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Beste lezer
Jaar na jaar, stap voor stap, zet Community Land Trust Brussel
in praktijk wat vijf jaar geleden nog een utopie leek. Vandaag
staan er vier concrete projecten op stapel, goed voor een totaal
van minstens 63 nieuwe woningen en drie lokalen die open
staan voor de buurten waarin we actief zijn. En vijftigtal
gezinnen en vele partnerverenigingen bereiden samen met ons
die projecten voor. Vier andere projecten zitten in de
onderzoeksfase, en vele andere wachten in de lade.
Tegelijkertijd zetten we de professionalisering van onze
organisatie verder. We werkten een toewijzingsprocedure uit
en de afgelopen maanden zijn een honderdtal gezinnen lid
geworden in de hoop om zo snel mogelijk ook deel te kunnen
uitmaken van een CLTB project. Ons reglement krijgt vorm, we
stelden typeaktes op, de montage van onze projecten verloopt
meer en meer via procedures die we de voorbije jaren hebben
uitgewerkt.
Doorheen al die concrete projecten zetten we onze reflectie
voort over wonen in de stad van vandaag en van de toekomst.
Niet langer zuiver theoretisch, maar met onze laarzen stevig in
de modder van de gronden waarop we gaan bouwen, rekening
houdend met alle normen, procedures, reglementen en
budgettaire beperkingen die vandaag een bouwproject
bepalen.
Daar gaan we mee verder in 2015. Uitdagingen zijn er genoeg.
Hoe kunnen we onze organisatie verder professionaliseren
zonder de beweging waaruit we gegroeid zijn te verloochenen?
Hoe kunnen we onze samenwerking met partnerverenigingen
en andere organisaties zoals het Woningfonds nog verstevigen
zonder onze eigenheid te verliezen? Hoe kunnen we werken
naar een wettelijk kader dat beter aansluit op onze specifieke
manier van werken? Wij gaan de uitdaging aan.

De ploeg en de Raad van Bestuur van CLT Brussel
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De pilootprojecten

Foto 1: Planning CLTB projecten

Voor vier projecten – dat in de Vandenpeereboomstraat (Molenbeek), de Verheydenstraat
(Anderlecht), de Mariemontkaai (Molenbeek) en de Antwerpsesteenweg (Stad Brussel) - heeft CLTB
van het Brussels Gewest reeds de middelen gekregen om de gronden te kopen en de woningen
betaalbaar te maken. Voor vier andere projecten zijn we nu ook met het onderzoek en de
voorbereiding bezig, met de bedoeling om in 2015 of 2016 de nodige middelen aan te vragen en
projectgroepen op te zetten. Dat zijn de projecten in de Transvaalstraat (Anderlecht), Graystraat
(Elsene), Liedssite (Schaarbeek), en Neerstalsesteenweg (Vorst). We zijn nog andere interessante
projecten aan het onderzoeken, maar het is nog te vroeg om daar al verder op in te gaan in dit
jaarverslag.

Pilootproject Vandenpeereboom: de buurtdimensie verrijkt
Het pilootproject in de Vandenpeereboomstraat is, met 32 woningen, een gemeenschappelijke tuin
en een ruimte voor intergenerationele dagopvang, zowat ons vlaggenschip. Het Woningfonds speelt
als bouwheer een bepalende rol. Verder werken we samen met Buurthuis Bonnevie, Convivence en
CIRÉ, die vooral instaan voor de begeleiding van de families en de omkadering van het
participatieproces. In 2014 stapte ook het OCMW van Molenbeek mee in de boot, als partner voor de
dagopvang.

‘Arc-en-Ciel’
In 2012 al brachten we de toekomstige bewoners samen in de groep ‘Arc-en-Ciel’. Aanvankelijk
bestond die groep uit 31 gezinnen, ondertussen blijven er daar nog 23 van over (het lange wachten
eist zijn tol). De algemene vergadering van de bewonersgroep kwam vorig jaar zes keer samen, en het
jaar werd begonnen en afgesloten met een feestje. Daarnaast organiseerden wij ook zes
vormingsmomenten voor de leden van de groep, waar we onder andere ingingen op de juridische

6
Jaarverslag 2014 - CLTB

aspecten van de CLT formule. De
energieanimatoren van Buurthuis Bonnevie
gaven tevens een infosessie over
energiebesparende maatregelen.
Vanaf mei stonden de vormingsactiviteiten
in het teken van de naderende openbare
aanbestedingsprocedure. De leden kregen
vormingen over de organisatie van een
aanbesteding en over de manier waarop
architectuurprojecten in het kader van zo’n
procedure worden geanalyseerd.
Foto 2: Uitwisseling tussen projectgroepen

We hadden, zelfs in dit vroege stadium,
aandacht voor de relatie met de buurt. We organiseerden een ontmoeting tussen ‘Arc-en-Ciel’ en
verschillende verenigingen uit de buurt.

Samen met onze partners
Voor de oprichting van de groep ‘Arc-en-Ciel’ werkten we nauw samen met drie partnerverenigingen:
CIRÉ, Convivence en Buurthuis
Bonnevie. Zij begeleidden de
gezinnen uit de groep en stonden
mee in voor de uitbouw van het hele
project. Het is een pilootproject, en
dus hebben we regelmatig onze
manier van samenwerken moeten
aanpassen en bijschaven. In 2014
voerden we een belangrijke wijziging
door. Convivence begon met ons
samen te werken aan het nieuwe
project aan de Mariemontkaai. Als
gevolg daarvan wordt de sociale
Foto 3: Algemene Vergadering ‘Arc-en-Ciel’
begeleiding voor het project in de
Vandenpeereboomstraat nu enkel nog opgenomen door Bonnevie en CIRÉ. Convivence blijft, net als
de twee andere verenigingen, nog wel betrokken bij de organisatie van workshops en vormingen die
te maken hebben met de architecturale aspecten.
Het project werd vorig jaar verrijkt door de inbreng van een nieuwe partner, het OCMW van
Molenbeek. Omdat zij hun zetel hebben vlakbij het terrein waar wij gaan bouwen leek het ons nuttig
om met hen te overleggen over de mogelijkheid om samen, binnen de muren van ons gebouw, een
ruimte te creëren waar plaats is voor activiteiten die openstaan voor heel de buurt. Het OCMW
reageerde enthousiast op onze uitnodiging. Na een aantal ontmoetingen tussen een kleine delegatie
van ‘Arc-en-Ciel’ en het OCMW beslisten we om op de benedenverdieping, langs de
Vandenpeereboomstraat, een ruimte te voorzien voor intergenerationele dagopvang voor jonge
kinderen en bejaarden. Dit centrum zou gezamenlijk beheerd worden door het OCMW en de bewoners
van ‘Arc-en-Ciel’. Wij zijn enthousiast over het plan, want er zijn veel voordelen aan verbonden. Het
creëert eerst en vooral een grotere band met de buurt. Bovendien zal de ruimte ’s avonds en in de
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weekends ook door de bewoners kunnen gebruikt worden voor vergaderingen, activiteiten en feestjes.
Tenslotte biedt dit misschien, voor sommige bewoners, ook tewerkstellingskansen.
Het participatieve proces dat een belangrijke plaats inneemt in al onze projecten is in de eerste plaats
gefocust op het betrekken van de toekomstige bewoners bij het architecturaal ontwerp van hun
woningen. De bewoners werken mee aan het opstellen van een aantal aanbevelingen die worden
geïntegreerd in het lastenboek voor de openbare aanbesteding. Ook werd er gekozen om de 23
gezinnen op te delen in drie werkgroepen elk met zijn eigen specialiteit. Zo is er een groep ‘energie’,
een groep ‘buurt’ en een groep ‘samenleven/mede-eigendom’. Elke groep krijgt specifieke vormingen.
De bedoeling is om de bewoners zo goed mogelijk voor te bereiden op hun nieuwe rol als eigenaar.

