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De eerste van het Europese vasteland
Toen we eind 2008 onze eerste discussienota over de mogelijkheid om een Community Land
Trust op te richten in Brussel afsloten met de voorspelling dat hier binnen drie jaar misschien wel
de eerste CLT van het Europese vasteland zou worden opgericht klonk dat als een extreme vorm
van wishful thinking. Het heeft een jaartje langer geduurd, maar eind 2012 hebben we bereikt wat
toen nog een utopie leek.
In 2008 leverde een google-zoekopdracht naar de term Community Land Trust op Nederlandstalige en
Franstalige websites welgeteld één hit op. Vandaag is dat wel anders. De term is, alleszins binnen ons
vakgebied, haast gemeengoed geworden. Dat is voor een groot stuk te danken aan het werk van ons
Platform en van alle verenigingen en mensen die er deel van uitmaken. Samen zijn we er in geslaagd het
idee ingang te doen vinden in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en nu ook stilaan in enkele buurlanden. Dat
het model aansloeg heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met het feit dat het zo goed geschikt lijkt
te zijn om een antwoord te bieden op enkele belangrijke problemen waar we vandaag mee te maken
krijgen. De wooncrisis, de demografische uitdagingen, de dualisering van de samenleving, de steeds
schaarser wordende beschikbare ruimte, het verlangen naar meer gemeenschapsleven, en de algemene
context van economische en ecologische crisis schreeuwen om vernieuwende antwoorden. Het CLTmodel lijkt daar wonderwel geschikt voor te zijn.
Begin 2012 begon het
onderzoeksconsortium, opgericht
vanuit het Platform, aan de
tweede fase van de
haalbaarheidsstudie in opdracht
van het Brussels Gewest. Net
voor de grote vakantie legden zij
het eindverslag van de studie voor
aan het Gewest. Daarin toonden
ze aan dat de oprichting van een
CLT in Brussel een haalbare kaart
was.
Vanaf dan kon het Platform op de
volledige steun rekenen van de
Nadenken over de toekomst met spaargroep L'Arc-en-Ciel
bevoegde Staatssecretaris,
Christos Doulkeridis. We
ontvingen een subsidie om een kleine ploeg te werk te stellen die de aanbevelingen uit het rapport moest
realiseren en de oprichting van de Brusselse Land Trust moest voorbereiden. Dat leidde er toe dat we eind
van het jaar de Stichting Community Land Trust Brussel hebben kunnen oprichten, als eerste stap in de
omvorming van onze huidige vereniging naar een echte CLT. Tegelijkertijd ontvingen wij middelen om
ons eerste project, in de Verheydenstraat in Anderlecht, te realiseren. Ondertussen werden overal in
Brussel andere projecten voorbereid, samen met lokale verenigingen, buurtcomités en spaargroepen.
Met dit alles schrijft Brussel geschiedenis. We voegen een nieuw hoofdstuk toe aan een rijk verhaal dat
veertig jaar geleden van start ging in het diepe Zuiden van de Verenigde Staten, als onderdeel van de
ontvoogdingsstrijd van zwarte landarbeiders, en waarvan de wortels nog veel verder terug gaan, naar vaak
vergeten oude denkers wier ideeën vandaag opnieuw zeer pertinent blijken. Dat we deel zijn van die
geschiedenis is natuurlijk veel belangrijker dan dat we de eerste van Europa zijn. Maar het is altijd leuk
wanneer een boude voorspelling later ook uitkomt.
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Onze werking in 2012
Het platform werkte mee aan een haalbaarheidsstudie.
Het Platform lag aan de basis van het onderzoeksconsortium dat in opdracht van het Brussels Gewest in
2011 en 2012 een haalbaarheidsstudie uitvoerde naar de mogelijkheid om een CLT op te richten in
Brussel. Twee van onze leden, Periferia en Buurthuis Bonnevie, coördineerden het onderzoek, waaraan
ook verschillende andere gespecialiseerde studiebureaus deelnamen. Het consortium was ook constant in
dialoog met het Platform, om
de theorie te toetsen aan de
praktijk uit het werkveld.
Beschikken wij over geschikte
juridische formules die de
“eeuwige” scheiding tussen
eigendom van de grond en de
eigendom van het gebouw
mogelijk maken? Kan er een
mouw worden aan gepast aan
het feit dat een Trust in België
niet bestaat als
rechtsstructuur? Zullen de
Belgen, met de
spreekwoordelijke baksteen in
de maag, wel geïnteresseerd
zijn in formules die het
eigendomsrecht beperken? Zal het model ook werken wanneer er minder “rotatie” is, omdat wij nu
eenmaal honkvaster zijn dan de Amerikanen? En hoeveel zal dit allemaal kosten? Op deze en veel meer
vragen gaf het rapport dat in juni 2012 werd afgeleverd een antwoord. Het eerste deel schetste in het kort
het model zoals dat in de VS werd ontwikkeld. In het tweede deel onderzochten we de pertinentie van het
model voor Brussel. Wordt het gewest geconfronteerd met problemen waarop een CLT een antwoord
zou kunnen bieden? Bestaat er een potentieel om een CLT op te richten?

