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PERSONALIA

Ingrid Aendenboom is juriste en sinds 1993 werkzaam op het Centrum voor gelijkheid van kan-
sen en voor racismebestrijding. Ze is er actief geweest in verschillende domeinen: racisme, ar-
moedebestrijding en mensenhandel om tenslotte juridisch raadgever van de Directie te worden. 
Voordien heeft ze jarenlang de juridische dienst verzekerd van een eerste lijn sociale dienst te 
Brussel.

ingrid.aendenboom@cntr.be

Régis Brillat werkt sinds 1983 voor de Raad van Europa. Als uitvoerend secretaris van het Europese 
Comité voor sociale rechten, een functie die hij sinds 1993 uitoefent, heeft hij meegewerkt aan de 
herziening van het Europese Sociale Handvest, aan het opstellen van de collectieve klachtenproce-
dure, aan tal van missies in Europese lidstaten om het Handvest te ratificeren en uit te voeren, aan 
universitaire colloquia en aan publicaties over het sociale aspect van mensenrechten.

regis.brillat@coe.int

Edouard Delruelle is filosoof en professor aan de universiteit van Luik. 

e.delruelle@ulg.ac.be.  

Patrick Feltesse is econoom en adviseur van de FTU (Association pour une Fondation Travail-Uni-
versité) binnen de MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien). Hij doceert sociale politiek aan het Institut 
Cardijn. Voor hij in 1995 bij de MOC aan de slag ging, werkte hij op de Afdeling Onderzoek en Ont-
wikkeling van de Christelijke Mutualiteit. 

patrick.feltesse@ftu.be 

Jacques Fierens is sinds 1977 advocaat bij de balie van Brussel en buitengewoon hoogleraar aan 
de universiteiten van Namen en Luik. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte. Hij schreef verschil-
lende boeken en artikels over het verband tussen recht en armoede.

jacques.fierens@fundp.ac.be of jacques.fierens@ulg.ac.be
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Steven Gibens is advocaat en plaatsvervangend vrederechter. Hij is tevens voorzitter van het bu-
reau voor juridische bijstand te Antwerpen. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de 
Universiteit van Antwerpen waar hij van 1998 tot en met 2005 als assistent verbonden was. Hij 
publiceerde tal van bijdragen over de rechtshulpverlening zowel in nationale als in internationale 
tijdschriften. Recent verscheen van hem een boek over juridische bijstand in de reeks Algemene 
praktische rechtsverzamelingen. 

steven.gibens@advocaat.be

Michel Goffin is praktijkmeester en professor methodologie van maatschappelijk werk aan het 
Institut Cardijn in Ottignies - Louvain-la-Neuve. Hij schreef artikels over de kruisbestuiving tus-
sen culturele dienstverlening en maatschappelijk werk. Hij is voorzitter van de Commission de 
politique culturelle ‘éducation permanente’ van Présence et Action Culturelles en lid van het Col-
lège régional de prospective van het Institut Jules Destrée. Van 1992 tot 2001 was hij secretaris-
generaal van de Equipes Populaires en lid van de Conseil supérieur de l’éducation permanente. 

michel-goffin@skynet.be

Luc Goossens is doctor in de sociologie, doceert aan het Institut Supérieur d’Urbanisme et de 
Rénovation Urbaine (ISURU - Bruxelles) en is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Binnen 
de onderzoeksgroep OASeS werkt hij voornamelijk rond wonen en woonbeleid. Hij stond mee aan 
de wieg van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen.

luc.goossens@ua.ac.be

Ludo Horemans is reeds meer dan 30 jaar actief in het opbouwwerk in Antwerpen. Hij werkt heel 
de tijd nauw samen met verenigingen waar armen het woord nemen. Van daaruit is hij ook actief 
op het vlak van armoedebestrijding op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Tot 2006 is Ludo 
gedurende 15 jaar voorzitter geweest van het Vlaams Forum Armoedebestrijding dat overgegaan 
is in het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Hij is ook actief in het 
Belgisch en Europees Netwerk Armoedebestrijding sinds hun ontstaan in 1990. Hij was voorzitter 
van het Europees Netwerk Armoedebestrijding EAPN (European Anti Poverty Network) van 2001
tot 2003, en werd opnieuw als voorzitter verkozen in 2006 voor een termijn van drie jaar. 