Pilootproject Verheyden: het renovatieproject staat op de sporen
Het jaar 2014 was een sleuteljaar in het project van verbouwing tot zeven woningen in de
Verheydenstraat, door de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning.
Een ongewone montage
Tijdens het eerste trimester van 2014 werden
alle onderdelen van de puzzle samengelegd,
zodat in december 2014 de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning kon worden
ingediend. Volgende stappen werden gezet
door het CLTB team, gesteund door het
opvolgingscomité van het Verheyden-project,
en na raadpleging van verschillende externe
deskundigen:
- Het opstarten en organiseren van de
Foto 4: De leden van ‘Le Nid’ en de Stichting van Openbare Nut
volledige renovatieprocedure (openbare CLTB ondertekenen de verkoopoverenkomst.
aanbesteding, betalingen, opvolging ….)
werd overgelaten aan de Burgerlijke Maatschap ‘Le Nid’, alsook de verkoop van de woningen aan de
gezinnen. Deze Burgerlijke Maatschap is samengesteld uit de toekomstige eigenaars en CLTB.
- Twee openbare aanbestedingen gingen van start: vooreerst een aanbesteding “diensten” voor de
selectie van de architecten en vervolgens een aanbesteding “werken” (deze procedure is voorzien in
2015).
De gezinnen eindelijk eigenaar van hun woning
17 april 2014 was een mijlpaal voor de zeven gezinnen: ze ondertekenden een verkoopovereenkomst
met de Stichting van Openbaar Nut CLTB. In diezelfde periode richtten ze de Burgerlijke Maatschap ‘Le
Nid’ op. Een week later ging de openbare aanbesteding al van start voor de keuze van het
architectenbureau.
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Foto 5: Renovatieproject door het architectenbureau LOW-A, voor- en achtergevel

Deze operaties konden worden ondernomen in zeer korte tijd, dankzij alle stappen die vooraf werden
genomen:
- Er werden talrijke budgettaire verificaties gedaan, o.a. in samenwerking met het Woningfonds dat de
voornaamste partner zal zijn bij het toekennen van hypotheekleningen aan de toekomstige bewoners.
- Ateliers werden georganiseerd met de bewoners om de statuten van de Burgerlijke Maatschap op te
stellen (maatschappelijk doel, beheermodaliteiten …).
- Er werd een grondige analyse gedaan, en vervolgens werden de verkoopovereenkomsten
goedgekeurd (die de specifieke CLT voorwaarden en de berekening van de verkoopprijs van elk
appartement omvatten).
- Zowel externe deskundigen als de toekomstige bewoners werden betrokken bij het opstellen van het
lastenboek.
De keuze van het architectenbureau en het renovatieproject
Uit de twaalf kandidaten die een offerte indienden voor de openbare aanbesteding werden vijf
bureau’s geselecteerd. De uiteindelijke keuze viel op het architectenbureau LOW-A dat unaniem werd
verkozen door de Burgerlijke Maatschap ‘Le Nid’ (m.a.w. door de toekomstige bewoners samen met
CLTB).
Van oktober tot december 2014 kwamen de architecten, CLTB en de toekomstige bewoners
meermaals samen om de appartementen toe te wijzen, om de specifieke uitrusting van elke woning
te optimaliseren, om de aandelen van de mede-eigendom vast te leggen (in duizendste van de
gemeenschappelijke gedeelten) en om een uitbreiding van de missie aan de architecten toe te
vertrouwen.
Nieuwe CLTB kantoren en een semi-publieke tuin
De kantoren van CLTB bevinden zich momenteel in het gebouw van de Verheydenstraat, en dit tot
aanvang van de renovatiewerken. Na een interne analyse en in overleg met de buurt heeft CLTB
besloten om het petanquelokaal in de achtertuin te renoveren en de helft van de ruimte te besteden
aan de toekomstige kantoren van de vzw en de andere helft aan een polyvalente zaal voor de
buurtbewoners, met toegang tot de semi-publieke tuin.
Verena Lenna, Italiaanse Ph.D. studente architectuur, maakte voor ons een haalbaarheidsstudie. Een
financiële analyse van het project werd gemaakt. Eens de haalbaarheid van het renovatieproject werd
vastgesteld, werd het geïntegreerd in de missieopdracht van de architecten en goedgekeurd door de
Burgerlijke Maatschap ‘Le Nid’.
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Na het raadplegen van verschillende buurtbewoners en het organiseren van meerdere ateliers, werd
er aan de architecten gevraagd om ook de uitrusting van de semi-publieke tuin te voorzien, en dit te
verwezenlijken in het kader van de openbare
aanbesteding.
Ten slotte werd op 17 december 2014 een
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
ingediend, die zowel de renovatie van de zeven
woningen als de kantoren voor de vzw CLTB
omvatte, een polyvalente zaal en een semipublieke tuin. Zo werd het jaar 2014 met deze
belangrijke stappen afgesloten.
Deze
ontwikkelingen
werden
trouwens
vereeuwigd door de ploeg van Gsara, die er een
educatieve film aan wijdde, getiteld Comme un
Foto 6: Lentefeest in de tuin van CLTB
escargot. Dit blijkt erg nuttig te zijn om nieuwe
gezinnen in te leiden in het participatieproces voor toekomstige CLTB projecten.

Pilootproject Mariemont: de eerste CLT bewoners verwacht langs het Kanaal
Met het Mariemontproject zullen de eerste bewoners hun intrek
nemen in een CLTB woning in 2015. Een belangrijke stap in de
geschiedenis van de Brusselse CLT.
In het kader van het wijkcontract Heyvaert bouwde het
Woningfonds een laag-energie woongebouw. Het gebouw is
gesitueerd aan de Ninoofsesteenweg 38 – Mariemontkaai 1 in
Molenbeek, en bevat negen appartementen: twee met een
slaapkamer, zes met twee slaapkamers en één met drie
slaapkamers.
Samen met het Woningfonds hebben we begin 2014 bestudeerd
hoe we die appartementen te koop konden stellen als CLTB
woningen. In april 2014 diende de Stichting van Openbare Nut
CLTB een subsidieaanvraag in bij het Gewest. Na de goedkeuring
richtten we een partnerschap op met de vzw Convivence (voor
Foto 7: Zicht op Mariemont
de opvolging en begeleiding van de gezinnen) en met de vzw La
Rue (voor de wijkwerking). Vervolgens stelden we een voorstellingsbrochure samen die we opstuurden
naar de kandidaat-eigenaars.
Van juni tot december liep de procedure voor toewijzing van de woningen. 41 gezinnen hebben een
bezoek aangevraagd, 26 gezinnen hebben een of meerdere woningen bezocht. Na analyse van hun
dossiers werden 6 gezinnen uitgenodigd op de infosessie op 5 november 2014. Het was de bedoeling
hen zoveel mogelijk informatie te verschaffen zodat ze hun interesse in het project konden bevestigen.
12 gezinnen bevestigden hun interesse. Eind november waren de eerste zeven woningen toegewezen
op basis van de opgegeven criteria van de gezinnen en hun datum van inschrijving op de lijst van de
CLTB. In december ondertekenden ze een overeenkomst om hun engagement in het project te
bezegelen.
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Vooruitgang in de reglementering en begeleiding van de gezinnen

Foto 8: De toekomstige bewoners van Mariemont ondertekenen de overeenkomsten

Het Mariemontproject was voor ons een eerste test case om een projectgroep samen te stellen op
basis van de CLTB inschrijvingslijst. Verschillende items van de interne reglementering van CLTB en de
werkwijzes konden daarbij op punt gesteld worden: de toegangsvoorwaarden, de
toewijzingsprocedure, de voorwaarden voor het bewonen en overdracht van een woning (erfenis,
doorverkopen), enz.
We hebben eveneens een programma voor 2015 opgesteld voor verdere infosessies, workshops en
opleidingen met de toekomstige bewoners over mede-eigendom (het beheer van de mede-eigendom
aanmoedigen en opvolgen), het gebruik van de uitrusting (verwarming, verluchtingssysteem …), het
samenwonen, het leven in de wijk, deelname in het beleid, budgetbeheer, gemeenschappelijke
aankoop van gereedschap …
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Project Antwerpsesteenweg: nieuwe
woningen voor de Noordwijk
Eind 2013 werd de CLTB aangewezen om een
haalbaarheidsstudie uit te voeren voor het
project Masui, in het wijkcontract met dezelfde
naam. Het basisdossier voorzag middelen voor
de aankoop van het terrein en een budget om
een studie uit te voeren. Dit budget heeft ons in
staat
gesteld
in
2014
een
projectverantwoordelijke aan te werven en
verschillende juridische adviezen op te vragen.
De haalbaarheidsstudie werd opgevolgd door de
dienst wijkcontracten van de Stad Brussel en van
het Brussels Gewest en door de vzw Convivence.
Een project wordt stopgezet
Op het terrein in de Masuistraat staan twee
gebouwen. Het ene is vrij recent en bevindt zich
aan de straatkant, het andere staat aan de
achterkant van het terrein en geeft uit op de
oude Zennebedding; Die wordt in 2017 door
Leefmilieu Brussel omgevormd tot een park. Dit
park vormt de ruggegraat van het wijkcontract.
Er worden eveneens enkele projecten op geënt,
zoals een polyvalente zaal voor de wijk, een
jeugdhuis en verschillende woonprojecten.
Onze haalbaarheidsstudie toonde aan dat er
enkele partnerschappen mogelijk zijn. Ze heeft
ook meerdere juridische vragen opgelost en
enkele netelige punten naar boven gehaald: de
bodemvervuiling en de staat van het gebouw
achteraan. Mochten deze heikele punten
bevestigd worden, dan zou dat leiden tot een
stevige meerkost en dit zou het totaalbudget van
het project in gevaar brengen. Bovendien bleek
het zo goed als onmogelijk om het project binnen
het tijdsbestek van het wijkcontract te realiseren
Door de onzekerheid over deze punten en de
daaraan verbonden risico’s heeft de CLTB eind
september beslist om het project niet uit te
voeren.