De spaargroep L'Arc-en-Ciel bezoekt het terrein waar ze hopen te gaan wonen

In het derde deel formuleerden we een reeks aanbevelingen voor de oprichting van een Community Land
Trust in Brussel: welke juridische formule te gebruiken om de grondeigendom te scheiden van de
eigendom van het gebouw, hoe en met welke partners de eerste vastgoedoperaties uit te werken, welke
rechtsvorm te kiezen, hoe de Trust te besturen.
In deel 4 onderzochten we de financiële aspecten. Vervolgens werden twee casestudies volledig
uitgewerkt, en ook drie andere cases die we bestudeerden werden summier behandeld. De studie van 225
pagina’s sluit af met een samenvatting van de aanbevelingen voor de oprichting van de Trust in Brussel.
Het zou ons te ver leiden om in dit jaarverslag diep in te gaan op de resultaten en aanbevelingen van de
studie. Wie geïnteresseerd is kan ze bekomen bij ons Platform.
Belangrijk is wel dat de regering, bij de bespreking van de oprichting van een CLT, in grote mate deze
aanbevelingen heeft gevolgd, en dat is ver van een evidentie. De aanbevelingen legden de lat hoog, op het
vlak van doelstellingen, werkwijze en beheersvorm van de CLT. Dat de Brusselse regering ons daarin
gevolgd is is een bewijs van de constructieve en vruchtbare samenwerking tussen het Platform en de
regering na de ontvangst van de haalbaarheidsstudie
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We zetten de aanbevelingen uit de studie in praktijk om.
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de studie ontving het Platform een subsidie van het Brussels
Gewest, die onder andere de daadwerkelijke oprichting van een CLT in Brussel beoogde. Veel tijd is in
2012 dan ook gekropen in het concretiseren van de aanbevelingen uit de studie.
Dit hield onder meer in:

Het opstellen van statuten voor de VZW en de stichting
De studie beval de oprichting van een dubbele structuur aan, met enerzijds een stichting van openbaar
nut, als eigenaar van de gronden, en anderzijds een VZW, voor de dagelijkse werking.
Voor het opstellen van deze statuten namen we als basis de voorbeeldstatuten van het Amerikaanse CLTNetwork. We richtten een werkgroep op binnen onze VZW om over deze statuten na te denken. De
werkgroep kwam drie maal samen. Voorts werd er nauw overlegd met het kabinet van Staatssecretaris
Doulkeridis en werden de statuten aangepast aan de opmerkingen van een inter-kabinetten werkgroep die
zich hierover heeft gebogen. We kregen juridisch advies van het kantoor Actalys).

Het verfijnen van een financieel kader.
In de studie werd reeds berekend welke tussenkomst ongeveer nodig zou zijn om woningen in Brussel
betaalbaar te maken voor gezinnen met een laag inkomen. Deze cijfers werkten we verder uit tot een
systeem dat als referentie zal kunnen dienen bij subsidieaanvragen. Dit resulteerde in een nota voor de
regering. Deze nota schetst onder andere op welke manier de maximale subsidie voor elke
vastgoedoperatie kan worden vastgelegd en hoe deze kan worden betaald. Ook wordt de basis voor de
herverkoopformule vastgelegd in deze nota. Ook dit gebeurde in overleg met het kabinet Doulkeridis en
de interkabinettenwerkgroep.

Het vastleggen van juridische formules voor de splitsing grond/gebouw.
In overleg met de notarissen De Simpel en Nerincx werd, op basis van de aanbevelingen uit de studie,
gewerkt aan een procedure die het principe van de langdurige splitsing van de eigendom van de grond en
de gebouwen in praktijk moet omzetten. Hiervoor werden ook twee overlegvergaderingen met het
Brussels Woningfonds georganiseerd.

