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Beste lezer,
Vele duizenden Brusselaars zien hun toekomstkansen en die van hun kinderen beknot omdat hun
inkomen onvoldoende is om een degelijke woning te vinden. Om daar iets aan te doen ijverde het
Platform CLT Brussel al enkele jaren voor de oprichting van een Community Land Trust. Op die
manier wilden we niet alleen zorgen voor betaalbare en kwalitatieve woningen, maar ook werken
aan betere buurten met meer gemeenschapsleven, ingaan tegen sociale verdringing in de Brusselse
volkswijken, en een alternatief eigendomsmodel voorstellen dat de lokale gemeenschap controle
geeft over de grond.
Het werk van het platform werd beloond, want in 2013 werd de Brusselse CLT officieel een feit. De
VZW Platform CLT Brussel liet het platform uit haar naam vallen, daarmee aangevend dat ze zich
van lobbyorganisatie verpopte tot de eigenlijke Community Land Trust. Dat was veel meer dan een
formele aangelegenheid. De drie woorden uit onze naam kregen vorig jaar echt vorm. De werking
met de toekomstige bewoners en de start van onze ledenwerving zorgden er voor dat de
“Community” meer vorm begon te krijgen. De laatste algemene vergadering, waar de pioniers van
het Platform samen met mensen uit de projectgroepen en andere nieuwe leden nadachten over onze
werking was daar een mooi voorbeeld van. “Land” kwam er ook bij vorig jaar. Dankzij een subsidie
van het Brussels Gewest kregen wij de middelen om naast het eerste pilootproject in de
Verheydenstraat in Anderlecht ook een tweede project, in de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek,
te verwezenlijken. De “Trust” kreeg gestalte in onze nieuwe raad van beheer, samengesteld volgens
het principe dat een derde van de leden de bewoners vertegenwoordigen, een derde de overheid, en
een derde de rest van de gemeenschap.
Onze organisatie raakte ook beter verankerd in het Brusselse institutionele landschap. De CLT werd
begin vorig jaar erkend in de vernieuwde Brusselse huisvestingscode, en in het najaar opgenomen
in de Alliantie Wonen, het nieuwe plan van het Brussels Gewest om te investeren in nieuwe
betaalbare woningen.
De voorbereiding van de projecten kwam afgelopen jaar ook in een stroomversnelling. De grote
lijnen van de haalbaarheidsstudie zetten we om in de punten en komma’s van aktes, statuten en
lastenboeken. Samen met onze partnerverenigingen, het Woningfonds en de veertig gezinnen van
L’Arc-en-Ciel en Le Nid werkten we verder aan de voorbereiding van de twee pillootprojecten.
Al die vooruitgang kon niet worden geboekt zonder de steun van vele mensen en organisaties die
ons werk een warm hart toedragen. Daarom willen we hier iedereen, alle vrijwilligers,
kabinetsmedewerkers, ambtenaren, bewoners, schepenen, stagiairs, onderzoekers, ministers,
beheerraadsleden, advocaten, experts allerhande, buren, notarissen, collega’s, en zo voort, die ons
het afgelopen jaar geholpen hebben om deze weg af te leggen van harte bedanken. We hopen dat we
ook volgend jaar op jullie mogen rekenen!
De ploeg en de raad van beheer van CLT Brussel.
Het schilderij dat geïllustreerd is op de voorpagina is gemaakt tijdens de algemene vergadering van 14 december,
onder begeleiding van de animatoren van Une Maison en Plus.

De fiere toekomstige bewoners van de Verheydenstraat - Project "Le Nid". Foto's: Catherine Antoine

1 PROJECTEN
Betaalbare woningen bouwen, aangepast aan de noden van de bewoners en goed geïntegreerd in de
buurt, dat is de belangrijkste bedoeling van de CLT. Op verschillende plaatsen in Brussel bereiden
we de eerste projecten voor, samen met verenigingen uit de buurt. Voor twee pilootprojecten, le Nid
in Anderlecht en Arc-en-Ciel in Molenbeek, hebben wij reeds de middelen ontvangen van het
Brussels Gewest om ze te realiseren. Daar zijn ook de toekomstige bewoners al heel actief
betrokken bij de voorbereiding. De andere projecten zitten nog in een onderzoeksfase.

1.1 Pilootproject Le Nid, Verheydenstraat Anderlecht
Op 20 december 2012 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het budget van
670.000€ goedgekeurd voor de aankoop van een gebouw, gelegen in de Verheydenstraat 121 in
Anderlecht. Daarmee zal het eerste project van de Community Land Trust worden gefinancierd. De
renovatie houdt in dat het gebouw opgesplitst wordt in 7 wooneenheden, een polyvalente ruimte
open voor de wijkbewoners en een semi-publieke tuin.
In 2013 hebben we de kans gehad de parameters van deze complexe handelingen vast te leggen. De
aanbesteding voor de renovatie zal opgestart worden in het eerste trimester van 2014, het einde van
de werken is voorzien medio 2016.
De belangrijkste thema’s waar we in 2013 aan werkten zijn:

1.1.1 De samenstelling van de bewonersgroep
De bewonersgroep is samengesteld uit 7 gezinnen. Twee daarvan behoren tot de spaardersgroep ‘la
Clé’. De groep is gevestigd in de wijk en wordt begeleid door de VZW Samenlevingsopbouw. Deze
VZW is onze partner in de ontwikkeling van het project en staat in voor de sociale begeleiding van
de gezinnen. Na een oproep binnen de gehandicaptensector konden we de groep uitbreiden met
iemand met fysische beperkingen die we een appartement op het gelijkvloers zullen kunnen
aanbieden. Een laatste gezin komt uit de Molenbeekse spaargroep ‘la Maison du Bonheur’ dat
ondersteund wordt door de VZW La Rue. De 7 bewoners hebben samen de feitelijke vereniging ‘le
Nid’ opgericht die de toekomstige mede-eigendom moet voorbereiden. De leden sparen ook
maandelijks een bedrag in een gemeenschappelijke spaarpot.

1.1.2 Technische samenstelling van het project
Het gebouw werd aangekocht op 27 februari 2013 door de CLTB. Sindsdien heeft de ploeg
verschillende stappen ondernomen om het project op te starten.
•

We richtten een denktank op om de ploeg te adviseren over de te doorlopen stappen van de
renovatie. Zij hebben drie keer vergaderd. De groep is samengesteld uit Pierre Denis,
directeur van de SVK Logements pour tous ; Nicolas Joschko, vroegere directeur van de
GOMB ; Elie Porporté, medewerker van de schepen van huisvesting van Molenbeek ;
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Pauline de Bo, juriste aan de Directie van StadsVernieuwing van de GOB (Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel) ; Bernard Lanssens, vroegere directeur van de Schaerbeekse
Haard, Manu Aerden van Samenlevingsopbouw, en Bernard Cassiers van prorénovassitance.
•

Raadpleging van verschillende notarissen, juristen en vastgoedexperten om de de
Burgerlijke Maatschap vorm te geven. In deze Maatschap zullen de CLTB en de
toekomstige bewoners samen de renovatiewerken leiden, de vergunningen regelen, de
verkoop van 7 loten aan de verschillende gezinnen begeleiden en de werf opvolgen.

•

Meerdere vergaderingen met het Woningfonds om de details van de hypothecaire leningen te
bespreken.

•

Raadplegingen van diverse gespecialiseerde diensten m.b.t. het opstellen van het lastenboek.

•

Ontmoeting met de directie huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest i.v.m. de
uitbetaling van de subsidies.

•

Opstellen van de aankoopacte en recht van opstal door notarissen Bertrand Nerincx en
Géraldine Rolin Jacquemyns en nazicht door jurist Gilles Carnoy.

1.1.3 Deelname van de kopers aan de opbouw van het project
Tijdens het voorbije jaar heeft ‘le Nid’ verschillende keren vergaderd over o.a. volgende punten:
•

5 workshops architectuur, waarin ze zich gebogen hebben over een aanbevelingsboek dat
eisen en wensen van de bewoners bundelt en dat geïntegreerd wordt in een speciaal
lastenboek voor de renovatie.

