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Vzw Community Land Trust Brussel
STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING - 23 april 2016

Agenda
- Goedkeuring van het verslag van de Algemene
Vergadering van 14/03/15
- Voorstelling van het jaarverslag 2015
- Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
- Doelstellingen en planning 2016
- Kwijting van de bestuurders en de commissaris
- Voorstelling van nieuwe bestuurders voor de
Stichting van Openbaar Nut CLTB en verkiezing van
nieuwe bestuurders voor de vzw CLTB.

Het statutaire gedeelte wordt voorafgegaan door een uitwisseling binnen ateliers rond de volgende
thema’s:
 Wijk
 Uitwisseling tussen de gezinnen van de vier verschillende projectgroepen
 Het verloop van een CLTB-project
 Het ledennetwerk versterken
 Algemene Vergadering van CLTB: wat wordt er besproken?

Aanwezig
 Effectieve leden
AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD
Morele personen: AYALDE Maria Elvira (CIRÉ / RvB SON CLTB), DEFAWE Paul (Pro Renovassistance),
DENIS Pierre (Logement Pour Tous), DESCHEEMAEKER An (Bral / Voorzitter vzw CLTB), RENSON Remy
(FéBUL), SERENO-REGIS Orlando (Periferia / RvB vzw CLTB), DE SMET Jean-Marie / VAN GUCHT
Aurélia (Buurthuis Bonnevie), VOGLAIRE Philippe (Comité de Quartier Jacques Brel / RvB vzw CLTB)
HORENBEEK Bernard (CREDAL / RvB SON CLTB) > volmacht aan CASSIERS Bernard
VANLERBERGHE Katleen (Samenlevingsopbouw Brussel) > volmacht aan AERDEN Manu
Fysieke personen: BOUILLON Dorothée, LEROY Thibault, MWITENDE Liliane (RvB SON CLTB), SOUSSI
Driss (RvB vzw CLTB)
HENRY Samuel > volmacht aan BOUILLON Dorothée
VERONTSCHULDIGD
BONNAVE Stéphanie (Hefboom), FRANCK Laetisia (Fabrik), GHYSELEN Sophie, KELLENS Marie-Ange,
NAWASADIO Sylvie, STRUELENS Linda (EVA)
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 Andere leden en uitgenodigden
AANWEZIG
ADOMAYAKPOR Tsevi, AERDEN Manu (Samenlevingsopbouw Brussel), AERNOUTS Nele, AL FIHRI
Farid, BA Mariam Djibrilou, BAH Aissatou, BARRY Oumar, BARRY Oumou, BELGHAZI Nadia, BERKAOUI
Milouda, BERNAZZANI Nicolas, BOKONAO Boyoda Koffi, BOUTARFAS Jamila, BOYER Baptiste, BRONLEGRAND François, CABALLERO Paula, CASSIERS Bernard (RvB vzw/SON CLTB), CLOEZ Ondine, COLLU
Thomas, CONRATD Jérôme, CORNEJO Gerardo, CUSHCAGUA Jose, DANSETTE Jean-Baptiste,
DAVREUX Caroline (Habitat & Rénovation), DAWANCE Thomas, DE MORATI Louise, DENEF Ann
(Logement Pour Tous), DE PAUW Geert, DE ROMANET Virginie (Buurthuis Bonnevie), DE SMET JeanMarie (Buurthuis Bonnevie), DIALLO Amadou, DIALLO Boubacar, DIALLO Mariama, DIALLO Salimatou,
DMAM Aissa (RvB vzw/SON CLTB), DOUSTEYSSIER Thibaut, DUSHIMIRIMANA Gloria, EL FAQIR
Hanane, FOFANA Massandje (RvB vzw CLTB), FOURNEAU Christine, GRANDJEAN Carole, HANON
Céline, HECQUET Edith, JONGEN Pierre, KABA-SIDIBE Rokiatu, KOUROUMA Fanta, KPINGO Brice,
KROMAH Jacka, KURTGOL Ilknur (Woningfonds), LEMAIRE Michel, MAAMRI Amal, MANIRAKIZA,
Jocelyne MEDINA Liliana, MERDAOUI, Rachida, MONTAGUANO ROBALINO Alba, MUKAREYO MarieGrâce, NDAYISHIMIYE Dorothée, N'DIAYE Sagar, NIYIRORA NIYIRUSHYA Eugénie, ODDIE Deborah,
ONDINE Cloez, PAZIENZA Lorella, PEIREMANS Valérie (CIRÉ), PERSUVIC Sebastian, REGRAGUI Iliass,
RIHOUX Yannik, ROJAS GALVEZ Ema, RONSMANS Olivier (bedrijfsrevisor), RWANYABUTO MarieJeanne, SALL Mamadou, SANOH, Kerfalla, SCHOLLIERS Viviane (RvB vzw/SON), SECK Malamine-Diop,
SENTE Arthur, SOW Ahmadou, STIERNET Yseult, TAKI Fouzia, THOMAS Jean-Marie, TOURE Daouda,
TSHIBEMBA Scholastique Arlette, VANDEVOORDE Marc, VERSTRAETEN Simon (EVA), WEYDERT
Olivier (CIRÉ), WOUTERS Dimitri (Une Maison en Plus)

VERONTSCHULDIGD
ABDOU DAN GOUNA Mahaman Laouan, BOUHJAR Karima (Union des Locataires de Forest), CICEK
Mustafa (La Rue), DEBRUYNE Louis, DIALLO Yaya, GERONNEZ Loïc, GONZALES Julio, GOOSSENS Elke,
LANSSENS Bernard, LARSY Bart (RvB vzw/SON CLTB), LOUEY Cécile, MAGNEE Roseline, MAHIEU Marc
(RvB vzw CLTB), MOUREAU Géraldine (CIRÉ), POLSPOEL Liesbet (RvB SON CLTB), SLACHMOYLDER
Paul, UMUTESI Marie, VANDEPUTTE Ludovic, VANHAEVERBEKE Virginie, VANHULLE Christelle,
WIBRIN Anne-Laure, ZAGANELLI Francesca
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1 Inleiding
De Algemene Vergadering start om 16u30. Geert De Pauw, coördinator van CLTB, stelt het verloop
van de Algemene Vergadering voor. Het aantal stemgerechtigde effectieve leden wordt vermeld. In
totaal hebben 15 personen stemrecht, waarvan 4 deel uitmaken van de categorie “bewoners en
bezetters” en 11 deel uitmaken van de categorie “middenveld”.

