
RAPPORT ANNUEL 2017



Avenue Wielemans Ceuppens 7 - 1190 Forest 
02 840 61 49 | www.cltb.be | info@cltb.be
SIÈGE SOCIAL

Rue Verheyden 121 - 1070 Anderlecht

ÉQUIPE

Thomas Dawance, Geert De Pauw (coordinateur), Joaquin de Santos, Sophie 
Ghyselen, Thibault Leroy (coordinateur), Lorella Pazienza, Yannik Rihoux, 
Yseult Stiernet, Anne-Laure Wibrin.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Tsevi Adomayakpor, Brice Boland, Bernard Cassiers, David Cordonnier, 
Sandrine Couturier, An Descheemaeker (présidente), Aissa Dmam (trésorier), 
Ilknur Kurgol (membre observateur), Frédéric Laurent, Marc Mahieu, Viviane 
Scholliers (secrétaire), Orlando Sereno Regis, Driss Soussi, Arlette Tshibemba, 
Laura Van Eeckhout, Philippe Voglaire. Plus d’infos sur notre site Internet.

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

Un énorme merci à Léa Bacchetta, Emilie Chopard, Noémie Emmanuel, 
Silvia Genucchi, Oussama Khalid, Gaspard Schmitt-Gortt et tous les 
nombreux bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année dans notre 
Conseil d’Administration, pour les inscriptions de nouveaux candidats, pour 
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Nous remercions tous nos partenaires, qu’ils soient impliqués dans la réalisation 
de nos projets au quotidien, qu’ils nous soutiennent depuis la création du CLTB, 
ou qu’ils aient rejoint notre mouvement plus récemment.
Baita, Bral, Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier, Buurtwerk Chambéry, 
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CPAS de Molenbeek, Crédal, EVA, Fabrik, FéBUL, Habitat et Humanisme, 
Habitat & Rénovation, Hefboom, ISURU, La Rue, L’échapée, L’Espoir, 
LivingStones, Logement pour tous, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, 
RBDH / BBRoW, Samenlevingsopbouw Brussel, Selavip, UL de Forest, Une 
Maison en Plus, Vie Féminine, VLUGP.
Nous remercions également le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-
Capitale pour son rôle important dans la réalisation de nos projets tant par 
l’octroi des prêts hypothécaires à nos acquéreurs que par la prise en charge de la 
maîtrise d’ouvrage dans certaines de nos opérations.
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Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-SA) » 
mentionnant Community Land Trust Bruxelles.
Pour les dessins réalisés par Gerardo Cornejo (www.imagespourvivre.blogspot.
be) durant notre Assemblée Générale en mars 2017 (couverture et page 4), 
merci de mentionner Gerardo Cornejo – Community Land Trust Bruxelles. 
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Community Land Trust
B r u x e l l e s  -  B r u s s e l

LE CLTB REÇOIT DES SUBSIDES 
DE FONCTIONNEMENT ET 

D’ INVESTISSEMENT DE LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE

EN 2017 NOUS AVONS 
ÉGALEMENT ÉTÉ 
SOUTENUS PAR

 x le Fonds Barones Monique 
van Oldeneel tot Oldenzeel
 x le Fonds Maribel Social
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LE CLTB A FÊTÉ SES 5 ANS
En  2017, le Community Land Trust Bruxelles (CLTB) 
a fêté ses 5 ans. La structure du Community Land Trust 
a pris forme pendant ce temps et nous en sommes fiers. 
Mais la tâche n’est pas encore achevée, il y a encore 
beaucoup d’évolutions en chantier. En concerta-
tion avec des organisations partenaires, autorités et 
habitants, nous poursuivons la construction de notre 
version bruxelloise du modèle CLT. Celle-ci est fondée 
sur l’idée que la propriété foncière commune et la 
gestion collective des terrains constitue la base idéale 
pour un développement urbain durable, équitable et 
participatif, avec des logements en permanence abor-
dables comme clé de voûte.  Il s’agit d’un modèle assez 
complexe formant un ensemble cohérent avec une for-
mule de propriété spécifique, des conditions de vente 
durables et un modèle de gouvernance participative. La 
renommée du modèle s’accroit de jour en jour, mais de 
par sa complexité le monde extérieur n’en perçoit pas 
toutes les subtilités. 

C’est pourquoi l’an passé nous 
avons consacré beaucoup de 
temps et mis beaucoup d’énergie 
à expliquer notre fonctionne-
ment. Nous avons rencontré de 
nombreux décideurs politiques, 
nous avons été invités en com-
mission Logement au Parlement 
bruxellois, nous avons bénéficié 
d’une couverture médiatique 
inédite, nous avons été invités 
à présenter notre modèle à 
l’étranger, autant d’occasions 
de mieux faire comprendre 
notre projet. Nous pen-
sons réellement que ce 
modèle a sa place dans 
le paysage bruxellois, 
et nous ne sommes vi-
siblement pas 
les seuls !

Fin 2017, le gouvernement bruxellois a décidé de 
renforcer le CLTB en lui octroyant des subsides pour 
deux opérations et en confirmant qu’il conservera la 
propriété de ses terrains actuels. 

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. En no-
vembre, nous avons reçu deux récompenses impor-
tantes, signes de reconnaissance de notre travail : le 
Grand Prix pour les Générations futures et le Prix 
de l’Economie Sociale. Fin 2017 aussi, nous étions 
informés que le programme Interreg Europe du 
Nord-Ouest, nous soutiendrait pour un projet visant 
à promouvoir les Community Land Trusts en tant que 
modèle de logements abordables dans les villes euro-
péennes. Nous avons également démarré un nouveau 
projet visant à renforcer la Communauté CLTB sur 
base des compétences de nos membres.

Par contre, 2017 n’a pas été une année 
facile pour nos chantiers de construc-
tion. Il a fallu être très patient avant 
d’obtenir les permis d’urbanisme, les 
chantiers ont connu beaucoup de 
lenteur, l’organisation des procédures 
d’adjudication a traîné. Cette situation 
a souvent mis à très rude épreuve 
la patience des futurs habitants 
actifs dans nos groupes-projets qui 
attendent  leur nouveau logement 
parfois depuis plusieurs années.

Ce qui n’a pas empêché une des 
membres actifs du groupe Arc-en-

Ciel questionnée sur la durée si 
longue du projet lors d’une inter-

view de répondre que ce n’était 
pas parce que les logements 
n’étaient pas encore là que rien 

n’avait été atteint. Leur groupe 
est solide et déjà très actif dans 

leur futur quartier. Les logements 
ne sont pas encore terminés, mais le 

groupe est prêt pour l’aventure. 

Il en va de même pour le CLTB: la 
construction n’est pas encore achevée, mais 

beaucoup a déjà été accompli. Les bases ont 
été posées et l’avenir s’annonce prometteur.

En novembre, 
nous avons reçu 

deux récompenses 
importantes
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VERS UNE VRAIE COMMUNAUTÉ
Une fois par an, une centaine de Bruxellois, habitants, 
candidats-propriétaires, personnes actives dans nos 
organisations partenaires et autres femmes et hommes 
qui ont à cœur notre fonctionnement se réunissent pour 
l’Assemblée Générale du CLTB. À ce moment-là, le 
terme « community » de notre nom devient plus concret 
que jamais et met en valeur le potentiel de cette com-
munauté. Et il y a peu d’endroits où l’on rencontre un tel 
groupe de personnes d’horizons divers qui ont envie de 
contribuer à une ville meilleure.

