
Titel 1. Tussen de ondergetekenden, 

 

Van de sector van de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg : 

 

Asbl Centre d’Aide pour la Santé Mentale en Milieu Urbain C.A.S.M.M.U, met 
maatschappelijke zetel gelegen in Maréchal Fochlaan 11 te 1030 Brussel (0451.024.363), 
vertegenwoordigd door Crochelet Florence 

 

  Asbl Entre Autres, met maatschappelijke zetel gelegen in Bonaventurestraat 28 te 1090 
Brussel (0425.499.903), vertegenwoordigd door Delhaye Nathalie 

 

Vzw Festina Lente, met maatschappelijke zetel gelegen in Opperstraat 73 te 1050 Brussel 
(451.693.366), vertegenwoordigd door Maes Suzy 

 

Vzw Mandragora, met maatschappelijke zetel gelegen in Opperstraat 73 te 1050 Brussel 
(452.931.404), vertegenwoordigd door Maes Suzy 

 

Asbl Similes Bruxelles, met maatschappelijke zetel gelegen in Malibranstraat 49 te 1050 
Brussel (408.951.208), vertegenwoordigd door Hulet Jean-Yves 

 

Vzw PSC Sint Alexius Elsene, met maatschappelijke zetel gelegen in Gewijde Boomstraat 
102 te 1050 Brussel (418.282.014), vertegenwoordigd door Vercruyssen Veronique 

 

Vzw De Europa ziekenhuizen, psychiatrische afdeling van de kliniek Sint-Michiel met 
maatschappelijke zetel gelegen in de Frélaan 206 te 1180 Brussel (432.011.571), 
vertegenwoordigd door Denis Hers 

 

Asbl Centre médico-social pour toxicomanes Lama, met maatschappelijke zetel gelegen 
in Amerikastraat 211-213 te 1050 Brussel (422.077.979), vertegenwoordigd door Husson 
Eric 

 

Van de armoedesector en het justitieel welzijnswerk : 

 

Asbl L’Ilôt – Cellule Capteur et Créateur de Logements, met maatschappelijke zetel 
gelegen in de Sintgilliskerkstraat 73 te 1060 Brussel (409.835.193), vertegenwoordigd door 
Ariane Dierickx 

 

Vzw DIOGENES asbl, met maatschappelijke zetel gelegen op Ninoveplein 10 te 1000 
Brussel (460.376.648), vertegenwoordigd door Demoulin Laurent 

 

Vzw Straatverplegers - Infirmiers de rue asbl, met maatschappelijke zetel gelegen in 
Kazernestraat 80, bus te 1000 Brussel (876.908.803), vertegenwoordigd door Meessen 
Emilie 

 

Asbl SMES-B Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique/ project Housing First, met 
maatschappelijke zetel gelegen in Papenveststraat 78 te 1000 Brussel (475.627.523), 
vertegenwoordigd door Vermeylen Bernadette 

 

Asbl Office de Réadaptation sociale, met maatschappelijke zetel gelegen op Anspachlaan 
41 te 1000 Brussel (410.398.981), vertegenwoordigd door Englebert Benoit  

 
  



Voor de sector van personen met een handicap : 

 

Asbl Bataclan, met maatschappelijke zetel gelegen op Generaal Bernheimlaan 31 te 1040 
Brussel (415.999.643), vertegenwoordigd door Dupont Laurent 

 

Van de sector van de sociale globale actie die personen van de hogervernoemde 
sectoren begeleiden: 

 

Asbl CASG pour les familles, met maatschappelijke zetel gelegen op Emile Becolaan 109 
te 1050 Brussel (414.652.432), vertegenwoordigd door De Decker Marie-Noëlle 

 

Evenals :  

 

De vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentie en Coördinatie - Centre de 
Documentation et de Coordination Sociales asbl met maatschappelijke zetel gelegen in de 
Verenigingstraat 15/3 te 1000 Brussel (417.167.603), vertegenwoordigd door Solveig Pahud 

 

wordt overeengekomen om een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan zij 
de statuten als volgt hebben vastgesteld: 

 

Titel 2. Benaming, maatschappelijke zetel. 

 

Artikel 1. De vereniging draagt de benaming: Bru4Home vzw 

 

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd: OPGG, 
Verenigingstraat 15/5 te 1000 Brussel in het juridisch arrondissement van Brussel. 