•

3 workshops met bewoners om te overleggen over de achterbouw en de semipublieke tuin.

•

4 vergaderingen over overheidsopdrachten en de aanpak van de renovatie.

Op bezoek in de Finstraat - Project "L'Espoir – Uitstap oktober 2013
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1.1.4 Nadenken over het gebruik van de achterbouw als polyvalente ruimte voor
wijkbewoners
De CLT heeft Verena Lenna, specialiste stadsontwikkeling, onder de arm genomen om
verschillende scenario’s te ontwikkelen voor de renovatie van het gebouw. De meest pertinente
opties zullen ontwikkeld worden in 2014.

De toekomstige bewoners denken samen na over hun droomwoning - Architectuuratelier oktober 2013
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1.1.5 De CLT en de buurt
Wanneer we nieuwe woningen plannen, streven we er naar om dat te doen in overleg en in
harmonie met de buurt waar we werken. We vinden het belangrijk om de buurt goed te informeren
over onze plannen. We willen ook de toekomstige bewoners kansen geven om zich te integreren in
de nieuwe buurt. Daarom willen we zo veel mogelijk samenwerken met lokale organisaties en
buurtcomités. In de mate van het mogelijke zullen we in onze projecten ook ruimte voorzien voor
functies die tegemoet komen aan de noden van de buurt waarin we bouwen, liefst nog functies die
ontmoeting tussen clt-bewoners en de rest van de buurt mogelijk maken.
In de Verheydenstraat organiseerden we drie vergaderingen met de buurt om na te denken over het
gebruik van de semi-publieke tuin in het binnengebied. We denken nog verder na over manieren om
het gebruik van het achtergebouw te laten aansluiten op de behoeften van de buurt. De functie van
dat gebouwtje zal in grote mate ook afhangen van de mogelijkheid om de renovatie te financieren.
We organiseerden met de leden van le Nid een bezoek aan de buurt. Philippe Voglaire van het
buurtcomité Jacques Brel gaf tekst en uitleg bij zijn wijk. Onze stagiaire Silvia nam het initiatief om
het buurtcomité en le Nid samen te brengen om deel te nemen aan de kookwedstrijd georganiseerd
door gemeenschapscentrum De Rinck. De vurige waterzooi die het resultaat was van deze
samenwerking kreeg van de jury de “Zinnekeprijs”. De jury prees niet alleen het originiele recept,
maar ook het verhaal die de verschillende culturele afkomsten dat we terugvinden in het Brussels
gewest naar voren bracht.
De tijdelijke bewoners van het gebouw in de Verheydenstraat helpen ons ook hard om de banden
met de buren aan te halen. Zij organiseerden enkele volkskeukens waarbij ze telkens uitdrukkelijk
ook de buren uitnodigden en startten een buurtbibliotheek.

Deelname kookwedstrijd "Wijk van de Smaak 2013" - Foto's: cursisten Cvo COOVI (Elishout)
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1.2 Pilootproject L’Arc-en-Ciel, Vandenpeereboomstraat Molenbeek
Op een braakliggend terrein in de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek werken we, samen met het
Woningfonds, CIRE, Buurthuis Bonnevie en Convivence aan een project voor de bouw van een
dertigtal woningen. De toekomstige eigenaars richtten samen de feitelijke vereniging “Arc-en-Ciel”
op en zijn langs die weg ook betrokken bij de voorbereiding.
Het Woningfonds is in 2013 eigenaar geworden van het terrein. Ze kocht het, in het kader van het
wijkcontract Westoever, van de gemeente Molenbeek. Terzelfdertijd keurde de Brusselse regering
de toekenning van een subsidie aan het Woningfonds en aan de CLT goed. Een subsidie van
567.000€ voor de aankoop van het terrein en de kosten verbonden aan de verkoop en de sanering
van het terrein is toegekend aan de Stichting Community Land Trust Brussel. Een tweede subsidie
van 1.394.000€ is toegekend aan het Brussels Woningfonds. Die moet het mogelijk moet maken
om de woningen die zullen gebouwd worden betaalbaar te maken voor de leden van de groep Arcen-Ciel. Van Buurthuis Bonnevie kregen we, in het kader van dit project, een gift van 10.000€ om
een deel van de werking die eerder door Bonnevie was opgezet verder te zetten.
Juridisch gezien zal de operatie als volgt verlopen: Het Woningfonds zal optreden als bouwheer; De
CLT wordt eigenaar van het terrein en de woningen worden verkocht aan de bewoners; Een
erfpachtcontract zorgt er voor dat de eigendom van het terrein voor 99 jaar kan gescheiden worden
van de eigendom van de woning.
De planning voor dit project loopt vrijwel gelijk met die voor het project in de Verheydenstraat. Als
alles verloopt zoals gepland wordt in maart 2014 de aanbestedingsprocedure opgestart. Hierbij zal
het Woningfonds gebruik maken van de concept-en-realisatie-procedure die ze reeds in de praktijk
heeft kunnen testen bij de realisatie van het project in de Finstraat. In plaats van, zoals gebruikelijk,
eerst een architectuurproject te kiezen en daarna op zoek te gaan naar een aannemer, zal op zoek
worden gegaan naar een architect en een aannemer die gezamenlijk een project indienen. Ze zullen
zo’n vier maand de tijd hebben om te reageren. Vervolgens, vanaf september, zullen alle ingediende
projecten onderzocht worden. Eind 2014 zal dan een project worden uitgekozen. Vervolgens
worden de plannen verder uitgewerkt en de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. De start
van de werken is voorzien ergens eind 2015.
Om de aanbesteding voor te bereiden, richtten we samen met onze partners een reeks
participatieateliers in waar de toekomstige eigenaars konden nadenken over hun woningen. In vijf
bijeenkomsten dachten ze na over vragen als: waaraan moeten de woningen minimaal voldoen, hoe
moeten ze er uit zien, wat kan er gedeeld worden en wat moet individueel zijn,…? Op basis daarvan
stelden we een boekje met aanbevelingen voor de architecten op, dat zal worden geïntegreerd in het
lastenboek.
De groep, samengesteld uit gezinnen uit verschillende Brusselse gemeenten die mekaar vooraf niet
kenden, begon ook stilaan vorm te krijgen. Ze kwamen niet alleen samen voor de
architectuurateliers. De algemene vergadering kwam daarnaast nog een vijftal keer samen om de
opvolging van het project te bespreken. Tijdens die bijeenkomsten was er ook aandacht voor
vorming van de toekomstige eigenaars. Zo nodigden we bijvoorbeeld Notaris Nerincx uit die meer
uitleg kwam geven over de aktes en de specifieke CLT-voorwaarden.
Community Land Trust Brussel vzw – Jaarverslag 2013
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De verschillende ateliers en bijeenkomsten met de bewonersgroep "Arc en ciel".
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De voorbereiding van het project samen met de bewoners is ook van belang om een toekomstige
integratie van de bewoners in hun nieuwe buurt te vergemakkelijken. De groep Arc-en-Ciel nam
deel aan het buurtfeest georganiseerd door Centrum West. Ze waren aanwezig met een
theekraampje waar ze meer uitleg gaven over het project. Op die manier wilden ze een eerste stap
zetten naar de buurt waarin ze binnen enkele jaren zullen wonen. Samen met onze
partnerorganisaties namen we ook al contact op met verschillende organisaties in de buurt. De
bedoeling is dat deze contacten leiden tot concrete samenwerkingen in de toekomst. Het programma
van 32 woningen liet nog weinig ruimte om op het terrein ook andere functies dan woningen te
voorzien. Omdat een aantal gezinnen echter de groep hebben verlaten kwam er wat ruimte vrij. Het
is onze bedoeling om in 2014 samen met andere organisaties uit de buurt op zoek te gaan naar
mogelijkheden om, bij voorkeur op het gelijkvloers langs de Vandenpeereboomstraat, ook een meer
buurtgerichte functie een plaats te geven. Het zou dan bij voorkeur gaan om een lokaal dat overdag
kan gebruikt worden voor een buurtdienst, en ’s avonds door de bewoners als ontmoetingslokaal.

