
DE OKELAAR 
Een cohousing project 

met drie pijlers



Wolvertem

(Meise)



COHOUSING DE OKELAAR

• Woongemeenschap met 23 woningen voor gezinnen en mensen 
van alle leeftijden (nu tussen 1 en 86 j), 1gemeenschapshuis
voor 3 (hoog)bejaarden, 2 gastenkamers, 4 jongerenkamers 
(gevolg van “compacter wonen”)

• Wolvertem (Meise)

• Een groot paviljoen (450 m2), ook gemeenschapscentrum

• Drie pijlers: Ecologisch – Sociaal – Spiritueel







OPSTART

• Erfpacht of aankoop ?   .... Aankoop !

• Juridische keuzes : CVBA ? SO ? VME ? Private eigendom ?

• Fiscale keuzes : * BTW-plichtig
* BTW-ruling : 6% op common house ?

• Bouwplannen: 
• bouwaanvraag op 27 december 2013 
• Bouwvergunning van 14 april 2014
• Einde bouwwerken : maart 2019





HUIDIGE SITUATIE 

• 14 woningen (eerste bouwfase) zijn bewoond. (Klooster en kleuterschool). 

Deel van het paviljoen/commonhouse is in gebruik(eetruimte + keuken).

• Begin 2019 zijn nog 7 woningen en een extra unit (4 jongerenkamers) afgewerkt en 
bewoond. Ook paviljoen helemaal klaar.

• Samenwerking met CSA-boerderij “De Klepper” www.deklepper.wordpress.com

• Daarna beginnen we aan de tuinen.

http://www.deklepper.wordpress.com/




DE DRIE PIJLERS  

•Zij zijn de kapstokken van ons project

•= méér dan cohousen: nl engagement, 

= cohousing plus

ECOLOGISCH   SOCIAAL   SPIRITUEEL

zie de projectbeschrijving op  www.okelaar.be



ECOLOGISCH

• Bio-ecologische verbouwing

• Delen : ruimte (paviljoen, atelier), tuinen, auto’s, fietsen, wasmachines,…

• Ecologisch leven : vegetarisme, elkaar inspireren om ecologisch bewuster te 
leven, …

• Deze pijler uitdragen, d.m.v. samen eten met buren, workshops, aanbod 
producten (fairtrade, bio, lokaal).





SOCIAAL

• Sociaal-economische diversiteit bij de bewoners

• Ook voor mensen met beperkte draagkracht

• Levenslang en rolstoeltoegankelijk wonen

• Huren en sociaal huren (via SVK)

• Sociaal-economische projecten

• Onze cohousing stopt niet aan de stoep…



SPIRITUEEL

• Open voor elke levensbeschouwing

• Zorg en respect voor de aarde => ecologisch

• Zorg en respect voor andere mensen => sociaal

• Leven met aandacht

• Liefdevol en met respect omgaan met elkaar in 
conflictsituaties

• Zelf activiteiten organiseren: groeien in bewustzijn, 
gelukkiger leven





Paviljoen als gemeenschapscentrum 

• Start met de verhuring van één zaal, sept. 2018

• Eet- en feestruimte met prof. keuken, 
kidsruimte, wascafé, thuiskantoor, 
bio/fairtradewinkeltje, polyvalente zaal, 2 
gastenkamers (+ 4) 





De informele structuur

• Om de vier weken een vergadering met alle (toekomstige) 
bewoners : de KERNGROEP, daarnaast tal van werkgroepen ad hoc

• Vanaf begin 2013 tot nu: wekelijks een BOUWGROEP (vrijwilligers 
uit de kerngroep + ar. Maarten Martens (+ aannemers)) 

• Om de 2 weken een WERKDAG, éénmaal per week SAMEN-ETEN en 
elke 13de van de maand SAMEN-ETEN met de buren.   

• ons motto: OVERLEG EN CONSENSUS !





De formele structuur

• eind 2012: oprichting van CVBA – SO De Okelaar
(publicatie Belgisch Staatsblad op 12.12.12.)

• 1 stem per aandeelhouder

• A- en B-aandelen

• Cvba-SO : sociaal oogmerk (AV + RVB)

• VME De Okelaar (AV + RVB)  - syndic = cvba-so De Okelaar



De formele structuur

• Woningen : private eigendom

• Cvba-so De Okelaar : 1. eigenaar paviljoen + tuin/parking
2. aannemer/bouwheer
3. vehikel voor sociaal-

economische activiteiten

• VME De Okelaar : beheer van de gedwongen mede-eigendom 





Waarom deze structuur ?

CVBS-SO : ideologische keuze, uitdrukking van ons gedachtegoed, 
maar :

• (Jonge) mensen wilden eigenaar worden (direct, niet via aandelen)

• Lening om aandelen te kopen ?

• Onbekend = onbemind

• De wet houdt geen rekening met… (fiscaliteit, subsidies,…)

Dus : de huizen in privatieve eigendom



Voordelen

• Toch een overkoepelende structuur (= CVBA)

• Met veel mogelijkheden (bijv. financiering, externe 
aandeelhouders…)

• Met veel slagkracht (economische speler, schaalvoordelen,…)

• In een gekende bedrijfsmatige context (fiscaal, BTW, …)

• Die bovendien naar eigen (ideologische) hand kan gezet worden 
(statuten : 1 stem per aandeelhouder, SO, …)





Nadelen

• 3-voudige structuur : privé + CVBA + VME

• 2 x algemene vergadering (licht verschillend), 2 x RVB, 

2 x boekhouding, …

• minder “eenheid”, te ingewikkeld voor deelnemers





ENKELE HEIKELE PUNTEN

1. Rulingprocedure was nodig o.w.v. fiscale zekerheid voor De Okelaar

2. Financieel rondkomen voor uitwerking van ons gemeenschapscentrum. 

Daartoe grote aandeelhoudersactie (win-win) – streefcijfer = 450 000 euro

3. Financieel rondkomen voor de algehele verbouwing aan betaalbare prijzen.

4. Voor sociale verhuur samen met SVK (3 woningen) loopt nu een 

“proefproject” (min. Homans): aanpassen van de toewijzingsregels voor 

sociale huurders in een cohousing. 

5. Het samenleven en –werken tijdens de verbouwing is een uitdaging!





VELE DROMEN

• Verdere uitbating van het paviljoen

• Een Letsgroep

• Een Welzijnsschakel

• Een Repair Café (in ons atelier)

• Vormingen en optredens, sociale en culturele en 
groei-activiteiten zelf organiseren 

• Catering voor activiteiten (bio-fairtrade-lokaal)



VELE DROMEN

• Samenwerking met (lokale) organisaties en particulieren, 
buren, de parochie, het CVO, de muziekschool, het 
cultureel centrum, de gemeente, ….

• Een buurt-bakhuis (via crowd funding)

• Buurtfeest

• Nog zoveel meer ….. 




