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Samenwonen van gezinnen juridisch 
eenvoudiger?

Wie aan samenwonen met andere gezinnen denkt, botst al snel op juridische obstakels 
die het aanvankelijke enthousiasme kunnen bekoelen. Toch mag je je daardoor niet laten 
afschrikken, vindt Sabrine Vanslembrouck, medewerker van vzw Samenhuizen. Chris Dutry

Deze socioculturele beweging 
promoot al ruim vijftien jaar ge-
meenschappelijk wonen en kreeg 
daarbij vorig jaar ook ruggensteun 
van het Steunpunt Wonen die er, in 
opdracht van de overheid, een stu-
die aan wijdde. In Vlaanderen zijn 
er momenteel een dertigtal opstar-
tende woongemeenschappen, waar-
onder De Okelaar en Stoer Huus. 

“Het grote moment waarop je 
naar het gemeentehuis stapt met je 
bouwplannen, krijg je doorgaans te 
horen: ‘Daar is nog geen regelgeving 
over’. Weliswaar zoekt men dan een  
oplossing via de formule van mede-
eigenaarschap, zoals bij bewoners 
van een appartementsgebouw. Toe-
gepast op cohousing is iedereen dan 
eigenaar van zijn wooneenheid én 
van een deel van de gemeenschap-
pelijke ruimten.” 

“Er zou een definitie voor gemeen-
schappelijk wonen in de Wooncode 
moeten staan. Dat is een woonvorm 
in een gebouw of gebouwencomplex 
met wonen als hoofdfunctie en be-
staand uit meerdere woongelegen-
heden. Daarbij delen minimaal twee 
huishoudens op vrijwillige basis 
minstens één leefruimte. Daarnaast 
beschikt elk ‘gezin’ over minimaal 
één private leefruimte en staan de 
bewoners gezamenlijk in voor het 
beheer van het gebouw. Vrijwillige 
keuze en zelfbeheer zijn cruciaal. 
Wie in een voorziening voor bejaar-
den of mensen met een beperking 
gaat wonen, kiest daar immers niet 
echt voor.  
Maar we willen geen doos van Pan-
dora openen, waardoor er een resem 
nieuwe, strikte regels het samen-
wonen juridisch nog meer bemoei-
lijken. We verkiezen een zekere 
soepelheid omdat elk project uniek 
is. Zo zou het handig zijn mocht er 

ook een huurovereenkomst bestaan 
voor woongroepen. Een mogelijke 
oplossing is dat alle medehuurders 
naast een huurovereenkomst, een 
‘medehuurpact’ ondertekenen. Dat 
pact kan de verdeelsleutel van de 
huur bepalen en zaken regelen zo-
als huurwaarborg, uitsplitsing van 
huurschade, verdeling van lasten, 
brandverzekering enzovoort. Ver-
der kan het ook een huishoudelijk 
reglement instellen en het ver-
vroegd vertrek van een medehuur-
der regelen. Een dergelijk pact is erg 
belangrijk als sommige huurders 
geen overeenkomst hebben geslo-
ten met de verhuurder. 

Wat betaalbaarheid betreft, kan 
men bij cohousing bijvoorbeeld de 
bouwgrond in erfpacht houden of 
de formule van Community Land 
Trust toepassen. Zo moet enkel de 
bouw gefinancierd worden, wat de 
financiële drempel verlaagt. Een an-
der mogelijkheid is een coöperatief 
systeem, zoals in het geval van De 
Okelaar.”

Groeiende interesse 
bij sociale huisvesting

“Binnen de sociale huisvesting groeit 
de interesse voor cohousing. De so-
ciale meerwaarde ervan kan immers 
gekoppeld worden aan de specifieke 
noden van mensen die een beroep 
doen op sociale huisvesting. Vaak 
gaat het over kwetsbare mensen die 
binnen zo’n woongemeenschap ex-
tra ondersteuning kunnen vinden. 
Vorig jaar hebben we hierrond een 
aantal rondetafels georganiseerd. 
Daaruit bleek echter ook dat sociale 

huisvestingsmaatschappijen vast-
zitten aan heel wat normering. Ze 
stellen zich ook vragen rond wie er 
de gemeenschappelijke ruimten zal 
bekostigen en hoe men op zo’n spe-
ciale wachtlijst komt. 
In de Codex Ruimtelijke Ordening 
zou gemeenschappelijk wonen als 
een apart type kunnen worden op-
genomen, naast de huidige opdeling 
in eengezinswoning/meergezins-
woning. Elk huishouden zou zo zijn 
sociaal statuut behouden bij toetre-
ding tot een woongroep. Wie onder 
één dak woont, wordt nu per defi-
nitie ‘samenwonend’, met bijhorend 
statuut.” 

