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 Project Paulusplein: samen met de stad Oostende een gezonde mix bewaken in het woonaanbod.

Gezonde mix in leeftijd, gezinsamenstelling en 
activiteitsgraad 
‘WoonWel wil samen met de stad Oostende een gezonde mix be-
waken in het woonaanbod’, zegt Vansevenant. ‘Hierbij streven 
we naar betaalbare sociale koopappartementen voor zowel jon-
geren als ouderen, voor alleenstaanden en gezinnen, voor actie-
ven en minder actieven, ook op leuke en gewilde plaatsen. uiter-
aard mits toepassing van de geldende toewijzingsregels. Een mooi 
voorbeeld van deze mix zijn de sociale woningen op het Paulus-
plein aan de Visserskaai. Van de 23 appartementen zijn de ge-
lijkvloerse appartementen voor rolstoelgebruikers verkocht aan 
mensen op rust. De andere appartementen werden overwegend 
verkocht aan jonge mensen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt. 
Afhankelijk van het aantal slaapkamers ligt de verkoopprijs tussen  
€ 125.000 en € 135.000.’
 
Geen gemengde projecten
Vansevenant: ’Ik verkies een appartementsgebouw met sociale 
koopappartementen zonder mede-eigendom met derden (winkel-
ketens). Waarom? In algemene vergaderingen van mede-eigenaars 
kunnen zich meerderheden aftekenen en tegenstrijdige belangen de 
kop opsteken met alle financiële gevolgen van dien. Als de vereniging 
van mede-eigenaars allemaal sociale kopers zijn, dan ligt de financi-
ele draagkracht in dezelfde lijn.’
‘Soms kan het wél interessant zijn om “sociaal wonen” te combine-
ren met andere bestemmingen. In het project Zuiderhuis zijn de ge-
lijkvloerse en de eerste verdieping helemaal niet aantrekkelijk voor 
bewoning (blinde muur). De hoger gelegen appartementen hebben 
een riant uitzicht op de jachthaven. Omdat de stad op zoek was naar 
kantoren, hebben we met hen een compromis bereikt waarbij de ge-
lijkvloerse, de eerste en een deel van de tweede verdieping werden 
verkocht aan de stad. De kantoren hebben een eigen ingang in een 
andere straat en maken geen gebruik van de lift.’

Aanpak realisatie sociale koopappartementen
Ondanks de scherpe concurrentie van gespecialiseerde projectont-
wikkelaars slaagt WoonWel erin om op zeer mooie en gewilde locaties 
koopappartementen te realiseren aan betaalbare prijzen.
Vansevenant: ‘Dankzij de onmisbare medewerking en ondersteuning 
van de stad (stadseigendommen), het voorkooprecht (Oostende 
heeft enkele strategische Bijzondere Gebieden), het Grond- en Pan-
denbeleid met het invullen van de sociale last, de SBE-subsidie en 
de verwervingssubsidie, creëren we mogelijkheden voor woonbe-
hoeftige mensen met een bescheiden inkomen.‘ ‘De kopers zijn zeer 
tevreden. Maar het zal erop aankomen het instrumentarium actueel 
te houden en blijvend aan de behoeften aan te passen zodat de be-
taalbaarheid voor de doelgroep gegarandeerd blijft, ook als de rente-
voeten binnen afzienbare tijd onherroepelijk weer gaan stijgen.’ 
 

Pat Vansevenant, directeur WoonWel
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Betaalbaarheid is een van de groot-
ste uitdagingen van het Vlaamse 
woonbeleid. In deze context wordt 
het subsidiëren door de overheid 
van eigendomsverwerving – en in 
het bijzonder de sociale koop – in 
vraag gesteld. Hoewel de Vlaamse 
regering en de Vlaamse minister 
van Wonen het belang van sociale 
eigendomsverwerving bevestigen, 
worden de subsidies afgeschaft. 
Zou het geen betere oplossing zijn 
om deze middelen anders – lees 
duurzamer – in te zetten? Projecten 
van Community Land Trust, kort-
weg CLT komen hierdoor in beeld.

Community Land Trust, kortweg CLT 
CLT is een gekend, maar ook beproefd huis-
vestingsmodel dat ontstond in de Verenigde 
Staten. CLT heeft zijn meerwaarde reeds 
bewezen in het buitenland. De essentie van 
CLT kan herleid worden tot drie principes, nl. 
de scheiding van woning en grond, duurzaam-
heid door hergebruik van subsidies en een 
sterke band met de gemeenschap waarbij de 
bewoners, de buurt, het middenveld en de 
overheid betrokken worden.