2 Goedkeuring van het verslag van de AV van 14 maart 2014
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering wordt unaniem goedgekeurd.

3 Voorstelling van het jaarverslag 2015
Het jaarverslag van 2015 wordt goedgekeurd (met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen). Tijdens een
synthetische presentatie worden uit dit jaarverslag vijf sleutelmomenten naar voor geschoven. Elk
van deze evenementen wordt door bevoorrechte getuigen voorgesteld.
a. De eerste CLTB aktes – project “Le Nid” (Verheydenstraat, Anderlecht)
Tsevi Adomayakpor, die deel uitmaakt van één van de zeven gezinnen die een gerenoveerde woning
kocht, blikt terug op een sterk moment dat plaatsvond op 21 december 2015: het ondertekenen van
de aktes door de gezinnen. Ook Jérôme Conratd, van het notariaat Actalys, heeft een grote bijdrage
geleverd aan de definitieve versie van de aktes (recht van opstal, garantie …). Hij stelt het verloop
van het opstellen van de aktes voor, samen met de antwoorden die ze bieden op de verscheidene
bijzonderheden van het Community Land Trust model.
b. Aanwijzen van de architect en de bouwheer – project “Arc-en-Ciel”
(Vandenpeereboomstraat, Molenbeek)
Ilknur Kurtgol, verantwoordelijke voor de
coördinatie van de CLTB-projecten binnen het
Woningfonds en Massandje Fofana, toekomstige
bewoonster, bespreken de overschreden
stappen tot aan het indienen van de aanvraag
van de stedenbouwkundige vergunning voor het
project: openbare aanbesteding, selectie van de
architect en bouwheer, enz.

c. Architectuurateliers – project “Licht in de Noordwijk” (Antwerpsesteenweg, Stad Brussel)
Valérie Peiremans van vzw CIRÉ stelt het verloop van de vijf ateliers voor, die georganiseerd werden
met de gezinnen van de projectgroep “Licht in de Noordwijk”. De doelstelling is ze beter voor te
bereiden op de architectenmissie bij het bouwen van hun toekomstige woningen.
d. Inhuldiging van de eerste CLTB-woningen – project “L’Écluse” (Mariemontkaai, Molenbeek)
Om op dit sterk moment terug te komen wordt het presentatiefilmpje, gerealiseerd door Delphine
Duquesne, geprojecteerd. Dit filmpje is ook beschikbaar op de blog van CLTB.
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e. Inschrijvingsvergaderingen voor toekomstige kandidaat-eigenaars
Yseult Stiernet, administratief medewerkster bij CLTB, en Sagar N’Diaye, vrijwilligster, duiden het
verloop van de inschrijving van nieuwe kandidaten en stellen een aantal gegevens voor. Het jaar
2015 werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal inschrijvingsvergaderingen en het
aantal ingeschreven kandidaten.

4 Voorstelling van de rekeningen en de begroting van 2015
Thibault Leroy, financieel en administratief coördinator van vzw CLTB, en Olivier Ronsmans,
bedrijfsrevisor, stellen de rekeningen en de begroting van 2015 voor. Deze worden goedgekeurd
(door 13 stemmen voor en 2 onthoudingen).

5 Doelstellingen en planning 2016
Het budget voor 2016, voorgesteld door Thibault Leroy en Geert De Pauw, wordt goedgekeurd (door
11 stemmen voor en 4 onthoudingen). De Algemene Vergadering verleent unaniem kwijting aan de
commissaris en aan de bestuurders.

6 Hernieuwen van de bestuurders van de vzw
De nominatie van Sagar N’Diaye in de Raad ven Bestuur wordt goedgekeurd met 4 stemmen
(unanimiteit binnen de derde “bewoners en bezetters”). Sagar N’Diaye integreert de derde
“bewoners en bezetters” als enige vertegenwoordigster van de kandidaat-eigenaars, conform de
statuten van de vzw.
Het mandaat van Bernard Cassiers wordt verlengd. Deze beslissing is goedgekeurd met 13 stemmen
voor en 2 onthoudingen.

7 Voorstelling van nieuwe bestuurders voor de Stichting van Openbaar
Nut CLTB
Het voorstel van de nominatie van Maria Elvira Ayalde, Bernard Horenbeek en An Descheemaeker
voor de Raad van Bestuur van de Stichting CLTB wordt goedgekeurd met 12 stemmen voor en 3
onthoudingen.
De Algemene Vergadering eindigt om 18u met het gezang van het koor Les Choux de Bruxelles.
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WORKSHOPS
Algemene inleiding door Geert De Pauw: CLTB is niet enkel huisvesting. Het is ook een beweging
gedragen door zijn leden. Sinds april 2016 hebben de leden (toekomstige eigenaars en kandidaten)
toegang tot vormingen in het kader van huisvesting (de rechten en plichten van een huurder, hoe
toegang hebben tot een eigendom, budgetbeheer en sparen). Op de Algemene Vergadering wordt er
nagedacht over verschillende onderwerpen: CLTB en de wijk; het uitwisselen tussen de verschillende
projecten; het verloop van een CLTB-project; hoe het CLTB-netwerk versterken.