Cette dimension communautaire est omniprésente dans 
les groupes-projets. Des années avant d’emménager 
dans leur nouveau logement, les futurs habitants se ren-
contrent régulièrement et participent à la construction 
du projet. Cette dimension se retrouve beaucoup moins 
dans la communauté plus large des membres, entre 
autres chez ceux qui se trouvent sur la liste d’attente et 
qui n’ont pas encore intégré un projet concret. Depuis 
des années, nous essayons de renforcer cet aspect, mal-
gré des moyens modestes. En 2017, pour la deuxième 
fois, nous avons organisé, grâce à l’aide d’associations 
partenaires, des formations et des rencontres pour les 
candidats-propriétaires, axées sur la thématique du loge-
ment : économie d’énergie, petits travaux de réparation 
dans la maison ou encore droits et devoirs des locataires 
et propriétaires. En collaboration avec le Réseau Financi-
té, nous avons organisé un cycle de micro-épargne et de 
formations sur l’épargne et les finances. Régulièrement, 
nous organisons une grande fête, une soirée cinéma ou 
une conférence où tous nos membres sont conviés.

L’an dernier, nous avons eu l’occasion de travailler plus 
intensivement à cette dimension de communauté. Dans 
le cadre de l’appel à projet « Cocreate » de Innoviris, 
nous expérimentons la méthode ABCD (Asset Based 
Community Development) en collaboration avec le 
BRAL, EVA vzw et avec l’aide de chercheurs de l’ULB et 
de l’UCL. Cette méthode sous-tend que pour améliorer 
la situation des personnes de communautés laissées 
pour compte, il faut partir de leurs compétences et de 
leurs souhaits. Sur cette base, des projets individuels et 
collectifs pourront voir le jour, au final pour améliorer la 
communauté dans son ensemble. Cette méthode nous 
a permis de renforcer le lien entre nos membres. Les 
candidats propriétaires peuvent ainsi mettre à profit le 
temps d’attente avant l’attribution d’un logement pour 
améliorer leur propre situation, en participant aux pro-
jets collectifs qu’ils souhaitent. Avec quelques bénévoles, 
nous rencontrons nos membres pour sonder leurs sou-
haits et compétences. Des premières initiatives ont déjà 
vu le jour. Un groupe « vélos » va organiser des cours 
pour apprendre à rouler en ville et prépare un happening 
pour tous les membres. Un autre groupe veut organiser 
des activités pour mettre en évidence la diversité de nos 
membres, d’autres veulent aider les personnes âgées de 
Bruxelles à sortir de leur isolement. C’est une entreprise 
qui demande de l’énergie : il faut rechercher en perma-
nence la meilleure approche. Mais nous remarquons 
que notre intuition se confirme. Le potentiel de cette 
approche est immense et en 2018 nous espérons aboutir 
à des initiatives concrètes qui occuperont un rôle central 
dans notre fonctionnement.
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PROJETS EN COURS
Après 5 ans, notre compteur logements affiche 9 appartements occupés, 98 logements 
en construction et encore 22 autres dont les subsides ont été approuvés en 2017.
L’année écoulée nous a rappelé une fois de plus que les projets de construction prennent 
beaucoup de temps, la patience est donc de mise! En coulisses, de nombreuses négociations 
se sont tenues pour renforcer les partenariats en matière de maîtrise d’ouvrage, résoudre les 
difficultés de chantiers, travailler sur les cahiers de charges et les procédures d’adjudication.

L’ÉCLUSE
chaussée de Ninove 38 à Molenbeek – 9 logements Maître 
d’ouvrage : Fonds du Logement 
Partenaire : Convivence-Samenleven  asbl et La Rue asbl 
Statut : habité depuis 2015

L’association des copropriétaires « L’Écluse Ninove-Ma-
riemont » a tenu en mai sa première assemblée géné-
rale. Le syndic, l’un des habitants, reçoit l’assistance 
d’un comptable professionnel et d’autres habitants 
pour s’occuper de tâches administratives. Le CLTB et 
ses partenaires les soutiendront encore un an en vue 
de démarrer la copropriété. Après ce sera le groupe 
« L’Écluse » qui initiera les futures associations des 

copropriétaires des autres projets CLTB.

LE NID
rue Verheyden 121 à Anderlecht – 7 logements 
Maître d’ouvrage : société civile « Le Nid » 
Partenaire : Samenlevingsopbouw Brussel vzw 
Statut : chantier

Le chantier est en cours depuis mai 
2016. La construction accuse un 
retard énorme, ce qui allonge for-
tement le temps d’attente des fu-
turs habitants. Nous espérons 
trouver en 2018 les solutions 
nécessaires pour résoudre 
cette situation difficile.
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ARC-EN-CIEL
rue A. Vandenpeereboom 22 à Molenbeek – 32 logements 
Maître d’ouvrage : Fonds du Logement 
Partenaires : asbl Maison de Quartier Bonnevie vzw, 
CIRÉ asbl, Convivence-Samenleven asbl 
Statut : chantier

Le 15 mars 2017, la première pierre symbolique du pro-
jet Arc-en-Ciel a été posée. Mais, suite à des difficultés 
administratives dans la délivrance du permis, nous 
avons dû cependant attendre le mois de novembre 
pour le démarrage effectif. Le premier coup de 
pelle pour la construction des 32 logements 
passifs et une structure de quartier a été donné 
et le chantier peut donc enfin démarrer.

Les futurs habitants continuent à participer 
activement à la vie de quartier. Après avoir organisé 
quelques fêtes de quartier, ils ont lancé en juillet 2017 le 
« Festival Bazar » : brocante, animations pour enfants, 
cuisine du monde, musique etc. Chouettes rencontres 
et découvertes au programme tous les premiers di-
manches du mois !

En décembre 2017, nous avons clôturé l’appel aux 
candidats afin d’attribuer les derniers appartements res-
tants. Dès lors, le groupe Arc-en-Ciel est au complet ! LUMIÈRE DU NORD

chaussée d’Anvers 413-417 à Bruxelles – 15 logements 
Maître d’ouvrage: Fonds du Logement et Bruxelles 
Environnement 
Partenaire : CIRÉ asbl 
Statut: marché public en cours

Après avoir affiné le montage du projet en 2016, le 
Fonds du Logement et Bruxelles Environnement ont 
décidé d’assumer ensemble le rôle de Maître d’ou-
vrage pour cette opération. Le marché public pour la 
construction d’un complexe de 15 logements et d’une 
antenne pour les gardiens animateurs du Parc de la 
Senne a été publié en juin 2017. La séance d’ouverture 
des offres a eu lieu en novembre, et la phase d’analyse a 
ensuite pu démarrer.
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SITE LIEDTS
rue Liedts 27-29 à Schaerbeek – 4 logements 
Maître d’ouvrage : Aksent vzw 

Partenaires : Aksent, EVA, Liedtssite vzw-asbl 
Statut : chantier

Le CLTB espère développer 4 logements adaptés 
pour seniors au-dessus d’un centre de jours pour seniors, pen-
dant qu’une autre association gère deux logements étudiants. 
Il s’agit d’un projet intergénérationnel très intéressant, mais 
malheureusement il a connu l’an passé des difficultés indé-
pendantes de notre volonté. Avec ses partenaires, le CLTB met 
tout en œuvre pour trouver une solution le plus vite possible 
de manière à poursuivre ce beau projet.TRANSVAAL

rue du Transvaal à Anderlecht – 18 logements 
Statut : constitution du partenariat

Le 19 janvier 2017 le terrain est devenu 
officiellement propriété de la Fondation 
CLTB. Pour l’instant, le terrain est oc-
cupé temporairement par une crèche 
voisine en rénovation. Le projet 
CLTB comporte 18 logements et 
une infrastructure sportive reliée 
au terrain de football voisin. Nous 
œuvrons maintenant à donner 
forme au partenariat de ce projet.