Brussel en Gent als pioniers
In België wordt er met CLT gepionierd in Brus-
sel en Gent. Dankzij de aanzienlijke onder-
steuning, zowel op regelgevend als op finan-
cieel vlak, vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn er in Brussel reeds verschillende 
concrete CLT-projecten van start gegaan. 
CLT Brussel werd opgenomen in de Brusselse 

Wooncode en krijgt vandaaruit een basisfinan-
ciering. In deze financiering zit de personeels-
kost van de CLT-ploeg, de aankopen van de te 
renoveren sites of de gronden en een betaal-
baarheidstoelage voor de laagste inkomens.

CLT en sociale eigendomsverwerving
Ter compensatie van de afschaffing van de 
subsidies SSI (bouwrijp maken van terreinen), 
SV (verwerving van nieuwe gronden) en SBE 
(korting in de verkoopprijs voor bepaalde 
projecten) worden in de beleidsnota van de 
Vlaamse minister van Wonen alternatieven 
zoals CLT naar voor geschoven. Maar wordt 
CLT hierdoor niet herleid tot een loutere mo-
gelijkheid om de verkoopprijzen te matigen? 
CLT is meer dan dat. Is het de uitdaging van 
CLT om de sociale eigendomsverwerving mee 
te herbronnen? Naast de financiële compo-
nent is er ook de duidelijke sociale component 

SOCIALE KOOPSECTOR ONDER DRUK

Eigendomsverwerving via CLT–
projecten,Community Land Trust

TeksT: PaT VanseVenanT, direcTeur woonwel oosTende en FiliP Van lancker, diensT welzijn – wonen ProVincie wesT-Vlaanderen

FoTo’s: ellen de jans, clT Brussel (Marc deTiFFe) en woonwel oosTende

Kandidaat bewonersgroep op het voorbehouden CLT-terrein in Gent.
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aanwezig. Het wil door de eigendomsverwer-
ving en het opbouwwerk met de kopers de 
bewoners emanciperen en responsabiliseren. 
CLT wil een oplossing bieden voor samen-
levingsproblematieken en zorgen voor een 
aangename leefomgeving voor zowel de be-
woners als de buurt zonder beperking tot een 
momentopname of tot één generatie.

WoonWel Oostende gaat voor CLT
Nog vóór de beleidsverklaring van de minister 
heeft de raad van bestuur van WoonWel – naar 
aanleiding van een studiedag in Gent – reeds 
de principiële beslissing genomen om het op-
zetten van CLT-projecten te onderzoeken. Van 
bij het begin werd hierbij gesteld dat het klak-
keloos overnemen van een model, dat werd 
uitgewerkt volgens Amerikaans recht en vol-
gens de lokale problematieken in de Verenigde 
Staten, wellicht noch wenselijk noch haalbaar 
is. WoonWel wil met kleine projecten vanuit de 
praktijk onderzoeken of SHM’s efficiënt pro-
jecten kunnen opzetten in de geest van CLT.

Bedenkingen en knelpunten 
Wat de wetgeving en de regelgeving betreft 
zijn er nog heel belangrijke wijzigingen nood-
zakelijk. De benaming geeft het al aan: de basis 
van een CLT is de “trust”. Dit is een juridische 
constructie die in Angelsaksisch recht bestaat, 
maar niet in onze Belgische wetgeving. Er zijn 
wel alternatieven mogelijk zoals een stichting 
of een CVBA, maar deze vormen momenteel 
nog een probleem voor een SHM. De parti-
cipatie van een SHM in een andere vennoot-
schap met inbreng van roerend en onroerend 
kapitaal is voorzien in artikel 40 en 42 van de 
Vlaamse Wooncode, maar er zijn geen uitvoe-
ringsbesluiten. Wordt hier werk van gemaakt? 
Een participatie is enkel mogelijk via statutaire 
bepaling, maar zonder inbreng van middelen. 
Een ander heikel punt is de kandidaatstelling 
via wachtregisters en toewijzing. Een CLT 
is niet voorzien in het Overdrachtenbesluit. 
Ook op financieel vlak zijn er heel wat  

‘CLT wil door de eigendomsverwerving en het 
opbouwwerk met de kopers, de bewoners 
emanciperen en responsabiliseren’

Het Brusselse appartementsblok Mariemont werd in 2013 
gebouwd en is nu in handen van de CLT.
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besluit gedoogd worden dat, net zoals er 
bijvoorbeeld per gemeente registers zijn 
voor sociale koopappartementen, sociale 
koopwoningen en sociale kavels ook re-
gisters geopend worden voor specifieke 
CLT-projecten? Zal het in dergelijke regis-
ters mogelijk worden om de koppeling te 
maken met de screening naar de motiva-
tie van de deelnemers mits het geven van 
de noodzakelijke informatie? 

