
Habitat groupé 
(Groepswoning? Cohousing?) 

“Henrichêne” 
(Hendriks eik) 

 

Vierkantshoeve uit de 19e eeuw 

te Ohey 
(30km ZO van Namen) 

 
 
 

La Sève scrl 
(het sap - cvba) 

cvba sinds 11/11/2004 
 
 

Ideaal 
Collectief          Individueel 

(veel dingen samen te beslissen)                                (weinig samen te beslissen) 
Communautair - - - - Groepswoning - - - - Gegroepte woningen - - - - Appartement - - - - Halfvrijstaande woning - - - - 4 gevels 

2004 



• Groepswoning Henrichêne: wat is dat? 
– Bewoners 

– Gebouwen en terreinen 

– Le « Rendez-Vous du Coing » 

– Een collectief project 

 

• La Sève scrl, waarom? 

• La Sève scrl, twijfels!  

• La Sève scrl, hoop? 

 

 

Menu van de dag: 15/12/2018 



Groepswoning Henrichêne: wie? 

Bewoners : (6 à 8 families)  
 

7 woningen : 
Privé woning  (mogelijk verdeeld) + tuin(tje) 

Zonnepanelen (sanitair warm water) 

Deel van regenwaterreservoir en dak 

Toegang tot het warmtenet (hout) 

 

De Joker (tijdelijke huisvesting) : 
Een appartementje voor een bewoner (transit - max 1 jaar) 

Leven… 



Gemeenschappelijke gebouwen: 
Een houtketel (KÖB) (hout chips) 

Opslagruimtes, passage... 

Fietsenstalling, wasruimte, 

"sport”zaal voor kinderen, 

"hut" HenriDjeune .. 
 

Gemeenschappelijke gronden: 
Tuin, mini-voetbalveld, boomgaard, moestuin, compost, kippenhok ... 

Centrale binnenplaats (boerenerf), banken ... 

 

 

 

 

 

2 parkings 

 

 

Groepswoning Henrichêne: wat? Gemeenschappelijke ruimtes 



 



Le Rendez-vous du Coing (RVC) : (Afspraak bij de Kweepeer) 

– Polyvalente zaal (100m²) beschikbaar voor de buurt (en verder!) 

– 80 medewerkers om de werken te financieren (via participatieve werkdagen, in 
eco-constructie) 

– bar, yogales, koopgroep, koor, kookcursus, wol workshop, 

      vergaderingen, tentoonstellingen, concerten ... 

– Een vzw « Le rendez-vous du coing » om de activiteiten te beheren 

 

 

 

 

Groepswoning Henrichêne: wat? Een opening… 



Een collectief « project »: 
Tijd samen: 

1 vergadering per maand (+ sporadische bijeenkomsten) 

1 werkdag per maand (onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes) + “auberge 
espagnole” (potlock) en maaltijd 

1 weekend per jaar (met kinderen, bezoek andere HG, informeel) 

Goed gedefinieerde en gedeelde verantwoordelijkheden (duo's): 
Houtketel, boekhouding, werf, kippen, opknapwerken, Joker ... 

Een boerenerf (cour) als ontmoetingsplaats 

Spontaan, welwillendheid 

De « Rendez-vous du Coing », open naar buiten 

Een cvba ... 
 

« Een cohousing leeft men niet alleen samen, het wordt samen gebouwd » 

Groepswoning Henrichêne: hoe? Delen… 



Groepswoning en cvba 

• HG Henrichêne: wat is dat? 
– Bewoners 
–Gebouwen en terreinen 
– Le « Rendez-Vous du Coing » 
– Een collectief "project" 
 

• La Sève scrl, waarom, hoe? 
• La Sève scrl, twijfels!  
• La Sève scrl, hoop? 



In het perspectief van een groepswoning, 

het sap herinnert aan de gemeenschappelijke stroom die nodig is 

voor het leven, het voortbestaan, de opkomst van initiatieven. 
(statuten, art. 1) 

 
 

 

Het doel van het “bedrijf” is: (statuten, art.3) 

- De opkomst van “cohousing” toelaten 

- Bevordering en aanmoediging van projecten van collectief en solidair eigendom 

- Bevordering van plaatsen van leven waar urbanisme en beheer van natuurlijke 
hulpbronnen samen worden gedacht in een perspectief van duurzame 
ontwikkeling en proximiteitsbanden 

- Ontwikkeling van culturele, sociale, artistieke of economische projecten. 

