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Bijkomend sociaal 
woonaanbod creëren 
Hoewel er in de sociale woningbouw nu ook gebruik wordt ge-
maakt van instrumenten zoals Publiek-Private Samenwerking 
(PPS), en het decreet Grond- en Pandenbeleid (G&P) in het 
leven is geroepen om via de private markt bijkomend sociaal 
woonaanbod te genereren, blijkt dit in de praktijk weinig zoden 
aan de dijk te zetten4. De oorzaken zijn divers. Zo spoort de 
huidige visie op goede ruimtelijke ordening niet met de vaak in 
buitengebied gelegen niet-ontwikkelde woonuitbreidingsgebie-
den. Wél geschikte bouwgronden zijn schaars en bijgevolg duur. 
Ontwikkelingsprocessen lopen niet zelden 
vertraging op door de strikte regelgeving voor 
sociale huisvesting. Daarnaast zijn ook de 
resultaten van PPS en het decreet Grond- en 
Pandenbeleid veeleer beperkt. Gebrek aan 
engagementen, bouwrechten of gebrek aan 
kwaliteit, zorgen er vaak voor dat de projecten 
langer duren en meer kosten, ook al is er met 
realisaties als ’t Groen Kwartier in Antwerpen 
of Kerkeneind en Vogelenzang in Kalmthout 
wel degelijk bijkomend sociaal aanbod gerealiseerd. De impact 
van het decreet was bijvoorbeeld beperkt wanneer overheden uit 
bezorgdheid over het ‘sociale evenwicht’ weigerachtig stonden 
tegenover bijkomend sociaal aanbod en een verplichte toename 
niet kon worden opgelegd omdat de wettelijk bepaalde sociale 
objectieven al waren gehaald. Met de vernietiging van het de-
creet G&P door het Grondwettelijk Hof in 2013 verdween ook 
de afdwingbaarheid van sociale lasten ten aanzien van private 
ontwikkelaars, wat met het oog op de creatie van bijkomend 
sociaal aanbod uiteraard een slechte zaak was. Op eigen initia-
tief zullen projectontwikkelaars niet gauw geneigd zijn om een 
sociaal huuraanbod op te nemen in hun projecten. Ze krijgen 
dan immers te maken met strikte bouwvoorwaarden en regels, 
die een rechtstreeks effect hebben op de complexiteit van het 
bouwproject en de winstmarges. Bijkomend betaalbaar woon-
aanbod creëren via de sociale woningmarkt – al dan niet met 
PPS – is bijgevolg niet voor de hand liggend. 

4 Sociale huisvesting in Vlaanderen, 2008 onderzoeksproject iov ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Bouwmeester, Els Vervloesem, 
onder begeleiding van Chr. Kesteloot, P. De Decker, B. De Meulder

Betaalbaar wonen op de 
private huisvestingsmarkt
Aan de andere kant is er de immense private markt. Wanneer 
we recente private projectontwikkelingen bekijken, zoals Groen 
Zuid, het Eilandje of Nieuw Zuid in Antwerpen, stellen we vast 
dat deze voornamelijk gericht zijn op de middenklasse of hogere 
inkomens. Projectontwikkelaars geven zelf aan dat een betaalbaar 
woonaanbod creëren niet gemakkelijk is, gelet op de bouwkost 
en de vele bijkomende ruimtelijke eisen die vaak aan projecten 
worden gesteld. Denk hierbij aan beperkte bouwhoogte, onder-
gronds parkeren, publieke ruimte, saneringen enz. In private 

ontwikkelingen vertaalt betaalbaarheid zich 
bijgevolg steeds vaker in kleinere woonopper-
vlaktes of goedkopere bouwtechnieken, die de 
woonkwaliteit en het comfort zelden ten goede 
komen. En dan is er nog de private huurmarkt. 
In de periode 2005 tot 2013 zijn ‘de gemiddelde 
huurprijzen acht procent gestegen5 boven de 
inflatie. Dit betekent dat het aantal personen 
dat huurt boven de woonquote van 30 procent 
van hun inkomen gestegen is naar 52 procent 

van de huurders en dat bij de laagste 20 procent inkomens acht 
op tien gezinnen onbetaalbaar woont’6. Het zijn dus vooral de 
sociaaleconomisch zwakste groepen die op de private markt zeer 
moeilijk een geschikte woning vinden. Blijkbaar kan er noch aan 
sociale, noch aan private zijde een oplossing worden gevonden 
om op korte termijn een bijkomend betaalbaar woonaanbod te 
creëren. Hoe moet het dan verder? 