1.3 Masui
De Stad Brussel is reeds lang geïnteresseerd in
het CLT-concept. Dat leidde er toe dat zij als
een van de eerste gemeenten het plan opvatten
om een CLT-project op te nemen in een
wijkcontract, wijkcontract Masui in de
Noordwijk. De stad was aanvankelijk zinnens
om dit project op eigen houtje uit te voeren
maar heeft zich in 2013 tot ons gericht met de
vraag om het project te ontwikkelen binnen de
gewestelijke Community Land Trust. Het
wijkcontract voorziet de aankoop van een
terrein langs de Masuistraat, met daarop twee
Oud industrieel pand aan de Zennebedding
gebouwen in slechte staat. Het terrein sluit aan
de achterzijde aan bij het toekomstige Zennepark. Het wijkcontract voorzag ook de middelen voor
het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Die middelen zijn nu aan ons toegekend. Daarmee zullen
we gedurende een jaar een projectleider kunnen aanwerven, wiens taak het zal zijn om te
onderzoeken of, en op welke manier, deze gebouwen kunnen omgevormd worden tot een CLTproject.

1.4 Maelbeek
Met het wijkcontract Maelbeek wil de gemeente Elsene investeren in woningen en collectieve
voorzieningen in de buurt rond de Graystraat. Habitat et Renovation, en vereniging uit het Netwerk
Wonen die recent ook lid werd van CLTB, stelde voor om binnen dat wijkcontract ook CLTprojecten te voorzien. Het idee werd opgepikt in de studie, opgenomen in het basisdossier en
uiteindelijk ook goedgekeurd. In het plan worden twee sites geïdentificeerd waar CLT-woningen,
gecombineerd met andere functies, zouden kunnen ingeplant worden. Bovendien worden ook de
Community Land Trust Brussel vzw – Jaarverslag 2013
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middelen voorzien om het project te omkaderen. Zowel CLTB als Habitat et Renovation zullen met
middelen van het wijkcontract personeel kunnen aanwerven om de projecten te onderzoeken en te
ontwikkelen.

1.5 Liedtssite
Het Liedtsproject is ontwikkeld door EVA, een van de partnerorganisaties van CLT. De
haalbaarheidsstudie loopt sinds 2011. Het doel is een dubbelproject op te starten samen met CLTB.
Zes oudere bewoners zouden voorgesteld worden hun te groot geworden eigendom te verkopen en
te verhuizen naar nieuwe aangepaste woningen, gelegen boven een dienstencentrum voor senioren
in de Liedtsstraat in Schaarbeek. De vrijgekomen woningen zouden dan via de CLT aan families uit
Schaarbeek die lid zijn van een solidaire spaargroep worden doorverkocht.
Dit vernieuwend project is bijzonder complex. EVA raadpleegde heel wat experten in de loop van
2013: Mark Vandendries en Anne Gancberg voor specifieke vastgoedscenario’s, notariële
consulenten, experten in het opzetten van coöperatieven, overleg met de Community Land Trust
Gent, . . .
Voor het ogenblik concentreert het project zich op de realisatie van 6 woningen voor senioren boven
dienstencentrum Aksent in de Liedtsstraat. Voor dit project wordt van de CLT verwacht zich te
integreren in een coöperatie met beperkte verantwoordelijkheid. De inbreng van CLTB wordt
gebruikt om het grandaandeel voor 6 appartementen aan te kopen. Zo verzekert CLTB het respect
van zijn principes op gebied van toegangsvoorwaardes en doorverkoop. Er is voorzien dat de
financiële inbreng van de CLT zich beperkt tot het gedeelte dat overeenkomt met de aankoop van de
grond, aangezien de huishoudens die zich aansluiten bij het coöperatie en de woningen zullen
betrekken, senioren zijn die over de nodige fondsen beschikken om hun woning te financieren en dit
dankzij de verkoop van hun eigendom. De opgerichte coöperatie en de aankoop van de grond via
CLTB-middellen zou in 2014 geconcretiseerd kunnen worden.

1.6 Kanaal-Zuid
Het wijkcontract Kanaal-Zuid in Anderlecht,
hartje Kuregem, voorziet de realisatie van een
CLT-project op een terrein in de Transvaalstraat.
Gelegen tussen de gemeentelijke crèche en een
goed draaiend jeugdvoetbalterrein, en vlak in de
buurt van enkele woongebouwen van het
Woningfonds, biedt dit terrein heel wat kansen
om een mooi project met een meerwaarde voor
de buurt te realiseren. We zijn in 2013 begonnen
met een haalbaarheidsstudie voor het project, dat
we zouden willen ontwikkelen samen met het
Transvaalproject in het wijkcontract Kanaal-Zuid
Woningfonds en Samenlevingsopbouw. In het
kader van datzelfde wijkcontract onderzochten
we ook de mogelijkheid om een project te realiseren aan de Miesse-square, maar die plannen
14/32
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hebben we uiteindelijk opgeborgen.

1.7 Abattoir
In de haalbaarheidsstudie die we in 2012 hebben afgerond stelden wij ook de ontwikkeling van een
project op de site van het slachthuis voor. We wilden woningen realiseren boven winkels die door
Abattoir zouden gebouwd worden. We geloofden sterk in dat plan. Het zou de kans hebben
geboden om kwaliteitswoningen te bouwen op een gemengde site in volle ontwikkeling. Ons budget
verplichtte ons er echter toe om keuzes te maken, en daardoor is het project niet kunnen doorgaan.
We geven de hoop niet op om later nog eens samen te werken met Abattoir.

1.8 Au Quai
We zetten de studie naar de haalbaarheid van het project Au Quai verder in 2013. Het betreft een
gebouw aan de Henegouwenkaai 23 in Molenbeek, dat eigendom was van de gewestelijke regie der
gebouwen en eind vorig jaar in handen kwam van de gemeente Molenbeek, in het kader van het
wijkcontract Cinema-Bellevue. Sinds 2010 denkt CLTB na over de mogelijkheid om mee te werken
aan de realisatie van een gemengd project op deze plek, samen met een kunstenaarscollectief dat het
gebouw tijdelijk bewoont. Na heel wat overleg besloot dat collectief zich uiteindelijk uit het project
terug te trekken. We zochten daarna naar alternatieve formules om het toch te realiseren. Eind 2013
had de gemeente het gebouw echter nog niet te koop gesteld, waardoor het onwaarschijnlijk is dat
we dit ooit nog zullen realiseren.

1.9 Andere
Het afgelopen jaar zijn er verschillende verkennende contacten geweest met andere gemeentes en
gewestelijke diensten die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met ons.

2 ORGANISATIE
Twee structuren vormen samen de Brusselse Community Land Trust. De VZW Community Land
Trust Brussel staat in voor de dagelijkse werking, en de Stichting van Openbaar Nut is eigenaar van
de gronden waarop CLT-projecten ontwikkeld worden.