• Zou het niet logisch zijn dat, omdat de 
SHM zoals bij huurwoningen eigenaar 
blijft van de grond, de subsidie voor de 
aanleg van de noodzakelijke infrastructuur 
bij CLT-woningen, gesubsidieerd wordt 
zoals voor sociale huurwoningen? Kan dit 
ook overwogen worden voor de verwer-
ving van gronden net zoals voor huurwo-
ningen (FS3)?

• CLT’s voorzien idealiter ook in een ge-
meenschapsvoorziening voor de buurt. 
Kan hiervoor een nieuw kader uitgewerkt 
worden? Kunnen de vroegere SSI-subsi-
dies gebruikt worden voor de realisatie 
van gemeenschapsruimtes?

• Kan de overheid (Vlaanderen, provincie) 
overwegen om de noodzakelijke inzet van 
opbouwwerkers bij CLT-projecten finan-
cieel te ondersteunen?

hinderpalen. Een CLT-werking vraagt de in-
zet van bijkomende financiële middelen voor 
ondersteuning bij de opstartfase, begeleiding 
van (kandidaat-)bewoners en wijkgericht op-
bouwwerk, maar ook voor infrastructuur en 
gemeenschappelijke accommodatie. Hiervoor 
zijn er geen bijkomende middelen voorzien 
door de overheid. Zelfs het basisprincipe van 
het duurzaam inzetten van subsidies door 
een substantieel deel van de meerwaarde bij 
verkoop van het onroerend goed aan de CLT 
toe te bedelen vormt vandaag nog een pro-
bleem omwille van de huidige regeling tijdens 
de verplichte bewoningstermijn van 20 jaar 
bij de sociale koop. Ook indirecte financiële 
tegemoetkomingen voor de lage inkomens-
groepen zoals de afschaffing of de vermin-
dering van registratierechten waardoor het 
voor deze groep gemakkelijker wordt om een 
eigendom te verwerven, zou een CLT onder-
steunende maatregel zijn. Veel mensen slagen 
er niet langer in om het noodzakelijke startka-
pitaal bijeen te sparen. 

WoonWel stelt zich toch heel wat vragen
• Grond inbrengen in een vennootschap kan 

niet. Hoe kan een SHM een CLT-project 
op SHM-grond realiseren? 

• Kan in toepassing van het Overdrachten-

Kleinschalige CLT-proefprojecten
WoonWel zal in een drietal gemeenten klein-
schalige (proef-)projecten realiseren op haar 
eigen “historische” gronden. Omdat WoonWel 
nu al voor de wijkwerking samenwerkt met 
vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, 
kan de opbouwwerker de begeleidingstaken 
op zich nemen. Het is wel belangrijk dat aan-
vaard wordt dat de inschrijvingen en toewij-
zingen kunnen gebeuren binnen de huidige 
bepalingen van het Overdrachtenbesluit. Voor 
de aankoop van de woning zonder de grond 
moet de koper een gesubsidieerd hypothecair 
krediet kunnen krijgen. Dat er geen toezeg-
gingen zijn rond andere subsidies (zie hoger) 
mag de opzet van de proefprojecten niet ver-
hinderen. Het realiseren van deze projecten 
zal de aanzet zijn om daadwerkelijk over bij-
komende subsidies na te denken en hier voor 
te ijveren.  F

Meer info?
www.cltgent.be
Ontdek wat CLT is via het filmpje op 
www.cltb.be/in een paar woorden
www.cltb.be (Brussel)

Vlnr : Evi Jordens, adjunct directeur WoonWel – Mira Bracké, opbouwwerker Samenlevingsopbouw – Pat Vansevenant, 
directeur WoonWel. Op de achtergrond de gronden in Gistel Kom Zuid waarop een CLT project mogelijk is.
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