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Investeren in vastgoed

Cohousingprojecten zijn vastgoedprojecten.
Het zijn duurzame projecten in alle betekenissen
van het woord: ecologisch, sociaal en duurzaam in
de tijd. Investeren in cohousing is Maatschappelijk
Verantwoord Investeren met een duurzaam
rendement.
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Inleiding
Tegen 2022 wil Cohousing Projects € 6,5 miljoen investeren in de realisatie van meer
cohousingprojecten in Vlaanderen. Cohousing probeert de voordelen van woningen in private
eigendom te combineren met het delen van gemeenschappelijke voorzieningen en een
verhoogd gemeenschapsgevoel.
Wil u dit mee helpen waarmaken?
Cohousing Projects wenst tussen 1 mei 2018 en 30 april 2019 anderhalf miljoen euro op
te halen en richt zich hierbij tot minder dan 150 personen. Bijgevolg is dit aanbod niet
onderworpen aan de prospectusverplichting. Er is dan ook geen prospectus die goedgekeurd
werd door FSMA.
In dit document worden zo goed mogelijk de doelstelling van het aanbod en de daaraan
verbonden risico’s uiteengezet. Vooraleer in te tekenen op aandelen van cvba Cohousing
Projects dient u aandachtig de hele bundel door te nemen. Wil u meer informatie, neem dan
met ons contact op voor een persoonlijk gesprek.

Waarom investeren in cohousing?
1

We investeren in vastgoed
voor een duurzame en meer
ecologische samenleving.

2
We realiseren een maatschappelijke impact
door steeds meer cohousingprojecten
te realiseren in Vlaanderen.

+ 4%
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We beogen een financieel
duurzaam rendement
van 4%.

Triodos informatiedag
© Alexis Houlot
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Samenvatting
Cohousing Projects stelt u voor om mee te investeren in gronden, panden en huurwoningen
zodat jonge cohousinggroepen de wind in de zeilen krijgen.
Volgende zaken moet u hierbij goed voor ogen houden:

1. We investeren in vastgoed.
Cohousing Projects wil meer cohousingprojecten realiseren in Vlaanderen.
Daartoe investeert Cohousing Projects in vastgoed: woonwijken die mee bouwen aan een
duurzame en meer ecologische samenleving.

2. We realiseren een maatschappelijke impact.
Cohousing Projects investeert in vier pijlers om meer cohousingprojecten te kunnen
realiseren in Vlaanderen. Niet elke pijler kan een maximaal rendement leveren, elke pijler
draagt wel maximaal bij tot het realiseren van een maatschappelijke impact.

3. We wensen een financieel duurzaam rendement
Investeren moet renderen. We streven een beperkt, maar duurzaam financieel rendement na.
Als coöperatie mikken we op een rendement van 4%.

Investeren in cohousing
is investeren in
vastgoed met een grote
maatschappelijke
impact. Bovendien mag
je een financiële return

Cohousing Kerselaar, Oostakker
© EVR-architecten & Bostoen

Internationale
coöperatieve principes
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
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Cohousing InDruk Borgerhout
© Archi4
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Voorstelling Cohousing Projects cvba
Wie zijn we
Cohousing Projects is in 2012 opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Heel bewust is er gekozen voor een open en democratische
ondernemingsstructuur, wat het dichtste aansluit bij de cohousing-principes. Daarnaast
passen we heel bewust de ICA-principes toe. Deze basiswaarden en principes, opgesteld door
de International Cooperative Alliance (ICA), worden wereldwijd als maatstaf voor coöperatief
ondernemen gehanteerd.

1. Vrijwillig en open lidmaatschap
Iedereen die zich in de visie van Cohousing Projects kan vinden en de verantwoordelijkheden
van het lidmaatschap wil aanvaarden, kan vennoot worden.

2. Democratische controle door de leden
Cohousing Projects is een democratische organisatie, gecontroleerd door zijn vennoten, die
actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming via de Algemene Vergadering. De
verkozen vertegenwoordigers van de coöperatie, die deel uitmaken van de Raad van Bestuur,
zijn rekenschap verschuldigd aan de vennoten. Elke vennoot heeft gelijk stemrecht.