Workshop 1: de wijk
Animatie: Orlando Sereno-Regis (Periferia) en Philippe Voglaire (bestuurder CLTB / Comité de
Quartier Jacques Brel)
Deelnemers: een tiental deelnemers
Een eerste reflectiefase rond dit thema vond plaats tijdens de vorige Algemene Vergadering. We
gingen dus hier uit van de elementen die tijdens deze eerste ontmoeting in 2015 werden aangekaart
en verdeelden ze onder drie hoofdthema’s. De doelstelling van deze workshop is de elementen op
een tijdslijn te kunnen plaatsen en ze in verband te brengen met een modelproject. Op termijn is het
de bedoeling een fiche op te stellen die de projectleiders van CLTB kan ondersteunen in het aspect
buurtwerking binnen CLTB-projecten.
Belangrijk: Deelnemers zetten de nadruk op het organiseren van een vergadering om de voorgestelde
stappen in verband te brengen met reeds bestaande stappen binnen een CLTB-project. Dit zou dubbel
werk of extra investering van de gezinnen of het CLTB-team voorkomen, om zo efficiënt mogelijk aan
de slag te gaan.
De elementen werden gerangschikt onder drie “hoofdthema’s”:
1) Identificatie: de wijk beter begrijpen
2) Dynamiek: hoe een CLT-beweging ontwikkelen
3) Integratie: hoe een project ontwikkelen in samenhang met de buurt en haar bewoners
Elementen i.v.m. “identificatie” (leven in de wijk):
 de gewoontes
 de middelen
 de animatie (wat, waar, wanneer en met wie?)
Elementen i.v.m. “dynamiek”:
 samenhorigheid in de wijk stimuleren
 relatie met de buurt
 sensibiliseren, mobiliseren om een beweging tot stand te brengen
 bestuur: de buurt in het beheer van een CLT
Elementen i.v.m. “integratie” van het project:
 afstemmen op de behoeftes van de wijkbewoners: luisteren naar de bewoners,
voordelen naar voren schuiven
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CLT bekend maken: hoe  gebruik maken van de mogelijke bezettingen; wanneer 
buurtfeest. – om aan te tonen dan CLT niet uitsluitend een woonproject voor
toekomstige bewoners is.
Toe-eigening van het project door de buurt
architectuur: fysieke integratie van het gebouw
NIMBY (“not in my backyard”): aan bekendheid winnen om de angsten en vooroordelen
te overwinnen

1 Bij aanvang van het project (een programma opstellen)
Deze eerste fase bij aanvang van het project bestaat uit de identificatie van een potentiële ligging
voor het bouwproject en de mogelijkheden in de buurt (verenigingen/ondernemingen die aan het
project kunnen bijdragen, enz.).
Deze voorbereidingsfase gebeurt met een beperkt aantal spelers, aangezien de buurtbewoners en de
toekomstige bewoners hier nog niet bij worden betrokken.
Het project wordt bepaald, de werking en de methodiek, rekening houdend met de specifieke
kenmerken van een bouwproject, de behoeftes, de middelen en mogelijkheden in de buurt.
1. Identificatie van de ligging door verschillende kanalen:
 Netwerk Wonen
 Wijkcontracten
 Andere …
2. Als vereniging een beweging vormen (in deze fase nog niet met de buurtbewoners):
 Lokale structuren identificeren (verenigingen gelegen en actief in de buurt)
 Deze structuren vertrouwd maken met het CLT-model en de mogelijke projecten.
Doelstelling:
 Een beweging tot stand brengen die CLTB ondersteunt, op de ligging van toekomstige
projecten. Lokale spelers moeten dan bereid zijn deel te nemen aan een burgerinitiatief die
in een volgende fase de bewoners integreert.
 Steun krijgen van de vereniging om de nodige middelen (bezitting, enz.), behoeftes, en
kanalen (communicatiemiddelen, contactpersonen ...) te bepalen om in contact te komen
met de buurtbewoners  belang om zo goed mogelijk de verschillende elementen te
bepalen en een lijst op te stellen, die met de tijd kan worden aangevuld.
3. Een haalbaarheidsstudie maken, rekening houdend met de integratie van het gebouw.
4. Op het einde van deze voorbereidende fase: een groep van toekomstige eigenaars samenstellen
(spaar-/projectgroep).
2 Ontwikkelingsfase van het project (bepalen van het globale project)
In deze tweede fase lopen twee dynamieken in parallel, die elkaar af en toe zullen kruisen:


De samenstelling van een spaar-/projectgroep met als doelstelling een collectieve dynamiek te
creëren en een hechte groep waarbij iedereen een nuttige bijdrage kan leveren, o.a. voor de
toekomstige contacten in de wijk.
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Het ontwikkelen van een burgerbeweging in de wijk om het project te ondersteunen, de
integratie ervan te bevorderen en potentiële lokale krachten te benutten.