CLTB en de buurt

Foto 9: Fietsatelier georganiseerd door Pro Vélo voor de leden van
‘Arc-en-Ciel’ en ‘le Nid’

Woningen die op hun plaats zijn in de buurt waar ze
gebouwd worden en bewoners die zich goed voelen, niet
alleen in hun woning maar ook in hun buurt, daar
streven we naar in al onze projecten. We proberen te
zorgen dat onze gebouwen ook een meerwaarde
betekenen voor de buurt waar ze worden gerealiseerd.
Zo zullen we samen met het OCMW van Molenbeek
werken aan een buurtlokaal binnen het project langs de
Vandenpeereboomstraat. In de Verheydenstraat zullen
de tuin en een vergaderlokaal openstaan voor de buurt,
en ook voor het project aan de Antwerpsesteenweg
denken we nu al na over een mogelijkheid om ook
andere functies dan wonen een plek te geven op het CLT
terrein.
We streven er ook naar om de nieuwe bewoners alle
kansen te geven om zich te integreren in het sociale
weefsel van hun buurt. Een van de eerste activiteiten
met een nieuwe projectgroep is altijd een verkenning
van de buurt waar we gaan bouwen. Met de groep ‘Arcen-Ciel’ organiseerden we vorig jaar een
ontmoetingsvergadering met een reeks verenigingen uit
de buurt. In de Verheydenstraat waren het vooral de
tijdelijke bewoners van het gebouw die, in overleg met
ons, enkele activiteiten organiseerden waar telkens de
buurt werd bij uitgenodigd. Het is ook niet toevallig dat
we voor al onze projecten samenwerken met lokale
verenigingen. Zij weten beter dan wie ook wat de
behoeften van hun buurt zijn, en welke kansen hij te
bieden heeft. Zo zorgen we ervoor dat, doorheen alle
fases van onze werking, er aandacht is voor de buurten
waarin we actief zijn.
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Een nieuw project wordt gelanceerd
Een maand later bood er zich een nieuwe kans aan
om een project in het wijkcontract uit te voeren:
de Stad Brussel wou een terrein verkopen. Het gaat
over een niet bebouwd terrein, gelegen aan de
Antwerpsesteenweg, ter hoogte van de nrs 413417, dat eveneens uitgeeft op het nog aan te
leggen park. Op heel korte tijd heeft de ploeg van
de CLTB, samen met het Woningfonds, een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een
woonproject op dit terrein. Het resultaat was
positief: er kunnen een vijftiental woningen op
gebouwd worden met een mooie verdeling tussen
Foto 10: Project Antwerpsesteenweg
grote en kleine. Het Woningfonds heeft dan een
bod gedaan op het terrein en de aankoopakte
werd getekend midden december. Samen met de aankoop heeft de CLTB een aanvraag voor
subsidiëring ingediend bij het Brussels Gewest en dit werd goedgekeurd tijdens de zitting van 18
december 2014. Hiermee gaat er in de Noordwijk een vierde project van de CLTB van start in 2015.

Onze projecten in studiefase
Project Transvaal: saneren om te kunnen bouwen
Sinds 2013 buigt de CLTB zich, samen
met
het
Woningfonds
en
Samenlevingsopbouw,
over
een
tweede project in Anderlecht. In de
loop van 2014
hebben we
verschillende
contacten
en
constructieve uitwisseling gehad met
de gemeente en het Gewest over dit
project. Het gaat om een braakliggend
terrein aan de Transvaalstraat 32,
opgenomen in het wijkcontract
Kanaal-Zuid. Het wijkcontract voorziet
dat het terrein afgestaan wordt aan de
CLTB om er woningen op te bouwen.

Foto 11: Studie Transvaal project

De eerste haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in 2014, leert ons dat het mogelijk en interessant is om op
die locatie een project uit te werken. De studie omvat de bouw van een twaalftal woningen en een
gemeenschapsruimte voor de wijk. Ook al liep dit wijkcontract eind 2014 af, het project kan nog
gerealiseerd worden aangezien de grond eigendom is van de gemeente en het wijkcontract geen
financiële middelen voorzag voor dit project. De sanering van de grond gebeurde met middelen uit het
wijkcontract. De gemeente baseerde zich daarvoor op onze haalbaarheidsstudie.
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Projest Liedtsstraat: een nieuwe woonvorm voor senioren in Schaerbeek
Samen met EVA vzw denken we na over hoe we in de Liedsstraat in Schaarbeek, boven het Lokaal
Dienstencentrum Accent, betaalbare gemeenschapswoningen voor senioren kunnen realiseren. EVA
heeft in 2014 het heft in handen genomen en is op zoek gegaan naar een alternatieve juridische
structuur om dit mogelijk te maken. CLTB blijft partner in het project. We willen mee zoeken naar een
manier om deze woningen betaalbaar te maken en ze op lange termijn betaalbaar te houden. Dit jaar
zal duidelijk worden welke vorm dat precies zal aannemen.

Projecten Gray en Marie-Henriette: een veelbelovende haalbaarheidsstudie

Foto 12: Project Graystraat

Deze twee projecten opgenomen in het
wijkcontract Maalbeek in Elsene, zouden
kunnen uitgevoerd worden door de
CLTB. De twee gebouwen zijn in
privébezit en moeten onteigend worden.
In het kader van het wijkcontract heeft
de CLTB samen met Habitat &
Rénovation een sociaal-economisch
project ingediend. Het gaat om een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd door de
CLTB in 2014 en de begeleiding van de
gezinnen achteraf.

Haalbaarheidsstudie en stedenbouwkundige onderzoek
We definieerden het maximale bouwvolume en het mogelijke programma voor de twee projecten. Dit
heeft ons in staat gesteld om de architecturale haalbaarheid na te gaan en om een eerste voorstel in
te dienen wat betreft het aantal woningen, het aantal kamers en de typologie.

14
Jaarverslag 2014 - CLTB

Samenwerking
met het
Woningfonds
De samenwerking met het
Woningfonds is essentieel voor het
welslagen van de meeste van onze
projecten. Het Fonds zal het
merendeel van onze kopers aan
een lening helpen, en ze staat in
vele gevallen ook in voor het
bouwheerschap
van
onze
projecten. De wil om samen te
werken was van bij de start
wederzijds. Ondanks al die goede
wil verloopt die samenwerking niet
altijd zonder moeilijkheden. Heel
wat drempels moeten worden
weggewerkt om de twee systemen
in mekaar te laten passen. In 2014
kwamen de raden van bestuur van
het Woningfonds en CLTB samen
om
de
basis
van
onze
samenwerking te verstevigen. Dat
vormde een belangrijke stap in de
consolidering
van
het
partnerschap. Ook tijdens de
viering van het vijfentwintigjarig
bestaan van het Fonds, eind vorig
jaar, werd nog eens de nadruk
gelegd op het belang van
samenwerken. Op het terrein
ontwikkelden
we
samen
aangepaste lastenboeken, aktes en
procedures voor het analyseren
van de kredietcapaciteit van de
kandidaat-eigenaars. 2015 wordt
cruciaal om dit alles stevig te
verankeren.