3. Economische participatie door de leden
Het kapitaal van Cohousing Projects wordt samengesteld door de bijdragen van alle vennoten.
Indien de resultaten het toelaten participeren de vennoten mee in de winst via een dividend,
dat evenwel beperkt wordt tot 6% op het geïnvesteerde kapitaal, dat is het wettelijke plafond
voor erkende coöperaties. Overschotten worden voor het overige ingezet voor de verdere
ontwikkeling van de coöperatie, het aanleggen van reserves en de ondersteuning van andere
activiteiten die de goedkeuring van de vennoten meedragen.

4. Autonomie en onafhankelijkheid
Cohousing Projects is een autonome organisatie die gecontroleerd wordt door zijn vennoten.
Wanneer akkoorden gesloten worden met andere organisaties, inclusief overheden, of
als we kapitaal aantrekken van externe bronnen, dan doen we dat op een manier die de
democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie waarborgt.

5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Cohousing staat onder meer voor slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte
voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.
Het promoten hiervan als vernieuwend idee en een oplossing voor een maatschappelijke
nood staat in onze missie. We informeren het ruimere publiek over de aard en de voordelen
van cohousing.

6. Coöperatie tussen coöperaties
We werken samen met organisaties en coöperaties met gelijkaardige missies.

7. Aandacht voor de gemeenschap
Cohousing Projects bouwt mee aan de transitie naar een meer duurzame samenleving.
De volledige statuten kan u via onze website downloaden.

Team
Federico Bisschop leidt sinds de oprichting in 2012 als gedelegeerd bestuurder de
coöperatie. Hij studeerde economie aan de Universiteit Antwerpen en maakte carrière als
projectmanager en business development manager bij o.a. Katoen Natie en RedPrairie.
Cohousing was eerst een passie en daarna een (uit de hand gelopen) hobby met de oprichting
van Cohousing Vinderhoute. Ondertussen is cohousing een full time professionele bezigheid
en stelt hij de opgedane ervaring ten dienste van toekomstige cohousers.
Eef Tanghe vervoegde in 2013 de rangen als medebestuurder van de coöperatie. Ze
studeerde journalistiek aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Een carrière als eindredacteur
bij de Persgroep liet ze achter zich, om zich volledig toe te leggen op het begeleiden van
cohousinggroepen. De stiel leerde ze eveneens in Cohousing Vinderhoute.

Raad van Bestuur
Jettie Van Caenegem is master in de rechten en was tot eind 2013 actief als Chief Legal
Officer van UCB en Tessenderlo Group, Zij is sindsdien actief als onafhankelijk juridisch
adviseur en projectmanager voor acquisitie-en desinveringsprojecten. Daarnaast zet ze zich
in als vrijwilliger bij Microstart, Duo voor een Baan, Natuurpunt en Velt.
Sven De Bondt verdiende zijn sporen bij vastgoedontwikkelaars BOPRO en Matexi en is
momenteel development manager voor Extensa Group
Peter de Groot heeft meer dan dertig jaar ervaring in vastgoedwaardering en development
monitoring in België & Luxemburg.

Wat doen we
We willen actief meebouwen aan een meer duurzame samenleving op sociaal, ecologisch en
economisch vlak.
Dit willen we doen door meer cohousingprojecten te realiseren in Vlaanderen: cohousing
bouwt aan een meer duurzame en ecologische samenleving.
Voor het begeleiden van cohousinggroepen in hun weg naar de realisatie van projecten, doen
we een beroep op de diensten van BVBA Cohousing Projects.

De operationele tak
van Cohousing Projects
telt zes gedreven
projectbegeleiders.
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De coöperatie Cohousing Projects heeft een participatie van 10% in deze BVBA.