 

Titel 3. Maatschappelijk doel, duur. 

 

Artikel 3. De vereniging heeft als doel:  

 

1. Het bevorderen van de toegang tot huisvesting, aangepast aan de 
noden van de rechthebbenden waar de leden van de vereniging zich voor 
inzetten. Daartoe bundelen de vereniging en haar leden hun middelen om het 
lobbywerk bij de verschillende actoren uit de woonsector (publieke of 
privéactoren) te vergemakkelijken. Bovendien plegen de vereniging en haar 
leden overleg en werken zij nauw samen met de andere organisaties die 
gelijkaardige doelen nastreven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2. Het op duurzame wijze instaan voor de begeleiding van het in de 
woning verblijvende publiek en deskundige ondersteuning bieden aan de 
woonsector. 

 

3. Het oprichten en organiseren van een netwerk ter ondersteuning van 
de woonbegeleiding van het publiek waar onze leden zich om bekommeren. 
Met name door het begunstigen van de samenwerking tussen de leden: 
uitwisselen van goede praktijken, wederzijdse steun, netwerking enz. 

 

4. Het sensibiliseren, interpelleren en formuleren van aanbevelingen 
bestemd voor de overheid betreffende de toegang tot huisvesting voor 
kwetsbare personen en de intersectoraliteit.  

 



De vereniging kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden 
met haar doel. Zij kan haar medewerking verlenen aan en een belang nemen in elke activiteit 
die gelijkaardig is aan haar doel. 

 

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Titel 4. Leden. 

 

Artikel 5. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen of rechtspersonen, die de 
hoedanigheid van werkende leden, toegetreden leden of ereleden hebben.  

 

Artikel 6. Er zijn minstens drie werkende leden. De eerste werkende leden zijn de 
oprichters die deel uitmaakten van de algemene stichtingsvergadering, afkomstig van de 3 
volgende sectoren: geestelijke gezondheidszorg/verslavingszorg, armoede/justitieel 
welzijnswerk en handicap. Nieuwe werkende leden kunnen worden toegelaten bij beslissing 
van de algemene vergadering die uitspraak doet bij tweederdemeerderheid. De beslissing 
zal soeverein zijn en moet niet met redenen worden omkleed. Om werkend lid te worden 
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:  

Een schriftelijke aanvraag doen aan de raad van bestuur, waarin de aanvaarding van de 
statuten, het huishoudelijke reglement en het handvest wordt uitgedrukt, alsook de wens om 
actief bij te dragen tot het maatschappelijke doel (cf. Artikel 3). De algemene vergadering 
onderzoekt de aanvraag en doet uitspraak bij tweederdemeerderheid. 

 

Rechtspersonen zullen twee natuurlijke personen aanduiden (een effectieve en een 
plaatsvervanger) om hen te vertegenwoordigen in de vereniging. 

 

Artikel 7. Er wordt een ledenregister bijgehouden op de zetel van de vereniging, waar het 
kan worden geraadpleegd door alle leden. Het register vermeldt de naam, de rechtsvorm en 
het adres van de maatschappelijke zetel van de leden. Elke wijziging moet worden 
ingeschreven. Nieuwe leden moeten het register ondertekenen.  

 

Artikel 8. Om toegetreden lid te worden moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan:  

 

Een schriftelijke aanvraag doen aan de raad van bestuur, waarin de aanvaarding van de 
statuten, het huishoudelijke reglement en het handvest wordt uitgedrukt, alsook de wens om 
actief bij te dragen tot het maatschappelijke doel (cf. Artikel 3). De algemene vergadering 
onderzoekt de aanvraag en doet uitspraak bij gewone meerderheid. 

 

Rechtspersonen zullen twee natuurlijke personen aanduiden (een effectieve en een 
plaatsvervanger) om hen te vertegenwoordigen in de vereniging. De toegetreden leden 
kunnen niet genieten van het eerste doel van vereniging (zie Titel 3, artikel 3, punt 1). 

 

De raad van bestuur kan de titel van erelid of een ander lid toekennen aan elke persoon 
of vereniging die zijn medewerking wil verlenen aan de vereniging. 