Een oplossing voor bijkomend 
betaalbaar wonen 
Het antwoord ligt mogelijk in het coöperatieve woonmodel. Or-
ganisaties als het Vlaams Community Land Trust (CLT)-platform 
of Samenhuizen vzw zijn al langer voorstanders van nieuwe 
collectieve woonvormen. Een wooncoöperatie is een gedeelde 
vorm van eigendom waarbij verschillende organisaties, particu-
lieren of overheidsinstanties via aandeelhouderschap samen een 

5 Nieuwe cijfers gepubliceerd in mei 2018 spreken inmiddels van 10%  
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180518_03519059

6 P. De Decker, Woonnood Vlaanderen (2015), Garant, Antwerpen, zie als 
voorbeeld ook het artikel over Collectief  Goed van Stijn Oosterlynck

Coöperatief

BIJ DE LAAGSTE 
20% INKOMENS 
WOONT 8 OP 
10 GEZINNEN 
ONBETAALBAAR.

Terwijl er in de periode van 2012 tot 
2015 amper 20.000 woongelegenheden 

bijkwamen1, staan in Vlaanderen nog 
altijd 160.000 tot 170.000 gezinnen op 
de wachtlijst voor een sociale woning. 

Met een verouderd patrimonium 
en steeds minder kapitaalkrachtige 
huurders wordt het voor de sociale 

huisvestingsmaatschappijen (SHM) 
steeds moeilijker om werkingsmiddelen 

te genereren en een gezond financieel 
beleid te voeren2. Zo zag bijvoorbeeld 
WoninGent zich genoodzaakt om alle 

ontwikkelingen en renovaties te staken3. Het 
is blijkbaar niet evident om een bijkomend 

betaalbaar woonaanbod te creëren. Kan een 
coöperatief woonmodel soelaas bieden? 

1  http://www.lokalestatistieken.be/ , sociale woningen

2  Gesprek met Gert Eyckmans ‘De ideale woning’, 7 april 2015

3  Sociale huisvesting in Vlaanderen, 2008 onderzoeksproject iov ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Bouwmeester, Els Vervloesem, 

onder begeleiding van Chr. Kesteloot, P. De Decker, B. De Meulder

wonen
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inbreng van woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij 
De Ideale Woning (DIW) werd in 2015 de coöperatie ‘Collectief 
Goed’ opgericht. In april 2016 konden de eerste gezinnen in de 
woningen hun intrek nemen. Het feit dat Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Stad genoodzaakt was een eigen project op te zetten 
om een prangende woonnood voor minderbedeelde grote gezin-
nen te lenigen, toont aan dat de gevestigde woonmechanismen 
vooral falen voor de zwakste laag van de bevolking. Denken in 
termen van privaat of sociaal wonen gaat voor Collectief Goed 
niet op. Het is een project met een duidelijke sociale dimensie, 
dat de juridische vrijheid en flexibiliteit benut als een zuiver 
privaat initiatief. En deze combinatie heeft geloond. Dat is des 
te bewonderenswaardiger als men zich realiseert dat Samenle-
vingsopbouw Antwerpen Stad budget noch ervaring bezat in 
het opzetten van woonprojecten en dat het project tot stand is 
gekomen in nauwe samenwerking met ‘Arm in Arm’, een groep 
kansarme grote gezinnen met een migratieachtergrond.

Wat leren we van het collectief woonproject Collectief Goed? 
Hoe zijn opbouwwerkers erin geslaagd om op vier jaar tijd te 
evolueren van een eerste idee tot effectieve bewoning met behulp 
van een zelf opgerichte wooncoöperatie? Het volledige antwoord 
op deze vraag is niet in enkele zinnen samen te vatten, maar we 
proberen het toch even kort door de bocht. 