We maakten een gedetailleerde schatting van de kostprijs
van de twee operaties en van de mogelijke inkomsten
(subsidies en verkoop van de woningen).
Voor het project in de Graystraat gaat het om de afbraak van
de bestaande gebouwen en de oprichting van een nieuw
gebouw bestaande uit vier verdiepingen (gelijkvloers, drie
verdiepingen, dak) met negen woningen van verschillende
grootte (één tot vier slaapkamers) en een kleine
gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners (+-25m²). We
onderzoeken een samenwerking met het Woningfonds voor
de opstart en financiering van dit project.

Voor het project in de Marie-Henriettestraat gaat het om de
oprichting van een gebouw met drie verdiepingen
(gelijkvloers,
twee
verdiepingen,
dak)
met
gemeenschapsruimte op het gelijkvloers en drie woningen op
de verdiepingen (met twee en drie kamers). Verschillende
scenario’s zijn mogelijk, maar er zal moeten onderzocht
worden wat kan binnen het kader van het wijkcontract.

Vorst: woningen naast een kinderopvang
Ons voorstel om, samen met partnervereniging Une Maison
en Plus, een project uit te bouwen binnen het nieuwe
wijkcontract Abdij in Vorst werd goedgekeurd. Daardoor
zullen we, vanaf 2015, kunnen starten met de studie voor de
bouw van een vijftiental woningen, een parkje en een
voorziening voor kinderopvang. Dit geheel zal waarschijnlijk
worden opgetrokken op een braakliggend terrein langs de
Neerstalsesteenweeg.

Foto 13: Project Vorst
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Lastenboek en openbare aanbesteding
Omdat onze projecten gedeeltelijk via subsidies
gefinancierd zijn, moeten wij voor de toewijzing van
de architectuuropdracht en de werken een openbare
aanbesteding organiseren. Hoe kan je, binnen dit
sterk gereglementeerd kader, ook de toekomstige
bewoners een plaats geven zodanig dat in de keuze
van het project rekening wordt gehouden met hun
wensen? Dat is een van de belangrijke uitdagingen
waarvoor wij stonden. Het afgelopen jaar hebben we
daar voor de twee eerste pilootprojecten een
aangepaste procedure voor ontwikkeld.

Vandenpeerenboomstraat

Foto 14: Bart van ‘Le Nid’ stelt het project in de
Verheydenstraat voor

Het project in de Vandenpeereboomstraat bouwt verder op een ervaring uit de tijd toen er van een
CLT nog geen sprake was, l’Espoir in Molenbeek. Dezelfde verenigingen als diegene die nu onze
partners zijn voor ‘Arc-en-Ciel’ werkten toen samen met het Woningfonds een manier uit om de
toekomstige bewoners te betrekken bij alle fases van het project. Daar ontstond het idee om, via een
reeks workshops, te werken aan een aanbevelingenschrift dat dan kan opgenomen worden in het
lastenboek. Daar gebruikte het Woningfonds ook voor het eerst de formule van een aanbesteding
“werken en diensten”, waarbij architect en aannemer gezamenlijk een project indienen. Deze
principes pasten we dus nu ook toe voor ‘Arc-en-Ciel’. Intens overleg met het Woningfonds leidde tot
een procedure en een typelastenboek die als basis zullen kunnen dienen voor alle toekomstige
projecten waarin CLTB en Woningfonds samenwerken.
De openbare aanbesteding werd gelanceerd door het Woningfonds in september 2014. Het Fonds
paste haar lastenboek aan om zo veel mogelijk te beantwoorden aan onze behoeften. Het
architecturaal programma beantwoordt volledig aan de behoeften van de gezinnen uit de groep ‘Arcen-Ciel’, zoals ze vorm kregen doorheen de architectuurateliers (aantal woningen, aantal kamers,
polyvalente ruimte, keukens, bergruimte…). Het voorziet ook verschillende informatiemomenten
tussen architecten en toekomstige eigenaars, in elke fase van het project. Er ging ook bijzondere
aandacht naar de opvolging van het energieverbruik en de afstelling van de technische uitrusting na
de verhuis.
Het Woningfonds, als bouwheer, wijst de opdracht toe. Het is ook de technische ploeg van het Fonds
die instaat voor de analyse van de projecten.
Verheydenstraat
Voor het project in de Verheydenstraat kozen we voor een andere formule, die van de beperkte
aanbesteding. In het kader van dit pilootproject zal de Burgerlijke Maatschap ‘Le Nid’, samengesteld
uit de 7 toekomstige eigenaars en CLTB, optreden als bouwheer. In dit project zijn de gezinnen de
belangrijkste partij tijdens de voorbereiding.
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De beperkte aanbesteding bestaat uit twee fases: een eerste fase waarbij de kandidaten worden
geselecteerd, een tweede waarbij de opdracht wordt toegewezen. Om dit tot een goed einde te
brengen lieten we ons begeleiden door ATOsborne,
een
gespecialiseerd
projectmanagementbureau.
De wensen van de gezinnen werden
geïntegreerd in het architectuurprogramma
van het lastenboek. Ook een schrift met
aanbevelingen, het resultaat van de
verschillende architectuurateliers, werd bij
het lastenboek gevoegd. Dit werd sterk
geapprecieerd door de kandidaten voor de
aanbesteding, die op die manier, zonder nog
Foto 15: Analyse van de offertes voor het project
de bewoners te hebben ontmoet, toch een
Verheydenstraat
zekere band met hun opdrachtgevers
voelden. We besteedden ook bijzondere aandacht aan de beschrijving van de woning aangepast aan
personen met beperkte mobiliteit, daarbij geholpen door de vzw Solival, en aan de
duurzaamheidsaspecten van het lastenboek.
We hadden niet veel tijd voor de analyse van de kandidaturen en de toewijzing (2 weken voor de eerste
fase, 3 weken voor de tweede fase). Tijdens
de eerste fase, waarbij vijf architecten
geselecteerd werden om deel te nemen
aan het vervolg van de procedure,
gebeurde de analyse door het CLTB team,
AT-Osborne en het bestuurscollege van ‘Le
Nid’ voor de beslissingsfase. De
uiteindelijke selectie werd voorgesteld en
goedgekeurd op de Algemene Vergadering
van de Maatschap, in aanwezigheid van alle
gezinnen.
Foto 16: Voorstelling van de analyses van de offertes aan de

De definitieve keuze van het
toekomstige bewoners
architectenbureau gebeurde in de
tweede fase. De vijf ingediende projecten werden geanalyseerd door het CLTB team, AT-Osborne, een
reeks vrijwilligers-experten (de vzw CERAA, C. Voglaire, de vzw Solival, B. Cassiers) en de gezinnen van
‘Le Nid’. Onze partner Samenlevingsopbouw speelde een belangrijke rol in deze fase. Ze omkaderden
de toekomstige eigenaars en namen de tijd om hen alle projecten uit te leggen. Ze zorgden er voor dat
de gezinnen een gefundeerde keuze konden maken en dit gezamenlijk konden bespreken.
Ten slotte was het de algemene vergadering van ‘Le Nid’ die collectief de beslissing nam, rekening
houdend met de resultaten van de analyses door de experts en de voorkeuren van elk van de families.
Sindsdien ontmoeten de gezinnen regelmatig hun architecten om het project verder in goede banen
te leiden.
Dankzij deze ervaring konden we verschillende instrumenten uitwerken die we ook bij onze volgende
projecten zullen kunnen gebruiken: een typelastenboek, een methodologie voor de analyse van
dossiers en een manier om de bewoners hierbij te betrekken. We kunnen nu ook beter inschatten
hoeveel tijd en energie er nodig is voor de organisatie van een openbare aanbesteding.
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Inschrijvingsprocedure voor kandidaat-eigenaars en
toewijzing van een woning
De eerste projecten krijgen vorm, de
mond-tot-mondreclame doet haar werk,
en steeds meer mensen raken
geïnteresseerd in de aankoop van een
CLTB woning. Er was dus nood aan een
objectief
en
transparant
toewijzingssysteem.
Voortaan
zal
iedereen die zich wenst in te schrijven als
kandidaat-eigenaar de volgende stappen
moeten doorlopen:

1) Zijn interesse om een woning te kopen kenbaar maken bij de CLTB via email, telefoon of ons online
in te vullen formulier op de website (www.cltb.be).
2) Een collectieve infosessie bijwonen waarbij de nodige informatie verschaft wordt en de inschrijving
bevestigd wordt.
3) Een inschrijvingsformulier invullen met informatie betreffende de inkomsten en de gezinssituatie
en de nodige documenten overhandigen.
4) Beginnen sparen, zodat de voorbereiding van de aankoop optimaal verloopt
Enkel als deze stappen effectief genomen zijn, kan de inschrijving als volledig beschouwd worden. De
kandidaat-eigenaar ontvangt dan een volgnummer op de inschrijvingslijst. De ingeschreven personen
worden ook automatisch lid van de vzw zodat ze actief betrokken worden bij het leven in de organisatie
en niet passief toekijken van aan de zijlijn.
Telkens er een nieuw project van de CLTB van start gaat, worden de kandidaat-eigenaars op de
wachtlijst gecontacteerd op basis van hun
inschrijvingsnummer.Deze nieuwe procedure wordt
sinds begin 2014 toegepast.
Eind 2014 waren er dankzij deze procedure:
We stellen vast dat de collectieve infosessie een
4 inschrijvingsvergaderingen georganiseerd
goed middel is om de werkwijze van de CLTB voor te
(twee in februari, één in juni, één in
stellen: de kandidaat-eigenaars weten waartoe ze
september).
zich engageren, ze ontvangen concrete informatie
over de spaarmethode bij Crédal en over de
85 kandidaat-eigenaars ingeschreven op
inschrijvingsprocedure, ze horen getuigenissen van
onze wachtlijst.
kandidaat-eigenaars die al verder staan in de
procedure van aankoop, ze krijgen antwoord op
eigen specifieke vragen …
Daarnaast zien we er op toe dat de kandidaten tijdens de volledige inschrijvingsprocedure zo goed
mogelijk geïnformeerd blijven: informatiebrochure, bevestiging van hun inschrijving,
ontvangstbevestiging van hun dossier, volgnummer op de wachtlijst …
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Aktes en zakelijke rechten
Er is het afgelopen jaar heel wat juridisch werk verzet om de voortgang van onze projecten mogelijk te
maken. We zetten een eerste keer ons toewijzingsreglement in praktijk voor de verkoop van de
woningen aan de Mariemontkaai. We maakten van die ervaring ook gebruik om het reglement aan te
scherpen, met de hulp van een externe juriste (Valerie Lemaire). Deze tweede versie zal in 2015
worden voorgesteld aan de raad van bestuur.
We hebben ook het zakelijk recht gedefinieerd dat we aan onze kopers zullen voorstellen. Het
innovatieve karakter van het CLT model in België heeft er voor gezorgd dat dat een lastige opgave was.
We hebben lang getwijfeld tussen het recht van opstal en het recht van erfpacht. Dankzij de
ondersteuning van enkele van de meest competente Brusselse juristen hebben we ons juridisch model
verfijnd. We kozen er uiteindelijk voor om onze kopers een recht van opstal toe te kennen op grond in
eigendom van de Stichting CLTB, en hen tegelijkertijd het gebouw te verkopen. Deze oplossing biedt
aan de kopers het meest compleet mogelijke recht, terwijl het tegelijkertijd garandeert dat de
bijzondere voorwaarden verbonden aan een CLT woning (zoals de beperking van de verkoopprijs) voor
altijd zullen gevrijwaard blijven.
Tenslotte werkten we samen met het
Woningfonds om de aktes voor de
verkoop van onze eerste woningen klaar
te maken. Deze woningen, nu nog
eigendom van het Fonds, bevinden zich
aan de Mariemonkaai en zullen in de
zomer van 2015 verkocht worden.

Mede-eigendom
In 2014 richtten we een werkgroep ‘mede-eigendom’ op. De doelstelling van deze groep is de medeeigenaars te begeleiden in het opstarten en opvolgen van hun mede-eigendom in het kader van een
CLTB project. Op lange termijn is het de bedoeling dat deze gezinnen hun mede-eigendom zelf kunnen
beheren.
Verschillende scenario’s werden uitgestippeld om de bewoners nauwer te betrekken, om ze aan te
moedigen hun verantwoordelijkheden op te nemen en om zo de verantwoordelijkheid te beperken en
het werk te verlichten van de syndicus. We streven naar een gemeenschappelijk beheer, waarbij alle
bewoners verantwoordelijkheid opnemen.
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Verschillende werkpistes werden bestudeerd:



De reglementen van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement verduidelijken.
Een opleidingsprogramma op punt zetten en de verschillende vormingsmodules nader
omschrijven.
 Vaststellen welke rollen de bewoners voor
hun rekening zouden kunnen nemen en
voorstellen maken voor een praktische uitwerking.
 Een toolbox op punt zetten voor het beheer
van de mede-eigendom door de bewoners.
 De mogelijke samenwerking verduidelijken
tussen CLTB en haar mede-eigendommen.
 De definities en berekeningen controleren van
de aandelen van de medeeigendom (in duizendste
van de gemeenschappelijke gedeelten).
 Verschillende bronnen raadplegen i.v.m.
mede-eigendom en het participatieve beheer of gelijkaardige gevallen.

Een theoretisch opleidingskader werd voorgesteld, onder andere in het kader van het
Mariemontgebouw, waar de bewoners in de zomer 2015 zouden moeten intrekken.
Rond mede-eigendom
Steeds i.v.m. het beheer van een mede-eigendom werden ook andere opleidingsonderwerpen in
overweging genomen, met als doel:



een goede samenwerking binnen de groep te onderhouden (goede verstandhouding,
constructieve dialoog, collectieve intelligentie)
een dynamisch beslissings- en governancesysteem te bevorderen (sociocratische methode).

Toolbox voor de partnerorganisaties van CLTB
De Brusselse CLT is het resultaat van de collectieve actie van
verschillende verenigingen. De samenwerking tussen de CLTB
en de verenigingen, zowel bij de uitbouw van de organisatie
als bij de ontwikkeling van woonprojecten, is dus altijd een
belangrijk uitgangspunt gebleven. Daarom ontwikkelt CLTB
een methodologie die volledig op deze samenwerking steunt.
Elementen die voor ons essentieel zijn, zoals de omkadering
van de toekomstige bewoners tijdens de voorbereiding van de
projecten, de integratie van de bewoners in de nieuwe buurt
en de begeleiding van de mede-eigendom tijdens de eerste
jaren, kunnen dus onmogelijk door de CLT alleen worden gedragen. Iedereen die meewerkt aan deze
projecten neemt een grote verantwoordelijkheid op. Het is dus van groot belang dat de partners
voldoende geïnformeerd worden en goed begrijpen waartoe ze zich engageren.
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Sinds de voorbereiding van de eerste pilootprojecten, werkten CLTB en haar partnerverenigingen
samen in een geest van ‘co-constructie’ en constante wisselwerking. Daarom stelden we een toolbox
samen, met als bedoeling om onze partners:
- een duidelijk beeld te geven van de werking van de CLTB;
- te tonen hoe de samenwerking tussen CLTB en haar partners bij de voorbereiding van een project
verloopt;
- hulpmiddelen aan te reiken om hun rol binnen de projecten op te nemen.
Deze toolbox is online raadpleegbaar (www.cltb.be) sedert december 2014 en werd voorgesteld
tijdens een vergadering tussen partnerorganisaties. Het blijft een work in progress. We leren nog alle
dagen bij, en die nieuwe inzichten zullen hier ook een plaats krijgen. Daarbij spelen ook onze partners
een actieve rol. Ze werden trouwens aangemoedigd om aanvullingen of suggesties door te geven, om
de kwaliteit van onze werking te blijvenverbeteren.

CLTB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Van bij de start heeft CLTB steeds kunnen terugvallen op de uitdrukkelijke steun van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dat kreeg vorm in een belangrijke financiële steun die het ons mogelijk
maakt om gronden aan te kopen, vastgoedprojecten te ontwikkelen en een deel van ons team te
betalen. Ook de opname, in 2013, van de Community Land Trust formule in de gewestelijke
huisvestingscode, onder impuls van Staatssecretaris Christos Doulkeridis, was van groot belang.
Het was na de gewestverkiezingen van mei dan ook afwachten of de nieuwe regering bereid zou
zijn om die steun verder te zetten. De regeringsverklaring liet op dat vlak nog ruimte voor twijfel.
We werden echter snel na de samenstelling van de regering ontvangen door de nieuwe Minister
voor huisvesting, Céline Fremault. De ontmoeting was constructief en bracht nieuwe mogelijke
pistes van samenwerking aan het licht. Deze goede intenties werd enkele maanden later bevestigd
door de goedkeuring van een subsidie voor de aankoop van een terrein langs de
Antwerpsesteenweg. We hopen dat deze constructieve houding er toe kan leiden dat we tijdens
deze nieuwe legislatuur kunnen blijven werken aan de verdere uitbouw van ons park, en dat er
ook wettelijk kader komt dat een invulling geeft aan de definitie uit de huisvestingscode.