Waar staan we vandaag
Anno 2018 zijn er een 25-tal cohousingprojecten in opbouw of afgewerkt onder de
hoede van Cohousing Projects. In totaal representeren die meer dan 400 woningen en
appartementen, 150 geëngageerde gezinnen en 90 kandidaat-kopers-bewoners in de diverse
cohousingprojecten.
Als jonge onderneming, recent opgericht eind 2012 en ondertussen bestaand uit 102
vennoten, investeerden we reeds € 754.000 in zeven cohousingprojecten, verdeeld over
twee pijlers die verder in deze nota beschreven worden. Een deel van deze investeringen
gebeurde met bankfinanciering: voor de woningen in aanbouw lenen we tot 70% van de totale
investering.

Kapitaalsevolutie
Regelmatig komen er aandeelhouders bij. Begin januari 2018 tellen we 102 coöperanten.
Sommige kopen één aandeel, andere kopen meteen een heel pakket. Heel vaak kopen
aandeelhouders nadien aandelen bij.
Begin januari 2018 is er € 754.000 eigen vermogen. Daarmee financieren we de huidige
activiteiten, aangevuld met bankfinanciering op projectbasis (hypothecaire kredieten).
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Cohousing Gecco, Gentbrugge (start bouw voorjaar 2018)
© Team Kampvuur

Wat is cohousing?

parking
aan de rand
fiets- en wandelpaden
8 tot 40
privétuin
grote gemeenschappelijke tuin
privéwoningen
of appartementen
gemeenschappelijk
paviljoen

14 | VOORSTELLING COHOUSING PROJECTS CVBA

Cohousing BotaniCo, Leuven (in bouwfase)

© 360 Architecten
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Wat is Cohousing
De essentie
Cohousing is meer dan een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in
Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen,
compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

Sociaal duurzaam
•
Intergenerationeel
•
Zelfbeheer
•
Nieuw niveau van collectiviteit
•
Veelvuldig spontaan sociaal
contact
•
Sociaal vangnet
•
Beslissen in consensus
•
Gevoel van verbondenheid en
geborgenheid

Naast een volledig uitgeruste privéwoning en privétuin hebben cohousers een
gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waarin functies gedeeld worden. Cohousing
is dus niet hetzelfde als samen in één huis wonen.
Een cohousingwijk probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te restaureren. In
een cohousingproject kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid.
Cohousing zet de traditionele projectontwikkeling op zijn kop. Eerst worden de bewoners
gezocht. Die krijgen de kans om hun eigen buurt te dromen, uit te denken, te plannen en te
bouwen. Om echt vraaggestuurd te bouwen is het essentieel dat de toekomstige bewoners
een groot deel van het ontwerpproces aansturen en een wijk uitbouwen die aansluit bij hun
behoeftes.

De architectuur
Cohousingkernen bestaan uit 8 tot 34 volledig uitgeruste privéwoningen met hun eigen
keuken en badkamer, met daarnaast uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen.
De gemeenschappelijke delen omvatten een ‘centraal gebouw’, een voetgangersstraat,
speelpleintjes, ontspanningsruimtes...

Ecologisch duurzaam
Efficiënt ruimtegebruik
Ecologisch bouwen is
makkelijker en goedkoper in
groep
•
Delen van materiaal en
middelen
•
Autodelen
•
Sociale interactie verhoogt 		
ecologisch gedrag
aa

•
•

Een cohousingproject wordt door de bewoners zelf uitgetekend op maat van hun behoeftes.
Ook het centraal gebouw wordt door de bewoners ontworpen. Voorbeelden van deelfuncties in
het gebouw zijn: een keuken met een grote eetruimte, een wassalon, een kinderspeelkamer,
een televisiekamer, een coworkingspace, een muziekkamer, een atelier, logeerkamers, …
De architectuur biedt een verhoogde kans op interactie met de buren. De huizen worden
gegroepeerd langs een voetgangersweg of een plein. Je parkeert aan de rand waardoor meer
verkeersvrije ruimte en open groen ontstaat. Dezelfde principes kan je toepassen op een
appartementsgebouw.