Samenstelling van de spaar-/projectgroep:
Naast de verschillende stappen die worden beschreven in de fiche “projectgroepen” van CLTB,
leggen we vooral de nadruk op een goede communicatie met de groep doorheen de ondernomen
stappen naar de buurt toe. Ook moet de doelstelling bij elke stap goed worden toegelicht.
Deze stappen betrekken de toekomstige bewoners:
 Ze ontdekken de buurt in al haar aspecten: rondleiding, ontdekking de verenigingen,
ontmoeting met de bewoners.
 Ze vormen zich een beter beeld van de buurt (gewoontes, geografische grenzen,
geschiedenis, angsten, wensen, trots, enz.).
 Ze beginnen zich thuis te voelen in de buurt.
 Ze nemen actief deel aan de verschillende acties, b. v. een ontmoeting bij een vereniging,
een kraampje op een buurtfeest, een uithangbord met wat uitleg over het project, een
feestelijke ontmoeting zoals een maaltijd organiseren, enz.). In functie van de
activiteiten, worden de vaardigheden van de groep benut om iedereen bij de
verschillende stappen te betrekken.
Hoe meer energie er wordt gestopt in het voorafgaande werk met de verenigingen en de analyse
van alle mogelijkheden in de buurt (zoals beschreven in de eerste fase), hoe meer de
ontdekkingsfase rijk zal zijn en de toekomstige bewoners een gevoel zullen krijgen dat ze
“verwelkomd” worden.
Ontwikkeling van een beweging met de toekomstige bewoners en de buurtbewoners:
De doelstelling is een beweging tot stand te brengen die CLTB ondersteunt, op de ligging van het
toekomstige project, in nauw overleg met lokale spelers die vooraf werden ingeleid en geactiveerd.
Deze beweging streeft naar een betere integratie door:
 aan bekendheid te winnen om de angsten en vooroordelen te overwinnen.
 te pijlen naar de behoeftes van de buurtbewoners: naar hen luisteren, voordelen naar voren
schuiven
Hier moeten nog financieringsmiddelen worden bepaald om gemeenschappelijke ruimtes te voorzien
(die ook open staan voor de buurt). Dit kan met de lokale spelers worden besproken en achteraf ook
me de bewoners. Samen collectieve projecten dragen is ook een doel op zich van de beweging.
 CLT bekend maken door een tijdelijke bezitting van de grond, b.v. voor feestjes in de buurt,
om de visie niet enkel te beperken tot een bouwproject.
Om mensen vertrouwd te maken met het CLT-model en om de integratie van het project in de buurt
te bevorderen, is een voorstel ook om banden te leggen tussen verschillende buurten. Een “getuige”
van een specifieke buurt kan ook deelnemen aan een vergadering in een nieuwe groep om vragen te
beantwoorden en te helpen initiële angsten en denkpatronen te ontkrachten.
Dit is een complex maar boeiend werk … dat later in een projectfiche zou moeten worden vertaald,
toepasselijk voor alle toekomstige CLTB-projecten.
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Workshop 2: uitwisseling tussen de gezinnen van de vier projectgroepen
Animatie: Maria Elvira Ayalde (CIRÉ/Arc-en-Ciel), Lorella Pazienza (projectleider CLTB) et Louise De
Morati (vrijwilligster CLTB)
Deelnemers: Tsevi Adomayakpor (Le Nid), Manu Aerden (Samenlevingsopbouw), Violeta Picuasi &
Jose Cushcagua (Arc-en-Ciel), Ann Denef (Logement pour Tous), Amadou Diallo (Arc-en-Ciel),
Boubakar Diallo (Arc-en-Ciel), Aissa Dmam (L’Écluse), Gloria Dushimirimana (Arc-en-Ciel), Hanane El
Faqir (Licht in de Noordwijk), Massandje Fofana (Arc-en-Ciel), Marie-Grâce Mukareyo (Arc-en-Ciel),
Dorothée Ndayishimiye (Le Nid), Kerfalla Sanoh (l’Écluse), Arthur Sente (student en stagiair
journalistiek bij Vif/L’Express), Driss Soussi (Arc-en-Ciel), Dimitri Wouters (Une Maison en Plus),
Olivier Weydert (CIRÉ/Licht in de Noordwijk)
Verontschuldigd: Bart Larsi (Le Nid)
Een stagiair in journalistiek stelt zich voor. Hij zal een artikel over CLTB publiceren in de Vif/L’Express
nadat de kandidaten hun goedkeuring hebben gegeven. Persoonlijke gegevens zullen niet worden
gecommuniceerd.
Lorella stelt de doelstellingen van het atelier voor: het doel is de gezinnen, bezetters of toekomstige
eigenaars van de lopende projecten de kans te geven elkaar te ontmoeten, hun eigen vergaderingen
te organiseren en hun kennis en ervaringen over CLT met elkaar te delen. De inhoud werd door Bart
(verontschuldigd), Aissa en Driss voorbereid.
VOORSTELLINGEN
1) Voorstellingsronde
2) Enkele woorden over elk project
Le Nid: Tsevi stelt zich voor. Hij nam deel aan een solidaire spaargroep georganiseerd door La Rue.
De projectgroep «Le Nid» (Verheydenstraat, Anderlecht) bestaat sinds drie jaar en de aktes zijn
getekend. De werken zijn begonnen en het zal nog twee jaar duren voor de woningen bewoonbaar
zijn. In totaal zullen zeven gezinnen er wonen, waaronder veel families met kinderen. Het zijn
appartementen van 1 à 4 kamers en er is ook één PBM-woning voorzien (voor persoon met beperkte
mobiliteit).
«Op het vlak van het samenwonen is er nog niet veel opgezet, maar we beginnen het te bespreken.
We organiseren ons, maar nog niet officieel.»
Arc-en-Ciel: Driss legt uit dat dit één van de pilootprojecten van CLTB is, in de
Vandenpeereboomstraat, Molenbeek. Er zijn 32 gezinnen betrokken en minimum tien verschillende
nationaliteiten. Het zijn appartementen van verschillende grootte, van 1 tot 4 kamers, met een
gemeenschappelijke ruimte en een polyvalente zaal.
“We organiseerden veel workshops rond de wijk en rond energie. Er zal ook een gemeenschappelijke
tuin en parking zijn”.
Het verkrijgen van de bouwvergunning loopt moeilijk. We zouden de Burgemeester moeten
ontmoeten om het sneller te laten verlopen. “Het is ingewikkeld omdat het pilootprojecten zijn. Wat
belangrijk is, is de dynamiek rond het samenwonen, dat hebben we nodig. Dat zal veel verandering
brengen in de wijk: er zijn zalen, gemeenschappelijke tuinen en passieve huizen. Het is een zeer mooi
model dat CLT heeft uitgevonden”.
Mariemont/l’Écluse (Kerfalla): Dit is het eerste bewoonde CLTB-project: de bewoners zijn
ingetrokken op 18 september 2015. Het is anders dan de eerste pilootprojecten, want hier was het
gebouw al af. “We nemen actief deel aan ons woonproject: we proberen met de hulp van
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Convivence, La Rue en CLTB minstens één keer per maand te vergaderen. We bekijken samen hoe we
in de wijk actief kunnen zijn en projecten ontwikkelen (zoals een gemeenschappelijke tuin), zelfs al
hebben we geen gemeenschappelijke ruimte. Er zijn appartementen van 2 à 3 kamers”.
(Aissa): “We zijn gevestigd in een wijk die een transformatie doormaakt, een groot park zal naast ons
gebouwd worden. We hebben het project “L’Écluse” gedoopt, omdat we gevestigd zijn naast de sluis
van Molenbeek. Het is ook een soort doorgang, een eerste CLTB-project dat werd bewoond.
Sommige zaken zijn goed voorruit gegaan zoals bijvoorbeeld het dagelijks gemeenschappelijk
beheer”.
“Alles verloopt goed, ondanks kleine moeilijkheden in de juridische aspecten (met het Woningfonds)
en een aantal technische problemen (verwarming, verluchting, elektriciteit …). De begeleiding door
CLTB en de partnerorganisaties was voor ons van groot belang”.
Licht in de Noordwijk: Het is nog het begin van het project, aangezien de bewoning gepland is voor
2019. Er zijn 15 woningen voorzien op de Antwerpsesteenweg, een vriendenkamer, een
gemeenschappelijke ruimte en een ruimte die zal dienen als bureau voor de parkwachter. Het idee
van de vriendenkamer, die gemeenschappelijk beheerd zal worden, was een wens de negen
oorspronkelijke gezinnen. Op dit moment zijn we het lastenboek aan het samenstellen. Het
Woningfonds is bouwheer en de openbare aanbesteding zal van start gaan.