De Community Land Trust werd erkend in 2012
Het voorstel van statuten, het financieel kader en het voorstel voor juridische formules kregen uiteindelijk
vorm in een nota die we tijdens de laatste weken van 2012 op punt stelden in nauw overleg met het
Kabinet Doulkeridis en met een interministeriële werkgroep. Uiteindelijk leidde dit tot de goedkeuring van
deze nota’s door de regering op 20 december, en tot het ter beschikking stellen van een subsidie voor een
eerste project, in de Verheydenstraat in Anderlecht.
De Community Land Trust is ook opgenomen in de dit jaar vernieuwde huisvestingscode van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een zeer belangrijke stap. Zo wordt de CLT erkend als een actor in het
Gewestelijk huisvestingsbeleid.
« Gewestelijke Grondalliantie (Community Land Trust) : organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft
gronden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan te kopen en te beheren om op deze gronden onder andere betaalbare
woningen voor sociaal zwakkere gezinnen
en gemeenschapsvoorzieningen te creëren. De Gewestelijke Grondalliantie blijft eigenaar van de gronden,
maar draagt de volle eigendom van de gebouwen over aan de gezinnen via gesplitste zakelijke rechten. Zij
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bepaalt de doorverkoopregels voor de gebouwen die het mogelijk moeten maken om de gebouwen steeds
betaalbaar te houden voor gezinnen met een laag inkomen»

We bereidden concrete projecten voor.
Er ging ook veel tijd aan de voorbereiding van concrete projecten. Het platform was reeds eerder gestart
met de voorbereiding van al deze projecten , in samenwerking met partnerverenigingen. Ook binnen het
kader van de haalbaarheidsstudie was er reeds veel werk verzet. De aanwerving van personeel maakte het
mogelijk om meer tijd aan deze projecten te besteden.

Abattoir
Dit project leek ons interessant
omwille van de stedelijke context
en omwille van het feit dat het
vrij snel zou kunnen gerealiseerd
worden. In tegenstelling tot alle
andere projecten was er echter
nog geen groep van bewoners of
verenigingen rond actief. Onze
eerste prioriteit lag in het
onderzoeken of er wel degelijk
belangstelling was bij onze
doelgroep om op deze site te
komen wonen. Ook gingen wij
op zoek naar de mening van
andere sleutelfiguren.
Er werd binnen twee
spaargroepen, die van Schaarbeek
Architectuuratelier met bewonersgroep in verband met een mogelijk project
aan het Slachthuis
en de spaargroep in oprichting uit
Anderlecht, gepolst of er
geïnteresseerden waren om in dit project te stappen. Dit leverde een groep van een 25tal gezinnen op. Met
hen organiseerden we drie vergaderingen. Een eerste om het project voor te stellen, een tweede waarin we
dieper ingingen op de architectuur ervan en een derde waarin werd nagedacht over mogelijke
aanpassingen van het project.
We gingen ook praten met verschillende sleutelfiguren, onder andere Interenvironnement Bruxelles,
Samenlevingsopbouw Brussel en het Centre de Renovation Urbaine. We waren ook aanwezig op een
infovergadering voor de buurt, georganiseerd door Abatan naar aanleiding van de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning.
De conclusie van dit alles was dat het weliswaar om een ingewikkelde site voor de bouw van woningen
ging, maar dat desondanks een groot enthousiasme bestond bij de kandidaat bewoners om hier een goed
CLT-project uit de grond te stampen.
Naast dit onderzoek naar de pertinentie van CLT-woningen op deze plek startten wij tegelijk ook
onderhandelingen op met de eigenaar van de slachthuissite, Abattoir, en met Habitat et Humanisme, in
wie wij een geschikte ontwikkelaar van dit project zagen.
Het bleek uiteindelijk onmogelijk om dit project binnen het gewestelijk budget 2012 te realiseren. In 2013
zullen wij verder onderzoeken of het project haalbaar en prioritair is.
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Vandenpeereboomstraat
Dit project is een
samenwerking tussen de
CLT, het Woningfonds, drie
lokale verenigingen (Cire,
Convivence en Buurthuis
Bonnevie) en een
spaargroep. Dat
beschouwen wij als een van
de interessantste formules
voor de realisatie van CLTprojecten. Dit is dan ook
een belangrijk pilootproject.
Het platform CLT was
nauw betrokken bij de
oprichting van de
spaargroep. Samen met de
verenigingen dachten we na
De jongeren van de spaargroep L'Arc-en-Ciel, klaar voor een workshop waarin de
over de samenstelling van de
buurt van de Vandenpeereboomstraat geanaliseerd werd.
groep (in overeenstemming
met de aanbevelingen van de haalbaarheidsstudie), de organisatie van informatievergaderingen voor
geïnteresseerden, en de oprichting van de spaargroep. In 2012 organiseerden we zo samen een vijftal
informatievergaderingen en algemene vergaderingen van de spaargroep (die als naam “l’Arc en Ciel” zou
kiezen). Deze voorbereidingen hielpen ons ook om een aantal in de haalbaarheidsstudie vastgelegde
principes verder te concretiseren.
We namen ook contact op met verschillende sleutelfiguren uit de buurt. We ontmoetten onder andere de
verantwoordelijke van het Wijkcontract Westoevers, iemand van het gezondheidshuis De Brug, iemand
van Buurtdienst voor kinderopvang Elmer, mensen van het buurtcomité en van een lokaal huiswerkklasje,
en iemand van Jeugdhuis Centrum West.
Ook dachten we na over de samenwerking met het Woningfonds, onder andere via het opstellen van een
ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de organisatie van een eerste overlegvergadering met het
Fonds. In 2013 zullen we de conventie verder bespreken met het Fonds. Uiteindelijk zal hieruit een
document worden afgeleid dat als basis kan dienen voor alle verdere projecten.