Cohousing bouwt aan een meer duurzame
en ecologische samenleving

Voor wie is cohousing
Cohousing probeert de voordelen van woningen in private eigendom te combineren met het
delen van gemeenschappelijke voorzieningen en een verhoogd gemeenschapsgevoel. Privacy
is in een cohousing heel belangrijk. Cohousing staat ver af van leefgemeenschappen die
minder aandacht schenken aan de nood aan privacy.
Iedereen kan cohousen. De ideale bewonersgroep bestaat uit een mix van singles, koppels,
gezinnen met kinderen en ouderen. Zo ontstaat er een evenwichtige verdeling van de lasten
en lusten. Iemand die gepensioneerd is, heeft misschien zin om even op de kinderen te
letten, terwijl de jongere generatie zware klussen op zich kan nemen.
Bovendien is cohousen ook gewoon slimmer. Er zijn immers heel wat zaken die je niet elke
dag nodig hebt (ogeerkamers, grasmaaiers, schommels, tenten, kinderfietsen, je auto...) en die
je gerust kan delen met buren. Zo word je in één keer een stuk rijker.

Juridische omschrijving van cohousing
Cohousing juridisch omschrijven kan nuttig zijn wanneer een gemeente bijvoorbeeld een site
of een gebied wenst te bestemmen voor deze nieuwe woonvorm.
Dit is de juridische omschrijving zoals we ze bij Cohousing Projects hanteren.
“Een cohousingproject is een woonproject met private eenheden
gecombineerd met uitgebreide gemeenschappelijke functies. Het
project vormt ruimtelijk, architecturaal en juridisch één geheel. De
architectuur van een cohousingproject biedt een verhoogde kans op
sociale interactie.
De gemeenschappelijke faciliteiten worden collectief ontworpen,
gebruikt en beheerd:
minstens 50% van de beschikbare buitenruimte blijft
gemeenschappelijk en per aanwezige private woonentiteit wordt er
minstens 10m² gemeenschappelijke binnenruimte voorzien. Deze
gemeenschappelijke binnenruimte moet een grotere sociale interactie
genereren en mag zich niet beperken tot pure functionaliteit: meer dan
een berging, kelder, circulatieruimte of gedeelde technische ruimte.
Deze puur functionele oppervlaktes tellen niet mee om het minimum te
bereiken. Het gaat bijgevolg minstens om een ontmoetingsruimte met
keuken, wasruimte en één andere ruimte.”
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Economisch duurzaam
• Delen van ruimtes en
functies (gastenkamers,
coworking, etc.)
•
Particuliere bouwgroepen
schakelen dure
tussenschakels uit
•
Gedeelde resources
(werkmateriaal,
wasmachines, auto’s, etc.)
•
Thuiswerken
•
Langer in huis wonen

Cohousing Vinderhoute
© Federico Bisschop

Belang van de groep in een cohousingproject
Het belang van een groep in een startend cohousingproject kan niet onderschat worden. Een
cohousingproject is meer dan een slim verkavelde wijk en is meer dan een fijne buurt. Het is
een woonproject dat collectief ontworpen wordt door haar toekomstige bewoners.
In een cohousingproject vind je dan ook de ziel van de groep terug. Ervaring in binnen- en
buitenland leert ons dat een cohousing beter werkt wanneer je er zelf voor kiest. Enkel op die
manier vindt een cohousing haar optimale realisatie.

Tijdslijn van de totstandkoming van een cohousingproject
Fase 1. Voorstudie
Zonder site is er geen project. Het vinden van een geschikte site is een eerste noodzakelijke
stap, naast het (laten) uitvoeren van een stedenbouwkundige en commerciële voorstudie.

Fase 2. Ontwikkelingsfase (Groep & ontwerp)
De kiem van elk cohousingproject wordt gelegd door een aantal gezinnen die elkaar vinden in
hun wens om te gaan wonen in een cohousingproject. Soms is er al een kiem van een groep
tijdens de eerste fase, maar in elk geval moet de groep nu verder gevormd worden.

Fase 3. Bouwfase
Eens alle vergunningen binnen zijn kan er gestart worden met de aanbesteding en bouw van
het cohousingproject.