 

Artikel 9. Er kan een jaarlijkse bijdrage aan de leden gevraagd worden. Deze bedraagt 
maximaal 100 euro. De algemene vergadering stelt jaarlijks het effectief bedrag vast. 
Ereleden worden vrijgesteld van deze bijdrage. 

 

Artikel 10. Het staat de leden vrij om zich te allen tijde terug te trekken uit de vereniging 
door hun ontslag schriftelijk te versturen naar de raad van bestuur. 

 



Artikel 11. De niet-naleving van de statuten, het gebrek aan betaling van de bijdragen ten 
laatste binnen de maand na de herinnering die per aangetekende brief wordt verzonden, het 
afwezig, vertegenwoordigd of verontschuldigd zijn op twee opeenvolgende algemene 
vergaderingen, het doen van handelingen of uitspraken die de belangen of de reputatie van 
de vereniging ernstig zouden kunnen schaden, zijn daden die kunnen leiden tot de uitsluiting 
van werkende en toegetreden leden; deze uitsluiting kan evenwel enkel worden uitgesproken 
door de algemene vergadering, bij tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. De raad van bestuur kan de beoogde leden schorsen tot de beslissing van de 
algemene vergadering. 

 

Artikel 12. Noch de aftredende, geschorste of uitgesloten leden, noch de erfgenamen of 
rechthebbenden van het overleden lid hebben enig recht op het maatschappelijke vermogen. 
Zij kunnen geen overzicht, noch de overlegging van rekeningen noch de verzegeling noch 
een inventaris vorderen of eisen. 

 

Titel 5. Algemene vergadering. 

 

Artikel 13. De algemene vergadering is het soevereine orgaan van de vereniging. Zij 
bestaat uit alle werkende, toegetreden en ereleden. 

 

Artikel 14. De algemene vergadering bezit alle bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn 
toegekend door de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of door 
deze statuten. Tot haar bevoegdheden behoren: 

- de wijziging van de statuten; 

- de benoeming en het ontslag van de bestuurders; 

- de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen; 

- het verlenen van kwijting aan de bestuurders; 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging; 

- de uitsluiting van een werkend, toegetreden of erelid; 

- elk punt dat op de agenda wordt geplaatst door de raad van bestuur; 

 

Artikel 15. Er moet tenminste één jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden, in 
de loop van het eerste semester van het kalenderjaar. De vereniging kan ook te allen tijde in 
buitengewone algemene vergadering samenkomen, op beslissing van de raad van bestuur 
of op verzoek van minstens een vijfde van de werkende leden. Een dergelijk verzoek moet 
minstens 21 kalenderdagen op voorhand per aangetekende brief of per e-mail worden 
verstuurd naar de raad van bestuur. 

 

Artikel 16. Alle leden moeten door de raad van bestuur worden opgeroepen voor de 
gewone algemene vergadering, per gewone brief of e-mail, minstens 14 kalenderdagen voor 
de vergadering. De oproeping vermeldt de dag, het uur en de plaats van de vergadering, 
alsook de agenda. De raad van bestuur kan iedere persoon uitnodigen om de algemene 
vergadering volledig of deels bij te wonen als observator of consultant. 

 

Artikel 17. Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de vergadering. Hij kan zich laten 
vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke, gedagtekende en 
ondertekende volmacht. Elk lid kan slechts houder zijn van maximum twee volmachten. 

 

Artikel 18. Alle werkende en toegetreden leden hebben stemrecht op de algemene 
vergadering, waarbij elkeen over een stem beschikt. De toegetreden leden mogen evenwel 
niet deelnemen aan de stemming indien de punten betrekking hebben op het eerste doel van 
de vereniging (zie Titel 3, artikel 3, punt 1). 

 



Artikel 19. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen indien de helft van haar 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens de uitzonderingen die bepaald worden 
door de wet of onderhavige statuten. De beslissingen van de algemene vergadering worden 
genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens 
andersluidende bepaling in de wet of onderhavige statuten. De stem van de voorzitter is 
beslissend bij staking van de stemmen. Blanco stemmen, nietige stemmen en onthoudingen 
zijn uitgesloten van de stemmings- en meerderheidsquora. 