Kinderstapjes
“Toch komt er een en ander in bewe-
ging. De studie van het Steunpunt 
Wonen, die vorig jaar gepubliceerd 
werd op vraag van het kabinet van 
de minister van Wonen, Liesbeth 
Homans, besluit dat een definitie 
van gemeenschappelijk wonen no-
dig is en dat die vorm van samenwo-
nen moet ‘gefaciliteerd’ worden. Dat 
is nog niet zo sterk geformuleerd als 
‘aangemoedigd’, maar het gaat de 
goede richting uit. Op 15 oktober 
vorig jaar werd er overigens in het 
Vlaams Parlement een resolutie be-
treffende dat faciliteren van nieuwe 
woonvormen unaniem goedge-
keurd. 
Samenhuizen vzw begeleidde de 
voorbije twee jaar ook – in een ge-
zamenlijk project met Bond Beter 
Leefmilieu – vijf lokale besturen 
die gemeenschappelijke eco-woon-
projecten wilden realiseren op hun 
grondgebied.” �

� De Opendeurdag Samenhuizen vindt 

dit jaar plaats op 21-22 mei. Meer op 

www.samenhuizen.be

“Elk project is uniek”

meer dankzij die bleekweide – is er 
ook een verwevenheid met de buurt. 
De bleekweide wordt in samenspraak 
met de stad als groene omgeving in-
gericht. We denken er ook aan om 
daar een wijkmoestuin aan te leggen."

Huisje met villa erbij
Cohousing houdt helemaal niet in dat 
je inboet op je privacy. “Integendeel”, 
zegt Jeroen. “We hechten bij alle co-
housing-projecten veel belang aan de 
privacy van de bewoners. Elk gezin 
heeft een volledig ingerichte woning 
en daarnaast beschik je over de ge-
meenschappelijke voorzieningen. De 
ervaring leert dat mensen daardoor 
zelfs minder behoefte hebben om bij 
elkaar over de vloer te komen.”

Bij Stoer Huus zullen de keuken (om 
af en toe samen te koken en te eten), 
de was-, woon- en speelruimte, het 
atelier en de bibliotheek zich in een 
centrale villa bevinden. “Het  is een 
oude villa die hier stond te verkom-
meren”, zegt Laurens. “Pas na de re-
novatie van de villa worden de indi-
viduele woningen gebouwd. Wat de 
prijs betreft, ben je bij aankoop niet 
goedkoper af dan elders in Brugge. 
Alleen krijg je er veel meer extra 
ruimte bij én woon je in een energie-
zuinige woning. Maar waar het ons 
vooral om draait, is het idee dat we 
gerust veel materiële zaken met el-
kaar kunnen delen, om duurzamer 
te leven én om zo de kosten te druk-
ken. Een lager verbruik, groepsaan-
kopen, autodelen, klusjesmannen 
in de buurt, kinderopvang, gratis 
feestruimte… Het is duurzaam én het 
scheelt een pak als je daarvoor kan 
rekenen op je buren. Voor kinderen 
is het bovendien van onschatbare 
waarde om op te groeien op een ge-
meenschappelijke plek, waar ieder 
zijn kwaliteiten ten volle kan ont-
plooien.” �

� Info: www.stoerhuus.be (er zijn 

nog zeven nieuwbouw-units te 

koop tegen het verlaagde 

btw-tarief van 6 procent); 

www.samenhuizenbrugge.be

�  Cohousing

Bouwen & wonen

“Ons zoontje zal 
fantastisch veel ruimte 
hebben om te spelen”

Naast de gemeenschappelijke villa zijn er 27 individuele woonheden.
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