ANIMATIE
De bewoners krijgen post-its en de opdracht in een aantal woorden vragen te beantwoorden. De
bewoners schrijven vervolgens verschillende vragen op die ze zich stellen rond de besproken
thema’s.
1) Eerste vraag: Wat is voor jullie mede-eigendom?
In één woord:
- het delen en samen kosten betalen
- mede-eigenaar = een persoon die eigenaar is, samen met anderen in éénzelfde gebouw, en
die de gemeenschappelijke kosten deelt
- samen problemen tussen mede-eigenaars oplossen
- het gezamenlijk beheer van het goed
- mede-eigendom: toekomstige bezitter van immobiliën of van een goed (huis)
- het samenwonen, de uitwisseling
- de discussies tussen eigenaars
- het welzijn, een gevoel van evenwicht
- het gemeenschappelijk beheer (financiën, uitrusting, werken …) van het gebouw
Enkele vragen:
- Wat zijn de taken die worden beheerd door de mede-eigendom?
- Hoe worden conflicten tussen buren beheerd en opgelost? (2X)
- Zal ik meer betalen als ik eigenaar ben?
- Welke kosten worden gelinkt aan de mede-eigendom en tot hoeveel kunnen ze oplopen?
- Hoe worden de gemeenschappelijke lasten beheerd? (2X)
- Hoe moeten we de mede-eigendom beheren als er problemen ontstaan?
- Hoe worden de gemeenschappelijke kosten berekend?
- Wie is er verantwoordelijk voor de mede-eigendom?
- Kan iemand onteigend worden in geval van conflict?
- Hoeveel zouden we moeten betalen per maand?
- Hoe verloopt het in het project “L’Écluse” voor de kosten?
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-

Hoe gebeurt het beheer van de gemeenschappelijke zaal?
Hoelang mag ik in het appartement blijven? Heb ik het recht het te verkopen?
Betaalt iedereen hetzelfde bedrag voor de lasten?

2) Tweede vraag: Wat betekend CLT voor u?
In één woord:
- comfort
- gezinnen met een laag inkomen helpen eigenaar te worden
- een solidaire woning
- welzijn
- de enige mogelijkheid om een woning te kunnen kopen
- de goede weg
- participatie
- aan anderen denken
- een gepaste woning
- een oplossing om zich te huisvesten

Enkele vragen:
- Is CLTB een overheidsorganisatie?
- Kan CLTB ons begeleiden wanneer er zich problemen voordoen in de mede-eigendom?
- Hoe kan men iedereen motiveren en zin geven om deel te nemen?
- Kan CLTB de groepen begeleiden op langere termijn?
- Is CLTB internationaal bekend of enkel in Brussel?
BESLUITEN
Wat moet er gebeuren met onbeantwoorde vragen? Wat moeten we doen om hierop terug te
komen en antwoorden te bieden?
-

een manier vinden om elkaar onderling, tussen de verschillende projectgroepen, te
ontmoeten
vergaderingen organiseren om gezamenlijk na te denken over oplossingen
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-

samen oplossingen vinden op de problemen
driemaandelijkse vergaderingen organiseren
een kwaliteitsvolle manier ontwikkelen om ervaringen te kunnen uitwisselen
vormingen organiseren
experten uitnodigen
samen feesten organiseren
de bewoners vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vzw
deelnemen aan activiteiten van CLTB en anderen mobiliseren
algemene vergaderingen organiseren onder bewoners, uitwisseling tussen bewoners
zich baseren op het verslag van deze ontmoeting om de toekomstige vergaderingen beter te
kunnen organiseren.
De voorzitter of een bewoner van de andere projecten zou aanwezig moeten zijn op de
Algemene Vergaderingen van de andere projectgroepen.
Iedereen zou moeten deelnemen aan twee à drie vergaderingen per jaar en men zou de
verslagen van de vergaderingen moeten uitwisselen.
uitwisseling van ervaringen rond het mede-eigendom
het feestje van Arc-en-Ciel gezamenlijk organiseren