La Sève scrl (het sap cvba), waarom? Een beetje poëzie… 



Laten voortbestaan: 
Een oude boerderij sinds 200 jaar  Een goed, ook in 200 jaar! 
We komen er gewoon doorheen. Niet in stukjes verdelen! 
 

Flexibiliteit / modulariteit: 
Vertrek, aankomsten, uitbreidingen, divisies ...  Wijzigingen van de ruimte zonder 
notaris, alleen een onderlinge overeenkomst in raad van bestuur, geformaliseerd in 
bijlage Z (plan dat alle gemeenschappelijke ruimtes (EZ), privé (EX) of project (P) 
bevat) 
 

Solidariteit: 
1! banklening op naam van de coöperatieve (niet individueel, 
hoewel iedereen de cvba terugbetaalt in verhouding tot hetgeen 
werd overeengekomen als een geleend bedrag) 
sommigen hadden niet per se toegang tot een individuele lening 
 
Transparantie, duidelijkheid, “speculatie” voorkomen (?) 

La Sève scrl, waarom? Een beetje ideologïe… 



Gemeenschappelijk engagement: 
Gemeenschappelijke beslissingen (met consensus, sociocratie, enz.) die verder gaan 
dan het individu. 

Een familie (MH) = 2 stemmen 

Verschillende aandelen (allemaal tegen 100 €): 
HA, HB, HC, HD, HE, HF = private woningen  6 MH mededelers 

HZ = gemeenschappelijke ruimtes    6 MH mededelers 

P = Rendez-vous du Coing (en andere projecten)  90 mededelers 

In eenzelfde landstructuur: particuliere, collectieve en andere 

projecten 

Bewust zijn en ervoor kiezen om op 

dezelfde boot te zitten! 
(≠medeëigendom) 

La Sève scrl, hoe? Zorg voor rechtvaardigheid... 



De cvba is de eigenaar van alle gronden (gebouwen en terreinen) 

 

Elke familie of bewoner : 

 Neemt aandelen over naar de waarde van zijn deel (+1/6 gemeenschappelijke delen) 

 Neemt aandelen over naar de waarde van zijn werken (+1/6 vd gemeenschappelijke 
werken) 

 Voert zijn werken uit dat de cvba betaalt 

La Sève scrl, gebruik instructies In de praktijk… 

2004: (voor renovatie) 
HA+HB+HC+HD+HE+HF   300.000€ 
HZ      76.000€ 
P (Cra-port)     12.000€ 
Kosten (notaris, cvba, …)       60.000€ 
Totale waarde cvba  450.000€ 

2018 
HA(&A’)+HB+HC+HD+HE+HF    1.100.000€ 
HZ              116.000€ 
P (RVC)                50.000€ 
 
Totale waarde cvba         1.200.000€ 



• Zwaar (boekhouding) – beschouwd als een commercieel bedrijf! 

• Lening in persoon is niet fiscaal aftrekbaar 

• Geen krediet voor het huisvestingsfonds 

• Hypothecaire lening met weinig overdraagbaarheid 
(OK voor 1e generatie en toekomstige investeringen, de lening moet gekoppeld zijn aan stenen, niet aan aandelen); 

geen “zakelijk recht" op huisvesting! 

• Voordeel van alle aard (VVAA?) Taxation avantage de toute nature (ATN): 

Problematisch wanneer kosten (roerende voorheffing + rentelening + onderhoudskosten ...) lager zijn dan VVAA ... 

(vermenigvuldigingsfactor 1,25 gaat dit jaar naar 2) 

• Belasting op kapitaalwinst in geval van ontbinding van de cvba of overdracht van aandelen 

• Ongelijkheid van de aandelen bij autoconstructie 

• Energiepremies: slecht aangepast aan rechtspersonen 

• Geen eigenaar, geen huurder ... 

La Sève scrl, twijfels! Hay problemas… 



• Zolang projecten (met lening) en onderhoudskosten: 
VVAA blijft +/- "beheersbaar". 

• Cbva  met sociaal doel: minder gecontroleerd? 

• SCRL goedgekeurd door CNC (RNC): minder gecontroleerd? 

• Een “woonrecht” in de statuten? 

• Les Tournières (in Luik)! 
– Bovenal probleem van competentie, durven, aanpassen? 

• In Vlaanderen nog steeds sprake van cvba cohousing! 

• Notarissen / fiscalisten die kunnen helpen? 

La Sève scrl, hoop! Foundation: greener gras? 



 