TIVOLI 
rue Tivoli à Laeken – 22 logements 

Statut : constitution du partenariat

La construction du nouveau quartier durable 
« Tivoli Green City » est en cours. Le futur terrain 

du CLTB est actuellement occupé par la baraque de 
chantier. Il faudra cependant encore attendre avant de 
démarrer la construction des logements CLTB, le mon-
tage juridique de ce projet étant très différent des autres 
projets CLTB. L’acte de vente est en cours de rédaction 
chez les notaires.
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L’ Écluse
Le Nid

Arc-en-Ciel

Transvaal
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NOUVEAUX PROJETS
2017 était la dernière année de l’Alliance Habitat. Dans 
le cadre de ce programme, le CLTB bénéficiait d’un 
budget régional de 2M€ par an pour développer une 
trentaine de logements. 

Le CLTB s’est efforcé d’utiliser au mieux cette enve-
loppe pour pouvoir développer de nouveaux projets de 
qualité.

Deux opérations, rue Gray (Ixelles) et Chaussée de 
Neerstalle (Forest), figuraient au programme de l’an-
née. Elles ont été étudiées en profondeur, mais ont été 
postposées lorsqu’il est devenu certain que les terrains 
concernés n’allaient plus être mis en vente en 2017. 

Finalement, le CLTB va lancer deux nouvelles 
opérations, toutes deux situées sur le territoire de la 
commune d’Anderlecht. 

La première, située rue Abbé Cuylits, s’inscrit dans le 
cadre du Contrat de Quartier Compas. Il s’agit d’une 
opération de démolition-reconstruction qui devrait 
aboutir à la création de 9 logements solidaires.  

L’autre projet est situé à deux pas du parc Forestier. 
Le CLTB souhaite y développer 13 logements et une 
antenne de gardiens de parc. Le bâtiment se trouverait 
à proximité directe du métro Aumale… et à moins d’un 
kilomètre du projet Le Nid !  

Ces deux projets sont symboliques à double titre. Tout 
d’abord, ils témoignent de la bonne collaboration avec 
la commune d’Anderlecht, qui est un partenaire privilé-
gié pour le Community Land Trust Bruxelles. Ensuite, 
parce que l’Abbé Jean-Paul Cuylits s’est battu toute sa 
vie contre les conditions de logements indignes des 
ouvriers. Inaugurer des logements du CLTB dans la rue 
qui porte son nom serait un joli clin d’œil de l’histoire !  

Signalons encore que la réalisation de ces projets a pu 
se faire grâce à la création d’un poste de chef de projets 
immobiliers. L’augmentation des projets développés né-
cessitait en effet de repenser notre organisation interne 
pour plus d’efficacité. 

Au terme des quatre ans de l’Alliance Habitat, le CLTB 
aura lancé près  de 130 logements, répartis sur 9 sites !



L’ Écluse

Site Liedts

Lumière du Nord
Tivoli

Arc-en-Ciel

Transvaal

Habité

En chantier

Marché public en cours

Constitution partenariat

Nouveaux projets
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RAPPORT FINANCIER
Le Community Land Trust Bruxelles est composé d’une 
Fondation d’Utilité Publique qui sert de véhicule pour 
les investissements immobiliers et d’une Association 
Sans But Lucratif (asbl) qui a pour mission d’assurer les 
aspects opérationnels. 

En 2017, la Fondation a reçu 1.970.605 € de subsides de 
la Région de Bruxelles-Capitale pour acquérir des ter-
rains et y construire des logements sociaux acquisitifs. 
Pour la Fondation, chaque opération immobilière est 
neutre budgétairement : le prix total des logements est 
financé par ces subsides (pour environ 40%) et par les 
contributions des acquéreurs (pour environ 60%). 

En 2017, le CLTB a pu 
atteindre l’équilibre malgré 
des moyens financiers trop 

réduits par rapport aux 
activités développées

En ce qui concerne l’asbl, le subside de fonctionnement 
du CLTB couvre un peu plus de la moitié des dépenses. 
En outre, le CLTB a pu compter sur des subsides 
à l’emploi, des subsides provenant des contrats de 
quartier, un subside du projet Citizendev via Innoviris 
et quelques subsides ponctuels. Les dépenses de fonc-
tionnement sont principalement composées de frais de 
personnel. 

Le Community Land Trust Bruxelles reste donc bien 
centré sur sa mission de production de logements, mais 
la diversification des moyens a permis, cette année, 
de mettre l’accent également sur le travail avec nos 
membres.

En 2017, le CLTB a pu atteindre l’équilibre malgré des 
moyens financiers trop réduits par rapport aux activités 
développées. Chaque année, nous sommes confrontés à 
la difficulté de gérer de nouveaux projets (30 nouveaux 
logements chaque année depuis 2014) avec un subside 
de fonctionnement qui ne suit pas le nombre croissant 
de projets en cours. Nous espérons donc que la 
réflexion en cours à la Région concernant un agrément 
pour le CLTB tienne compte de cette réalité.

Le budget 2018 du CLTB est à l’équilibre, avec des 
projections prudentes en termes de recettes. Il prévoit 
une augmentation de l’équipe, grâce à un projet 
européen, financé par le programme « Interreg Europe 
du Nord-Ouest », qui a pour but de renforcer et de 
mettre en lien les projets de CLT dans l’Europe du 
Nord-Ouest, en partenariat avec notamment la Ville de 
Lille, le CLT de Londres, le National CLT Network bri-
tannique, le CLT de Gand et le Fonds Mondial de Dé-
veloppement des Villes (FMDV). En outre, un soutien 
supplémentaire du Fonds Maribel permet d’augmenter 
d’un mi-temps l’équipe administrative. Cette aide est 
vraiment la bienvenue pour supporter l’augmentation 
quotidienne du nombre de candidats propriétaires.

RENTRÉES D’ACTIVITÉS   3 %

SUBSIDE RBC «FONCTIONNEMENT DU CLTB»   5
6 %

AUTRES SUBSIDES    35 %

SUBSIDES À L’EMPLOI   6 %

Provenance 
des recettes de 

fonctionnement 
du CLTB en 2017

4 % EXPERTS EXTERNES

1 % AUTRES

82
 %
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9 % FRAIS GÉNÉRAUX   

3 % LOYER ET FRAIS IMMEUBLE

Affectation des 
dépenses de 
fonctionnement 
en 2017
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DE NOUVEAUX DÉFIS
Le CLTB fera face à plusieurs grands défis en 2018.
Tout d’abord, notre principale priorité sera de mener à 
bien nos différentes opérations immobilières en cours. 
Il est primordial que les ménages, qui sont souvent 
impliqués dans la préparation de ces projets depuis des 
années, puissent emménager dans un avenir proche.