De drie derden: één derde bewoners, één derde buren en middenveld, één derde overheid.
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2.1 VZW
2.1.1 Raad van beheer
De in drie gelijke stukken verdeelde taart duikt op in elke voorstelling van Community Land Trusts.
Een evenwichtig samengestelde raad van beheer moet er voor zorgen dat de trust democratisch
bestuurd wordt en dat bij de beslissingen rekening wordt gehouden met de belangen van de
bewoners van CLT-woningen en van hun buren, en met het algemeen belang. Voor het eerst staan er
in Brussel nu ook namen op de taartpunten. De nieuw samengestelde raad van beheer slaat de brug
tussen het vroegere Platform en de nieuwe organisatie. Ongeveer de helft van de leden was vroeger
al actief in de raad van beheer of de algemene vergadering, de andere helft is nieuw. De bewoners
worden vertegenwoordigd door Driss Soussi en Bademba Bah van de projectgroep L’Arc-en-Ciel
en door Bart Larsy van de groep Le Nid. Ze worden daarbij bijgestaan door Manu Aerden
(Samenlevingsopbouw Brussel) en Carole Grandjean (Cire). De buren en het middenveld worden
vertegenwoordigd door Philippe Voglaire (Comité Jacques Brel), An Descheemaeker (Bral),
Sandrine Blaise (Periferia), Bernard Cassiers (Renovassistance) en Gilles Carnoy. Het Brussels
Gewest vaardigde Lionel Debriey, Marc Mahieu, Betty Waknine, Marie Didier (in december
vervangen door Kurt Custers), Jorge Puttemans (in december vervangen door Katrien Van
Kriekinge) af, met Loïc Gerronez als waarnemer. Carole Grandjean is onze voorzitter, Bernard
Cassiers penningmeester en Kurt Custers onze secretaris.

Afscheidsetentje van de vorige raad van beheer in het Elzenhof.

We verwelkomen niet alleen een nieuwe raad van beheer, we nemen ook afscheid van enkele leden
van de vorige. Marie Wastchenko (ex-voorzitter), Maria-Elvira Ayalde (ex-secretaris) en Patrick
Bodart stonden mee aan de wieg van onze CLT. Met grote inzet tekenden ze mee de plannen uit
voor de organisatie die nu in de steigers staat. We kunnen hen niet genoeg danken voor wat ze
gedaan hebben . Gelukkig verdwijnen ze niet echt, want we zullen, op andere manieren, verder op
hun advies en hun steun kunnen blijven rekenen.

2.1.2 Algemene vergadering
Ook onze algemene vergadering onderging een grondige gedaanteverwisseling. In de tijd van het
Platform was hij zo goed als volledig samengesteld uit de stichtende verenigingen, aangevuld met
een paar enthousiaste steunende leden. Vanaf nu zetten we de deuren wijd open voor nieuwe leden.
Iedereen die onze werking genegen is kan lid te worden van de VZW. Wie lidgeld betaalt en zich
akkoord verklaart met onze doelstellingen wordt steunend lid en mag deelnemen aan de algemene
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vergaderingen zonder stemrecht. Wie effectief lid wil worden en dus ook meestemmen kan dit
aanvragen aan de algemene vergadering. De Algemene Vergadering kwam drie keer samen in 2013.
De laatste samenkomst, de feestelijke algemene vergadering van 14 december, was dat voor het
eerst onder deze nieuwe vorm. Daar werd het bewijs geleverd dat het mogelijk is om op een
kwalitatieve manier leden met heel verschillende achtergronden te betrekken bij het beleid.

Veel bedrijvigheid in de Verheydenstraat op 14 december : schilderatelier en algemene vergadering.

2.1.3 Ledenwervingscampagne
We zijn actief op zoek gegaan naar nieuwe leden. Tijdens de bijeenkomst op 1 en 2 juli starten we
onze campagne, en die werd verder gezet tijdens de feestelijke algemene vergadering van 14
december. In totaal hebben we nu ons ledenaantal verhoogd van 25 naar 118.
Een werkgroep bereidde een uitgebreidere ledenwervingscampagne voor. Het was echter moeilijk
om voldoende volk te blijven motiveren, waardoor we onze doelstelling, om een grootschalige
campagne te lanceren aan het eind van het jaar, niet haalden. De werkgroep ontwikkelde wel een
aantal werktuigen die volgend jaar gebruikt zullen worden om een ruimer publiek te bereiken.

CLT lidmaatschap goes international!

2.2 Stichting van Openbaar Nut
Hoewel dit het jaarverslag is van de VZW CLTB weiden we hier toch ook een paar woorden aan de
Stichting van Openbaar Nut Community Land Trust Brussels.
Op 30 augustus 2013 werd de stichting erkend als stichting van openbaar nut.
Net zoals bij de VZW werd ook de raad van bestuur van de stichting aangepast aan het CLT model.
Voor de bewoners zetelen voortaan Bademba Bah, Driss Soussi en Bart Larsy, voor de overheid
Louis Debruyne, Kurt Kusters, Betty Waknine, en Loïc Géronnez als waarnemer, en voor de andere
leden Maria-Elvira Ayalde, Bernard Cassiers en Bernard Horenbeek.
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3 NIEUWE WERKTUIGEN EN PROCEDURES
3.1 Toolbox voor onze partners
De oprichting van de Brusselse CLT volgde op eerdere ervaringen zoals de collectieve
spaargroepen, gecoördineerd door de Ciré, en het project “l’Espoir”.
In dit laatste project werden de toekomstige bewoners nauw betrokken bij het ontwerp van hun
woningen. Dat leidde er toe dat ze zich deze later ook makkelijker konden toe eigenen. De
ervaringen met dit project werden geëvalueerd en een gelijkaardige werkwijze werd daarna
toegepast in onze twee pilootprojecten, “le nid” en “arc-en-ciel”.
Omdat we bij alle projecten met lokale partnerverenigingen willen samenwerken is het van belang
om duidelijk te maken wat wij van hen verwachten, en hoe wij het participatieproces met de
bewoners willen aanpakken. Daarom zijn we gestart met het uitwerken van een toolbox. Deze zal
informatie en praktische tips bevatten om een CLT project tot een goed einde te brengen. Eens de
box klaar is zullen we hem gebruiken om onze partners duidelijk te maken wat we van hen
verwachten eens ze hun schouders onder een project gezet hebben.

3.2 Samenwerkingsconventies
Voor de twee pilootprojecten werkten we aan samenwerkingsconventies met onze
partnerverenigingen en aan conventies met de toekomstige bewoners. Deze documenten, waar hard
aan gezwoegd is, zullen als basis kunnen dienen voor nieuwe samenwerkingen.

3.3 Actualisering en verfijning van de haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid tot de oprichting van een CLT in het Brussels Gewest,
uitgevoerd tussen 2012 en 2013, deed een aantal aanbeveling in verband met de maximale
verkoopprijzen om de woningen betaalbaar te houden voor ons doelpubliek en in verband met de
subsidies die daarvoor nodig zijn. Bij nader onderzoek bleek dit onderdeel van de studie een aantal
onvolkomenheden te bevatten, waardoor de gegevens moeilijk bruikbaar waren in de praktijk.
Vanuit de concrete ervaringen van het pilootprojectproject Verheyden werden de cijfers opnieuw
onder de loep genomen en werden aangepaste tabellen uitgewerkt, waardoor de principes uit de
haalbaarheidsstudie nu correcter vertaald zijn en bruikbaar voor het bepalen van verkoopprijzen en
het berekenen van de nodige subsidies. Allicht zal dit alles, naarmate we ook uit de volgende
projecten leren, nog verder moeten evolueren.

3.4 Inschrijving van kandidaat kopers en toewijzing van de woningen
Dat de CLT nood heeft aan een transparant en objectief toewijzingssysteem, daar was iedereen het
van bij de start over eens. We wilden echter ook vermijden om een klassieke wachtlijst aan te
leggen. Binnen de kortste keren zouden daar waarschijnlijk duizenden gezinnen op staan. Dit vraagt
niet alleen heel wat administratief werk (voor een kleine ploeg), het creëert ook frustraties bij de
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wachtenden. We zochten naar een manier om geïnteresseerden actief te betrekken bij het leven van
onze vereniging en naar een manier om van het wachten iets constructiefs te maken. Vandaar het
idee om mensen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een CLT woning te vragen om lid te
worden en om alvast te beginnen sparen. Als lid zullen zij ook kunnen deelnemen aan allerlei
vormingen en betrokken worden bij het beleid van de CLT. In 2013 hebben we dit idee verder
uitgewerkt en de bedoeling is om begin volgend jaar een reglement klaar te hebben.
In tussentijd zijn we ook gestart met het contacteren van een 400 tal huishoudens die in de
afgelopen jaren op een of andere manier hebben laten weten geïnteresseerd te zijn in de aankoop
van een CLT woning. Begin 2014 zal iedereen die nog geïnteresseerd is kunnen deelnemen aan een
collectieve vorming en zich achteraf inschrijven als lid. Vanaf februari, zullen nieuwe
geïnteresseerden zich kunnen melden via partner-verenigingen of via onze website.