Fase 4. Wonen in een cohousing
De eerste bewoners van een nieuwe cohousing zijn de gezinnen die mee het project
ontworpen hebben. In eerste instantie zijn dit de pioniers, maar evengoed kunnen dit
gezinnen zijn die in een latere fase toetreden tot het project of gezinnen die de laatste
afgewerkte units in een cohousingproject kopen.
Na een bepaalde periode kunnen er units vrijkomen in bestaande cohousingprojecten, die
komen dan op de klassieke immobiliënmarkt terecht als cohousingwoning of vinden een
nieuwe koper via het netwerk van de groep.

Hoe besteden wij € 10.000
aan investeringen?
In de 4 pijlers

PIJLER 2

tussenfinancieren
van units
€ 4.500
TE K
OOP

R
UU
ET H

PIJLER 1

verhuren van units
€ 3.000

PIJLER 4

PIJLER 3
= € 1.000

medefinancieren
van sites
€ 1.500

voorfinancieren van opstart- en ontwikkelingskosten
€ 1.000
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Cohousing Vinderhoute
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Word vennoot
Omvang van de aanbieding
Tegen eind april 2018 willen we een paar tiental nieuwe vennoten aantrekken die mee willen
bouwen aan de versterking van cohousing in Vlaanderen, goed voor anderhalf miljoen euro
versterking van het kapitaal.
Met deze aanbieding richt Cohousing Projects zich tot kandidaat-vennoten die wensen in te
tekenen op in principe minstens vijftig aandelen. De waarde van een aandeel wordt jaarlijks
bepaald op basis van het gerealiseerde resultaat en bedraagt momenteel € 270. Een
intekening op vijftig aandelen komt dus overeen met een intekening van minstens € 13.500.
Elke intekening op een aandeel dient onmiddellijk te worden volgestort.

Reden van de aanbieding
Om meer cohousingprojecten te realiseren, ondersteunen we groepen op een substantiële
manier. Zo kunnen ze sneller starten met een project en wordt de doorlooptijd van de
ontwikkeling van een cohousingproject korter.
Hiernaast vindt u de samenstelling van de vier instrumenten die we daarvoor ontwikkeld
hebben en op deze pijlers willen we verder inzetten.
Verderop vindt u een meer uitgewerkte beschrijving.
Dit instrumentarium is samengesteld vanuit een focus op het doel van Cohousing Projects. De
mix van hoge en lage risico’s en van verwachte hogere en afwezige rendementen is bijgevolg
noodzakelijk.
Investeren in Cohousing Projects is per definitie investeren in deze mix van vier pijlers.

Vier pijlers

Fase in het
cohousingproject

Risico

Verwacht bruto
rendement per jaar

Voorfinanciering van groepen
tijdens ontwikkelingsfase

Fase 2.
Ontwikkelingsfase

Hoog

Geen (break even)

Tussenfinanciering via aankopen
van onverkochte units in opbouw

Fase 3.
Bouwfase

Medium

5%

Verhuren van cohousing units

Fase 4.
Wonen in een cohousing

Laag

3%

Aankopen van sites met
startende groepen

Fase 2.
Ontwikkelingsfase

Hoog

15%

Elk van de ingezette pijlers is kapitaalintensief. In een eerste fase willen we voornamelijk
inzetten op de voorfinanciering van groepen tijdens de ontwikkelingsfase (1.) en op de
tussenfinanciering via aankoop onverkochte units in opbouw (2.). Daarna begeven we ons
voorzichtig op de huurmarkt (3.). Aankopen van sites met startende groepen (4.) plannen we
pas vanaf eind 2018.