Een comité wordt aangeduid, dat de drie komende ontmoetingen organiseert en hiervoor een
agenda opstelt.
Samenstelling van het comité: Aissa Dmam, Driss Soussi, Massandje Fofana, Kerfalla Sanoh, Hanane
El Faqir, Amadou Diallo.
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Workshop 3: het verloop van een CLTB-project
Animatie: Salimatou Diallo (kandidaat-eigenaar en vrijwilligster bij CLTB), Yannik Rihoux
(projectleider CLTB)
Deelnemers: een tiental in het begin (kandidaat-eigenaars + 1 student+ 1 CLTB vriend) en meer dan
20 deelnemers op het einde ...
Na een klein presentatiespel als opwarming en na een gedetailleerde voorstelling van het verloop
van een CLTB-project, worden er vragen gesteld over de tijdslijn. Er ontstaat ook een discussie over
participatie in een projectgroep en wanner de projectgroepen moeten worden samengesteld.

Vragen omtrent het verloop van een project:


Wat is de globale tijdsduur van een CLTB-project van de aanvang tot de bewoning?
Wat is de duur vanaf de deelname aan de projectgroep? Wat is de totale duur van de
realisatie van het project?
De totale duur voor een kandidaat om eigenaar te worden van CLTB-woning bevat zowel de
wachttijd op de wachtlijst als de duur van de realisatie van het project.
De duur is afhankelijk van verschillende factoren:
o De rangschikking op de wachtlijst van kandidaat-eigenaars: momenteel telt de lijst ongeveer
260 ingeschrevenen, waarvan een dertigtal al deel uitmaken van een projectgroep en enkele
uitschrijvingen.
o Het beschikbare budget voor het starten van nieuwe projecten: CLTB beschikt momenteel
over een jaarlijks budget van 2.000.000 € om te investeren in nieuwe projecten. Dit komt
overeen met het produceren van een dertigtal woningen per jaar.
o De eigenschappen van uw gezin: 1) Naargelang de categorie van uw inkomens: er zijn
bijvoorbeeld minder gezinnen op de wachtlijst die tot categorie A behoren en meer gezinnen
in categorie D. CLTB moet een mix van woningen voorstellen op vlak van inkomenscategorie
om de financiële haalbaarheid van een project te verzekeren. 2) Volgens uw
gezinssamenstelling (aantal nodige kamers …): daar stelt CLTB ook een mix voor, maar
probeert zo goed mogelijk aan de vraag te beantwoorden, in functie van de profielen op de
wachtlijst van kandidaat-eigenaars.
De duur van de verwezenlijking van een project wordt voorgesteld op een tijdslijn. Voor de
kandidaat-eigenaar begint het project na de aankoop van de grond door CLTB en eindigt aan het
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einde van de werken (definitieve oplevering). In het beste geval is de minimumduur 3,5 jaar; in het
slechtste geval (als alle risicovolle fases meer tijd innemen) kan de duur maximaal 6,5 jaar bereiken.


Wat gebeurt er in geval van weigering: Als een kandidaat niet geïnteresseerd in het
voorgestelde project? Als er verschillende projecten op éénzelfde moment worden
voorgesteld? Als de persoon een projectgroep wil verlaten, waartoe hij zich heeft
geëngageerd?
Wanneer een kandidaat niet geïnteresseerd is door een voorgesteld project, wordt hij natuurlijk niet
verplicht hieraan deel te nemen en verliest hij ook niet zijn prioriteit op de wachtlijst. Wanneer er
verschillende projecten simultaan worden voorgesteld, kan hij zijn interesse aanduiden voor één of
meerdere projecten door een rangorde volgens voorkeur op te stellen. Volgens het voorstel dat hem
wordt gedaan, kan hij weigeren om in te stappen in een projectgroep tot op het moment van het
ondertekenen van een engagementsverklaring (samenstelling van de projectgroep).
Wanneer een lid van een projectgroep beslist een lopend project te verlaten, verliest hij zijn plaats
op de lijst van de kandidaat-eigenaars. Hij is vrij zich opnieuw in te schrijven maar zal opnieuw aan
het einde van de lijst moeten aanschuiven.


Hoe identificeert CLTB nieuwe bouwgrond/gebouwen? Is er nog grond beschikbaar in
BHG? Is het mogelijk leegstand in Brussel aan te pakken (privé of publiek)?

CLTB is in contact met verschillende spelers binnen het Brussels Gewest voor het aankopen van
bouwgrond of te renoveren gebouwen: de gemeentes, de spelers van de publieke huisvesting, privé
eigenaars … Wat de gemeentes betreft (het meest voorkomende geval), gaat het om terreinen die ze
willen verkopen omdat ze geen mogelijkheid hebben ze zelf te ontwikkelen. Ze zijn ofwel zelf
eigenaar van deze grond of ze kopen die aan binnen een wijkcontact. Het goed wordt vervolgens
verkocht aan een aannemer om er woningen van te maken.


Is CLTB overal in België aanwezig?

CLTB is een organisatie uitsluitend actief in Brussel. Vergelijkbare initiatieven zijn opgezet in
Vlaanderen en Wallonië.


Zou het mogelijk zijn de procedure te versnellen door het bouwen van woningen met een
systeem van containers/modules?