 

Artikel 20. De algemene vergadering doet uitspraak over het morele verslag, het 
financiële verslag en de notulen van de vorige algemene vergadering. Voor het overige 
beraadslaagt de algemene vergadering slechts geldig over de punten die geplaatst zijn op de 
agenda die is opgenomen in de oproeping, behoudens in geval van hoogdringendheid die 
erkend is door de raad van bestuur en de algemene vergadering die beslist bij 
tweederdemeerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en voor zover het punt op de 
agenda geen betrekking heeft op een statutenwijziging; het punt “varia” dekt enkel 
mededelingen waarvan de aard geen stemming vraagt.  

 

Artikel 21. De beslissingen en de verslagen van de algemene vergaderingen, ondertekend 
door Voorzitter en een bestuurder, worden verzameld in een register waarvan de werkende 
leden kennis kunnen nemen op de zetel van de vereniging. 

 

Titel 6. Raad van bestuur. 

 

Artikel 22. De vereniging wordt bestuurd door een raad bestaande uit alle effectieve 
leden. De algemene vergadering kan andere raadsleden benoemen voor een termijn van 2 
jaar.  

 

Artikel 23. De aftredende bestuurders kunnen herverkozen worden. Indien een 
bestuurdersmandaat vacant wordt in de loop van een mandaat, kan een voorlopige 
bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering. Deze werkt in dat geval het 
mandaat af van de bestuurder die hij vervangt. 

 

Artikel 24. De raad stelt in haar schoot minstens een voorzitter, een penningmeester en 
een secretaris aan en dit voor een periode van twee jaar. Er kan ook een Vice-Voorzitter 
aangeduid worden voor een periode van twee jaar. Indien de voorzitter verhinderd is, worden 
zijn functies verzorgd door de aanwezige bestuurder die te dien einde is aangesteld door de 
raad van bestuur.  

 

De raad kan in zijn schoot een bureau aanstellen dat zal bestaan uit minstens drie 
vertegenwoordigers, elkeen afkomstig uit een verschillende sector, belast met elke materie 
die de RvB hem wenst toe te kennen. De RvB kan te allen tijde, zonder verantwoording te 
moeten afleggen, een einde maken aan alle functies die zijn toevertrouwd aan het bureau. 

 

Artikel 25. De raad vergadert telkens wanneer de noodwendigheden van de vereniging 
het vereisen en telkens als één van zijn leden daarom verzoekt. De bijeenroepingen 
gebeuren door de voorzitter / de secretaris of, bij gebreke, door een bestuurder, per gewone 
brief of per e-mail. De raad van beheer kan beroep doen op deskundigen voor een 
adviserende rol. 

 

Artikel 26. De raad beraadslaagt geldig zodra de helft van zijn leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Alle beslissingen van de raad worden genomen bij gewone 
meerderheid van de stemmen, waarbij de voorzitter de mogelijkheid heeft om zijn stem te 
verdubbelen in geval van gelijkheid van stemmen. Indien de effectieve en plaatsvervangende 



leden van de raad van bestuur beiden verhinderd zijn, kunnen ze een schriftelijke volmacht 
met uitdrukkelijke vermelding van de datum van de vergadering aan een andere bestuurder 
geven. 

 

Artikel 27. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor 
het bestuur en het beheer van de vereniging. Niettemin kan hij zich in de mate van het 
mogelijke, met name indien de termijn te kort is of de financiële impact 1000 eu niet 
overschrijdt, verwijzen naar de Algemene Vergadering voor het nemen van beslissingen. Zijn 
alleen uitgesloten van zijn bevoegdheid, de handelingen waarvoor krachtens de wet of 
onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 

 

Artikel 28. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging, met het gebruik van de 
maatschappelijke handtekening die gekoppeld is aan dat bestuur, delegeren aan een 
gedelegeerd bestuurder die hij zal kiezen onder zijn leden en waarvan hij de bevoegdheden 
zal bepalen. Hij kan bovendien sommige van zijn bijzondere bevoegdheden delegeren aan 
één van zijn leden of aan een derde. De gedelegeerde bestuurder of de voorzitter / elke 
bestuurder heeft de hoedanigheid om bij de post pakjes of al dan niet aangetekende brieven 
af te halen, elk kwijtingsstuk te ondertekenen en enige bewarende handeling te verrichten. 

