) 

10u55 :  Koffiepauze

11u20 :   The Charter of Fundamental Rights – added value 
to housing rights ? Padraic Kenna (hoogleraar - 
National University of Ireland, Galway)

11u50 :  Vragen & antwoorden

12u15 : Lunchpauze

tWEEDE DEEL : schets van de context van het recht 
op wonen 

13u30 :  Wenselijkheid en haalbaarheid van de instelling 
van een inroepbaar recht op wonen in België. 
Nicolas Bernard (hoogleraar - Facultés universitaires 
Saint-Louis)

DERDE DEEL  (14u00) : workshops 

workshop 1 : de inhoud van dr resultaatsverbintenis 
Voorzitter  : Pierre Jadoul (advocaat en decaan - 
Rechtsfaculteit van de Facultés universitaires Saint-Louis) 
Spreker : tom Vandromme (hoofdcoördinator - 
Vlaamse wooninspectie)
Discutant : Werner Van Mieghem (coördinator - Brusselse 
Bond voor het Recht op Wonen)

workshop 2 : de procedurele aspecten  
Voorzitter: Olivier Moreno (advocaat en assistent - 
Université Libre de Bruxelles) 
Spreker : Philippe Versailles (advocaat en onderzoeker 
– Université de Namur)
Discutant : Paul trigalet (Stichter van Solidarités 
Nouvelles)

workshop 3 : het concept van inroepbaarheid 
Voorzitter : Peter De Smedt (advocaat en assistent - 
Universiteit Gent) 
sprekers : Nathalie Van Leuven (assistente - Katholieke 
Universiteit Leuven en auditeur - Raad van State) 
en Frédéric Vanneste (auditeur - Raad van State en 
wetenschappelijk medewerker - Instituut voor de 
Rechten van de Mens, KU Leuven)
Discutant : Geert Inslegers (juridisch beleidsmedewerker 
- Vlaams Huurdersplatform)

VIERDE DEEL (15u30) : CONCLuSIES 
Jacques Fierens (advocaat en hoogleraar - Université 
de Liège - Université de Namur - Université catholique de 
Louvain) en Wouter Vandenhole (hoogleraar - Universiteit 
Antwerpen)

16u00 : Einde

Programma
Voorzitter:  
Bernard Hubeau (hoogleraar Universiteit Antwerpen)  