Au Quai
Via dit project onderzoeken we de mogelijkheid om een industrieel gebouw, gesitueerd aan de
Henegouwenkaai 23 in Molenbeek, te verbouwen en een nieuwe bestemming te geven. Het is opgenomen
in het Wijkcontract Cinema-Bellevue. De nieuwe bestemming zou verschillende luiken omvatten.
- de ontwikkeling van 7 à 10 nieuwe woningen op het dak, bestemd voor gezinnen met een laag inkomen.
- de ontwikkeling van drie industriële verdiepingen tot artistieke ruimtes en ruimte voor verenigingen.
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- de renovatie van een ééngezinswoning tot een gemeenschapswoning voor 5 à 6 woningen. Deze
woningen zouden later beheerd worden door het SVK Baïta en bewoond door de kunstenaars die
momenteel reeds gebruik maken van de lokalen.
Onze basisoptie bij de ontwikkeling van het project was om zo veel mogelijk uit te gaan van de reeds
bestaande activiteiten en samen te werken met de huidige gebruikers. In het kader van dit project
organiseerden we een zestal overlegvergaderingen met het Collectief AuQuai. Van daar uit werden
verschillende mogelijke ontwikkelingsopties uitgewerkt.

Liedts
Het project Liedts ontwikkelen we samen met onze partner EVA. De bedoeling hier is om een soort van
dubbel CLT project te ontwikkelen. Enerzijds zouden er zes senioren die nu eigenaar zijn van een te grote
woning eigenaar kunnen worden van een CLT woning die deel uitmaakt van een collectief woonproject
boven dienstencentrum Akstent in de Liedtsstraat in Schaarbeek. Anderzijds zouden de woningen waar de
senioren nu wonen worden verkocht aan Schaarbeekse gezinnen die deel uitmaken van een collectieve
spaargroep. We namen deel aan de stuurgroep, samen met Eva, Aksent, Cire en een doctoraatstudente van
de VUB. Ook werden er verschillende tussentijdse werkvergaderingen georganiseerd, met Aksent, met de
architecten, met Eva en tenslotte met Mark Vandendries en Anne Gancberg die vanuit Eva de opdracht
gekregen hebben om verschillende scenario’s uit te werken met betrekking tot de montage van het project.