Ensuite, nous visons à optimiser la façon dont nous 
développons nos projets : que pouvons-nous apprendre 
des opérations en cours ? Qu’est ce qui a bien marché ? 
Que devons-nous changer ?

La diversification de nos revenus sera également au 
programme en 2018. Les diverses distinctions que 
nous avons obtenues l’année dernière nous aideront à 
mettre en place de nouvelles collaborations avec des 
philanthropes et des investisseurs. Nous aimerions 
également adapter notre structure afin de pouvoir faire 
plus facilement appel aux investisseurs privés pour le 
développement de nouveaux projets pour lesquels nous 
ne pouvons pas compter sur des subsides régionaux. 

2018 sera également l’année au cours de laquelle le tra-
vail communautaire, premier pilier de l’action du CLTB, 
prendra son essor. Nous espérons que, des nombreux 

contacts et réunions préparatoires de l’année écoulée, 
résulteront des initiatives citoyennes passionnantes au 
sein de notre communauté.

Notre projet européen démarrera également cette année. 
La collaboration entre les CLTs européens nous permet-
tra d’apprendre de nos collègues dans les autres régions 
du Nord-Ouest de l’Europe. Une des ambitions du projet 
est d’ancrer le modèle CLT au niveau européen comme 
une manière de donner une place centrale aux habitants 
dans le développement de la ville et du logement social.

Enfin, nous espérons pouvoir élaborer en collaboration 
avec les autorités régionales un cadre administratif 
adapté qui pourra donner une base solide à notre fonc-
tionnement.

Si nous parvenons à relever tous ces défis en 2018, 
nous serons prêts à évoluer du Petit Poucet du secteur 
bruxellois du logement à un acteur à part entière dans les 
cinq années à venir. Les besoins en matière de logement 
restent énormes. Nous croyons au potentiel de notre 
approche pour y répondre.

Plusieurs possibilités  
(plus d’info sur notre site 

dans l’onglet « Agir avec nous ») 

x Devenez bénévole en contactant Yseult au 
02/840 61 49 ou via info@cltb.be.

x Faites un don sur le « Fonds des Amis du CLTB » 
(IBAN : BE10 0000 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1) 

avec la communication « 016/1740/00066 ». A partir 
de 40€ annuel, vos dons sont déductibles de vos 

impôts à 45% du montant du don (dans la 
limite de 10% de votre impôt) !

x Devenez membre en remplissant le 
formulaire d’adhésion sur notre site.

ENVIE DE SOUTENIR 
LE CLTB ?
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INKOMENS ACTIVITEITEN   3 %

SUBSIDIES BHG “WERKING CLTB”   56 %

AN
DER

E S
UB

SID
IES

    
35

 %

TEWERKSTELLINGSSUBSIDIES   6 %

FINANCIEEL VERSLAG
Community Land Trust Brussel is samengesteld uit een 
Stichting van Openbaar Nut, als investeringsvehikel en 
een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), belast met 
alle operationele aspecten.

In 2017 ontving de Stichting € 1.970.605 subsidies van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop 
van grond en de bouw van sociale koopwoningen. Voor 
de Stichting vormt elk vastgoedproject een budgettair 
neutrale operatie: de totale prijs van de woningen 
wordt gefi nancierd enerzijds door gewestsubsidies 
(ongeveer 40%) en anderzijds door de bijdrage van de 
kopers (ongeveer 60%). 

In 2017 heeft  de CLTB een 
fi nancieel evenwicht bereikt 
desondanks de te beperkte 

middelen ten opzichte van de 
ontwikkelde activiteiten

Wat de vzw betreft , komt de werkingssubsidie van 
CLTB overeen met iets meer dan de helft  van onze 
inkomsten. Daarnaast heeft  de CLTB kunnen rekenen 
op tewerkstellingssubsidies, subsidies via de wijkcon-
tracten, een subsidie van het Citizendev-project via 
Innovis en enkele eenmalige subsidies. De uitgaven van 
de werkingsmiddelen zijn voornamelijk gelinkt aan de 
personeelskosten.

Het produceren van woningen blijft  dus de hoofdmissie 
van CLTB, maar de diversifi ëring van onze inkomsten 
heeft  ons dit jaar toegelaten het accent eveneens te 
leggen op onze ledenwerking.

In 2017 heeft  de CLTB een fi nancieel evenwicht bereikt 
desondanks de te beperkte middelen ten opzichte van 
de ontwikkelde activiteiten. Dit is te wijten aan de 
beperkte fi nanciële middelen ten opzichte van onze 
activiteiten. Jaar na jaar worden we geconfronteerd met 
de moeilijkheid om steeds nieuwe projecten op te star-
ten (jaarlijks 30 nieuwe woningen en dit sinds 2014) 
met gewestelijke werkingsmiddelen die niet mee-evolu-
eren met het toenemende aantal lopende projecten. We 
hopen dat er, in de refl ectie rond onze erkenning die nu 
gaande is binnen het Gewest, rekening wordt gehouden 
met deze realiteit.

Onze begroting voor 2018 is in evenwicht ondanks 
een voorzichtige projectie aan de inkomenskant. Het 
team wordt vergroot dankzij een Europees project, ge-
fi nancierd door het programma “Interreg Noord-West 
Europa”. Dit project heeft  als doel de CLT-projecten in 
Noord-West Europa met elkaar te linken en ze te ver-
sterken. We werken samen met de Stad Rijsel, de CLT 
van Londen, het Britse National CLT Network, de CLT 
Gent en het Fonds Mondial de Développement des Vil-
les (FMDV). Daarbovenop komt nog een aanvullende 
steun via het Maribelfonds die toelaat onze administra-
tieve vleugel te ondersteunen met een halft ijdse werk-
kracht. Deze steun is welgekomen met het dagelijks 
toenemende aantal van onze kandidaat-kopers.

Herkomst van de 
werkingsmiddelen 

van CLTB 2017

4 % EXTERNE EXPERTEN
1 % ANDERE

82 % PERSONEELSKOSTEN

9 % ALGEMENE UITGAVEN   

3 % HUUR EN KOSTEN GEBOUW

Gebruik van de 
werkingsmiddelen 
van CLTB 2017

NIEUWE UITDAGINGEN
CLTB staat voor een paar grote uitdagingen in 2018.
Het wordt onze allergrootste prioriteit om de lopende 
projecten tot een goed einde te brengen, zodat de gezin-
nen die vaak al jaren betrokken zijn bij de voorbereiding 
ervan binnen afzienbare tijd in hun nieuwe woning 
kunnen trekken. 

Verder willen we werken aan het optimaliseren van de 
manier waarop we onze projecten ontwikkelen. Wat 
kunnen we leren uit de lopende projecten, wat liep goed 
en wat moeten we aanpassen? 

