Geen gemengde projecten

Pat Vansevenant, directeur WoonWel

Vansevenant: ’Ik verkies een appartementsgebouw met sociale
koopappartementen zonder mede-eigendom met derden (winkelketens). 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
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‘Soms kan het wél interessant zijn om “sociaal wonen” te combineren met andere bestemmingen. In het project Zuiderhuis zijn de gelijkvloerse 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
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Staten. CLT heeft zijn meerwaarde reeds
het subsidiëren door de overheid
bewezen in het buitenland. De essentie van
van eigendomsverwerving – en in
CLT kan herleid worden tot drie principes, nl.
de scheiding van woning en grond, duurzaamhet bijzonder de sociale koop – in
heid door hergebruik van subsidies en een
vraag gesteld. Hoewel de Vlaamse
sterke band met de gemeenschap waarbij de
regering en de Vlaamse minister
bewoners, de buurt, het middenveld en de
van Wonen het belang van sociale
overheid betrokken worden.
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Eigendomsverwerving via CLT–
projecten,Community Land Trust

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, kortweg CLT komen hierdoor in beeld.

Brussel en Gent als pioniers
In België wordt er met CLT gepionierd in Brussel en Gent. Dankzij de aanzienlijke ondersteuning, zowel op regelgevend als op financieel 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 basisfinanciering. In deze financiering zit de personeelskost van de CLT-ploeg, de aankopen van de te
renoveren sites of de gronden en een betaalbaarheidstoelage voor de laagste inkomens.
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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 mogelijkheid 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 component is er ook de duidelijke sociale component
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Kandidaat bewonersgroep op het voorbehouden CLT-terrein in Gent.

8/03/16 17:33

aanwezig. Het wil door de eigendomsverwerving en het opbouwwerk met de kopers de
bewoners emanciperen en responsabiliseren.
CLT wil een oplossing bieden voor samenlevingsproblematieken en zorgen voor een
aangename leefomgeving voor zowel de bewoners als de buurt zonder beperking tot een
momentopname of tot één generatie.

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

Bedenkingen en knelpunten
Wat de wetgeving en de regelgeving betreft
zijn er nog heel belangrijke wijzigingen noodzakelijk. 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 participatie van een SHM in een andere vennootschap met inbreng van roerend en onroerend
kapitaal is voorzien in artikel 40 en 42 van de
Vlaamse Wooncode, maar er zijn geen uitvoeringsbesluiten. 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 
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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 opzetten van CLT-projecten te onderzoeken. Van
bij het begin werd hierbij gesteld dat het klakkeloos overnemen van een model, dat werd
uitgewerkt volgens Amerikaans recht en volgens 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 projecten kunnen opzetten in de geest van CLT.

Het Brusselse appartementsblok Mariemont werd in 2013
gebouwd en is nu in handen van de CLT.
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hinderpalen. Een CLT-werking vraagt de inzet van bijkomende financiële middelen voor
ondersteuning bij de opstartfase, begeleiding
van (kandidaat-)bewoners en wijkgericht opbouwwerk, 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 probleem omwille van de huidige regeling tijdens
de verplichte bewoningstermijn van 20 jaar
bij de sociale koop. Ook indirecte financiële
tegemoetkomingen voor de lage inkomensgroepen zoals de afschaffing of de vermindering van registratierechten waardoor het
voor deze groep gemakkelijker wordt om een
eigendom te verwerven, zou een CLT ondersteunende maatregel zijn. Veel mensen slagen
er niet langer in om het noodzakelijke startkapitaal 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-
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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 registers geopend worden voor specifieke
CLT-projecten? Zal het in dergelijke registers mogelijk worden om de koppeling te
maken met de screening naar de motivatie 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 verwerving van gronden net zoals voor huurwoningen (FS3)?
CLT’s voorzien idealiter ook in een gemeenschapsvoorziening voor de buurt.
Kan hiervoor een nieuw kader uitgewerkt
worden? Kunnen de vroegere SSI-subsidies gebruikt worden voor de realisatie
van gemeenschapsruimtes?
Kan de overheid (Vlaanderen, provincie)
overwegen om de noodzakelijke inzet van
opbouwwerkers bij CLT-projecten financieel te ondersteunen?

Kleinschalige CLT-proefprojecten
WoonWel zal in een drietal gemeenten kleinschalige (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 aanvaard wordt dat de inschrijvingen en toewijzingen 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 toezeggingen zijn rond andere subsidies (zie hoger)
mag de opzet van de proefprojecten niet verhinderen. Het realiseren van deze projecten
zal de aanzet zijn om daadwerkelijk over bijkomende subsidies na te denken en hier voor
te ijveren. F

i

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,
24 Fundamenten april 2016
directeur WoonWel. Op de achtergrond de gronden in Gistel Kom Zuid waarop een CLT project mogelijk is.
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