


Inclusief wonen in cohousing project





Oak Tree Projects CVBA-SO
• Oak Tree Projects is een erkende coöperatieve met sociaal oogmerk

• Financiering:
• 20 à 25% eigen middelen van de bewoners, hun netwerk, en externe 

investeerders 
• 80 à 75% banklening

• Bankleningen op 20 jaar

• Bewonersaandelen blijven 20 jaar in de CVBA
• Eerdere uitstap mogelijk, indien de bewoner geen beroep meer doet op de

coöperatie



De weg ernaar toe
• Een idee: cohousing
• Een vraag: 2 zussen met een beperking
• Een extra studie (in combinatie met full-time job): executive MBA

• 1 jaar gebroed op oplossing = eindwerk = 
vrijwilligerswerk
• Optie op eerste woning + zoektocht naar andere 

bewoners
• Zoektocht naar mede-oprichters

• 1,5 jaar: combinatie van 2 jobs = vrijwilligerswerk



De weg ernaar toe

• Geen interesse bij investeerders
• Geen interesse bij grootbanken
• Wel interesse bij Hefboom: lening
• Wel interesse bij Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)

• Lening voor operationele kosten eerste 
5 jaar
• Voorwaarden: groei en sociale impact

• Eind 2018: Switch naar voltijdse 
job

• Mei 2019: Eerste AV en 
uitbreiding raad van bestuur



Status
• 74 aandeelhouders 

(grote meerderheid 
bewoner + netwerk 
bewoner)

• Investering van 
440,000 EUR

Projecten:
• 2 projecten in bouwfase (oplevering dec 2019 en zomer 2020)
• 1 project vergund
• 11 projecten in opstart



Financieel model



Uitgangspunten  - onze pijlers

Kwalitatief wonen

Betaalbaarheid

Participatie

Zelfbeschikking

Inclusie

Focus op betaalbaar inclusief wonen: 
onafhankelijkheid van zorgverlener

Duurzaam bouwen in buurten van de 
toekomst

Formule tussen huur en eigendom

Bewoners + netwerk investeren en 
participeren

Meer dan enkel vastgoed: een 
community van bewoners en buren



Uitgangspunten
• Erkenning VAPH voor het bouwen van wooninfrastructuur voor personen 

met een handicap
• Bouwen aan 6% BTW
• Korting belasting op onroerend goed

• Onafhankelijk van subsidies

• Elk project moet zichzelf kunnen financieren
• Aandelen + lening = investering in het gebouw
• 11 maanden huurinkomsten betalen 12 maanden lening
• 1 maand huurinkomsten voor verzekeringen, herstellingen als eigenaar, belasting op 

onroerend goed (met korting), risico op leegstand
• Dienstverleningsbijdragen = operationele kosten Oak Tree

• Dividenden



Kostenplaatje coöperant-bewoner

Reservatie studio 
275 EUR

10 aandelen B van 
2,500 EUR 

= 25,000 EUR

Eenmalige 
investering

Maandelijkse 
huurprijs

Maandelijkse 
gemeenschappelijke 

bijdragen eigen studio

Maandelijkse 
kosten

Verzekeringen 
huurder

Onderhoudskosten 
huurder

Jaarlijkse 
kosten

Dienstverlenings-
bijdrage = 24x75 

EUR/maand



3 opties

Investering in één keer

Investering met spaarformule

Investering met vzw

Coöperant



Waarderingsregels

• Tot nu toe: nieuwbouwprojecten
• Kosten bouwproject (grond, ontwikkeling, bakstenen) worden 

afgeschreven op 33 jaar

• Management, ontwikkeling, visie en beleid: afschrijving op 5 
jaar



Voorbeeld: Cohousing Burcht
• Aankoopprijs inclusief grond, registratierechten, bouw en ontwikkelingskosten BTW (6% 

bouwkosten, 21% rest) – individuele en gemeenschappelijke delen
• Nieuwbouw, dus schatting!
• = 533,000 EUR

• Huurinkomsten 5 studio’s
• Tussen 25 en 40m² BVO
• Tussen 420 en 580 EUR per maand
• = 2,490 EUR per maand

• Afbetaling lening mogelijk van
• = 2,283 EUR per maand
• = 440,000 EUR

• Investering bewoners
• = 125,000 EUR

• Beschikbare middelen
• = 565,000 EUR

• Reserve 
• = 32,000 EUR (6%)



Vraag naar de banken

• Leningen op 25 à 30 jaar

• Meer vertrouwen :
• Geen verhoging rentevoeten omwille van cohousing
• Geen verhoging aandeel eigen middelen omwille van cohousing



Volg ons verhaal