2018 moet ook het jaar worden waarin we werk maken 
van de diversifi catie van onze inkomsten. De erkenning 
die we vorig jaar ontvingen zal ons ongetwijfeld helpen 
om nieuwe partnerschappen aan te gaan met schenkers 
en investeerders. Daarnaast willen we onze structuur 
aanpassen zodanig dat we makkelijker beroep kunnen 
doen op private investeerders voor de ontwikkeling van 
nieuwe projecten, projecten waarvoor we geen beroep 
kunnen doen op gewestelijke huisvestingssubsidies maar 
die wel belangrijk zijn voor onze stad.

Dit wordt ook het jaar waarin onze gemeenschapswer-
king op kruissnelheid moet komen. We hopen dat alle 
voorbereidende contacten en vergaderingen van vorig 
jaar zullen leiden tot nieuwe spannende burgerinitiatie-
ven binnen onze CLT-gemeenschap. 

Dit jaar gaat ook ons Europees project van start. Deze sa-
menwerking tussen Europese CLT’s zal het ons mogelijk 
maken om te leren van onze collega’s elders in de regio 
Noordwest-Europa. Het project wil ook het CLT-model 
op de Europese kaart zetten als een manier om bewoners 
een centrale plaats te geven bij stadsontwikkeling en 
sociale woningbouw. 

Tenslotte hopen wij dit jaar samen met de Gewestelijke 
overheden te kunnen werken aan een aangepast adminis-
tratief kader om onze werking een solide basis te geven.

Als we daar allemaal in slagen, dan zijn we klaar om de 
komende vijf jaar te evolueren van het kleine broertje in 
het Brusselse huisvestingslandschap tot een volwaardige 
speler. De woningnood blijft  groot, wij geloven in het 
potentieel van onze aanpak om hierop te antwoorden. 

Dit kan op verschillende manieren 
(meer info op onze website in het 

luik “Doe met ons mee”)

x Zet je in als vrijwilliger door contact op te nemen 
met Yseult op 02/840 61 49 of via info@cltb.be

x Doe een gi�  op het rekeningnummer “Vrienden van CLTB” 
(IBAN: BE10 0000 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1) met de 

mededeling “016/1740/00066”. Vanaf €40 per kalenderjaar 
heeft  u recht op een belastingvermindering van 45% van 

het bedrag van uw gift  (voor een maximaal van 10% 
van uw belastingsinkomen).

x Word lid door het formulier op onze 
website in te vullen.

ZIN OM DE CLTB TE 
STEUNEN ?

IK GEEF

€40

CLTB 
groeit 
verder 
dankzij 

mijn 
gi� 

45%
FISCAAL 
AFTREK-

BAAR

Mijn 
gi�  
kost
€22
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L’ Écluse

Liedtssite

Lumière du Nord
Tivoli

Le Nid

Arc-en-Ciel

Transvaal

Bewoond

Werffase

Overheidsopdracht lopende

Oprichten partnerschap

Nieuwe projecten

NIEUWE PROJECTEN
2017 was het laatste jaar van de Alliantie Wonen. In 
het kader van dat programma werd aan de CLTB een 
jaarlijks regionaal budget van 2 miljoen euro toegekend 
om ongeveer 30 wooneenheden te ontwikkelen.

De CLTB heeft er alles aan gedaan om deze financie-
ring optimaal te gebruiken om er nieuwe, kwaliteitsvol-
le projecten mee te ontwikkelen.

Twee projecten, gelegen in de Graystraat (Elsene) en de 
Neerstalsesteenweg (Vorst), werden uitgebreid bestu-
deerd. Ze werden echter beiden uitgesteld, toen bleek 
dat de betrokken terreinen niet meer te koop zouden 
worden aangeboden in 2017.

Uiteindelijk zal de CLTB twee nieuwe projecten lance-
ren, beiden op Anderlechts grondgebied.

Het eerste project bevindt zich in de Pastoor Cuylits-
straat en maakt deel uit van het wijkcontract Passer. 
Het gaat om een gebouw dat moet gesloopt worden en 
volledig heropgebouwd tot 9 wooneenheden.

Het andere project ligt op nauwelijks enkele stappen 
van het Bospark. De CLTB wil er 13 wooneenheden en 
een parkwachtantenne ontwikkelen. Het metrostation 
Aumale is vlakbij en het CLTB-project le Nid bevindt 
zich op minder dan een kilometer! 

Deze twee projecten zijn om twee redenen symbolisch. 
Allereerst getuigen ze van de goede samenwerking met 
de gemeente Anderlecht, een bevoorrechte partner 
voor de Community Land Trust Brussel. Ten tweede 
omdat pastoor Jean-Paul Cuylits zijn leven lang vocht 
tegen de onwaardige huisvestingsomstandigheden van 
arbeiders. Het inhuldigen van CLTB-woningen in de 
straat die zijn naam draagt, zou een mooie knipoog 
naar de geschiedenis zijn!

Merken we nog op dat de realisatie van deze projecten 
mogelijk werd dankzij de creatie van een nieuwe post: 
chef vastgoedprojecten. De toename van het aantal 
projecten vereiste een interne reorganisatie voor meer 
efficiëntie.

Na vier jaar Alliantie Wonen werkt de CLTB nu 
immers aan de ontwikkeling van iets meer dan 130 
wooneenheden, verspreid over 9 locaties!

 JAARVERSLAG 2017 | 9
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ARC-EN-CIEL
A. Vandenpeerenboomstraat 22 te Molenbeek 
32 woningen 
Bouwheer: Woningfonds 
Partners: Buurthuis Bonnevie vzw, CIRE asbl, 
Convivence-Samenleven vzw 
Status: werffase

Op 15 maart 2017 vond de symbolische eerste steen-
legging van het project Arc-en-Ciel plaats. Op het 
effectieve startschot moesten we echter nog tot in 
november wachten, gezien er enkele adminis-
tratieve moeilijkheden waren bij de toekenning 
van de stedenbouwkundige vergunning. De 
bouw van 32 passiefwoningen en een wijkvoor-
ziening kan nu dus echt van start gaan.

Dit belette de groep van de toekomstige bewoners 
niet om reeds actief deel te nemen aan het wijkleven. 
Na enkele wijkfeesten, organiseren ze sinds juli elke 
maand het Bazar-festival: rommelmarkt, kinderani-
maties, wereldkeuken, muziek en zoveel meer. Elke 
eerste zondag van de maand leuke ontmoetingen en 
ontdekkingen gegarandeerd! 

In december 2017 hebben we de kandidatenoproep om 
de laatste overblijvende appartementen toe te wijzen 
afgerond. Sindsdien is de groep Arc-en-Ciel compleet!

LUMIÈRE DU NORD
Antwerpse Steenweg 413-417 te Brussel – 15 woningen 
Bouwheer: Woningfonds en Leefmilieu Brussel 
Partners: CIRE asbl 
Status: Overheidsopdracht lopende

Na veel gesleutel aan de projectmontage in 2016 
besloten het Woningfonds en Leefmilieu Brussel begin 
2017 om het bouwheerschap voor dit project samen 
te dragen. In juni werd de overheidsopdracht voor de 
bouw van een wooncomplex van 15 woningen en een 
antenne voor de parkwachters-animatoren voor het 
Zennepark bekend gemaakt. In november vond de 
openingszitting van de offertes plaats en daarop is de 
analysefase van start gegaan.