CLTB is een jonge organisatie. We zijn onze eerste pilootprojecten nog aan het realiseren. Hierdoor
kunnen we moeilijk energie steken in een studie naar deze soort alternatieven. Het project van een
architect die dit soort oplossing zou aanreiken, zou vast en zeker bestudeerd worden, zolang het ook
aan de eisen van het lastenboek voldoet.
Wanneer wordt het projectgroep best samengesteld?
In het huidige CLTB-model wordt de projectgroep samengesteld op het moment dat CLTB het terrein
heeft aangekocht. Doorheen het project, brengen meerdere stappen onzekerheden en risico’s met
zich mee: vertragingen (openbare aanbestedingen, bouwvergunning, werf …), aanpassingen in het
project (stedenbouwkundige vergunning), financiële aspecten …
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Een andere optie voor het samenstellen van de projectgroep zou in overweging kunnen genomen
worden, met als doel de onzekerheden en risico’s voor de gezinnen doorheen het proces te
beperken. Deze optie zou zijn dat de projectgroep samengesteld wordt na aflevering van de
bouwvergunning.
De uitwisseling tussen de deelnemers heeft verscheidene argumenten naar voren gebracht, zowel
voor als tegen beide opties.
Argumenten voor het samenstellen van de projectgroep bij aankoop van het terrein door CLTB:
 kijken of de groep goed functioneert
 de betrokkenheid van elke persoon in de groep wegen: hoe langer het proces, hoe groter het
engagement
 geen verloren tijd, het is winst voor de opbouw van de groep
 de mogelijkheid om meer te sparen
 een vertrouwensrelatie opbouwen.
Het samenstellen van de projectgroep na het verkrijgen van de bouwvergunning:
 meer zekerheid
 niet teveel verstreken tijd
 een groter engagement verbonden aan de hoop om het project te zien slagen
 gemakkelijker te beslissen om zich te binden aan een projectgroep als men meer zekerheid
heeft.


Kan er een eerste verbintenis plaatsvinden gebonden aan een wijk eerder dan aan een
project, op het moment van de aankoop van een grond door CLTB?

Dit lijkt moeilijk aangezien er geen enkele zekerheid is voor een kandidaat om een project binnen die
bepaalde wijk te vervoegen (aangezien CLTB de volgorde van de wachtlijst dient te volgen).


Misschien kan de inzet tijdens de wachttijd aangespoord worden door vormingen te
geven? Zou het mogelijk zijn de kandidaten op de wachtlijst aan te zetten tot meer
participatie door thema’s aan te halen die voorbereiden op de deelname aan een CLTBproject?

Vormingen, acties, activiteiten worden reeds aangeboden (we zijn net begonnen). De idee is dit
aanbod te verhogen door variatie aan te brengen in de thema’s: huurwoningen, kopen op de
privémarkt … Sommige vormingen zijn dan ook verbonden aan een CLTB-aankoop, andere niet.
We zouden kunnen voorstellen om meer thema’s aan te reiken die verband hebben met het CLTBsysteem: architectuur (algemene architectuurateliers, zonder in te gaan op kenmerken van een
bepaald project), collectief sparen, participatie, wijkdimensie, mede-eigendom …


Is het mogelijk dat de participatie te intens wordt als men vroeg in een project instapt?

Bij elk projectgroep zijn er intense periodes (ateliers, analyses van de aanbestedingen …), en
rustigere periodes waar men gewoon het project blijft opvolgen (bouwvergunning, werf …). Het is
echter niet de bedoeling om tweewekelijkse vergaderingen te organiseren gedurende 4 jaar!
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Workshop 4: het ledennetwerk versterken
Animatie: An Descheemaeker (Voorzitter vzw CLTB, BRAL), Geert De Pauw (coördinator CLTB)
Deelnemers: Dorothée Bouillon, Caroline Davreux, Pierre Denis, Virginie De Romanet, Ilknur Kurtgol,
Deborah Oddie, Remy Renson, Aurelia Van Gucht, Simon Verstraeten
Onderwerp van het atelier: “Veel personen en organisaties zijn lid geworden om het werk van CLTB
te steunen. Meer nog, onze lijst kandidaat-eigenaars wordt elke dag verlengd. Al deze personen
hebben de wil op hun manier bij te dragen aan de ontwikkeling van CLTB. Ze beschikken over
verscheidene competenties en middelen. CLTB is ervan overtuigd dat tal van deze competenties
gevaloriseerd kunnen worden in het kader van zijn ontwikkeling.”
Tijdens de Algemene Vergadering van 2015 vond een atelier plaats rond het idee een
uitwisselingsnetwerk te ontwikkelen tussen CLTB- leden. Uiteindelijk heeft dit idee geen vervolg
gekregen door tijdsgebrek van de vrijwilligers.
De wil is nog steeds aanwezig. CLTB diende samen met BRAL en EVA een subsidieaanvraag in om een
gelijkaardig project op poten te zetten. We wachten op het antwoord. Binnen dit atelier willen we al
nadenken over de mogelijkheden en de vorm van dit project.
Eerste vraag: Welke concrete vorm zou dit netwerk kunnen aannemen, welk soort activiteiten
zouden er georganiseerd kunnen worden?
De partnerorganisaties kunnen helpen
Organisaties verankerd in de wijk kunnen hun kennis en hun netwerk delen. Ze zouden specifieke
activiteiten kunnen organiseren voor de leden van CLTB.
Ze zouden de wachttijd kunnen “opvullen”: de sociale huisvestingsmaatschappijen die partner zijn
kunnen bijvoorbeeld helpen met het organiseren van vormingen over de rechten en plichten van een
huurder.
Ze zouden een groep ambassadeurs, ervaringsdeskundigen, van de CLTB kunnen begeleiden die hun
ervaringen en getuigenissen over CLTB kunnen delen.
De ambassadeurs van het passief in het project “l’Espoir” zouden een rol kunnen spelen in de
vorming van de projectgroepen over gebruik van passieve woningen.
De organisaties kunnen een belangrijkere rol spelen op structureel niveau: bijvoorbeeld bij de
inschrijvingen van de kandidaten.
Samen dingen doen en de vaardigheden en middelen vermenigvuldigen
Voorgestelde ideeën: een atelier ontwikkelen waar men dingen kan maken (bijvoorbeeld een
houdbewerkingsatelier), de middelen onder de leden van het netwerk delen, een Repair’ café
organiseren, een boodschappen coöperatieve op poten zetten (of samenwerken met een bestaande
coöperatieve), activiteiten organiseren waarin uitwisseling tussen leden en zich amuseren centraal
staat (een naaiatelier georganiseerd door de bewoners, een CLTB-koor, toneel, enz.).
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Helpen bij de ontwikkeling van CLTB
Het zou nuttig zijn de samenwerking met het Woningfonds te versterken en dat het Fonds zijn wil om
samen te werken met CLTB bevestigt.
De leden kunnen opportuniteiten zoeken waar CLTB een project kan starten.
We kunnen helpen bij het verspreiden van het model op internationaal niveau.
We kunnen helpen naar subsidies te zoeken voor CLTB.
Enkele algemene bemerkingen
- Er is geen nood aaneen anoniem of virtueel platform: het belang zit in het menselijk contact.
- Er moet niet teveel tegelijkertijd gebeuren: beter zich te concentreren op enkele thema’s.
- Er moet meer uitwisseling en kruising tussen de verschillende categorieën en verschillende
projectgroepen plaatsvinden.
- Een alternatieve munteenheid zou een middel kunnen zijn om alle initiatieven samen te brengen.
- CLTB zou moeten mikken op diversiteit en sociale mix. Voor wanneer een “CLTB-dorp”, waar
verschillende functies en bewoners samen zouden leven op een CLTB-terrein?
- Er zou duidelijker gecommuniceerd moeten worden: de leden goed kennen en de communicatie
aanpassen. Mensen laten dromen zodat ze de motivatie vinden aan dit netwerk deel te nemen.