Verheyden
Dit project omvat de renovatie van een gebouw aan de Verheydenstraat 121 in Anderlecht. Het gebouw,
daterend uit de jaren ’60, is eigendom van de Parochiale Werken Brussel West. De eerste contacten met de
parochie dateren van 2009. In de haalbaarheidsstudie werd het project grondig bestudeerd. Het
verbouwingsproject omvat de realisatie van 9 koopwoningen voor gezinnen met en laag inkomen, de
verbouwing van een gebouwtje in het binnengebied als gemeenschapsruimte, en de aanleg van een
gemeenschapstuin De precieze bestemming van tuin en gemeenschapsruimte zullen met de buurt en de
toekomstige bewoners worden besproken.
Voor de realisatie van dit project mochten we eind 2012 een subsidie van 670.000€ ontvangen van de
Brusselse Regering. Daarmee zullen we de grond onder de woningen, de tuin en de gemeenschapsruimte
kunnen kopen, en ook kunnen tussenkomen in de verkoopprijs, zodat de woningen ook voor de laagste
inkomens betaalbaar worden.
In de aanloop naar deze subsidies hebben we heel wat werk verzet. We onderhandelden met de Parochiale
Werken over de aankoop van het gebouw. Dat leidde tot de ondertekening van een koopovereenkomst op
11 december, door de net daarvoor, op 7 december, opgerichte Stichting “Community Land Trust
Brussels”. Vooraf overlegden we met verschillende partners over dit project: met Samenlevingsopoub, die
de solidaire spaargroep van de toekomstige bewoners zal omkaderen, met Dienstencentrum Cosmos, met
wie we nadachten over de mogelijkheid om hier een intergenerationeel project uit te bouwen, met de
gemeente, om na te denken over de aanwending van de 22.000€ die in het wijkcontract voorzien zijn voor
de aanleg van de gemeenschapstuin. Voor de juridische en financiële montage van het project werkten
samen met Notaris Bertrand Nerincx over de actes, met Credal voor het opmaken van een financieel plan,
en met het kabinet van Staatssecretaris Doulkeridis om de subsidieaanvraag voor te bereiden.
De aankoop van het gebouw en de renovatie er van zijn gepland voor 2013.
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We gingen op zoek naar nieuwe projecten.
De afgelopen maanden legden we ook verschillende contacten in functie van mogelijke nieuwe projecten.
De meeste van deze contacten kwamen op initiatief van andere verenigingen of groepen die geïnteresseerd
waren in een samenwerking. Hierna een greep uit deze contacten:
- contacten met Renovas in Schaarbeek, n.a.v. een voorstel van de lokale spaargroep. De mogelijkheid om
CLT-projecten in het nieuwe wijkcontract op te nemen wordt onderzocht.
- contacten met de gemeente Molenbeek i.v.m. de mogelijkheid om CLT-projecten op te nemen in het
nieuwe wijkcontract “Rond Leopold”.
- contacten met La Rue, over de mogelijkheid een CLT-project in de buurt op te richten vanuit de
spaargroep die ze begeleiden.
- contacten met een groep mensen die nadenken over de bouw van een “Ethisch dorp” in Brussel.
- ontmoeting met het project “Doucheflux”
- ontmoeting met Woonzorg Brussel.
- contacten met Livingstones.

We ontwikkelden nieuwe werktuigen.
De CLT is een nieuw instrument voor woon- en stadspolitiek. Dit betekent dat we heel wat nieuwe
werkinstrumenten moeten ontwikkelen om efficiënt te kunnen werken.
We werkten onder andere aan spreadsheets voor de tijdsplanning van de projecten, aan een model
samenwerkingsovereenkomst, aan een spreadsheet voor de schatting van de kostprijs van projecten en de
benodigde subsidie en aan een studie in verband met de openbare aanbestedingsprocedure.

We verspreidden de boodschap.
Als Community Land Trust pionier buiten de Engelstalige wereld hielpen we mee aan de verspreiding van
het concept in Brussel, België en Europa.

Blog
Op de drukbezochte blog www.community-land-trust.be verstrekken wij algemene informatie in het
Nederlands en het Frans over het CLT-concept, en geven wij regelmatig updates over de evolutie van het
project.

Nieuwsbrieven
We zijn in 2012 ook gestart met een email-nieuwsbrief. De tweede nieuwsbrief verscheen in september en
werd aan een duizendtal abonnees verstuurd.

Vertaling film “Holding Ground”
Tijdens de CLT-conferentie ontmoetten we de makers van een nieuwe film over een CLT in Boston. Daar
ontstond het idee om deze film te ondertitelen in het Nederlands en Frans. We leggen hier momenteel de
laatste hand aan, en het is de bedoeling dat de film eind januari in de VS en bij ons ondertiteld wordt
uitgebracht.
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Voorbereiding film Community Land Trust Brussel
De Brusselse organisatie Gsara heeft het plan opgevat om een film te maken over onze werking en over
de eerste passen van de Brusselse CLT. We werkten mee aan de eerste voorbereidingen.