© Stekke + Fraas architectes – A229 sprl

Antwerpse steenweg

15 CLTB 
woningen

Antenne voor  
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LIEDTSSITE
Liedtsstraat 27-29 te Schaarbeek 
4 woningen 
Bouwheer: Aksent vzw 

Partners: Aksent, EVA, Liedtssite vzw-asbl 
Status: werffase

De CLTB hoopt vier aangepaste woningen 
voor senioren te ontwikkelen boven een dagcentrum voor 
ouderen. In hetzelfde gebouw zouden ook twee studenten-
woningen, beheerd door een andere organisatie, komen. Een 
heel interessant intergenerationeel project dus, maar dat het 
voorbije jaar, buiten onze wil, enkele moeilijkheden onder-
vond. Samen met onze partners doen we nu al het mogelijke 
om deze zo snel mogelijk op te lossen om dit mooie project 
verder te kunnen zetten.

TRANSVAAL
Transvaalstraat te Anderlecht – 18 woningen / 
Status: oprichten partnerschap

Op 19 januari 2017 werd dit terrein officieel 
eigendom van de Stichting CLTB. Momenteel 
wordt het terrein gebruikt voor de tijdelijke 
inplanting van het aanpalende kinder-
dagverblijf, dat in volle verbouwing is. 
Het CLTB-project zal plaats bieden 
aan 18 woningen en een sport-
voorziening die aansluit bij het 
naastliggende voetbalterrein. We 
werken nu aan het samenwer-
kingsverband dat dit project verder 
vorm moet geven.

TIVOLI
Tivolistraat te Laken – 22 woningen 

Status: oprichten partnerschap

De bouw van de nieuwe duurzame stadswijk “Tivoli 
GreenCity” is volop aan de gang. Het toekomstige 

CLTB-terrein biedt momenteel plaats aan de werfkeet 
hiervan. Voor de bouw van de CLTB-woningen is het 
echter nog wat afwachten. De juridische montage van 
dit project is ietwat anders dan de andere CLTB-pro-
jecten en de notarissen zijn volop bezig een aangepaste 
verkoopakte op te stellen.

6 | COMMUNITY LAND TRUST BRUSSEL JAARVERSLAG 2017 | 7



ARC-EN-CIEL
A. Vandenpeerenboomstraat 22 te Molenbeek 
32 woningen 
Bouwheer: Woningfonds 
Partners: Buurthuis Bonnevie vzw, CIRE asbl, 
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Status: werffase
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NAAR EEN ECHTE 
GEMEENSCHAP
Een keer per jaar verzamelen een honderdtal Brusselaars 
voor de Algemene Vergadering van CLTB. Bewoners, 
kandidaat-kopers, mensen actief in onze partnervereni-
gingen en andere mannen en vrouwen die onze werking 
een warm hart toedragen ontmoeten elkaar dan. Op 
die momenten krijgt de “community” uit onze naam 
concreet gestalte. Dan voel je ook het potentieel van die 
gemeenschap. Er zijn weinig plaatsen waar je zo’n diverse 
groep mensen ontmoet die samen komen vanuit het 
gedeelde verlangen om samen te bouwen aan een betere 
stad.
Die gemeenschapsdimensie is sterk aanwezig binnen de 
projectgroepen. De jaren voorafgaand aan de verhuis 
naar een nieuwe woning komen de toekomstige bewo-
ners regelmatig samen en geven ze mee vorm aan hun 
project. Die dimensie is veel minder aanwezig binnen de 
bredere ledengemeenschap, onder andere bij degenen 
die op de wachtlijst staan en nog niet bij een concreet 
project zijn betrokken. We doen al jaren, met beschei-
den middelen, inspanningen om dit te versterken. Zo 
organiseerden we in 2017 al voor de tweede keer, dankzij 
de hulp van onze partnerverenigingen, vormings- en 
ontmoetingsactiviteiten voor kandidaat-kopers. Het 
ging onder andere om vormingen rond klussen in huis, 
rationeel energieverbruik en de rechten en plichten van 
huurders en eigenaars. Samen met het netwerk Financité 
organiseerden we een spaargroep- en vormingscyclus 
rond sparen en financiën. Regelmatig organiseren we 
ook een groot feest, een filmavond of lezing waar al onze 
leden welkom zijn.

Vorig jaar kregen we de kans om meer en intensiever te 
werken aan die community-dimensie. In het kader van 
de projectoproep “Cocreate” van Innoviris experimen-
teren wij, samen met BRAL en EVA vzw, en met de hulp 
van onderzoekers van ULB en UCL met de ABCD (Asset 
Based Community Development) methode. Het idee 
achter deze methode is dat je, om de situatie van mensen 
in achtergestelde gemeenschappen te verbeteren, kan 
vertrekken vanuit hun competenties en hun wensen. 
Van daaruit kan je het ontstaan van individuele en 
collectieve projecten faciliteren, projecten die uiteindelijk 
de gemeenschap ten goede zullen komen. Wij zagen in 
deze methode een manier om de band met onze leden te 
versterken en om de passieve wachttijd voor een woning 
tot een periode met een meerwaarde te transformeren. 
Samen met enkele vrijwilligers bezoeken we nu al onze 
leden, een voor een, om met hen over dit idee te spreken 
en te peilen naar hun wensen en competenties. Daaruit 
groeien nu stilaan de eerste initiatieven. Een fietsgroep 
gaat fietslessen organiseren en bereidt een happening 
voor alle leden voor, een andere groep wil activiteiten 
organiseren om de diversiteit van onze leden in de kijker 
te zetten, nog anderen willen iets doen om bejaarden 
in onze stad uit hun isolement te helpen. Het is een 
tijdsintensieve onderneming en het blijft constant zoeken 
naar de beste aanpak, maar we merken dat onze intuïtie 
bevestigd wordt. Er zit een groot potentieel in dit soort 
aanpak en in 2018 hopen we dat om te zetten in een 
aantal concrete initiatieven die, naast onze vastgoedpro-
jecten, een centrale plek zullen krijgen in onze werking.

LOPENDE PROJECTEN
Na 5 jaar staat onze woningteller op 9 bewoonde appartementen, 98 woningen in opbouw 
en nog 22 woningen waarvan de subsidies op de valreep van 2017 zijn goedgekeurd.  
2017 heeft ons er nogmaals aan herinnerd dat bouwprojecten veel tijd in beslag 
nemen, geduld is dus het codewoord! Achter de schermen vonden enorm veel 
onderhandelingen plaats om de partnerschappen omtrent het bouwheerschap 
te versterken, om moeilijkheden bij de bouwwerven op te lossen, om te 
sleutelen aan lastenboeken en aanbestedingsprocedures, enzovoort. 

L’ÉCLUSE
Ninoofsesteenweg 38 te Molenbeek – 9 woningen 
Bouwheer: Woningfonds 
Partner: Convivence-Samenleven vzw en La Rue asbl 
Status: bewoond sinds 2015

De vereniging van mede-eigenaars “L’Écluse Nin-
ove-Mariemont” had in mei haar eerste Algemene 
Vergadering. De syndicus, één van de bewoners, wordt 
er bijgestaan door een professionele boekhouder en een 
aantal mede-bewoners om de administratieve taken 
op te nemen. CLTB en zijn partners staan hen nog 
1 jaartje bij voor de opstart van de mede-eigendom. 