Foto 17: Minister Céline Fremault in gesprek met John Davis
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Het leven van de Vereniging
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Één van de basisprincipes van de CLT is dat het op een democratische manier wordt bestuurd door
de bewoners, de buurt en de overheid.
Bij het aantreden van de nieuwe regering
werden alle vertegenwoordigers van het
Brussels Gewest (het politieke deel van
onze Raad van Bestuur) vervangen. Enkel
Marc Mahieu bleef over. We namen
afscheid van Kurt Custers, Betty Waknine,
Katrien Van Kriekinge en Lionel Debriey.
Ook Loïc Géronnez nam afscheid als
waarnemer. Zij werden vervangen door
David Cordonnier, Viviane Scholliers,
Lieven Lemmens en Brice Boland. De raad
van bestuur kwam vijf keer samen in
Foto 18: Algemene vergadering van CLTB
2014. Welkom aan de nieuwkomers, en
van harte dank aan diegenen die ons
verlaten en die ons hebben geholpen om CLTB op de sporen te zetten.
De Algemene Vergadering kwam één keer samen, op drie juni. In kleine werkgroepen dachten we na
over onderwerpen zoals de bewonersparticipatie bij het ontwerp van onze projecten, de
ledenwerkingscampagne en de plaats van de bewoners binnen onze beslissingsorganen.

Het CLTB team
CLTB heeft in 2014 heel wat vooruitgang geboekt, en dit is ook te zien aan de uitbreiding van het team.
Het team van CLTB op 31/12/2014 bestond uit 7 personen, goed voor 5,5 voltijdse banen. De
uitbreiding van ons team leidde er ook toe dat we zijn
afgestapt
van
de
volledig
horizontale
organisatiestructuur. Geert De Pauw is algemeen
coördinator, Thibault Leroy is financieel en
administratief coördinator, Lorella Pazienza, Thomas
Dawance, Sophie Ghyselen en Yannik Rihoux zijn
projectleider, Yseult Stiernet is administratief
medewerkster. Daarbovenop konden we rekenen op
talrijke vrijwilligers en stagiairs, die het mogelijk
maakten al dat werk te verwezenlijken. Twee onder
hen zetten zich haast voltijds in voor onze vzw en we
wensen ze hiervoor extra te bedanken: Elsa Scrive en
Francesca Zaganelli. Ook Davide Diosono was voltijds
met ons als stagiair in het kader van het Europees
programma Eurodyssee en hielp ons met het opzetten
van een database.
Foto 19: CLTB team 2014-2015
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Ten slotte staken ook verschillende stagiairs en doctoraatsstudenten een handje toe: Nele Aernouts,
Verena Lenna, Silvia Genucci, Arnaud Tilmant … We hebben ze opgenomen in onze organisatie,
begeleid en hen de mogelijkheid geboden ervaring op te doen binnen het kader van onze
pilootprojecten.

Subsidies
De vereniging Community Land Trust Brussel heeft enkele eigen opbrengsten: het lidmaatschapsgeld
van zijn leden, de verkoop van bepaalde documenten (DVD van de films Terrain à ne pas vendre en
Comme un escargot, het boek Manuel d’Antispéculation Immobilière en de opbrengsten verbonden
aan het gebruik van de verdiepen van het gebouw in de Verheydenstraat.
De CLTB heeft in 2014 kunnen rekenen op de uitzonderlijke steun van de stichting Pro Rénovassistance.
We hebben eveneens een gift ontvangen van Welzijnszorg in het kader van hun campagne “Samen
tegen armoede”.
Al deze opbrengsten zijn onontbeerlijk, aangezien ze aan de vereniging toestaan om zich progressief
een kleine reserve op te bouwen. De essentiële opbrengsten (90%) van de CLTB komen echter van de
overheid in de vorm van subsidies.
Naast zijn werkingsubsidie verleend door het Brussels Hoofdstedelijk gewest, heeft de vzw kunnen
genieten van de regionale subsidies voor zijn actie binnen twee Duurzame Wijkcontracten: Masui,
gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel, en Maalbeek in Elsene.
De vzw heeft eveneens in 2013 een financiering gekregen van de Vlaamse Overheid binnen het kader
van de oproep naar Innovatieve Sociale projecten. Deze missie heeft zich voortgezet in 2014.
Ten slotte heeft de vzw in 2014 een halftijdse administratieve medewerker in dienst kunnen nemen
dankzij een subsidie sociale Maribel. Deze inzet was van groot belang voor het vereenvoudigen en
professionaliseren van het werk van de ploeg.

Samenwerkingen
CLTB is ontstaan vanuit een netwerk van verenigingen en geëngageerde burgers. Ook nu we stilaan
een professionele, min of meer geïnstitutionaliseerde organisatie zijn geworden, blijft de
samenwerking met dat netwerk van groot belang in onze werking.
Met Convivence, Samenlevingsopbouw Brussel, Buurthuis Bonnevie en CIRÉ werken we dagelijks
samen voor de omkadering van de eerste pilootprojecten. Een hele reeks andere verenigingen werkt
met ons samen aan de voorbereiding van nieuwe projecten of de algemene werking van onze
organisatie. Op het gevaar af onvolledig te zijn: Bral, Comité de Quartier Jacques Brel, Crédal, EVA,
FéBUL, Habitat et Renovation, La Rue, L’Espoir, Periferia, Pro Renovassistance, Une Maison en Plus …
Een lange reeks van experts, mandatarissen en ambtenaren op gemeentebesturen en op de
gewestelijke administratie heeft ons met veel enthousiasme geholpen om de vele obstakels waar je
mee te maken krijgt als je met sociale innovatie bezig bent uit de weg te ruimen. Het zijn er te veel om
hier op te noemen.
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Vele van deze mensen en verenigingen verzetten het afgelopen jaar bergen voor ons, en vaak deden
ze dat in de schaduw. We willen ze hier in het zonnetje zetten en hen allen hartelijk danken voor de
hulp.

Communicatie
Sinds vorig jaar kan
iedereen zich via onze
website aanmelden als
kandidaat-eigenaar. Verder
werd de website, samen
met onze Facebook en
Twitter account, gebruikt
om ons publiek op de
hoogte te houden van het
reilen en zeilen van CLTB.
We
stuurden
drie
nieuwsbrieven de wereld in
en werkten ook mee aan
verschillende tijdschriften en publicaties om zichtbaarheid te geven aan onze werking. We verleenden
ook onze medewerking aan Manuel d’antispeculation immobililière, het eerste Franstalige boek dat
volledig aan CLT’s is gewijd. Het boek bestaat gedeeltelijk uit vertalingen van de Engelstalige CLT reader
en is aangevuld met een artikel over de CLT in België. Het werd, onder grote publieke belangstelling,
in Brussel voorgesteld op 23 oktober, in aanwezigheid van de auteur.
Gsara, het Brusselse filmhuis dat daarvoor al een film had gemaakt over het project ‘Arc-en-Ciel’, stelde
ons voor om de samenwerking verder te zetten in 2014. Zij maakten de korte animatiefilm “Une terre
partagée pour un habitat responsable”, waarin op drie minuten de basiselementen van ons model
worden uitgelegd. Daarnaast volgden ze ook de toekomstige bewoners van ‘Le Nid’. Het resultaat
daarvan is “Comme un escargot”, een documentaire van een twintigtal minuten die een mooi beeld
geeft van hoe wij werken en van wat de drijfveren zijn van de mensen die meestappen in een CLTB
project.