Presentaties
Het CLT-concept kan op veel belangstelling rekenen. Het afgelopen jaar werden we gevraagd voor
verschillende presentaties.
- 1 februari 2012: Voorstelling van de CLT tijdens het colloquium “Les Champs de l’Education” in
Brussel
- 8 maart 2012: Voorstelling van de CLT op studiedag ACW “Iedereen mee met wonen?” te Brussel
- 2 mei 2012: Voorstelling van de CLT tijdens debat over transitie, georganiseerd door Les Equipes
Populaires in Brussel.
- 16 mei 2012: Voorstelling van de CLT op het Subversive Forum in Zagreb (Kr)
- 24 mei 2012: Vorming over CLT’s georganiseerd door de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen.
- 31 mei 2012: Voorstelling van de CLT aan de Vlaamse Woonraad
- 20 september: presentatie van de CLT en de haalbaarheidsstudie in het kader van de “Middagen van het
BROH” van de administratie van het Brussels Gewest.
- 21-23 september: deelname aan het “Experimentdays” festival in Berlijn waar we het CLT concept en
onze Brussels werking voorstelden aan een groep van Europese cohousing initiatieven.
- 26 september: presentatie CLT Brussel op studiedag georganiseerd door Samenlevingsopbouw Gent
- 9 oktober: deelname aan debat over de toekomst van wonen in Brussel, in het kader van “Broodje
Brussel”
- 25 oktober: presentatie op studiedag vernieuwende woonprojecten in wijkcontracten, georganiseerd door
het Brussels Gewest.
- 26 oktober: presentatie op Transitiefestival van het middenveld, in Vooruit Gent.
- 23 november: presentatie tijdens opening tentoonstelling “cohousing cultures” in de lobby van de Raad
van Europa in Brussel.
- 26 november: deelname aan het colloquium “Duurzaam Wonen, de rol van de steden”, georganiseerd
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aandacht in de pers
- 16 januari : “Acheter le bien, pas le terrain“ in Le Vif
- 27 april: “Een eigen huis, ook voor mensen met een laag inkomen” in ACW Visie, 27/4/2012
- 13 november: “Eigenaar van je huis, niet van de grond” in De Morgen
- 14 november: reportage op TV Brussel
- 15 november: “Eerste Community Land Trust krijgt vorm aan slachthuis” in Brusselnieuws
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Eigen artikels
- “Die Stadt von morgen steht auf Gemeinschaftsland” in Commons, für eine Neue Politik Jenseits von
Markt und Staat. (red. Silke Helfrig)
- “Ecological building and affordable housing for immigrant families”, bijdrage over L’Espoir en CLT aan
het boek “Cohousing Cultures” van Experimentcity Berlin
- 25 november: Bijdrage voor de Nederlandse blog Ruimtevolk: “Stedelijke vernieuwing zonder
gentrification”
- 1 december: Bijdrage voor het tijdschrift Samenleving en Politiek: “Bouwen aan een rechtvaardige stad
op gemeenschapsgrond”.
Andere samenwerkingen
- Medewerking aan de
haalbaarheidsstudie CLT
Gent. Samenlevingsopbouw
Gent werkte een
haalbaarheidsstudie voor de
oprichting van een CLT in
Gent uit. Ze konden daarbij
rekenen op onze actieve
medewerking.
- Medewerking aan de
voorbereiding van een
Festival van de Commons in
Brussel. We waren actief
betrokken bij de uitwerking
van het plan om verschillende
mensen en organisaties die
werken rond het concept van de Commons in Brussel bij mekaar te brengen, en dit idee onder de
aandacht te brengen tijdens een festival in 2014. Er werden reeds twee ontmoetingen georganiseerd, op 30
oktober en 12 december. Tijdens deze laatste stelde het Platform haar werking voor.
L'Arc-en-Ciel op bezoek bij hun voorgangers van L'Espoir in Molenbeek