1. Voorfinanciering van groepen tijdens de ontwikkelingsfase
Startende groepen hebben in een eerste fase vaak heel wat opstartkosten. Denk hierbij aan
het (laten) maken van een stedenbouwkundige voorstudie, een opmetingsplan, de eerste
facturen van de architect, etc. Niet alleen moeten ze deze kosten dragen met een beperkte
kerngroep van bij voorbeeld vijf gezinnen voor een project van 20. Bovendien hebben ze bij het
maken van deze kosten (nog) geen garantie dat hun cohousingproject zal slagen.
Cohousing Projects wil startende groepen bijstaan met deze opstartkosten en wil hierbij delen
in het opstartrisico. Door deze ontwikkelingskosten voor een groot deel voor te schieten, kan
zo’n startende groep tempo maken en sneller andere gezinnen aantrekken.
Door het voorfinancieren van ontwikkelingskosten tijdens de eerste fases van
cohousingprojecten wordt het voor startende groepen meer haalbaar om een project op te
zetten en dragen we bij aan het realiseren van meer cohousingprojecten in Vlaanderen.
Voorwaarden en modaliteiten
Er moet een kerngroep zijn van minstens vier gezinnen die zich naar elkaar en naar
Cohousing Projects engageren om een cohousing op te zetten.
aa Er moet een site zijn waarvan Cohousing Projects oordeelt dat die in aanmerking kan
komen voor de realisatie van een cohousingproject.
aa Elk gezin participeert met een gelijke niet-terugvorderbare bijdrage in de
ontwikkelingskosten.
aa Terugbetaling gebeurt uiterlijk wanneer de bouw start of wanneer de groep compleet is.
aa

Cohousing Projects
betaalde de factuur van
de opmetingskosten voor
de kleine startgroep van
Wijg & co in Wijgmaal. De
factuur werd terugbetaald
zodra de groep groot
genoeg was. Intussen zijn
33 van de 33 woningen
verkocht en is de bouw in
2018 van start gegaan.

Wijg & Co, Wijgmaal
© Stramien architecten
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Verdienmodel
Gezien het hoge risico vraagt Cohousing Projects een rente voor deze voorfinanciering
van 12% per jaar, die op dagbasis berekend wordt. Bij het bepalen van deze rente werd
voorzichtigheidshalve rekening gehouden met 1 op de 8 projecten die zich niet realiseert.
Samenvattend kunnen we stellen dat Cohousing Projects deze voorfinanciering aan groepen
aanbiedt tegen kostprijs. Vandaar dat Cohousing Projects niet verwacht om een rendement
te realiseren op deze voorfinanciering. Toch is deze pijler een noodzakelijke schakel om
cohousingprojecten op gang te krijgen.

2. Tussenfinanciering via aankoop van onverkochte units in opbouw
Tegen dat er effectief met de bouw gestart kan worden, zijn er steeds meer gezinnen
toegetreden tot de groep. Concreet betekent dit dat een substantieel aantal units in opbouw
wordt aangekocht door steeds meer gezinnen. Toch kan het gebeuren dat er nog een paar
onverkochte units zijn, die het project ophouden omdat de financiering van het volledige
project niet rond geraakt.
Om de groep toe te laten om aan een sneller tempo met de bouw te starten en verder op
te schieten, engageert Cohousing Projects zich om in deze fase de niet verkochte units in
opbouw zelf aan te kopen.
Voorwaarden en modaliteiten
aa Met de bouw van het cohousingproject kan effectief gestart worden, de bouwaanvraag is
goedgekeurd.
aa De groep bewoners is voor minstens 80% gevormd. Bijgevolg is ook minstens 80% van de
voorziene units verkocht aan toekomstige bewoners.
aa De bank financiert de aankoop door Cohousing Project mee via een straight loan.
aa Cohousing Projects koopt volgens basisakte (dus inclusief het grondaandeel en inclusief
het aandeel in de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte) en bouwt mee met de
groep.
aa Per individueel project beslist Cohousing Projects of de unit volledig wordt afgewerkt of
casco blijft.
Het is niet de bedoeling dat de units in portefeuille worden gehouden. Na een gemiddelde
doorlooptijd van twee jaar wil Cohousing Project deze units verkopen. Potentiële kopers zijn
gezinnen die in een cohousing willen wonen, maar die zich niet of minder aangesproken
voelen door de pionierende fases die een startende cohousing doorgaat. Zij kopen een
volledig afgewerkte unit. Op die manier wordt er dus ook een nieuw publiek aangeboord om te
wonen in een cohousing en dragen we bij aan het realiseren van meer cohousingprojecten in
Vlaanderen.
Cohousing Projects koopt deze units op dezelfde manier als de deelnemende gezinnen, dus
inclusief het grondaandeel en inclusief het aandeel in de gemeenschappelijke binnen- en
buitenruimte. De financiering van de aankoop van de unit die we wensen te verhuren verloopt
via een hypothecair krediet. De financiering van de units die we wensen te verkopen tijdens
het bouwproces en ten laatste na twee jaar verkopen, worden mee gefinancierd door een
bankfinanciering (straight loan).
Verdienmodel
aa Cohousing Projects rekent erop om de betrokken units te verkopen na een gemiddelde
doorlooptijd van twee jaar met een winst van 15%. Finaal zou dit ons een reëel rendement
kunnen opleveren van 3,75% per jaar voor een medium risico.