3.5 Lastenboek en aanbestedingsprocedure
De hybride CLT formule, ergens tussen publiek en privé, en het feit dat wij binnen de Brusselse
CLT groot belang hechten aan de participatie van de toekomstige bewoners bij de ontwikkeling van
onze projecten, zorgt voor heel wat administratieve en juridische kopbrekens. 2013 stond bij CLTB
in het teken van het ontwarren van het administratieve kluwen om de grote principes om te zetten in
solide documenten, die zowel aan ons als aan de bewoners rechtszekerheid bieden. Een aangepaste
aanbestedingsprocedure maakt daar deel van uit. Een lange zoektocht, vooral in het kader van het
pilootproject in de Verheydenstraat, heeft geleid tot een aangepast lastenboek en een procedure op
maat. Begin 2014 wordt de aanbesteding gelanceerd.

3.6 Mede-eigendom
Een van de grote uitdagingen voor de nieuwe CLT projecten wordt het beheer van de gebouwen
eens ze bewoond zijn. Wij geloven dat het belangrijk is om de bewoners daarbij een zo groot
mogelijke rol te laten spelen. Het beheer van een mede-eigendom is echter een zware opdracht. Het
vraagt van de bewoners die daar een rol in opnemen niet alleen heel wat technische en
administratieve kennis en veel tijd, maar ook een groot menselijk inzicht. Samen met Buurthuis
Bonnevie en de Gemeente Molenbeek hebben we een werkgroep opgericht om hierover na te
denken. Bij gebrek aan tijd is deze vorig jaar bijna niet samengekomen. Een van de grote
opdrachten voor volgend jaar wordt om na te denken over geschikte modellen om hierop een
antwoord te bieden.

3.7 Aktes
Samen met notariskantoor Aktalys (Bertrand Nerincx en Géraldine Rolin Jacquemyns) en advocaat
Gilles Carnoy hebben we verder gewerkt aan de notariële aktes voor de verkoop van de CLT
woningen. Het Belgisch recht biedt verschillende mogelijkheden om een eigendomsformule te
creëren die het CLT principe, waarbij de grond eigendom wordt van de gemeenschap en de woning
eigendom van de bewoner, benadert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de erfpacht en het recht
van opstal. Omdat het hier echter om een nieuwe manier gaat om deze rechten te gebruiken blijft
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het een ingewikkelde materie. Voor de twee pilootprojecten is nu een eerste ontwerp van aktes klaar.
Dit ontwerp moet nog verder besproken worden met het Woningfonds, dat als kredietverstrekker
akkoord moet kunnen gaan met de aktes. Er werd ook gewerkt aan een “lastenboek” dat aan al onze
aktes zal worden toegevoegd, en dat de specifieke voorwaarden vastlegt verbonden aan het
bewonen van een woning op CLT grond. Hiervoor baseerden wij ons in grote mate op het
modelcontract van het Amerikaanse CLT Network.

4 TEAM
4.1 Werkingssubsidies
Dankzij de steun van Staatssecretaris Doulkeridis ontvingen we ook dit jaar van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de werkingsmiddelen die het ons mogelijk maakten om onze werking verder
te zetten. Zo konden we ons basisteam van drie voltijdse krachten behouden.
Omdat dit echter niet volstaat om onze werking te dragen zijn wij ook op zoek gegaan naar
aanvullende subsidies. We namen deel aan een projectoproep van de Vlaamse overheid rond sociale
innovatie. We waren een van de laureaten, wat ons in staat stelde om een bijkomend personeelslid
aan te werven. Het geld van de Vlaamse Overheid zullen we gebruiken om onze werking rond
participatie en gemeenschapsvorming meer uit te diepen.
Via Sociale Maribel konden we tenslotte voor de beperkte duur van zes maanden een extra
personeelslid aanwerven om onze werking te ondersteunen.

4.2 Personeel
De ploeg waarmee we in 2012 gestart zijn is blijven verder werken. Lorella Pazienza (4/5) werkte
als architecte aan de voorbereiding van alle projecten en was verantwoordelijk voor de
participatieateliers. Thomas Dawance (voltijds) was voornamelijk bezig als projectleider voor het
pilootproject in de Verheydenstraat. Orlando Sereno Regis (halftijds) hield zich onder andere bezig
met het opvolgen van juridische en financiële aspecten, en Geert De Pauw (voltijds) werd
algemeen coördinator en volgde het project in de Vandepeereboomstraat op.
Cecile Louey, die in 2012 haar stage bij ons deed, werkte gedurende twee maand aan het uitwerken
van een toolbox voor de partnerverenigingen.
Sinds november kwam Thibault Leroy (voltijds) ons team vervoegen als financieel en administratief
coördinator.

4.3 Stagiairs, doctoraatstudenten, vrijwilligers
Ons team kreeg hulp van verschillende stagiaires. Ze kwamen uit alle hoeken van de wereld, en
vanuit zeer diverse studierichtingen. Zonder hun enthousiaste hulp waren we vorig jaar
waarschijnlijk niet ver geraakt. Silvia Genucci, Elsa Scrive, Mary-Kate Meingossner, Cecile Pabis,
Alessandro Licata en Ekaterina Zudeeva hielpen ons bij de organisatie van het participatieproces
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binnen de twee pilootprojecten en bij de uitbouw van onze organisatie. Twee doctoraatstudenten uit
de architectuur, Verena Lenna en Nele Aernouts hielpen ons bij het uitwerken van de projecten.
Verschillende vrijwilligers, waaronder Johan De Pauw, Catherine Antoine, Bademba Bah, Inge
Goossenaerts, Karin D’Hoye, Sophie Ghyselen, Elodie Degavre en Jean-Marie De Smet, staken een
handje toe.
Wij werden ook regelmatig geholpen door Francis Vandenplas voor allerlei vertaalwerk. Helaas is
Francis eind november vorig jaar overleden. Wij zullen hem blijven herinneren als een enthousiaste
medestander en een toegewijde vrijwilliger. Het ga je goed Francis.

4.4 Vorming en overleg in het team
Het team komt wekelijks samen voor een teamvergadering. Vorig jaar gingen we ook twee
weekends in afzondering om samen de grote lijnen van onze werking uit te zetten.
Leden van het team namen deel aan een studiedag rond mede-eigendom op 26/3, een ronde tafel
over begeleiding van bewoners in passiefwoningen georganiseerd door Buurthuis Bonnevie op 4/9,
een vorming rond mede-eigendom van de BBRow op 8/10, een door de Cire georganiseerde
studiedag over de solidaire spaargroepen op 18/11.

4.5 Verhuis en tijdelijk gebruik van onze lokalen
Sinds eind maart staan de bureaus van het CLT team in de Verheydenstraat 121 in Anderlecht. De
Stichting CLTB is eigenaar van dit gebouw. Het was vroeger een parochiecentrum, stond al een
tijdje zo goed als leeg, en is bestemd om door ons te worden verbouwd tot woningen. We wilden het
in afwachting van de verbouwingen niet laten leegstaan.

Opkuis en inrichting bureau.

Niet alleen onze kantoren vonden een plaats in het gebouw. Eerst en vooral zijn er verschillende
vergaderzalen, die in 2013 druk gebruikt werden door de CLT en partnerorganisaties.
De mannen en vrouwen van de petanqueclub bleven wekelijks langskomen voor een partijtje.
De bovenste verdiepingen stelden we via een tijdelijke gebruiksconventie ter beschikking voor
bewoning. Zeven mensen wonen er samen sinds vorige zomer. Ze doopten hun plek “la Isla Negra”,
naar een van de woonsten van Pablo Neruda. Die naam geeft al aan dat het meer dan een plek is om
te slapen. Onze bovenburen hielpen ons op een spontane manier om wat leven in de brouwerij te
brengen, een belangrijke eerste stap naar een integratie van het project in de buurt.
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Paula en haar vriend Marco in de gemeenschappelijke keuken in de Verheydenstraat. Op de muur staat de zeer
populaire Chileense zangeres Violeta Parra geschilderd door één van de Chileense huurders. De zangeres zong voor de
armen en de arbeiders. – Foto : Loïc Delvaulx pour l’asbl RBDH-BBRoW.