ludo.horemans@antwerpen.be

Bernard Lacharme is sinds 2002 secretaris-generaal van het Haut Comité pour le Logement des 
Personnes Défavorisées (Frankrijk). Hij is eveneens lid van het begeleidingscomité voor de uit-
oefening van het inroepbaar recht op wonen, waarvan hij verslaggever is. Voorheen leidde hij een 
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instelling van openbaar nut die gezinnen in moeilijkheden aan een woning helpt. Hij werkte voor 
verschillende organisaties in de huisvestingssector: een vereniging voor een betere huisvesting, 
een vereniging van sociale verhuurders, de instelling voor het beheer van de financiering van ‘1%
huisvesting’.

HCLPD@maisoncohesionsociale.gouv.fr.   

Geneviève Lacroix is maatschappelijk werkster, licentiate opleidingsbeleid en -praktijken en an-
tropologe. Van 2003 tot 2006 was ze actief als adjunct-coördinator bij het Relais Social in Charleroi. 
Momenteel coördineert ze de sociale dienst van het OCMW van Charleroi en is ze belast met het 
uitwerken van participatieve initiatieven en partnerships en de opleiding van maatschappelijke 
werkers.

lacroixgenevieve@cpascharleroi.be

Jozef Pacolet is doctor in de economische wetenschappen, professor aan de Katholieke Univer-
siteit Leuven en Hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen. Hij is lid van de directie van 
het Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven. 

jozef.pacolet@hiva.kuleuven.be

David Robitaille is professor aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit van Ottawa. In 2008 legde 
hij er de laatste hand aan zijn doctoraatsthesis over Normativité, l’interprétation et la justifica-
tion des droits économiques et sociaux dans les contextes canadien et sud-africain (Normativi-
teit, interpretatie en verantwoording van economische en sociale rechten binnen de Canadese en 
Zuid-Afrikaanse context), die hem de Gouden medaille opleverde die de Gouverneur-generaal van 
Canada elk jaar uitreikt voor de beste thesis over humane wetenschappen aan de Universiteit van 
Ottawa. Professor Robitaille heeft ook belangstelling voor het recht op gelijkheid en op bescher-
ming, voor redelijke religieuze schikkingen en voor rechtstheorie.

david.robitaille@uottawa.ca

Patricia Schmitz is sociologe. Ze heeft meegewerkt aan een onderzoek naar thuislozen in Brussel 
en maakte ook deel uit van verschillende denkgroepen over armoede en bestaansonzekerheid. Ze 
was medewerkster van Anne Herscovici, voorzitter van het OCMW van Elsene (2000-2006), en is 
nu hoofd van de afdeling sociale zaken van het OCMW van Vorst.

patricia.schmitz@publilink.be
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Arjun Sengupta is econoom en werkt als onafhankelijk expert in mensenrechten en extreme ar-
moede bij de Verenigde Naties. Hij is voorzitter van de New Delhi Centre for Development and 
Human Rights. Hij doceerde Ontwikkeling en Mensenrechten aan de Public Health Faculty of 
Harvard University en was professor aan de Jawaharlal Nehru University’s School of International 
Studies.

arjunsengupta@gmail.com  

Maxime Stroobant is jurist van opleiding. Thans is hij emeritus gewoon hoogleraar van de VUB 
(Vrije Universiteit Brussel). Initieel doceerde hij eveneens aan de Universiteit Antwerpen. Van 1976
tot 2007 was hij voorzitter van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Van 
1988 tot 1995 was hij senator. Hij was eveneens lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. Hij 
zetelde van 1970 tot 1976 in het Arbeidshof te Brussel. Hij startte zijn professionele loopbaan bij 
een vakorganisatie. Als senator was hij de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter het voor-
stel tot opname van sociale grondrechten in de Belgische grondwet (art. 23 GW). 