De vastgelegde maximaal haalbare huurprijs, namelijk een 
derde van 1200 euro gezinsinkomen, vormde de basis voor het 
op te zetten financieel model. De duidelijk in de doelstellingen 
en statuten van Collectief Goed vastgelegde sociale ambities en 
de innovatieve dimensie van het project faciliteerden financiële 
en organisatorische ondersteuning via engagementen van DIW, 
CAW en Dienstenthuis. Hierbij deinsde men er niet voor terug 
om gevestigde waarden te wijzigen in functie van het beoogde 
resultaat. Zo besliste DIW na de interpretatiewijziging van de 
Vlaamse wooncode in het Vlaams parlement de erfpacht van 
de woningen te veranderen in een inbreng in natura in ruil voor 

aandelen en dus participatie van DIW in de coöperatie. Op deze 
manier kon het aandeel eigen kapitaal van de wooncoöpera-
tie veilig worden gesteld, wat het afsluiten van een hypotheek 
mogelijk maakte. Een samenwerking met het Sociaal Verhuur 
Kantoor Antwerpen (SVKA) voor de verhuur van de woningen is 
broodnodig om via huursubsidies de huurlasten toch draaglijk te 
maken voor de gezinnen in kwestie en tegelijk het financieel plan 
van Collectief Goed in evenwicht te houden via inkomensgarantie 
en verminderde personeelskosten. De initiatiefnemers sloten 
niet alleen slimme sociale partnerschappen af, maar combineer-
den ook mechanismen uit de sociale en private woonmarkten, 
aangevuld met mechanismen uit de sociale economie. ‘Privaat 
project’ betekent in deze context een vrijstelling van de wetge-
ving op de overheidsopdrachten en aanbestedingsprocedures 
van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 
Hierdoor konden de renovaties snel en creatief worden aangepakt 
met inschakeling van bijvoorbeeld werkgestraften, scholen en 
de VDAB. Maar onder de privatieve noemer vallen, heeft ook 
nadelen. Ondanks de sterke sociale dimensie van de coöperatie 
laat de huurwet geen inkomensgerelateerde huurprijzen toe. 
Aangezien de lage huurprijzen een gezond financieel plan be-
moeilijken, zou een uitzondering voor projecten als Collectief 
Goed de toekomstperspectieven van projecten met een zuiver 
sociale doelstelling positief beïnvloeden. Juridische voorwaarden 
aan private projecten, zoals de huurwet die stelt, zijn er gekomen 
om zowel de belangen van de huurder als die van de verhuurder 
veilig te stellen. Maar mogelijk is deze juridische bescherming 
binnen een coöperatief woonmodel met sterke sociale doelstel-
lingen, geïnitieerd en opgezet door de toekomstige huurders 
– en dus de te beschermen doelgroep – minder noodzakelijk, 
te meer omdat de juridische bescherming deels wordt ingebed 
in de doelstellingen, de statuten en de regels van de coöperatie, 
die worden bewaakt door een raad van bestuur bestaande uit 
sociale organisaties en huurders. Ook in succesvolle buitenlandse 

woonproject bezitten en beheren7. Dit coöperatief woonmodel 
krijgt op de woningmarkt steeds meer aandacht, maar lokt ook 
tegenstrijdige reacties uit. De succesverhalen zijn tot op heden nog 
te schaars om iedereen te overtuigen. Zoals elk startend initiatief 
krijgt ook het coöperatief woonmodel te maken met kinderziektes 
en heeft het nood aan groei en aanpassing. Het botst bovendien 

met gevestigde marktwaarden 
en de daaruit voortvloeiende 
overtuigingen en juridische 
randvoorwaarden. Ons heer-
send woonmodel maakt im-
mers mee deel uit van onze 
historische beleidsvoering en 
heeft als investeringsproduct 
een belangrijke economische 
dimensie. Dat verander je niet 
zomaar. Nu reeds zeggen dat 
het coöperatief woonmodel op 
korte termijn het sociaal huis-

vestingsprobleem kan oplossen is voorbarig, maar de impact van 
coöperatieve woonmodellen neemt wel toe.

Het ene coöperatieve woonproject is het andere niet. De 
zelfsturende dimensie zorgt er namelijk voor dat er net zoveel 
varianten zijn als er projecten bestaan. Omdat er nog geen aan-
gepast juridisch kader bestaat, ondervinden vele projecten bij de 
opstart moeilijkheden met stedenbouwkundige randvoorwaar-
den, erfenisregels, tegenstrijdige regelgeving met betrekking tot 
samenwoonstatuten bij uitkeringen, belastingen enz.8 Bijgevolg 
is er onder de projecten een grote diversiteit wat betreft hun (uit)
werking en graad van gemeenschappelijkheid. Het ene voor-

7 Bij bestaande wooncoöperaties in bijvoorbeeld Zürich of  Duitsland wordt 
via een opsplitsing van het eigendomsstatuut en de aankoop van aandelen 
speculatie op de eigendommen uitgeschakeld en wordt er voor langere 
termijn betaalbaarheid voor een middenklasse doelgroep gerealiseerd. 