Tweede vraag: Wat kan u doen?
«Ik ben actief in een collectief houdbewerkingsatelier. We zouden kunnen nadenken om deze
toegankelijk te maken voor andere mensen? Waarom niet voor de leden van CLTB?»
«Ik hou ervan mensen bij elkaar te brengen.»
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«Ik zou praatcafés in het Nederlands kunnen animeren, en ook mensen helpen met vertalingen in het
Frans en in het Nederlands.»
«Ik zou kunnen helpen projecten en subsidies te zoeken.»
«We zouden CLTB op politiek niveau kunnen helpen verdedigen.»
«We zouden CLTB op de website van onze organisatie kunnen vermelden.»
«Ik zou de leden kunnen helpen getuigen over hun ervaringen.»
«Ik zal het op teamvergadering aanbrengen.»
«Ons team is beschikbaar om het netwerk in Elsene te versterken.»
«We kunnen helpen met het zoeken naar subsidies voor kleinschalige lokale projecten.»
«Ik heb al een koor opgestart in mijn wijk. Ik zou mijn ervaring kunnen delen.»
«CLTB kan zijn terreinen en lege gebouwen ter beschikking van deze soort activiteiten stellen.»
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Workshop 5: de Algemene Vergadering: wat wordt er besproken?
Animatie: Bernard Cassiers (bestuurder CLTB), Thibault Leroy (administratieve en financiële
verantwoordelijke CLTB)
Deelnemers: drie personen
Doorheen dit atelier hebben we het opzet van een Algemene Vergadering gedetailleerd uitgeklaard.
Er werd rond drie vragen gewerkt: “Wie wordt er uitgenodigd?”, “Wie mag er stemmen?”, “Op wie
stemt men?”.
Wie wordt er uitgenodigd?
Alle leden van CLTB worden uitgenodigd, samen met elke persoon geïnteresseerd door een project.
Het team van CLTB wordt eveneens uitgenodigd.

Wie mag er stemmen?
Alle effectieve leden die hun jaarlijkse lidmaatschap hebben betaald mogen stemmen.
Met behulp van de statuten van de vzw CLTB hebben we de verschillende ledencategorieën
uitgelegd, en het verschil tussen “effectieve leden” en “steunende leden”.
Enkel effectieve leden hebben stemrecht op een Algemene Vergadering. Elk steunend lid mag, op elk
moment, een aanvraag doen om effectief lid te worden.
In de statuten wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen effectieve leden van categorie A
(kandidaat-eigenaars en bezetters van de bestaande gebouwen op gronden bestuurd door de vzw)
en categorie B (personen die geen recht bezitten over de bestaande gebouwen die zich bevinden op
grond bestuurd door de vzw en die geen vertegenwoordigers zijn van de overheid). Dit verschil uit
zich vooral tijdens de verkiezing van de administratoren: de leden van categorie A verkiezen
onderling een administrator van de categorie A. De leden van categorie B verkiezen ook onderling
administratoren van de categorie B.
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Op wat stemt men?
We hebben in de statuten de bevoegdheden van de Algemene Vergadering geanalyseerd (artikel 10).
We hebben ook de agenda bekeken om na te gaan of alle punten duidelijk waren.
Op vraag van de deelnemers hebben we de rekeningen van 2015 en het budget van 2016 van de vzw
CLTB gedetailleerd om hun de kans te geven met volle kennis van zaken te stemmen.

Het spel tijdens de pauze: Enkele wensen geuit door onze leden ...
een deftige woning waar men in rust kan leven
een leuke dynamiek met de wijk
aangepaste woningen voor de gemeenschap
collectief geluk
meer stabiliteit voor CLTB op politiek vlak
een motor van sociale cohesie
een band scheppen tussen mensen
een interessant middel om toegang te krijgen tot betaalbare woningen
een juridisch model dat nog verder moet worden ontwikkeld
het in vraag stellen van de sociale woning
een middel tot meer emancipatie
mooie woningen voor veel families
voor ieder een woning!
continuïteit binnen de projecten
stabiliteit dankzij een woning
verdere ontplooiing over heel België
participatie van de gezinnen
begeleiding tot aan de inrichting

Alle tekeningen van Gerardo Cornejo zijn te bezichtigen op volgende link.
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