
 
 
 
 
Mevrouw, Meneer, 
 
De vzw BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, nodigt u uit om deel te nemen aan haar 
vormingscyclus najaar 2022. 
 
Onze vormingen richten zich tot beroepskrachten uit de huisvestingssector, sociale werkers en andere 
geïnteresseerden.  Om een actieve deelname te verzekeren, beperken we het aantal personen per 
vorming. Daarom vragen we u om op voorhand in te schrijven. De vormingen gaan door in het Frans, 
maar u kan altijd tussenkomen en vragen stellen in het Nederlands. 
 

1. De hervormingen op het vlak van energie 
 
Theoretische vorming 
Dinsdag 18 oktober 2022 van 9h30 tot 12h30 
 
Sprekers : Juan Carlos Sanchez en Véronique van der Plancke, van het Centre d’Appui SocialEnergie 
(CASE) van de Fédération des Services Sociaux (FDSS) 
 
Op 30 april 2022 is een belangrijke hervorming van de gas- en elektriciteitsordonnanties in het Brussels 
Gewest in werking getreden. Deze hervorming omvat nieuwe sociale maatregelen, waaronder de 
volledige intrekking van de vermogensbegrenzers, wijzigingen in het statuut van beschermde afnemer, 
de invoering van een gegarandeerde levering, verduidelijking van het plafond voor de kosten van de 
invordering van onbetaalde schulden en de verbetering van de "MOZA"-procedure. In deze vorming 
zullen we de context doornemen die tot de goedkeuring van deze maatregelen heeft geleid, de werking 
ervan in detail bespreken en nadenken over de effecten die ze zullen hebben op de Brusselse 
energiemarkt en op de sociale bescherming van de gezinnen. 
 
 
 
 



2. Uithuiszettingen : analyse van het fenomeen en collectieve organisatie 
 
Theoretische en militante vorming 
Vrijdag 18 november 2022 van 9h30 tot 12h30 
 
Sprekers : 

- Pernelle Godart, onderzoekster aan de Université Libre de Bruxelles (ULB-IGEAT),  
- Gaëlle Amerijckx, onderzoekster bij het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel 
- Mathieu Biotteau, lid van het Front Anti-Expulsions en sociaal werker bij de Union des 

Locataires Marollienne 
 
In deze opleiding zullen we uithuiszettingen bekijken vanuit het oogpunt van bevindingen, procedure 
en collectieve organisatie.  Pernelle Godart werkte mee aan het project Bru-Home (2019-2023) dat 
uithuisuitzettingen documenteert. Zij zal kort de soorten en de gerechtelijke procedure van 
uitzettingen toelichten alvorens de resultaten en beperkingen van dit kwantitatief onderzoek te 
schetsen. Gaëlle Godart Amerijckx zal een meer kwalitatieve analyse van het fenomeen delen, 
bestudeerd in het rapport 'Precairness, poor housing and home evictions in the Brussels Region' 
(2018). Tot slot zal Matthieu Biotteau spreken over het collectieve mobilisatiewerk van het Front Anti-
Expulsions om bedreigde huurders te steunen. 
 
 
 

3. Goede praktijken bij het zoeken naar woningen met en voor kandidaat-huurders 
 
Praktische opleiding 
Vrijdag 25 november 2022 van 9h30 tot 12h30 
 
Sprekers : 

- Caroline Leclef, Cellule Capteurs de Logement 
- Joaquim Da Fonseca, projectmedewerker « Tables de logement » bij buurthuis Bonnevie 
- Christelle Lisombo, coordinatrice van de dienst huisvesting van het OCMW Brussel 

Tijdens deze vorming zullen beroepskrachten van de huisvestingsdiensten hun instrumenten en 
werkmethodes op het gebied van het zoeken naar een woning met ons delen (woning vinden, 
woningtafels en andere instrumenten voor kandidaat-huurders,...). De verschillende associatieve of 
institutionele benaderingen moeten toelaten goede praktijken uit te wisselen. 