Op 28 november organiseerden we onder andere samen met onze bovenburen een avond rond
rechtvaardige toegang tot grond. Josse Vanderrest, verantwoordelijk voor de organisatie Selavip die
bewoners van sloppenwijken helpt om grondbezettingen te organiseren, vertelde er over zijn
levenswerk. Stripauteurs Mark Bellido en Wauter Mannaert vertelden over een grondbezetting in
het Andalousische Somonte.

5 SAMENWERKING
De taak die we onszelf hebben opgelegd is enorm. Niet alleen willen we vastgoedoperaties
ontwikkelen volgens een geheel nieuwe formule (wat op zich al een hele opdracht is), we vinden
het belangrijk dat de toekomstige bewoners daar een rol kunnen bij spelen, dat er plaats is voor
participatie en dat ze de nodige sociale begeleiding krijgen. We vinden het van belang dat de buurt
betrokken wordt bij onze projecten. En bovendien moeten we nog eens een hele organisatie uit de
grond stampen, met alles dat daarbij komt kijken. Dat is onbegonnen werk voor een kleine ploeg.
Vandaar dat de CLT van bij de start sterk heeft ingezet op samenwerking met andere partners.

5.1 Samenwerking met het Woningfonds
De Brusselse CLT is onder andere het resultaat van de zoektocht van enkele verenigingen naar een
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structurele manier om verder te bouwen op het project L’Espoir in Molenbeek. Het Brussels
Woningfonds speelde, als bouwheer en als verstrekker van hypothecaire leningen, een belangrijke
rol bij dat project. Het Fonds deelde de analyses die ons aanzetten om op zoek te gaan naar
alternatieven. Het Fonds was betrokken bij de voorbereidende stappen die naar de oprichting van de
CLTB leidden, onder andere vanuit de begeleidingscommissie van de haalbaarheidsstudie en door
ons voor te stellen samen te werken in de Vandenpeereboomstraat. In 2013 werd deze
samenwerking hechter. Tijdens haar laatste samenkomst van het jaar besprak en bevestigde de Raad
van Beheer deze samenwerking. Daarmee staat het licht nu officieel op groen om samen verder te
gaan. In de Vandenpeereboomstraat zal het Fonds optreden als bouwheer en voor de twee
pilootprojecten zal het hypothecaire leningen te verstrekken aan de kopers.
Het is nu al duidelijk dat we nog een stap verder moeten gaan. Voor ons is de expertise van het
Fonds van onschatbare waarde om onze projecten uit te bouwen. Zonder deze samenwerking, met
het Fonds in de rol als bouwheer, zou het voor ons haast onmogelijk zijn om nieuwe projecten te
realiseren. Voor het Woningfonds betekent een samenwerking dan weer een manier om toch nog de
laagste inkomens te bereiken, en om een antwoord te bieden op de moeilijkheden die te maken
hebben met het beheer van grotere mede-eigendommen, eens de woningen verkocht zijn. Dit
betekent dat we volgend jaar verder bouwen aan een nog structurelere manier van samen werken.

5.2 Samenwerking met verenigingen in de pilootprojecten
In onze twee pilootprojecten werken wij nauw samen met verschillende verenigingen. Voor het
project Le Nid in de Verheydenstraat neemt Samenlevingsopbouw Brussel de rol op van sociale
begeleider van de toekomstige bewoners . Ze begeleiden ook samen met ons het participatieproces.
Voor het project L’Arc-en-Ciel in de Vandenpeereboomstraat worden deze rollen opgenomen door
drie verenigingen, Bonnevie, Cire en Convivence. Vorig jaar werkten we samen met deze
verenigingen aan samenwerkingsconventies waarin de rol en de verantwoordelijkheden van alle
partners beschreven worden.

5.3 Lidverenigingen
Niet alleen binnen de twee pilootprojecten spelen lidverenigingen een belangrijke rol. Ook bij de
uitbouw van onze organisatie en bij de voorbereiding van toekomstige operaties zijn verenigingen
actief. Zij verlenen ons de nodige legitimiteit en velen van hen werken ook actief mee, binnen
werkgroepen, raad van beheer en algemene vergadering.
Op 31/12/2013 waren volgende verenigingen lid van onze VZW:
BAITA
BRAL
Buurthuis BONNEVIE Maison de Quartier
CIRE
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CLT Gent
Comité de Quartier Jacques Brel
CONVIVENCE – SAMENLEVEN
CREDAL
EVA
FéBUL
Habitat & Rénovation
Habitat et Humanisme
La Rue
L'Échappée
L’Espoir
LivingStones
Logement pour tous
Maison de la Rénovation Urbaine
Periferia
PRO RENOVASSISTANCE
RBDH / BBRoW
Samenlevingsopbouw Brussel
SELAVIP
UL de Forest
Une Maison en Plus
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6 COMMUNICATIE EN NETWERKVORMING
6.1 Europese CLT ontmoeting op 1 en 2 juli

Enkele beelden van de tweedaagse CLT-ontmoeting.

Een intens en belangrijk moment vorig jaar was de eerste Europese CLT ontmoeting, die we samen
met Samenlevingsopbouw Gent en ACW organiseerden. Het begon met een onschuldig mailtje van
Brenda Torpy, directrice van de CLT in Burlington. Ze zou naar Europa reizen om deel te nemen
aan een congres in Frankrijk, over coöperatieve woonvormen. Of het niet interessant zou zijn, als ze
dan toch in Europa was, om mekaar te ontmoeten? We gingen gretig op haar aanbod in, en
gaandeweg nam die ontmoeting tussen twee organisaties steeds grotere vormen aan. Uiteindelijk
groeide het uit tot een tweedaags evenement waaraan meer dan tweehonderdvijftig mensen uit heel
België, uit Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië en Spanje deelnamen. De eerste dag ging door in
Gent. Die richtte zich op iedereen die concreet nadenkt over de oprichting van een CLT.
Verenigingen en overheden uit de drie Belgische regio’s namen deel aan workshops over thema’s
zoals de organisatiestructuur van een CLT, het doelpubliek, en de mogelijkheden van het CLT
model in landelijke gebieden. De ateliers werden ingeleid door onze Amerikaanse gasten Brenda
Torpy, Emily Thaden en Tony Picket, en door Hannah Fleetwood van het Engelse CLT Network. Op
2 juli werkten we verder in Brussel. Daar had het programma een meer Europees tintje. De vraag
die we ons stelden was of CLT’s ook voor andere Europese landen interessant kunnen zijn en hoe
Europa zou kunnen helpen bij de verwezenlijking er van. We sloten de tweedaagse af met een
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moment voor het grote publiek, met onder andere de projectie van de film Gaining Ground.

6.2 Brochure “Stapstenen tussen koop en huur”
Dankzij de hulp van het ACW konden werden de aktes van deze Europese ontmoeting een mooi
vormgegeven brochure die een goede inleiding biedt op wat CLT’s zijn.