 

De taken van het dagelijks beheer kunnen eveneens gedelegeerd worden aan één of 
meerdere bestuurders of tevens aan de persoon die de functie van coördinator van de vzw 
heeft opgenomen; zij kunnen deze taken individueel opnemen, indien nodig.  

 

De raad van beheer benoemt en ontslaat de personeelsleden, bepaalt hun taken en 
vergoeding, zonder dat deze taken kunnen gedelegeerd worden. 

 

Artikel 29. De beslissingen en de verslagen van de raad van bestuur, ondertekend door 
voorzitter en een bestuurslid, worden opgetekend in een notulenregister. Dit register wordt 
bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Elk lid, dat een legitiem belang aantoont, kan 
daarvan kennisnemen bij uittreksels, maar zonder verplaatsing van het register. 

 

Artikel 30. De rechtsvorderingen, als eiser en als verweerder, worden door de raad van 
bestuur ingesteld of verdedigd in naam van de vereniging, bij vervolging en benaarstiging 
van een bestuurder die te dien einde is aangesteld. 

 

Artikel 31. Bij gebrek aan bijzondere bepaling ondertekent elke bestuurder geldig de akten 
die regelmatig beslist zijn door de raad. Hij moet zijn bevoegdheden niet verantwoorden ten 
aanzien van derden. 

 

Artikel 32. De bestuurders gaan, bij de uitoefening van hun functie, geen enkele 
persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun 
mandaat. Dit wordt kosteloos uitgeoefend. 

 

Titel 7. Boekjaar, budget en rekeningen. 

 

Artikel 33. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bij 
afwijking begint het eerste boekjaar op 4 september 2017 en eindigt het op 31 december 
2017 

 

Artikel 34. De rekening van het verlopen jaar en de begroting voor het komende jaar 
worden door de raad van bestuur ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering 
voorgelegd . 

 



Titel 8. Ontbinding, vereffening. 

 

Artikel 35. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of, bij 
ontstentenis daarvan, de rechtbank één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt eveneens hun 
bevoegdheid en de voorwaarden van vereffening alsook de bestemming die aan het netto-
actief van het maatschappelijke vermogen moet worden gegeven, aan een soeverein 
belangeloos doel. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt uitdrukkelijk in de 
oproeping die naar de leden wordt verstuurd gemeld. 

 

Titel 9. Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 36. Een huishoudelijk reglement mag door de raad van bestuur aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd. Er kunnen aan dit reglement wijzigingen worden 
aangebracht door een algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Titel 10. Arbitrage. 

 

Artikel 37. In geval van geschil tussen leden, tussen een lid en de vereniging, tussen 
ledengroepen of tussen leden en de raad van bestuur, zal de oplossing van het geschil 
worden toevertrouwd aan een college van drie aangeduide arbiters, die beslissen in 
overeenstemming met de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Titel 11. Overgangsbepalingen. 

 

Artikel 38. De algemene vergadering van heden heeft als bestuurders verkozen : 

 

Van de sector van de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg : 

 

Asbl Centre d’Aide pour la Santé Mentale en Milieu Urbain CASMMU, met 
maatschappelijke zetel gelegen in Maréchal Fochlaan 11 te 1030 Brussel (0451.024.363), 
vertegenwoordigd door Mertens Olivier geboren te Etterbeek op 06 februari 1977 
enwoonachtig in Firmin Lecharlierlaan 34 te 1090 Brussel 

 

   Asbl Entre Autres, met maatschappelijke zetel gelegen in Bonaventurestraat 28 te 1090 
Brussel (0425.499.903), vertegenwoordigd door François Kinkin geboren teLibramontop 2 
mei 1984 enwoonachtig in André Hennebicqstraat 43 te 1060 Bruxelles 

 

Vzw Festina Lente, met maatschappelijke zetel gelegen in Opperstraat 73 te 1050 Brussel 
(451.693.366), vertegenwoordigd door Lievens Kathy geboren te Ninove op 28 september 
1978 en woonachtig in Neuringen 4 te 9400 Ninove 

 

Vzw Mandragora, met maatschappelijke zetel gelegen in Opperstraat 73 te 1050 Brussel 
(452.931.404), vertegenwoordigd door Maes Suzygeboren te Leuven op 16 januari 1974 en 
woonachtig in Tommestraat 151 te 3040 Huldenberg 