Voor wie nog niet de kans gekregen heeft om de filmpjes te bekijken: je vindt ze ook terug
op onze website.
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Uitstraling
CLTB heeft het afgelopen jaar heel wat van de opgebouwde kennis gedeeld met andere CLT
initiatiefnemers in Vlaanderen en Wallonië. Zo waren er het afgelopen jaar regelmatige contacten met
CLT Gent en met het Waalse CLT platform. We steunden de oprichting van een Vlaams CLT platform,
dat voor een eerste keer samen kwam in onze lokalen op 16 januari 2014. We werden uitgenodigd op
verschillende evenementen om over onze werking te komen spreken. We spraken onder andere op de
studiedag rond solidaire spaargroepen, ingericht door CIRÉ, op een reflectiedag van ‘Les Amis de la
Terre’, op ‘Het Groene Boek’, op een debatavond in de Beursschouwburg, georganiseerd door SPA
Brussel, en waren met een stand aanwezig op het ‘share-fest’ op de esplanade voor het Europees
Parlement.
Europese samenwerkingen
We speelden een leidende rol in het verspreiden
van het CLT model in Europa en bij het ontstaan
van een informeel Europees CLT netwerk. We
werden uitgenodigd door de Raad van Europa om
in Straatsburg te komen spreken over onze
werking op een congres rond de Commons,
spraken op de conferentie ‘Future City’ in Berlijn
(georganiseerd op initiatief van de Berlijnse
senaat), en waren aanwezig op de lancering van
CLT France in Parijs. We ontvingen groepen
studenten uit Aachen, Sheffield en Rotterdam, en
we kregen het bezoek van enkele mensen van het
Parijse stadsbestuur en van een grote delegatie
van de Stad Rijsel, beiden geïnteresseerd om ook
met een CLT te beginnen.

Foto 20: Boek ‘Manuel d’antispéculation Immobilière’

We spraken over ons werk tijdens de lancering
van een CLT in Turijn, in het kader van het evenement ‘Wetraders’, georganiseerd door het GoetheInstitut. We werkten mee aan een congres georganiseerd door de Féderation Mondiale pour le
Développement des Villes, waarin CLT’s een centrale rol kregen.
Op 22 oktober, ter gelegenheid van de lancering van de Franstalige vertaling van het CLT boek door
auteur John Davis, organiseerden we in de namiddag ook een samenkomst van Europese CLT
initiatieven. Ten slotte hadden we contacten met CECODHAS, de Europese lobby van de sociale
huisvestingssector, en FEANTSA, belangenverdediger van daklozen op Europees niveau, om over het
CLT model te spreken, als innovatief instrument om betaalbare woningen te produceren in een
Europese context.
Ook buiten Europa werd onze stem gehoord. Op 28 april 2014 waren we uitgenodigd door het
Amerikaanse CLT Network om op hun anderhalfjaarlijks congres te komen praten over onze
ervaringen. Op 12 juni kregen we het bezoek van enkele mensen van de sociale huisvestingssector van
de Stad Montreal.
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We schreven bijdrages over onze werking voor verschillende tijdschriften (onder andere voor Échos du
Logement, Art. 23 en Échos) en voor het boek Les coopératives d’habitants, des outils pour
l’abondance. Er verschenen artikels over onze werking in verschillende kranten en tijdschriften, onder
andere Voice of the Mayors en Alter Echos. Er werd tevens een thesis over de CLTB bekroond met de
‘Prix de l’Économie sociale’.

CLTB ontmoette John Davis
“Weten jullie, in Brussel, doen ze het goed”.
Op 22 oktober, ter gelegenheid van de voorstelling van de uitgave van het boek Manuel
d’antispéculation immoblière, vertaling en verbeterde editie van The Community Land Trust Reader,
ontvingen we John Davis in Brussel, de auteur van het boek. We hebben gebruik gemaakt van deze
gelegenheid om met hem uit te wisselen en hem raad te vragen over onze werking in Brussel.
De uitgave van het boek was ook een
uitstekende gelegenheid om mensen en
organisaties die overal in Europa met CLT’s
bezig zijn bijeen te brengen. Dat toonde
aan dat dit model niet enkel een mooie,
van overzee geïmporteerde, theorie is.
Vele
politieke
instellingen,
lokale
verenigingen en private actoren gebruiken
het om oplossingen te bieden voor de
wooncrisis in de Europese steden. “Wat er
Foto 21: 22 oktober 2014, John Davis op bezoek in Brussel
volgens mij nu gebeurt en zal gebeuren in
Europa, in Australië en in Engeland, is dat
het model een paar nieuwe elementen zal
ontwikkelen. Het zal zich aanpassen en op
Foto 21: John Davis in Brussel, 22 oktober 2014
een lichtjes andere manier in praktijk
worden gebracht, wat voor ons een
bijkomende gelegenheid zal zijn om onze ideeën te versterken en ons te laten inspireren door zijn
evoluties.”, aldus John Davis. Hij beëindigde de avond met bemoedigende woorden “Aan het einde
van mijn ontmoeting met de CLTB ben ik tot het besef gekomen dat ik veel meer heb geleerd van hun
dan omgekeerd, namelijk over de manier van het betrekken en over het doen participeren van de
gemeenschap in het ontwerp van het project, zelfs nog vooraleer ook maar iets te bouwen. (...) Ik ga
terug naar de Verenigde Staten en zal kunnen zeggen: “Weten jullie, in Brussel, doen ze het goed en
we hadden de gewoonte het beter te doen en laten we daarnaar terugkeren !”.
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Jaarrekening 2014
Activa
2014

2013

2012

2011

ACTIF
Actif immobilisé

2.587

7.102

293

189.871

55.892

21.800

20

100

504

10.425

90.823

147.706

30.207

9.450

210.800

91
52.895

19.875

Stock
Subsides à recevoir
Créances commerciales
Autres créances
Disponible
Divers
Total Actif

283.301

De vaste activa dalen, aangezien de investering voor de werken aan de kantoren van de vzw in
de Verheydenstraat nu volledig afgeschreven zijn.
De nog te ontvangen subsidies bedragen 189.871€. Deze post moet vergeleken worden met de
post regularisatierekeningen in het passief (over te dragen subsidies), die 195.046€ bedragen.
Het gaat hier om te ontvangen subsidies voor de volgende jaren. Als er subsidies zijn toegezegd
voor activiteiten die na 2014 zullen doorgaan worden die bedragen zowel genoteerd aan de
actiefzijde als “te ontvangen subsidies”, als aan de passiefzijde, als “regularisatierekeningen”.
Op 31/12/2014 was er 90.823€ beschikbaar. Dit is minder dan in 2013, toen de VZW een zeer
hoog voorschot op subsidies had ontvangen. Het blijft echter een groot bedrag in vergelijking
met de totale begroting van CLTB (het komt zowat overeen met 3 maanden werking), en wat
vooral van belang is, het is hoger dan de schulden op korte termijn. De VZW beschikte op
31/12/2014 dus over een goede liquiditeit.

Passiva
2014
PASSIF
Capital / Avoir social
subsides en capital
Réserves
Résultat cumulé
Résultat année
Total fonds propres
Provisions
Dettes plus un an
Dettes LT échéant dans l'année
Crédit caisse
Dettes commerciales
Dettes fiscales, sal., sociales
Provision pécule vacances
Autres dettes à - d'un an
Divers - Subsides à reporter
Total Passif

2013

2012

2011

8.780
10.003
18.783
2.000

4.106
4.673
8.780

973
3.133
4.106

0
973
973

7.721
24.283
35.469

28.789

8.902

20.000

10.000

195.046

10.846
20.709
20.218
21.081
129.167

283.301

210.800

52.895

19.875

Dankzij het resultaat van 2014 slaagt de CLTB er in om zijn eigen middelen en zijn solvabiliteit te
verhogen.
Die solvabiliteit lijkt zwak (7%) omdat de begrotingsanalyse fel beïnvloed wordt door de over te
dragen subsidies (die 69% van het totale passief bedragen). Indien we de begroting zouden
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herstructureren en deze bedragen niet zouden integreren, dan zou de solvabiliteit van onze
vereniging 21% bedragen, een meer dan geruststellend percentage, er mee rekening houdend
dat we een provisie voor vakantiegeld hebben moeten samenstellen van 35.469€ (een bedrag
dat niet te verantwoorden is ten opzichte van onze subsidieërende overheden).
De VZW heeft een provisie samengesteld voor de voorziene verhuis en heeft de provisie voor
vakantiegeld verhoogd (detals hierover in de analyse van de lasten).