6.3 Andere samenwerkingen op Europees vlak
Onze vorderingen in Brussel kunnen op belangstelling rekenen uit heel Europa. We werden
uitgenodigd om deel te nemen aan een colloquium georganiseerd door de Raad van Europa. We
werden ook benaderd door FMDV, een wereldwijd netwerk van grote steden, dat geïnteresseerd is
in onze werking en met wie we nadenken over een verdere samenwerking. We werden uitgenodigd
om over ons werk te komen spreken op een colloquium over stadsvernieuwing en sociale
verdringing in Aachen en op een congres over diversiteit in stadsvernieuwing, georganiseerd door
de Berlijnse senaat.
In juni 2013 gaven we een presentatie over ons werk in Parijs, op uitnodiging van “l’Etablissement
Public Foncier de l’Ile de France”, in aanwezigheid van beleidsverantwoordelijken en ambtenaren
bevoegd voor wonen en andere geïnteresseerden. Verschillenden onder hen waren achteraf
aanwezig op onze ontmoeting op 1 en 2 juli. Terug in Frankrijk besloten zij om zelf een netwerk op
te starten. Op 18 december 2013 werd de vereniging Community Land Trust France boven de
doopvont gehouden.
In het verlengde van de ontmoeting op 1 en 2 juli hebben we geprobeerd om samen met een
Italiaanse organisatie die met gelijkaardige dingen bezig is en geïnteresseerd is in de CLT-formule
Europese middelen voor een onderzoeks-en uitwisselingsproject in te dienen. Omwille van de te
korte deadline is dat op een sisser afgelopen.
Tenslotte hebben wij ook geprobeerd om een Europees pilootproject voor de ontwikkeling van
CLT’s goedgekeurd te krijgen. Europese raadsleden Karima Delli en Philippe Lamberts dienden een
voorstel in dat we samen met de Fondation Abbé Pierre hebben uitgewerkt. Het idee was het
lanceren van een investeringsfonds voor “CLT-achtige” projecten. Ook dit project heeft het
uiteindelijk niet gehaald, maar we willen het volgend jaar opnieuw indienen.
Hoewel al deze inspanningen nog weinig concreets hebben opgeleverd is het duidelijk dat de
Europese dimensie van groot belang is. Wanneer er in andere landen met het model
geëxperimenteerd zal worden zullen wij daar veel uit kunnen leren en zal dat onze werking in
Brussel kunnen verrijken en versterken. Bovendien kunnen de Europese middelen een belangrijke
aanvulling zijn bij de fondsen die we nu ontvangen van het Brussels Gewest.

6.4 Blog en nieuwsbrieven
Onze informatiekanalen naar het grote publiek zijn een blog en een nieuwsbrief. We verstuurden dit
jaar vier nieuwsbrieven, aan een bestand van zo’n duizend geabonneerden. Onze blog krijgt
maandelijks gemiddeld zo’n negenhonderd verschillende bezoekers.
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6.5 Films
De Amerikaanse documentaire “Gaining Ground” vertelt het inspirerende verhaal van de Dudley
Street Neighbourhood Initiative, een buurtwerking in een van de moeilijkste buurten van Boston.
De plaatselijke CLT zorgde er voor dat de buurt werd opgeknapt maar toch betaalbaar bleef voor de
oorspronkelijke bevolking. CLT Brussel zorgde voor de ondertiteling in het Nederlands en het
Frans. We vertoonden de film voor het eerst op de Europese ontmoetingsdag van 2 juli. Later stond
hij nog op het programma van het Festival des Libertés en ook onze Gentse collega’s hebben hem
geprojecteerd bij de lancering van hun Community Land Trust. De film is te koop bij CLTB.
Het Brusselse filmproductiehuis Gsara besliste om een jaar lang de groep L’Arc-en-Ciel te volgen,
op hun weg naar de realisatie van hun woningen in de Vandenpeereboomstraat. Eind 2013 was een
eerste resultaat klaar. De korte film “Grond niet te koop” (regie Geoffrey Monnier) werd voor het
eerst geprojecteerd op onze feestelijke algemene vergadering van 14 december. Gsara wil het
project in de Vandenpeereboomstraat verder blijven volgen. Het is de bedoeling om uiteindelijk een
lange film te maken die het verhaal vertelt van bij de eerste samenkomsten tot de realisatie van de
woningen. Dit project was mogelijk dankzij de steun van de projectoproep “Onze Bruisende Stad”
van het Brussels Gewest.

6.6 Verspreiding van het CLT model en van onze Brusselse ervaringen, en
steun aan nieuwe CLT initiatieven
Het Platform CLTB zorgde al jaren voor de verspreiding van het Community Land Trust model tot
ver buiten de Brusselse grenzen. Met de oprichting van de eigenlijke Land Trust kregen we nog een
grotere zichtbaarheid. De CLTB en verschillende verenigingen die betrokken waren bij de
oprichting ervan droegen actief bij tot de verspreiding van de informatie in Vlaanderen en Wallonië.
Onze ploeg wordt met de regelmaat van de klok gevraagd om tekst en uitleg te komen geven bij wat
we in Brussel doen en hoe we zover zijn geraakt, in die mate zelfs dat we vaak niet kunnen ingaan
op de vraag.
We kregen het bezoek van onder andere Samenlevingsopbouw Antwerpen, Samenlevingsobouw
Gent en een delegatie uit Brugge, die bij ons inspiratie kwamen opdoen.
We spraken over CLT’s en over onze werking voor de Solidaire Spaargroep van Elsene, tijdens een
avond georganiseerd door Buurthuis Chamberry in Etterbeek, op een lezing georganiseerd door de
Stadswinkel op 15 oktober, op de Studievoormiddag “Transities in Vlaanderen” van het Steunpunt
Trado op 15 oktober en op een studiedag georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten over betaalbaar wonen op 10 december. De CLT was, via de leden van L’Arc-en-Ciel,
ook aanwezig op het debat “Autres mondes en chantier” in het kader van het Festival des Libertés
op 21 oktober. Op 1 oktober werkten we mee aan de organisatie van een klankbordgroep van het
Vlaamse Netwerk Duurzame Wijken. Deze dag ging door in Molenbeek, rond het thema betaalbaar
wonen en participatie.
We hielden voordrachten over onze werking in verschillende Waalse gemeentes, zoals Bergen en
Ottignies. Ook Waalse en Brusselse politieke partijen vroegen ons om meer uitleg te komen geven.
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Sinds de herfst van 2012 bestaat er een Waals CLT platform. Een twintigtal verenigingen
inspireerde zich in ruime mate op de Brusselse ervaringen en ondertekende in oktober 2013 samen
een charter. Om onze steun te betuigen ondertekenden wij mee dit charter. De persconferentie ter
gelegenheid van deze ondertekening leverde ook heel wat aandacht op voor de Brusselse dynamiek,
die als voorbeeld gebruikt werd door de pers. Zo was er bijvoorbeeld een item over de Brusselse
CLT in het avondnieuws van RTBF op 10 oktober 2013.
Op dinsdag 5 maart organiseerde Staatssecretaris Christos Doulkeridis samen met ons een
persconferentie in de Verheydenstraat om ruchtbaarheid te geven aan de erkenning van de CLT. Er
verschenen artikels in La Capitale, La Derniere Heure, La Libre Belgique en De Morgen.

Persconferentie - 5 maart 2013

Het team investeert dus veel tijd in allerlei ontmoetingen en colloquia, en dat lijkt niet altijd direct
resultaat op te leveren. Met wat afstand wordt duidelijk dat deze tijd wel besteed is. Daardoor krijgt
CLT meer bekendheid en zorgen we er voor dat er correcte informatie beschikbaar is.
Onrechtstreeks levert de belangstelling voor onze werking zelfs een positieve uitstraling op voor het
Brussels Gewest.

6.7 Andere netwerken
De CLT is lid geworden BBRoW. We nemen deel aan de algemene vergaderingen. Wij zijn ook
actief binnen het overleg van solidaire spaargroepen, opgezet door CIRE.