8 Knelpuntennota, Samenhuizen vzw, 2017

beeld is al meer participatief, collectief en betaalbaar dan het 
andere. Moeilijkheden bij de opstart zorgen er ook voor dat het 
soms wel tien jaar duurt om een project op te zetten, waardoor 
deelnemers in de loop van het proces afhaken. Dat beïnvloedt 
de perceptie. Tot nu toe zijn de meeste wooncoöperaties vooral 
gericht op een vorm van koop en op een middenklassepubliek. 
Maar waarom zouden ze ook geen oplossing kunnen bieden voor 
kansarme doelgroepen? 

Betaalbaar wonen via coöperatief 
woonmodel – Collectief Goed

Dat het model kan worden ingezet voor betaalbare huur-
woningen, bleek uit het onderzoek naar ‘Collectief Goed’9, een 
wooncoöperatie op de grens van de sociale en private woonmarkt. 
Toen Samenlevingsopbouw in 2007 met een werkgroep startte 
om 16 grote kansarme, allochtone gezinnen aan een woning te 
helpen, dachten ze onmogelijk aangepaste woningen te kunnen 
vinden. De wachtlijsten voor sociale woningen met vier en meer 
slaapkamers zijn zo lang dat de gezinnen vaak pas van de wachtlijs-
ten verdwijnen wanneer de kinderen het huis al hebben verlaten10. 
Ze zijn bijgevolg aangewezen op de te dure en soms kwalitatief 
ondermaatse private huurmarkt. Een ongeschikte woning heeft 
een grote impact op hun dagelijks leven, waardoor de kansen om 
hun achtergestelde positie te ontgroeien drastisch verkleinen. 
Toen in 2012 duidelijk werd dat noch de sociale woningbouw, 
noch de private huurmarkt een oplossing zou kunnen bieden, 
besloot Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, in participatie 
met de gezinnen, een privaat huurproject te initiëren. Drie jaar 
lang werd er gezocht naar middelen en partnerschappen en na 

9 http://theindigoproject.be/

10 Een initiatief  van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad in samenwerking 
met negen kansarme gezinnen, allen in prangende woonnood

HET COÖPERATIEF 
WOONMODEL 
KRIJGT OP DE 
WONINGMARKT 
STEEDS MEER 
AANDACHT, 
MAAR LOKT OOK 
TEGENSTRIJDIGE 
REACTIES UIT.
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voorbeelden, zoals de wooncoöperatie Kalkbreite in Zürich, 
wordt de sociale dimensie bewaakt via de afspraken die binnen 
de raad van bestuur worden gemaakt. Vertegenwoordiging van 
sociale organisaties binnen de coöperatieve vennootschap moet 
het mogelijk maken de beschermende sociale rol die in onze 
regelgeving is vastgelegd over te nemen. De regelgeving bepaalt 
wanneer en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren. De stad 
controleert dit en koppelt hier subsidies aan. 

Mogelijkheden voor bijkomend 
betaalbaar woonaanbod
Nu de private noch de sociale markt er in slaagt om bijkomend 
aanbod betaalbaar wonen te creëren, zou men misschien kunnen 
denken aan het combineren van de sterktes van beide systemen 
in de coöperatieve woonvorm. Dit model biedt namelijk de moge-
lijkheid om via gedeelde eigendomsvormen het algemeen belang 
te bewaken op voorwaarde dat het strikt juridisch kader voor 
sociale en private woningbouw wordt losgelaten. Door elementen 
uit beide wetgevingen te combineren kunnen via het coöperatief 
organisatiemodel op korte termijn creatieve, innoverende maar 
bovenal betaalbare woonprojecten worden gecreëerd voor de 
zwakste doelgroepen. Om dit te bewerkstelligen zijn beleids-
matige aanpassingen nodig die het voor deze projecten vooral 
in de beginfase makkelijker maken aan woningen of middelen te 
geraken. In Zürich ondersteunt de overheid deze projectvormen 
met renteloze leningen omdat ze de maatschappelijke meerwaarde 
ervan erkent11. De participatieve structuur zorgt er namelijk voor 
dat er binnen het woonproject op alle vlakken kan worden inge-
speeld op maatschappelijke noden en behoeften. Dit leidt vaak 
tot ecologische, sociale en organisatorische vernieuwingen12. En 
het biedt ook ruimtelijke voordelen: vele projecten bestaan uit 
compacte woonvormen zonder in te boeten op woonkwaliteit, 
waardoor ze ook daadwerkelijk de competitie met private eigen-
dom kunnen aangaan. Als ze slim worden ingezet, hebben ze 
het potentieel om de negatieve voorbeelden uit het collectieve 
geheugen te bannen en de sociaalecologische uitdagingen van 
vandaag het hoofd te bieden. 