3. Verhuren van cohousing units
Cohousing raakt steeds meer en meer gekend, toch blijft een belangrijk deel van het
geïnteresseerde publiek op zijn honger zitten: de huurders. Wanneer Cohousing Projects een
aantal units in portefeuille neemt om te verhuren, dan heeft dit onmiddellijk een positief
effect op zowel startende groepen als op de cohousing in het algemeen:
aa Cohousingprojecten zitten sneller vol, elke unit heeft zijn bewoner(s)
aa Startende groepen worden door Cohousing Projects ondersteund met een evenwaardig
engagement
aa Verhuren van units in cohousingprojecten demonstreert cohousing op lange termijn en is
een illustratie van het geloof in de eigen projecten.
aa Er wordt een start gemaakt met de creatie van een huurmarkt in cohousing.
Voorwaarden en modaliteiten
Per begeleid project neemt Cohousing Projects één unit in eigendom met de bedoeling die
te verhuren. Door als CVBA Cohousing Projects cohousingunits te verhuren, kunnen we de
verhuurmarkt voor cohousing op gang trekken. Vinden van een huurder kan normaal geen
probleem zijn, onder meer via het netwerk van de groep zelf.
In principe wenst Cohousing Projects deze units voor een periode van 10 jaar in portefeuille
te houden. Met de verkoop na 10 jaar willen we terug cash genereren, zodat we een volgend
cohousingproject kunnen ondersteunen. Op die manier ontstaat een rollend fonds.
Verdienmodel
Er wordt gestreefd naar een rendement van 3 à 4% jaar. Hierbij wordt rekening gehouden
met het betalen van een beheersvergoeding aan een bemiddelaar die de units verhuurt en
beheert. Bij de berekening van het rendement wordt nog geen rekening gehouden met het
realiseren van een meerwaarde bij verkoop.

4. Aankopen van sites met startende groepen
Een van de grote uitdagingen in het opzetten van een cohousingproject is het verwerven van
een goede site. Onze ervaring heeft ons geleerd dat een site soms aan een andere partij
verkocht werd, omdat de groep zich in een nog te pril stadium bevond. Of dat er wel groepen
zijn en dat er geschikte sites zijn, maar dat ze elkaar moeilijk vinden. Door snel te kunnen
reageren op een aangeboden site, kan deze soms ook goedkoper aangekocht worden.
Voorwaarden en modaliteiten
Cohousing Projects koopt een site aan, samen met een kerngroep, om die te ontwikkelen tot
een cohousingproject, voor zover aan deze voorwaarden voldaan is:
aa Er moet een kerngroep zijn die uit minstens 20% van het beoogde aantal bestaat.
aa Er moet een site zijn waarvan aan de hand van een stedenbouwkundige voorstudie blijkt
dat deze geschikt is voor de realisatie van een cohousingproject.
aa Het budget is opgesteld en toont marktconforme prijzen.
aa Er is een engagement van een bank om mee te stappen.
Verdienmodel
Er wordt gestreefd naar het realiseren bij verkoop van een meerwaarde van 15% per jaar.
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Kapitaalintensiteit en bijdrage in de winst van de vier pijlers
De vertegenwoordiging van de vier pijlers zal voor een groot deel worden aangegeven door de
cohousinggroepen.