7 ERKEND!
In het Belgisch Staatsblad van 18.07.2013 werd de vernieuwde Brusselse Huisvestingscode
gepubliceerd. Daarin wordt de CLT opgenomen als een van de partners voor het gewestelijk
huisvestingsbeleid, voor de realisatie van wat nu sociale koopwoningen heet. Zo staat het er:
“ Gewestelijke Grondalliantie (Community Land trust) : vereniging zonder winstoogmerk, erkend
door de Regering, die hiervan de voorwaarden vaststelt, die tot doel heeft gronden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan te kopen en te beheren om op deze gronden zowel betaalbare woningen
voor sociaal zwakkere gezinnen als voorzieningen van collectief belang te creëren. De Gewestelijke
Grondalliantie blijft eigenaar van de gronden, maar draagt de eigendom van de gebouwen over
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aan de gezinnen via gesplitste zakelijke rechten. Zij bepaalt de doorverkoopregels voor de
gebouwen die het mogelijk moeten maken om de gebouwen steeds betaalbaar te houden voor
gezinnen met een laag inkomen. Voor projecten die gewestelijke subsidies genieten, moeten deze
regels worden goedgekeurd door de Regering.”
Op 21 september lanceerde de Staatssecretaris Doulkeridis de “Alliantie Wonen”. Via dit plan wil
de Brusselse regering een antwoord bieden op de wooncrisis en op de demografische uitdagingen
van het gewest. In totaal wil men de komende jaren 6720 nieuwe sociale en middenklasse woningen
bouwen. Ook de Community Land Trust wordt als partner opgenomen in de Alliantie. Naast de
BGHM (goed voor 4000 nieuwe woningen) en het Woningfonds (1000 nieuwe koopwoningen) is de
CLT, met en bescheiden 30 woningen per jaar, duidelijk het kleine broertje. Gezien we nog in een
pilootfase zitten is dit echter een realistische schaal. Bovendien wordt in dit plan ook voorzien dat
het Woningfonds en de GOMB gaan experimenteren met formules geïnspireerd door de CLT.
Het feit dat we opgenomen worden in dit plan is een nieuwe belangrijke stap in de erkenning van de
CLT formule en biedt de garantie op een stabiele ontwikkeling de komende jaren.

8 REKENINGEN
Onze vereniging heeft geen winstgevend doel. Dat neemt niet weg dat een financieel evenwicht, een
goede solvabiliteit en voldoende liquiditeiten van belang zijn om het voortbestaan van het project te
verzekeren.

8.1 Financieel evenwicht
CLTB sluit het boekjaar 2013 af met een opbrengst van 4673 € op zijn resultatenrekening. Onze
situatie blijft hachelijk, want zonder de steun van Buurthuis Bonnevie, in de vorm van een gift van
10.000€, zouden we vorig jaar een verlies hebben moeten noteren.
Dankzij deze steun echter, en dankzij de bijdragen van onze leden, gekoppeld aan een voorzichtig
beheer, zijn we er in geslaagd om onze uitgaven te realiseren en zelfs een reserve op te bouwen die
de toestand van onze vzw voor de volgende boekjaren verstevigt.

8.2 Solvabiliteit
Dankzij de opgebouwde reserves bedragen onze eigen middelen in 2013 8.780€ (4.160€ in 2012).
Onze solvabiliteit blijft zwak (amper 4´%) maar deze zwakte wordt gedeeltelijk verklaard door het
aandeel van het over te dragen product, en is dus geenszins onrustwekkend. Het grootste deel van
ons passief bestaat uit over te dragen product, dat overeen komt met het gedeelte van onze
subsidies voor het tweede deel van 2014 (we zitten met onze subsidies op de wip tussen twee jaren).
Indien we daar geen rekening mee houden zou onze solvabiliteit 10% zijn, wat al veel redelijker is,
temeer daar onze belangrijkste schuld een lening is van een partnerorganisaties, de Stichting Pro
Renovassistance, die ons in staat heeft gesteld een rollend fonds samen te stellen.
Onze tegoeden en schulden vormen geen bijzonder risico.
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8.3 Liquiditeit
Onze liquiditeit is voortreffelijk. Bijna 70% van ons patrimonium, de nog niet gebruikte
voorschotten op subsidies, is geplaatst op een spaarrekening bij de Triodosbank.
Over het algemeen zijn onze rekeningen voor 2013 dus geruststellend, ook al blijft het behouden
van een financieel evenwicht een uitdaging. Ook de begroting 2014 is in evenwicht en voorziet een
forse uitbreiding van onze activiteiten.
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9 CLTB IN 2014
2014 wordt, alweer, een cruciaal jaar voor de CLT. Uitdagingen bij de vleet.
De moeder aller verkiezingen is ook voor ons belangrijk. Het zal er op aan komen om de nieuwe
gewestregering er van te overtuigen om ons te blijven steunen en om ons de kans te geven de stap te
zetten van de huidige experimentele fase naar de verankering van de CLT in Brussel. Om die stap
te zetten zullen we middelen nodig hebben. Eerst en vooral investeringsmiddelen, om ook de
komende jaren nieuwe projecten uit de grond te stampen. Daarnaast ook structurele
werkingsmiddelen om deze nieuwe projecten te omkaderen. Vorig jaar zijn we er in geslaagd onze
werkingsmiddelen te verhogen, maar enkel via tijdelijke projectsubsidies. Zonder duurzame
subsidies om ons personeel te blijven betalen stort de CLT als een kaartenhuisje in mekaar. In
verband daarmee is ook een duidelijk wettelijk kader van belang. Een ordinantie die onze werking
en betoelaging omkadert, zou ons de zekerheid op lange termijn bieden die nodig is voor ons
project.
Ook intern valt er heel wat werk te verzetten. Het team en de nieuw samengestelde raad van beheer
zullen moeten zoeken naar de optimale manier om samen te werken. We zullen moeten zorgen dat
de kandidaat-kopers en alle andere nieuwe leden een relevante plaats krijgen binnen onze structuur.
De verzamelde energie van al deze nieuwe leden vormt een enorm potentieel, maar zonder
aangepaste ledenwerking blijft dat waarschijnlijk onbenut. Tenslotte is er het team. Niet alleen is
ons team uitgebreid, gedurende het anderhalve jaar dat we samenwerken zijn de taken waaraan we
werken geëvolueerd. We zullen werk moeten maken van een aangepaste organisatievorm.
Dan zijn er nog al die dingen waar we al lang van dromen, maar waarvoor we tot nu toe nog niet de
tijd gevonden hebben: Instrumenten om de buurten waarin we gaan bouwen meer bij onze werking
te betrekken, een duidelijk kader voor de partnerverenigingen met wie we willen samenwerken, een
Europees CLT netwerk, een manier om ook andere functies dan wonen een plaats te geven binnen
de CLT, een manier om ook huurwoningen te realiseren, een formule om co-housingprojecten te
integreren, een degelijke website,… Het lijstje is nog langer, en ook in 2014 zullen we niet alles
kunnen doen, maar we willen op een aantal van deze domeinen vooruitgang boeken.
Dat neemt niet weg dat de allergrootste uitdaging blijft om de twee pilootprojecten en de andere
projecten die in de pijplijn zitten tot een goed einde te brengen. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd
dat we ons in elke fase aan verassingen mogen verwachten. Samen met onze partners en met de
gezinnen die bij deze projecten betrokken zijn zullen we onze aandacht geen moment mogen laten
verslappen, en zullen we creatief naar oplossingen moeten blijven zoeken. Hoe moeilijk dat soms
ook is, elke dag merken we hoe die samenwerking tussen verenigingen, gezinnen, administraties en
beleidsverantwoordelijken telkens weer leidt tot rijkere oplossingen. Daarmee doorgaan, dat wordt
de grootste uitdaging voor 2014.

Community Land Trust Brussel vzw – Jaarverslag 2013

31/32

CLTB ontvangt werkings- en investeringsmiddelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2013 ontvingen we ook steun van de Vlaamse overheid en BSHF.

Hartelijk dank ook aan onze fotografen: Catherine Antoine, Loïc Delvaulx voor de vzw RBDHBBRoW, cursisten Cvo COOVI (Elishout), ons team, onze partners.
En ten slotte ook nog een dankwoordje aan onze vertalers: Jean-Marie Desmet en Karin D’hoye.

Het schilderij dat geïllustreerd is op de voorpagina is gemaakt tijdens de algemene vergadering
van 14 december, onder begeleiding van de animatoren van Une Maison en Plus.
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