Daarna zal de “Ecluse”-groep zijn die de toekom-
stige mede-eigenaarsvereniging van de andere 

CLTB-projecten mee op gang trekt!

LE NID
Verheydenstraat 121 te Anderlecht 
7 woningen 
Bouwheer: burgerlijke maatschap “Le Nid” 
Partners: Samenlevingsopbouw Brussel vzw 
Status: werffase

De werf is lopende sinds mei 2016. 
De bouwwerken hebben enorm 
veel vertraging opgelopen, wat 
uiteraard de wachttijd voor 
de toekomstige bewoners 
enorm lang maakt... We 
hopen in 2018 de nodige 
oplossingen te vinden om deze 
moeilijke situatie op te lossen.
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CLTB BESTAAT VIJF JAAR
In 2017 werd Community Land Trust Brussel (CLTB) 
5 jaar. Het bouwwerk van de Community Land Trust 
heeft  in die tijd vorm gekregen, een mooie vorm waar 
we trots op zijn. Maar het werk is nog niet af, het blijft  
druk in de bouwkeet. In overleg met partnerorganisa-
ties, overheden en bewoners blijven we verder bouwen 
aan onze Brusselse versie van de CLT, dat model dat ge-
baseerd is op het idee dat het gemeenschappelijk bezit 
en het collectieve beheer van gronden de ideale basis 
zijn voor een duurzame, rechtvaardige en participatieve 
stadsontwikkeling, met blijvend betaalbare woningen 
als hoeksteen. Het is een vrij complex model, waarbij 
een specifi eke eigendomsformule, duurzame verkoops-
voorwaarden en een participatief governancemodel 
in mekaar vervlochten zijn tot 
een coherent geheel. Het model 
krijgt meer en meer bekendheid, 
maar de complexiteit maakt 
het voor buitenstaanders soms 
moeilijk om het ten gronde te 
begrijpen. 

Vandaar dat wij vorig jaar 
veel tijd en energie hebben 
geïnvesteerd in het uitleggen van 
onze werking. Via tientallen ge-
sprekken met Brusselse politici, 
een hoorzitting in de commissie 
Huisvesting van het Brussels 
Parlement, een intensieve media-
campagne en presentaties van 
ons model in het buitenland, 
werd ons project duidelijker 
voor iedereen. We zijn 
ervan overtuigd dat ons 
model zijn plaats heeft  
in het Brusselse land-
schap en we zijn 
niet de enige! 

De Brusselse regering besliste eind 2017 de CLTB 
te versterken door hem twee projectsubsidies toe te 
kennen en te bevestigen dat hij eigenaar blijft  van de 
huidige gronden.

Er was nog meer goed nieuws. In november ontvingen 
we, in enkele weken tijd, twee belangrijke prijzen, als 
erkenning voor ons werk. We werden bekroond met 
de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties en met 
de Prix de l’Économie Sociale. En, ook al op het einde 
van het jaar, kwam er het nieuws dat we Europese 
steun zullen krijgen voor een project dat Community 
Land Trusts zal promoten als model voor betaalbaar 
wonen in de Europese steden. We gingen ook van start 

met een nieuw project waarbij we de 
CLTB-gemeenschap willen verster-
ken, vertrekkend van de competenties 
van onze leden. 

Op het vlak van de bouwwerven was 
2017 een moeilijk jaar. We moesten 
lang wachten op stedenbouwkun-
dige vergunningen, werven liepen 
vertraging op, de organisatie van 
aanbestedingsprocedures sleepte 
aan. Dat was vaak een harde dobber 
voor de toekomstige bewoners die in 
onze projectgroepen actief zijn en die 
verlangend uitkijken naar de dag dat 
zij hun nieuwe woning zullen kunnen 
betrekken. 

Toch belette dat één van de leden van 
de groep Arc-en-Ciel niet om on-
langs, door een kritische journaliste 

ondervraagd naar die lange duurtijd 
van het project, te antwoorden dat 

het niet was omdat de woningen 
er nog niet stonden dat ze nog 

niets bereikt hadden. Ze vormen 
een solide groep die al erg actief 

is in hun toekomstige buurt. De 
woningen zijn er nog niet, maar de 

groep is er klaar voor. Zo is het ook met 
CLTB: het bouwwerk is nog niet af, maar 

we hebben al heel wat bereikt. De basis is 
gelegd en de toekomst is veelbelovend. 

In november 
ontvingen we, in 

enkele weken tijd, 
twee belangrijke 

prijzen, als 
erkenning voor 

ons werk

Wielemans Ceuppenslaan 7 - 1190 Vorst
02 840 61 49 | www.cltb.be | info@cltb.be
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Verheydenstraat 121 - 1070 Anderlecht

TEAM

Th omas Dawance, Geert De Pauw (coördinator), Joaquin de Santos, Sophie 
Ghyselen, Th ibault Leroy (coördinator), Lorella Pazienza, Yannik Rihoux, 
Yseult Stiernet, Anne-Laure Wibrin. 

STAGIAIRS EN VRIJWILLIGERS

We bedanken van harte Léa Bacchetta, Emilie Chopard, Silvia Genucchi, 
Oussama Khalid, Gaspard Schmitt-Gortt, en de vele vrijwilligers die zich 
hebben ingezet in onze raad van bestuur, tijdens de inschrijvingsvergaderingen, 
met vertalingen, voor de organisatie van allerlei evenementen, ateliers, 
vergaderingen, en bij allerlei administratieve taken. Bedankt!

RAAD VAN BESTUUR 

Tsevi Adomayakpor, Brice Boland, Bernard Cassiers, David Cordonnier, 
Sandrine Couturier, An Descheemaeker (voorzitter), Aissa Dmam 
(penningmeester), Ilknur Kurtgol (waarnemend lid), Frédéric Laurent, Marc 
Mahieu, Viviane Scholliers (secretaris), Orlando Sereno Regis, Driss Soussi, 
Arlette Tshibemba, Laura Van Eeckhout, Philippe Voglaire. Meer info op onze 
website.

PARTNERS

We bedanken alle partnerverenigingen, zij die ons helpen bij onze projecten en 
zij die ons van op afstand steunen, zij die er van bij de start bij waren en CLTB 
hebben vorm gegeven en zij die onze beweging recent hebben vervoegd. 
Baita, Bral, Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier, Buurtwerk Chambéry, 
CIRÉ, CLT Gent, Comité de Quartier Jacques Brel, Convivence – Samenleven, 
CPAS de Molenbeek, Crédal, EVA, Fabrik, FéBUL, Habitat et Humanisme, 
Habitat & Rénovation, Hefb oom, ISURU, La Rue, L’échapée, L’Espoir, 
LivingStones, Logement pour tous, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, 
RBDH / BBRoW, Samenlevingsopbouw Brussel, Selavip, UL de Forest, Une 
Maison en Plus, Vie Féminine, VLUGP.
Wij bedanken eveneens het Woningfonds van het Brussels Hoofdstelijk Gewest 
voor zijn belangrijke rol in de realisatie van onze projecten via de toekenning 
van de hypotecaire leningen aan onze kopers en het opnemen van het 
bouwheerschap in sommige van onze projecten.