 
 

4. Het recht op wonen in internationaal en Europees recht 
 
Theoretische vorming 
Dinsdag 6 december 2022 van 9h30 tot 12h30 
 
Sprekers :   

 Maria J. Aldanas, projectmedewerkster bij FEANTSA en coördinatrice van Housing Rights 
Watch  
 Sarah Coupechoux, projectmedewerkster Europese studies bij Fondation Abbé Pierre   
 



De opleiding begint met een inleiding over de grondrechten. Vervolgens zullen we de verschillende 
verdragen presenteren waarin het recht op wonen kan worden gevonden (VN, Raad van Europa, 
EU) en hoe België zich aan deze verdragen houdt. Vervolgens zullen wij de rechtbanken 
voorstellen: voor welk verdrag kan welke rechtbank/comité een verzoek analyseren.  
Vervolgens zullen wij de elementen van het recht op wonen als mensenrecht analyseren aan de 
hand van voorbeelden. We sluiten af met een sessie die van theorie naar praktijk gaat: case studies 
en groepswerk.  

 
 

5. Huisvestingscrisis en actoren in Brussel 
     
Theoretische vorming (voor nieuwe/toekomstige professionals in de Brusselse huisvestingssector, maar 
ook voor iedereen die meer wil weten over huisvesting in Brussel).   
Vrijdag 9 december 2022 van 9h30 tot 12h30   
   
Spreker : Anne-Sophie Dupont, projectmedewerkster opleiding en mobilisatie bij de BBRoW  
   
Ondanks de talrijke alarmsignalen die het maatschappelijk middenveld de afgelopen 20 jaar heeft 
gegeven, wordt de huisvestingscrisis in Brussel steeds erger.   
Tijdens deze opleiding zullen we trachten de oorzaken en de impact van de huisvestingscrisis te 
ontcijferen. Wij zullen ook de rol van particuliere en overheidsactoren in de sector bespreken , en dat 
met de traditionele kritische blik van de BBRoW.  
Opgelet: dit is een basisvorming voor een niet-ingewijd publiek.   
  
 

6. Huur- en herhuisvestingstoelagen van het Brussels Gewest 
 
Praktische opleiding 
Dinsdag 13 december van 9.30 tot 12.30 uur 
  
Sprekers : Nadia Coutinho Silva en Florence Adant van de dienst "Huurtoelagen en Leegstaande 
Woningen" van Brussel Huisvesting. 
 
Deze opleiding gaat over de twee huurtoelagen die de Directie "Huurtoelagen en Leegstaande 
Woningen" onder bepaalde voorwaarden toekent. De huurtoelage is een financiële steun om een 
deel van de huur te dekken in afwachting van de toewijzing van een sociale woning. De 
herhuisvestingstoelage is een financiële hulp voor huurders met een laag inkomen die van woning 
veranderen wegens ongezonde staat en/of ongeschiktheid, en voor mensen die uit bepaalde 
situaties van dakloosheid komen.   
 



 
Praktische info: 
Belangrijk: De vormingen gaan door in het Frans, maar u kan altijd uw vragen in het Nederlands 
stellen. 
Om zich in te schrijven, gelieve ons online inschrijvingsformulier te gebruiken: 
Een week voor de vorming ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 
Aantal deelnemers: minimum 10 personen en maximum 35 personen per vorming. 
De deelnamekost per deelnemer en per halve dag bedraagt 30 €. Indien de inschrijvingskost voor u 
om een of andere reden te hoog ligt, contacteer ons.  
Leden van de BBRoW betalen niet, maar moeten zich wel ook inschrijven. 
Rekeningnummer BBRoW: BE74 0682 2988 8007 / BIC GKCCBEBB 
Indien u verhinderd bent, vragen we u om de BBRoW tijdig te verwittigen, zo niet is de 
inschrijvingskost toch verschuldigd (ook voor de leden van de BBRoW). 
De vormingen gaan door bij « Université Populaire d’Anderlecht » - Lambert Crickxstraat 19 in 1070 
Anderlecht.  
Openbaar vervoer : station Brussel Zuid (10 min. te voet) – Tram 51-82 en Bus 46 : halte Anderlechtse 
Poort (6 min. te voet) – Tram 3 – 4 – 51 - 82 : halte Lemonnier (5 min. te voet).  
 
 

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u terecht op 02 502 84 63 of laurence.evrard@rbdh.be 
 
 