11  Het voordeel van renteloze leningen is dat het voor een overheid geen 
verliesoperatie is, maar een investering die na verloop van tijd terugvloeit.

12  Een goed voorbeeld daarvan is de werking van de Zürichse  
wooncoöperatie Kalkbreite. 

IN ZÜRICH ONDERSTEUNT DE 
OVERHEID COÖPERATIEVE 
PROJECTVORMEN MET 
RENTELOZE LENINGEN OMDAT 
ZE DE MAATSCHAPPELIJKE 
MEERWAARDE ERVAN ERKENT.

Wooncoöperatie Kalkbreite, Zürich © OMGEVING cvba

WOHNGENOSSENSCHAFT 
KALKBREITE, ZÜRICH 

Door de ervaring van honderd jaar coöperatief wonen te com-
bineren met expertise uit verschillende domeinen (van archi-
tectuur en duurzaamheid over financiering tot bedrijfsontwik-
keling) is men er in Zürich in geslaagd om een woonproject te 
realiseren, dat met 200 woningen, maar ook met werkruimten, 
bioscoop, horeca, kinderdagverblijf, publieke tuin enz., het wo-
nen overstijgt en functioneert als een nieuw stadsdeel, met 
alle voordelen van dien. 
De Wohngenossenschaft Kalkbreite is een overkoepelende or-
ganisatie die meerdere woonprojecten ontwikkelt en beheert, 
en wordt bestuurd door haar leden en huurder-mede-eige-
naars. Leden kunnen zich kandidaat stellen om een woning, 
kantoor, handelszaak of atelier binnen het project te huren. 
Elke huurder wordt mede-eigenaar door het betalen van een 
aandelenkapitaal. Bij het verlaten van de coöperatie krijg je het 
aandelenkapitaal terug met intrest. Op die manier combineert 
het coöperatief woonmodel huur en koop. Het bestuur gebeurt 
op twee niveaus. De Algemene Vergadering, bestaande uit 
alle leden van de coöperatie, neemt samen met de raad van 
bestuur de grote strategische beslissingen over op te zetten 
projecten of aan te kopen gronden. Daarnaast wordt per project 
uit de huurders een Gemeinrat samengesteld, die verantwoor-
delijk is voor het dagelijks beheer en de organisatie binnen de 
projecten. Bijzonder aan Kalkbreite is dat deelname aan deze 
Gemeinrat niet verplicht is, maar het participatieprincipe toch 
wordt bewaakt door voor getroffen beslissingen eenmalig her-
roepingsrecht te voorzien. Deze vorm van participatie werkt 
en is zeker aantrekkelijk voor mensen met een drukke agenda. 
Het dagelijks bestuur en de controle binnen het woonproject 
worden overgelaten aan een door de coöperatie bezoldigd 
management. Dit is een bewuste keuze, vanuit de overtuiging 
dat het voor het samenleven niet echt bevorderlijk is als me-
debewoners elkaar moeten controleren en sanctioneren. 
Wat Kalkbreite zo uniek maakt, is het feit dat de coöperatie 
geen monofunctioneel project met commerciële functies is. 
Met een gemiddelde oppervlakte van 35 m² per huurder wordt 
er toch een maximale woonkwaliteit gerealiseerd. Wonen met 
kinderen, levenslang wonen, betaalbaar wonen voor zwakke 
doelgroepen – in Kalkbreite is het allemaal mogelijk. 
Hoewel de projecten vanwege de nodige kapitaalsinvestering 
voornamelijk gericht zijn op de middenklasse, is toch vijf pro-
cent van de woningen in Kalkbreite gereserveerd voor kans-
arme doelgroepen. Deze woningen worden zodanig ontwik-
keld dat ze goedkoper kunnen worden verhuurd. Dit is mede 
mogelijk door subsidiëring via de samenwerking met erkende 
middenveldorganisaties. In geval van nood kunnen huurders 
ook een beroep doen op het solidariteitsfonds waaraan elke 
huurder maandelijks een bedrag per vierkante meter bijdraagt. 
Een onafhankelijke solidariteitscommissie, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de hulpverleningsorganisaties waar-
mee wordt samengewerkt, beslist over de toekenning van fi-
nanciële ondersteuning.
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