 

Asbl Similes Bruxelles, met maatschappelijke zetel gelegen in Malibranstraat 49 te 1050 
Brussel (408.951.208), vertegenwoordigd door Tala Gabriel geboren op 13 november 1973 
te Mbo (Kameroun) en woonachtig inVanderstichelenstraat 152 te 1080 Brussel 

 

Vzw PSC Sint Alexius Elsene, met maatschappelijke zetel gelegen in Gewijde Boomstraat 
102 te 1050 Brussel (418.282.014), vertegenwoordigd door Goffin Iris geboren op 8 februari 
1991 te Tongeren en woonachtig in Filips de Goedestraat 19 te 1000 Brussel 



 

De Europaziekenhuizen, psychiatrische afdeling van de kliniek Sint-Michiel met 
maatschappelijke zetel gelegen in de Frélaan 206 te 1180 Brussel (432.011.571), 
vertegenwoordigd door De La Sen Laura geboren op 23 october 1981 te Madrid (Espagne) 
en woonachtig in Dapperenlaan 21 te 1200 Brussel  

 

Asbl Centre médico-social pour toxicomanes Lama, met maatschappelijke zetel gelegen 
in Amerikastraat 211-213 te 1050 Brussel (422.077.979), vertegenwoordigd door Xavier 
Richir geboren op 20 september 1963 te Schaarbeek en woonachtigin Roosendaelstraat 59 
te 1190 Brussel 

 

Van de armoedesector en het justitieel welzijnswerk : 

 

Asbl L’Ilôt – Cellule Capteur et Créateur de Logements, met maatschappelijke zetel 
gelegen in de Sintgilliskerkstraat 73 te 1060 Brussel (409.835.193), vertegenwoordigd door 
Poupart Gilles geboren op 18 februari 1988 te Anderlecht en woonachtig op Clayslaan 69 te 
1030 Brussel 

 

Vzw DIOGENES asbl, met maatschappelijke zetel gelegen op Ninoveplein 10 te 1000 
Brussel (460.376.648), vertegenwoordigd door Demoulin Laurent geboren op 20 januari 
1973 te Asse en woonachtig inrue du Jauviat 84 te 5530 Evrehailles 

 

Vzw Straatverplegers - Infirmiers de rueasbl, met maatschappelijke zetel gelegen in 
Kazernestraat 80, bus te 1000 Brussel (876.908.803), vertegenwoordigd door Meessen 
Emilie geboren op 28 oktober 1980 te Brussel enwoonachtig in Schotlandstraat 33 te 1060 
Brussel 

 

Asbl SMES-B Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique/ project Housing First, met 
maatschappelijke zetel gelegen in Papenveststraat 78 te 1000 Brussel (475.627.523), 
vertegenwoordigd door Muriel Allart geboren op 27 juli 1978 te Etterbeek enwoonachtig 
inGladiolenstraat 37 / bus 48 te 1180 Brussel 

 

Asbl Office de Réadaptation sociale, met maatschappelijke zetel gelegen op Anspachlaan 
41 te 1000 Brussel (410.398.981), vertegenwoordigd door De Groodt Nicolas geboren op 5 
mei 1987 te Brussel enwoonachtig in de Onafhankelijkheidstraat 102B te 1080 Bruxelles 

 

Voor de sector van personen met een handicap : 

 

Asbl Bataclan, met maatschappelijke zetel gelegen op Generaal Bernheimlaan 31 te 1040 
Brussel (415.999.643), vertegenwoordigd door Dupont Laurent geboren op 1 juli 1974 te 
Brusselen woonachtig in Jubellaan 40 te 1500 Halle 

 

Van de sector van de sociale globale actie die personen van de hogervernoemde 
sectoren begeleiden: 

 

Asbl CASG pour les familles, met maatschappelijke zetel gelegen op Emile Becolaan 109 
te 1050 Brussel (414.652.432), vertegenwoordigd door De Decker Marie-Noëlle geboren op 
22 januari 1966 te Bombay (Indië) enwoonachtig op de Louis Gribaumontlaan 51/4 te 1050 
Bruxelles  

 

Opgemaakt te Brussel, in vier originele exemplaren, twee in het Nederlands en twee in 
het Frans, op 4 september 2017.    
 