Lasten
Description

2013

Budget
2014

2014

22.036 €
13.749 €
3.000 €
4.786 €
42.210 €
15.500 €
9.031 €
448 €
300.917 €
5.046 €
- €

13.636 €
7.864 €
5.541 €
2.665 €
35.546 €
9.150 €
7.081 €
1.300 €
286.180 €
5.425 €
258 €

18.050 €

6.078 €

10 €

- €
2.000 €
15.251 €
21 €
- €
397.995 €

Charges éligibles
Fournitures et activités
Frais immeuble 10.214 €
Frais de bureau
7.123 €
Communication
926 €
Cotisations, documents, formations
277 €
Honoraires 15.636 €
Sous-traitance personnel externe 21.700 €
Autres frais généraux
4.678 €
Stagiaires/bénévoles
435 €
Rémunérations 173.011 €
Amortissements
3.282 €
Divers
Charges non éligibles
Frais immeuble (hors CLTB)
7.961 €
Divers
10 €
Provisions
Provision pécule de vacances
Charges financières
163 €
Charges exceptionnelles
TOTAL CHARGES
245.418 €

50 €
434.832 €

De lasten waren lager dan wat er begroot was (-8%), hetgeen bewijst dat we zuinig met onze
middelen zijn omgesprongen.
Verschillende lasten liggen onder het begrootte bedrag omdat we de impact van de uitbreiding
van het team op de algmene kosten hebben overschat, net zoals het stookolieverbruik.
De kosten verbonden aan het tijdelijk gebruik van de bovenste verdiepingen van ons gebouw in
de Verheydenstraat, berekend volgens een door de administratie goedgekeurde verdeelsleutel,
zijn ingeschreven in de post niet vergoedbare uitgaven.
De communicatiekosten waren hoger dan wat was begroot. Gezien de beschikbare marges en
de doelstellingen die we ons voor 2014 hadden gesteld beslisten we om meer te investeren in
onze communicatie. Die post omvat onder andere onze bijdrage in de vertalingskosten van het
boek “Manuel d’antispéculation immobilière”, de kosten verbonden aan onze Toolbox, de
kosten voor het maken en verspreiden van nieuwe folders en de kosten voor de organisatie van
het evenement met J. Davis.
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De lonen en de provisies voor vakantiegeld (verderop meer uitgewerkt) zijn de belangrijkste
begrotingspost. Ze beslagen 75% van onze begroting.
Het team was in 2014 samenghesteld uit gemiddeld 5,4 VTE.
Dat betekent een belangrijke verhoging vergeleken bij 2013. Dat leidde ook tot een verhoging
van de provisie voor vakantiegeld. Jammer genoeg accepteren de subsidierende overheden niet
dat deze provisie betaald wordt via subsidies. Om die reden zullen we, ondanks een goed
beheer en ondanks een gift van 20.000€, het jaar slechts met een bescheiden winst kunnen
afsluiten.
Tenslotte kunnen we nog opmerken dat er een provisie is samengesteld voor de verhuis van ons
secretariaat, voorzien voor de zomer van 2015.

Producten
Description

2013

Budget
2014

2014

Subsides
Subside RBC 2012-2013
Subside RBC 2013-2014
Subside RBC 2014-2015
Subside RBC 2015
Subside Maribel
Subside CQD Masui
Subside CQD Maelbeek
Subside CQD Scheut
Subside Vlaamse regering
Autres produits d'exploitation
Rentrées propres
Chiffre d'affaires
Indemnité occupation, interv
ds frais et récup frais
Ventes DVD, doc., …
Soutiens divers (BSHF, CLT Network, …)

90.000 €
116.667 €

6.850 €
125 €
1.215 €

13.920 €
- €
- €

14.502 €
1.944 €
783 €

Dons
Produits financiers

10.000 €
- €
250.091 €

10.000 €
- €
435.429 €

20.020 €
139 €
407.999 €

4.673 €

597 €

10.004 €

TOTAUX
RESULTAT

83.333 €
157.500 €

- €
83.333 €
137.654 €

7.000 €
- €
- €

18.563 €
67.500 €
27.500 €

16.595 €
65.871 €
12.500 €

4.167 €
11.207 €

45.833 €
6.200 €

45.833 €
6.746 €

200 €

-

€

De subsidies maken het ons mogelijk om 98% van de subsidieerbare lasten te dekken.
Omdat de lasten lager waren dan wat was begroot zijn sommige subsidies naar beneden
herzien :
-

De subsidie voor wijkcontract Masui zal niet voor de volle 100% kunnen gebruikt worden,
omdat de Stad Brussel vertraging heeft opgelopen met de aankoop van het voorziene
gebouw. Daardoor liep het project vertraging op en konden we niet alle voorziene acties
uitvoeren. Uiteindelijk zal het project toch doorgaan, maar op een andere site, langs de
Antwerpsessteenweg. Omdat het wijkcontract afloopt in 2014 kunnen we de niet besteedde
subsidies niet overdragen naar 2015.
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-

De subsidie voor het Wijkcontract Maalbeek is ook herzien, omdat wij in 2014 nog niet zo
actief waren in dit wijkcontract. Het gaat hier echter om een programma over verschillende
jaren, waardoor de bedragen die in 2014 niet werden besteed kunnen worden overgdragen
naar 2015 en 2016.

De ledenbijdragen zijn minder gestegen dan we hadden gehoopt. Dat wordt een van de
uitdagingen voor 2015.
De Stichting ProRénovassistance heeft haar voorschot van 20.000€ omgevormd tot een gift.
Dankzij die gift konden wij de provisie voor vakantiegeld dekken en het jaar afsluiten met een
overschot.
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Op naar 2015 en verder
De Brusselse Community Land Trust is nog jong, maar heeft zich toch al een duidelijke plaats veroverd
in het Brusselse huisvestingslandschap. Het blijft echter nog een fragiele positie, daar ergens tussen
gevestigde waarden als Citydev, het Woningfonds, de SVK’s en de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Af en toe zijn er stemmen te horen die zich vragen stellen bij de pertinentie van nog een nieuwe speler
in het veld, die zich afvragen welke meerwaarde we te bieden hebben.
Waarin verschillen wij van andere publieke actoren die koopwoningen produceren? Dat verschil zit
hem niet zo zeer in het feit dat we de eigendom van de grond scheiden van de eigendom van de
woningen, noch in het feit dat we zorgen dat de verkoopprijs van onze woningen beperkt wordt zodat
ze op lange termijn betaalbaar blijven. Zowel het
Woningfonds als Citydev
zijn onlangs
gaan
experimenteren met gelijkaardige elementen, en daar
kunnen we ons alleen maar over verheugen.
Wat ons echt onderscheidt is dat we doorheen heel onze
werking, van wanneer iemand zich inschrijft tot wanneer
hij zijn woning weer verkoopt, onze (kandidaat) kopers een
centrale plaats geven en zo ook proberen
emancipatiekansen te scheppen. Niet alleen financiële
emancipatie, door hem de kans te geven een kapitaaltje
op te bouwen. Via collectieve vormingen, door groepen
toekomstige bewoners te organiseren en te betrekken bij
het ontwerp van hun woning, door hen een plaats te geven
in het bestuur van onze organisatie, willen we onze kopers
de instrumenten aanbieden die hen helpen om voor hen
en hun gezin een plaats op te eisen in de stad, een plaats
die niet beperkt blijft tot de woning waarvan ze eigenaar zijn.
Een tweede belangrijk onderscheid is de manier waarop wij naar grond kijken. Ons uitgangspunt is dat
grond een gemeenschappelijk goed is, dat gebruikt moet worden in het belang van de hele
gemeenschap. Zeker in een tijd waar bouwgrond in de stad alsmaar schaarser wordt lijkt ons dat
fundamenteel.
CLTB is dus complementair aan de bestaande instrumenten. Wij hebben daarom, van bij de start, de
kaart van de samenwerking getrokken. Samenwerking met lokale verenigingen, met grotere structuren
zoals het Woningfonds, en zo voort. Een van de absolute prioriteiten van 2015 wordt het consolideren
van deze samenwerkingen, duidelijke afspraken maken met al onze partners, de ervaring van die we
de afgelopen jaren met vallen en opstaan hebben opgebouwd gebruiken om gezamenlijke procedures
uit te werken. En als het dan nog zou lukken om dit jaar samen met het Gewest, vanuit diezelfde
ervaringen, een aangepast kader uit te werken, dan is de CLT trein echt vertrokken.
De tijd van de pilootprojecten is nu voorbij, tijd om over te stappen naar projecten tout court!
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CLTB ontvangt werkings- en investeringsmiddelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2014 ontvingen we ook steun van :

En ten slotte ook nog een dankwoordje aan onze vertalers: Michel Delporte, Karin D’hoye en Edith
Hecquet.
Foto team : Catherine Antoine -Tekeningen : Monica Gallab
Community Land Trust Brussel (CLTB) vzw
Verheydenstraat 121
1070 Anderlecht
02 / 840 61 49
www.cltb.be

32
Jaarverslag 2014 - CLTB