maxime.stroobant@skynet.be 

Françoise Tulkens is doctor in de rechten, licentiate criminologie en geaggregeerde hoger on-
derwijs. Sinds november 1998 is ze rechter aan het Europese Hof voor de Rechten van de mens. 
Momenteel is ze voorzitter van de Tweede Sectie van het Hof. Vóór 1998 doceerde ze zowel in 
België als daarbuiten strafrecht en buitengewoon strafrecht, vergelijkend en Europees strafrecht, 
jeugdbeschermingsrecht en de systemen voor de bescherming van de mensenrechten. In het 
artikel schrijft zij in eigen naam en engageert geenszins het Hof. 

francoise.tulkens@echr.coe.int

Marc Uhry werkt voor Alpil, een vereniging uit Lyon die bijstand biedt op het gebied van huisves-
ting. Hij heeft de collectieve klacht van Feantsa tegen Frankrijk opgesteld en gerapporteerd. Op 
dit ogenblik leidt hij de groep Europese experts in huisvestingsrecht die Feantsa heeft opgericht.

marc.uhry@habiter.org

Lut Vael is sociaal agoog en werkt sinds 1993 in de sector Samenlevingsopbouw. Na een korte 
periode als stafmedewerker in Riso Oost-Vlaanderen werd zij ingezet ter ondersteuning van het 
toenmalige Opbouwwerk Steunpunt Gent. Ze werkte (en in mindere mate publiceerde) voorname-
lijk rond de thema’s armoede, vrouwen en achterstelling. Momenteel is zij algemeen coördinator 
van Samenlevingsopbouw Gent, sinds 2001 erkend als laatste Regionaal Instituut voor de Samen-
levingsopbouw. Voorheen werkte zij in het Centrum voor Ambulante Begeleiding (sector Bijzondere 
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Jeugdbijstand) in Gent. De start van haar loopbaan was de organisatie van het Vlaams Welzijnscon-
gres, samen met Prof. Herman Baert, in opdracht van het toenmalige Kabinet Lenssens.

lut.vael@samenlevingsopbouw.be

Sébastien Van Drooghenbroeck is doctor in de rechten, bachelor wijsbegeerte en houder van een 
mastersdiploma rechtstheorie. Aan de Facultés universitaires Saint-Louis (Brussel) doceert hij con-
stitutioneel recht, rechtsbronnen en rechtsprincipes en Europees en internationaal mensenrecht.

vandroo@fusl.ac.be

Verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede, die meewerkten aan dit ar-
tikel waren alle leden van de stuurgroep van het Algemeen Verslag over de Armoede in België, 
gepubliceerd in 1994. Ze zijn allen verenigingen waar arme burgers het woord nemen. De op-
stelling van dit Verslag werd voorzien in het federaal Regeerakkoord van 1992. De Verenigingen 
partners van het Algemeen Verslag gaan sinds de publicatie samen verder onder de naam ‘het 
Collectief’. 
De verenigingen die meewerkten aan deze bundel zijn: 
ATD Vierde Wereld België vzw (atd-vw.belgie@atd-vierdewereld.be); 
Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen (www.armstenaanhetwoord.be); 
Centrum Kauwenberg (kauwenberg@skynet.be); 
Mouvement Luttes Solidarités Travail (LST) asbl (contact@mouvement-LST.org); 
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (ludo.horemans@antwerpen.be).

Thierry Viard is sinds 2002 uitvoerend secretaris van de Internationale Beweging ATD Vierde 
Wereld. Hij heeft actief samengewerkt met de Subcommissie Mensenrechten van de Verenigde 
Naties, die in augustus 2006 een ontwerp van richtsnoeren betreffende extreme armoede en 
mensenrechten heeft goedgekeurd. Sinds 1974 is hij permanent vrijwilliger. Op vraag van Joseph 
Wresinski is hij zich om zwaar achtergestelde gezinnen in Reims gaan bekommeren. Verder is hij 
de bezieler van de ‘cité de promotion familiale’ in Noisy le Grand, Frankrijk.

thierry.viard@atd-quartmonde.org