- In het kader van het Vlaamse Steunpunt Tranisitie Duurzame Ontwikkeling schreef Kris Bacchus
(HIVA, KULeuven) een paper over Community Land Trusts, waaraan wij onze steun verleenden.
- CIRE werkt aan de oprichting van een coördinatie tussen de verschillende solidaire spaargroepen. We
werkten daar vanuit het platform aan mee, vanuit het idee dat een samenwerking zowel voor ons als voor
de spaargroepen onmisbaar is. Door onze medewerking aan dit overleg willen we onder ander nadenken
over de verhouding tussen spaargroepen en CLT.
- De sector Samenlevingsopbouw in Vlaanderen denkt na over haar rol bij de ontwikkeling van CLT’s in
Vlaanderen. We namen deel aan deze werkgroep.
- Buurthuis Bonnevie, CIRE en de Molenbeekse Woonadviesraad namen het initiatief om een werkgroep
op te richten over mede-eigendom. Deze werkgroep wil nadenken over manieren om tussen te komen bij
problematische mede-eigendomssituaties, maar ook over manieren om deze problemen te vermeiden.
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Omdat alle projecten waar we nu rond werken waarschijnlijk deze rechtsvorm zullen aannemen is dit een
belangrijk thema voor ons.
- evaluatie project L’Espoir. Dit project is een belangrijke inspiratiebron voor de CLT in Brussel. Samen
met CIRE en Buurthuis Bonnevie bereidden we een evaluatie van dit project voor, onder andere om hier
lessen uit te kunnen trekken voor de toekomst.
- CLT-overleg Wallonië. Ons platform ondersteunde de oprichting van een gelijkaardig platform in
Wallonië.
- Internationale samenwerking. Hoewel het vooral in de Verenigde Staten is dat de CLT’s goed ontwikkeld
zijn begint het model stilaan ook elders voet aan de grond te krijgen. Met de steun van het Amerikaanse
CLT-Network wordt er daarom nu gewerkt aan de uitbouw van een internationaal netwerk. In dat kader
werden we vorig jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het Community Land Trust congres,
georganiseerd door het CLT-network in Burlington (VS), van 10 tot 14 september. Op dit congres kregen
we ook de gelegenheid om de
Brusselse CLT voor te stellen.
Verder ontvingen wij het afgelopen
jaar verschillende groepen die
geïnteresseerd waren in het concept
van de CLT: De Bazuin, project voor
gemeenschapswonen in Kortrijk, de
vereniging Hispano-Belga, de nieuwe
vereniging Terre en vue die met
gelijkaardige concepten als wij bezig
is, maar dan voor landbouwgrond, de
Erasmushogeschool, een
onderzoeker van het Etablissement
Public Foncier Ile de France (Fr),
studenten van de sociale school EOS,
een groep bewoners en verenigingen
uit Roubaix (Fr), een groep
stafmedewerkers en bestuurders van ACW Vlaanderen, CPOZ Zeeland (Nl), KVS ivm de medewerking
aan het festival TokTocNock.

Cursus over de "model ground lease" tijdens CLT-conferentie in
Burlington

Daarnaast hebben we ook heel wat mensen schriftelijk of telefonisch die bij ons terecht kwamen met
vragen over de CLT verder geholpen. In 2012 hebben wij ook verschillende politieke mandatarissen
ontmoet om hen het concept van de CLT uit te leggen en hen op de hoogte te stellen van de evolutie van
onze plannen.
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Werking van de VZW
Samenwerkingen
De grote vooruitgang die we afgelopen jaar gemaakt hebben is in de eerste plaats te danken aan de
medewerking en steun van vele mensen, verenigingen en organisaties. De oprichting van de Community
Land Trust was een uitstekend voorbeeld van hoe de samenwerking tussen de burgermaatschappij, het
middenveld, de overheid en de administratie kan leiden tot vernieuwing.
Eerst en vooral zijn het de leden van onze VZW die op allerlei manieren hebben bijgedragen aan het
welslagen van onze missie.
Ook de samenwerking met de Brusselse
regering, en in het bijzonder met
Staatssecretaris Doulkeridis en zijn
kabinet, was zeer vruchtbaar. We danken
hen voor de constructieve en open manier
waarop we hebben mogen samenwerken.
Voor de haalbaarheidsstudie konden we
rekenen op de steun van experts van
Lydian Lawyers, GUTT, en Credal. In het
begeleidingscomité zaten
vertegenwoordigers van het Woningfonds
en de administratie van het Brussels
Gewest. Wij danken hen allen voor de interessante reacties die het consortium geholpen hebben om de
studie tot een goed einde te brengen.