ILLUSTRATIES

Behalve anders vermeld vallen alle teksten en beelden onder de licentie 
“Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-
SA)” met vermelding van Community Land Trust Brussel.
Voor de tekeningen die gemaakt zijn tijdens de algemene vergadering van 
maart 2017 (cover en pagina 4) door Gerardo Cornejo (www.imagespourvivre.
blogspot.be), gelieve de volgende vermelding te hanteren : Gerardo Cornejo – 
Community Land Trust Brussel. 
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 xhet Fonds Sociale Maribel
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zijn voor een duurzame, rechtvaardige en participatieve 
stadsontwikkeling, met blijvend betaalbare woningen 
als hoeksteen. Het is een vrij complex model, waarbij 
een specifi eke eigendomsformule, duurzame verkoops-
voorwaarden en een participatief governancemodel 
in mekaar vervlochten zijn tot 
een coherent geheel. Het model 
krijgt meer en meer bekendheid, 
maar de complexiteit maakt 
het voor buitenstaanders soms 
moeilijk om het ten gronde te 
begrijpen. 

Vandaar dat wij vorig jaar 
veel tijd en energie hebben 
geïnvesteerd in het uitleggen van 
onze werking. Via tientallen ge-
sprekken met Brusselse politici, 
een hoorzitting in de commissie 
Huisvesting van het Brussels 
Parlement, een intensieve media-
campagne en presentaties van 
ons model in het buitenland, 
werd ons project duidelijker 
voor iedereen. We zijn 
ervan overtuigd dat ons 
model zijn plaats heeft  
in het Brusselse land-
schap en we zijn 
niet de enige! 

De Brusselse regering besliste eind 2017 de CLTB 
te versterken door hem twee projectsubsidies toe te 
kennen en te bevestigen dat hij eigenaar blijft  van de 
huidige gronden.

Er was nog meer goed nieuws. In november ontvingen 
we, in enkele weken tijd, twee belangrijke prijzen, als 
erkenning voor ons werk. We werden bekroond met 
de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties en met 
de Prix de l’Économie Sociale. En, ook al op het einde 
van het jaar, kwam er het nieuws dat we Europese 
steun zullen krijgen voor een project dat Community 
Land Trusts zal promoten als model voor betaalbaar 
wonen in de Europese steden. We gingen ook van start 

met een nieuw project waarbij we de 
CLTB-gemeenschap willen verster-
ken, vertrekkend van de competenties 
van onze leden. 

Op het vlak van de bouwwerven was 
2017 een moeilijk jaar. We moesten 
lang wachten op stedenbouwkun-
dige vergunningen, werven liepen 
vertraging op, de organisatie van 
aanbestedingsprocedures sleepte 
aan. Dat was vaak een harde dobber 
voor de toekomstige bewoners die in 
onze projectgroepen actief zijn en die 
verlangend uitkijken naar de dag dat 
zij hun nieuwe woning zullen kunnen 
betrekken. 

Toch belette dat één van de leden van 
de groep Arc-en-Ciel niet om on-
langs, door een kritische journaliste 

ondervraagd naar die lange duurtijd 
van het project, te antwoorden dat 

het niet was omdat de woningen 
er nog niet stonden dat ze nog 

niets bereikt hadden. Ze vormen 
een solide groep die al erg actief 

is in hun toekomstige buurt. De 
woningen zijn er nog niet, maar de 

groep is er klaar voor. Zo is het ook met 
CLTB: het bouwwerk is nog niet af, maar 

we hebben al heel wat bereikt. De basis is 
gelegd en de toekomst is veelbelovend. 

In november 
ontvingen we, in 

enkele weken tijd, 
twee belangrijke 

prijzen, als 
erkenning voor 

ons werk
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TEAM

Th omas Dawance, Geert De Pauw (coördinator), Joaquin de Santos, Sophie 
Ghyselen, Th ibault Leroy (coördinator), Lorella Pazienza, Yannik Rihoux, 
Yseult Stiernet, Anne-Laure Wibrin. 

STAGIAIRS EN VRIJWILLIGERS

We bedanken van harte Léa Bacchetta, Emilie Chopard, Silvia Genucchi, 
Oussama Khalid, Gaspard Schmitt-Gortt, en de vele vrijwilligers die zich 
hebben ingezet in onze raad van bestuur, tijdens de inschrijvingsvergaderingen, 
met vertalingen, voor de organisatie van allerlei evenementen, ateliers, 
vergaderingen, en bij allerlei administratieve taken. Bedankt!

RAAD VAN BESTUUR 

Tsevi Adomayakpor, Brice Boland, Bernard Cassiers, David Cordonnier, 
Sandrine Couturier, An Descheemaeker (voorzitter), Aissa Dmam 
(penningmeester), Ilknur Kurtgol (waarnemend lid), Frédéric Laurent, Marc 
Mahieu, Viviane Scholliers (secretaris), Orlando Sereno Regis, Driss Soussi, 
Arlette Tshibemba, Laura Van Eeckhout, Philippe Voglaire. Meer info op onze 
website.

PARTNERS

We bedanken alle partnerverenigingen, zij die ons helpen bij onze projecten en 
zij die ons van op afstand steunen, zij die er van bij de start bij waren en CLTB 
hebben vorm gegeven en zij die onze beweging recent hebben vervoegd. 
Baita, Bral, Buurthuis Bonnevie Maison de Quartier, Buurtwerk Chambéry, 
CIRÉ, CLT Gent, Comité de Quartier Jacques Brel, Convivence – Samenleven, 
CPAS de Molenbeek, Crédal, EVA, Fabrik, FéBUL, Habitat et Humanisme, 
Habitat & Rénovation, Hefb oom, ISURU, La Rue, L’échapée, L’Espoir, 
LivingStones, Logement pour tous, Periferia, PRO RENOVASSISTANCE, 
RBDH / BBRoW, Samenlevingsopbouw Brussel, Selavip, UL de Forest, Une 
Maison en Plus, Vie Féminine, VLUGP.
Wij bedanken eveneens het Woningfonds van het Brussels Hoofdstelijk Gewest 
voor zijn belangrijke rol in de realisatie van onze projecten via de toekenning 
van de hypotecaire leningen aan onze kopers en het opnemen van het 
bouwheerschap in sommige van onze projecten.

ILLUSTRATIES

Behalve anders vermeld vallen alle teksten en beelden onder de licentie 
“Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-
SA)” met vermelding van Community Land Trust Brussel.
Voor de tekeningen die gemaakt zijn tijdens de algemene vergadering van 
maart 2017 (cover en pagina 4) door Gerardo Cornejo (www.imagespourvivre.
blogspot.be), gelieve de volgende vermelding te hanteren : Gerardo Cornejo – 
Community Land Trust Brussel. 

LAY-OUT

www.kaban.nu

VERTALERS

Edith Hecquet, Johan De Pauw

CLTB
Community Land Trust
Bruxelles - Brussel

CLTB ONTVANGT WERKINGS- EN 
INVESTERINGSMIDDELEN 

VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

IN 2017 ONTVINGEN 
WE OOK STEUN VAN

 xhet Fonds Barones Monique van 
Oldeneel tot Oldenzeel

 xhet Fonds Sociale Maribel
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