XXIXde colloquium

Wonen, tegen welke prijs ?
Donderdag 30 januari 2020
Auditorium van de Nationale Bank
Brussel

Toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Wonen kan voor sommige huishoudens echter leiden tot problematische financiële situaties
en zelfs tot overmatige schuldenlast. Hoe zwaar wegen huisvesting en de bijbehorende lasten op het budget van huishoudens? Zal die last in de
toekomst nog draaglijk zijn? Hoe ziet de toekomst eruit voor kwetsbare huishoudens? Al die vragen komen aan bod via 4 thema’s.
Moderator van de dag: Willy Lahaye, Hoogleraar, UMONS, Voorzitter van het CeRIS - Onderzoekscentrum voor sociale inclusie
8u30

Onthaal

9u00

Voorstelling van de dag en de doelstellingen door Vincent Magnée, Voorzitter van het Observatorium en directeur van de Nationale Bank van België

1E SESSIE : TOEGANG TOT HUISVESTING : BECIJFERD OVERZICHT
9u15

De kosten van huisvesting meten: statistische focus op de huurmarkt door François Ghesquiere, Onderzoeker, IWEPS - Waals Instituut voor
evaluatie, prospectief beleid en statistiek

9u45

Aspecten van de koopmarkt door Marie-Denise Zachary, Expert, Nationale Bank van België

10u15 Bespreking
10u30 Koffiepauze

2E SESSIE : TOEGANG TOT HUISVESTING : VOORZIENING EN VERHALEN UIT DE PRAKTIJK
10u50 Recht, rem of hulp bij de toegang tot huisvesting? door Nicolas Bernard, Hoogleraar rechten, Université Saint-Louis
11u30 Uitdagingen en specifieke problemen door :
- David Praile, Coördinator, Waalse Bond voor het recht op wonen
- Joy Verstichele, Coördinator, Vlaams Huurdersplatform vzw
- Frédéric Delpierre, Adviseur, Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië
- Catherine Ruelle, Huisvestingsdienst, CAFA vzw - OCMW Sint-Gillis

12u30
12u45

Bespreking
Walking lunch

3E SESSIE : DE TOTALE KOSTEN VAN HUISVESTING
13u50

Barometer energiearmoede: hulpmiddel voor inzicht en acties door Sandrine Meyer, Onderzoeker, ULB, Centre d’Etudes Economiques et Sociales
de l’Environnement

14u15

Leven in energiearmoede: voorbeelden bij een onderzoeksproject door Charles Glineur, Assistent, UMONS, Dienst Gezinswetenschappen

14u40

Waterfactuur in België. Procedures en praktijken rond betalingsmoeilijkheden door Henk Van Hootegem, Coördinator, Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

15u05

De waterfactuur en het waterverbruik van mensen in precaire situaties door Jan Willems, Coördinator, Schuldbemiddelingsdienst, OCMW Brussel

15u30

Bespreking

4E SESSIE : ALTERNATIEVEN
15u45

Innovatieve woonprojecten op maat van specifieke doelgroepen. Slimme oplossingen die laten zien dat het ook anders kan door Stijn Beeckman, Teamcoördinator Wonen, Samenlevingsopbouw Brussel vzw

16u15

Conclusie door Jacques Fierens, advocaat en hoogleraar (UNamur, UCLouvain en ULg)

16u35

Cocktail

Praktische informatie

Plaats van het colloquium
Nationale Bank van België - Auditorium
Warmoesberg, 61
1000 Brussel
Toegang via trein, metro, bus : halte Brussel Centraal Station
Werktaken
Nederlands / Frans met simultane vertaling
Prijs (BTW 0%)
Tarief : 100€ / Tarief maatschappelijke werkers : 85€ / Studenten tarief : 25€. Deze prijzen omvatten de inschrijving, de documentatiemap en de lunch.
Annulering met terugbetaling van de inschrijvingskosten tot 23 januari 2020.
Accreditatie
Avocaten OVB : een verzoek om herkenning werd geïntroduceerd / Avocaten OBFG : 6 juridische punten
Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : een verzoek om herkenning werd geïntroduceerd
De inschrijvingskosten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiaires, het personeel van de griffiers en parketten worden ten laste genomen door het
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke
Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent
naast de naam van de vervangen collega.
Informatie
Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, Château de Cartier – Place du Perron n°38, B-6030 Marchienne-au-Pont
Tel : 32-(0)71/33.12.59 Fax : 32-(0)71/32.25.00 E-mail : info@observatoire-credit.be
Inschrijving
Via onze website : http://www.observatoire-credit.be of via het inschrijvingformulier per fax of per brief opsturen.
Editeur responsable: Vincent MAGNEE, L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ASBL, Château de Cartier, Place du Perron, n°38, 6030 Marchienne-au-Pont

Inschrijvingformulier

(In hoofdletters in te vullen)

Naam :

Voornaam :

Instelling :

Fonctie :

Adres :
Telefoon :

Fax :

E-mail :
BTW nummer :
Vink het gepaste hokje aan :
Tarief:
Gewoon tarief : 100€
Tarief maatschappelijke
werkers : 85€
Studenten tarief : 25€

Taaldocumenten :
Frans
Nederlands

Ik ben akkoord dat mijn
naam in de lijst met deelnemers wordt weergegeven :
Ja
Nee

Ik ben akkoord het nieuws
van het Observatorium te
krijgen :
Ja
Nee
Handtekening :