Algemene Vergadering zaterdag 2 december

De samenwerking met het Woningfonds verdient een afzonderlijke vermelding. Als verstrekker van
hypothecaire kredieten en als sociaal bouwheer spelen ze een cruciale rol bij het welslagen van de CLT. Ze
hebben van bij de start de nodige openheid getoond om met ons na te denken over de beste manier om
het nieuwe instrument te laten aansluiten bij hun eigen werking.
De Brusselse Community Land Trust staat niet alleen. We maken deel uit van een internationale beweging,
waarbinnen samenwerking geen loos begrip is. We konden ongelimiteerd putten uit alle ervaring die de
afgelopen jaren in de VS is opgebouwd, onder andere via het CLT-Network. Vooral John Davis heeft ons
erg geholpen.
Verder zijn er nog talloze mensen en verenigingen die ons het afgelopen jaar met raad en daad hebben
bijgestaan, voor de praktische organisatie van onze activiteiten, voor juridisch en technisch advies, door
onze plannen te steunen, door ons aan te moedigen om verder te gaan. We kunnen ze hier niet allemaal
opnoemen, maar zij die geholpen hebben zullen zich herkennen. Bedankt!
Aanwerving personeel
Dankzij de subsidie van het Brussels Gewest kon het Platform in 2012 overgaan tot de aanwerving van 4
personeelsleden.
- Lorella Pazienza (halftijds)
- Orlando Sereno Regis (halftijds, gedetacheerd door Periferia)
- Geert De Pauw (voltijds)
- Thomas Dawance (voltijds)
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Zij begonnen te werken op 1 september. De ploeg nam voorlopig haar intrek in de lokalen van Burozone, aan de Henegouwenkaai 29 in Molenbeek.
Raad van Beheer en Algemene Vergadering
De Raad van Beheer van de VZW Platform Community Land Trust is samengesteld uit
- Marie Wastchenko (voorzitter)
- Bernard Cassiers (penningmeester)
- Maria-Elvira Ayalde (secretaris)
- Patrick Bodart
Geert De Pauw heeft ontslag genomen uit de Raad van Beheer nadat hij tewerkgesteld werd door de
VZW.
De Raad van Beheer kwam samen op 11/1,
2/2, 9/2, 7/5, 29/5, 22/6, 4/9, 1/10, 5/11,
9/11 en 14/12.
Vanuit de raad van beheer heeft Bernard
Cassiers vrijwillig ingestaan voor de volledige
administratie en boekhouding van onze
vereniging, een zware taak die hij met verve
heeft vervuld.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit
verenigingen en personen die de oprichting
van een CLT in Brussel ondersteunen. De basis
bestaat uit de verveningen die in 2010 het
De algemene vergadering toast op de goedkeuring van de
Charter voor de oprichting van een Community
subsidieaanvraag door het Gewest
Land Trust in Brussel hebben ondertekend,
maar regelmatig zijn nieuwe mensen onze vereniging komen vervoegen. De Algemene Vergadering kwam
samen op 23/1, 27/3 , 2/10 en 1/12
Binnen de Algemene Vergadering werden verschillende werkgroepen opgericht, onder andere een groep
waarin werd nagedacht over de nieuwe statuten.
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Onze vooruitzichten voor 2013
2012 was een belangrijk jaar voor de Brusselse Community Land Trust, maar het echte scharnierjaar wordt
2013. De omvorming van het Platform naar de eigenlijke CLT moet worden voltooid met de aanpassing
van de statuten van de VZW en de erkenning van de stichting als Stichting van Openbaar Nut. Onze
nieuwe structuren zullen zich moeten aanpassen aan hun nieuwe rol, op zoek moeten gaan naar nieuwe
leden en een nieuw bestuur samenstellen waarin bewoners en overheid een belangrijkere rol zullen krijgen.
Sommige belangrijke elementen, zoals de erfpachtcontracten, de toewijzingsprocedure en de
herverkoopformule, zullen verder moeten uitgediept worden. Het zal ook het jaar zijn waarin veel
projecten die tot nu toe enkel op papier bestonden geconcretiseerd zullen worden. Waarschijnlijk zullen
we, jammer genoeg, ook een punt moeten zetten achter een aantal projecten, bij gebrek aan middelen.
Want hoewel we natuurlijk zeer blij
zijn met de middelen die we tot nu
toe hebben kunnen ontvangen, ze
volstaan jammer genoeg niet om al
die mooie ideeën die vandaag op
tafel liggen te realiseren. Onze
personeelsmiddelen en de
beschikbare subsidies voor de
aankoop van grond zijn verre van
ongelimiteerd, en we zullen dus
moeilijke keuzes moeten maken.
De grote uitdaging voor 2013 is
dan ook om de juiste keuzes te
maken, en de gekozen projecten
tot een goed einde te brengen. Nu
krijgen we de kans om te bewijzen
dat onze Community Land Trust de verwachtingen die we gecreëerd hebben ook echt kan inlossen.

Werkdag buurtanalyse met L'Arc-en-Ciel
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