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Commons 

coöp. gem. wonen 15-12-2018 

1. Een gemeenschap (commonners)  

2. die gemeenschappelijke hulpbronnen (commons)  

3. via een aantal waarden en regels beheert (commoning) 

    om deze hulpbronnen duurzaam en open toegankelijk te houden 

Hulpbronnen  NATUUR     (vb. zon, oceanen, bossen, …)          

CULTUUR        (vb. taal, wetenschap, kunst, …) 

GEMEENSCHAP      (vb. wegen, scholen, bibliotheken, …) 



Transacties  
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Markt 
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Voorbeeld:  mobiliteit 



Deeleconomie  
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PEER TO BUSINESS TO PEER 

PEER TO PEER 



Schaal & (de)centralisatie 
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Sociale economie  
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Maatschappelijke meerwaarde 
 

•  Tewerkstelling 
•  Emancipatie van werknemers  
•  Duurzaamheid 
•  Financiële winst ondergeschikt 

•  Democratische besluitvorming 
•  Transparantie 
•  Non-discriminatie 
•  Correcte arbeidsvoorwaarden. 
•  Positieve inbedding in de maatschappij 
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Coöperatie - definitie 
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<< Een coöperatie is een autonome organisatie  

van personen  

die zich vrijwillig verenigen  

om hun gemeenschappelijke  

economische, sociale en culturele  

behoeften en ambities te behartigen  

door middel van een onderneming  

waarvan ze samen eigenaar zijn  

en die ze democratisch controleren >>  

 

(definitie door de ICA, International Co-operative Alliance). 



Coöperatie - de 7 ICA principes 
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De fundamentele waarden van de coöperatieve gedachte zijn:  

zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin,  

democratie, gelijkwaardigheid, billijkheid en solidariteit.  

 

Uit de doelstellingen en de waarden 

zijn de 7 ICA principes afgeleid over de werking van de coöperatie:  
 

1. Vrijwillig en open lidmaatschap 

2. Democratische controle door de leden 

3. Economische participatie door de leden 

4. Autonomie en onafhankelijkheid 

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 

6. Samenwerking tussen coöperaties 

7. Aandacht voor de gemeenschap 



Coöperatieve vennootschap 
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Coöperatieve vennootschap (CV)       varianten: 

 

  Coöperatieve vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA)  
   = grote vrijheid bij oprichting, maar de vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk 
  

  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)  
   = strakkere voorschriften, bescherming persoonlijk vermogen v.d. vennoten 
  

  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,  

   met Sociaal Oogmerk (CVBA-SO)  
   = variant ‘met  SO’ kan bij elke vennootschapsvorm,  
      maatschappelijk doel staat voorop, aantal voorwaarden vs. enkele voordelen 
  

  Europese Coöperatie (SCE)    
   = bestemd voor activiteiten in meer dan 1 land van de EU 
  

  Erkende Coöperatieve Vennootschap  
   = erkend door de Belgische Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC)  
      op basis van een aantal criteria 

De vorm van de coöperatieve vennootschap  is op zich geen garantie  
voor coöperatief, duurzaam of sociaal ondernemen !  
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Samenhuizen - definitie 
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Men spreekt van gemeenschappelijk wonen (of samenhuizen)  

als bewoners uit verschillende gezinnen  

vrijwillig en  

omwille van de sociale meerwaarde  

samen leven  

in meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid  

en ruimtes delen  

in samenwerking en zelfbeheer.  

 

(definitie van Samenhuizen vzw) 



Samenhuizen - types 
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Ontwikkelingsvorm 

  Grondeigendom               Projectvoering                          Ontwerp                            Bouw                             Eigenaar  

    Private sector               Gebruikers                         CLT                     Publieke  sector 

volgens: Parvin Alastair (2011), ‘A right to build’, UK 



Woonrecht  
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Samenhuizen - rechtsvorm/structuur  

coöp. gem. wonen 15-12-2018 

SAMENHUIZEN 
Verschillende gezinnen wonen samen  
Vrijwillig  
Sociale meerwaarde 
Gemeenschappelijk  
Ruimtes delen 
Samenwerking 
Zelfbeheer 

COÖPERATIE 
Personen 
Vrijwillig 
Onderneming 
Samen eigenaar 
Democratisch 
Autonome organisatie  
Economische, sociale en culturele behoeften en ambities 

bewoners 

grond 

woningen 

rechtsvorm 

gedeelde  
ruimte 

Ontwikkelings-
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Samenhuizen - rechtsvorm/structuur  

coöp. gem. wonen 15-12-2018 

bewoners 

grond 

woningen 

rechtsvorm 

gedeelde  
ruimte 



Samenhuizen - rechtsvorm/structuur  

coöp. gem. wonen 15-12-2018 

bewoners 

grond 

woningen 

rechtsvorm 

gedeelde  
ruimte 



Samenhuizen - rechtsvorm/structuur  

coöp. gem. wonen 15-12-2018 

bewoners 

grond 

woningen 

rechtsvorm 

gedeelde  
ruimte 



coöp. gem. wonen 15-12-2018 

COÖPERATIEF 
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