1. Voorfinanciering van groepen tijdens de ontwikkelingsfase
Deze pijler is het minst kapitaalintensief van allemaal. Aangezien we deze pijler aanbieden
tegen kostprijs, realiseren we hier geen winst.

2. Tussenfinanciering via aankoop van onverkochte units
De tweede pijler, de tussenfinanciering via de aankoop van onverkochte units, is het meest
kapitaalintensieve instrument en neemt een aandeel van 45% in het kapitaal van Cohousing
Projects. Uitgaande van de projecten die Cohousing Projects nu in portefeuille heeft, is er
de mogelijkheid om tegen midden 2018 te investeren in negen cohousingprojecten, voor in
totaal 32 units.
Op langere termijn bekeken, draagt deze pijler meer dan behoorlijk bij in de verwachte winst,
namelijk met 42%.

3. Verhuren van cohousing units
Deze derde pijler, waarbij we er van uitgaan dat we tegen eind 2018 negen units in portefeuille
hebben om te verhuren, zou op langere termijn (tijdshorizon 2020) kunnen bijdragen tot 17%
van de winst. De kapitaalintensiteit bedraagt 30%.

4 Aankopen van sites met startende groepen
Mits een tijdshorizon tot 2020, zou deze pijler een aandeel van 15% in het kapitaal vragen. De
bijdrage in de winst zou een stevige 40% kunnen bedragen. Toekomstperspectief
De huidige aanbieding past in een ruimer toekomstplan. Aangezien we verwachten te groeien
en nog meer projecten op te starten, zal ook de kapitaalbehoefte nog groeien.

Aandeel in het kapitaal
van de 4 pijlers

Bijdrage in de winst
van de 4 pijlers

10%
17%
15%
42%

45%
41%

30%

Voorfinanciering van groepen tijdens de ontwikkelingsfase
Tussenfinanciering via aankoop van onverkochte units
Verhuren van cohousing units
Aankopen van sites met startende groepen

Toekomstperspectief
De huidige aanbieding past in een ruimer toekomstplan. Aangezien we verwachten te groeien
en nog meer projecten op te starten, zal ook de kapitaalbehoefte nog groeien.
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Risicofactoren eigen aan Cohousing Projects
Cohousing Projects streeft ernaar om jaarlijks een dividend uit te betalen. Wanneer vennoten
uittreden hebben ze recht op de waarde van hun aandelen (scheidingsaandeel), deze waarde
wordt jaarlijks bepaald op basis van de jaarrekening. Vennoten delen hierbij in beschikbare
reserves en in overgedragen winsten en verliezen.
Onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op de resultaten van Cohousing Projects.

1. Cohousing Projects is een missiegedreven onderneming
Cohousing Projects is een coöperatie die meer cohousingprojecten wil realiseren om op die
manier actief mee te bouwen aan een duurzame en meer ecologische samenleving. Dit doen
we in eerste instantie door cohousinggroepen te ondersteunen.
Sommige van de pijlers die we aanbieden, genereren geen of een zeer bescheiden
rendement. Dit heeft alles te maken met de missie van Cohousing Projects.
Voor de geplande groei zoals hier beschreven is ongeveer anderhalf miljoen euro nodig.
Dit geld wil Cohousing Projects ophalen door de uitgifte van aandelen waarover dit
informatiedocument handelt. Hoewel we een jonge onderneming zijn, zijn we ondernemers
die beschikken over een ruime ervaring en deskundigheid.

2. Liquiditeitsrisico
Een groot deel van het kapitaal van Cohousing Projects wordt geïnvesteerd in vastgoed,
wat niet liquide is, dus niet meteen omzetbaar in geld. Vandaar dat onze statuten
ook voorzien dat elke vraag tot uittreding dient voorgelegd te worden aan de Raad van
Bestuur. Niettegenstaande dat Cohousing Projects steeds een beperkte liquide buffer zal
aanhouden voor uittredingen, is het mogelijk dat de Raad van Bestuur de betaling van het
scheidingsaandeel gedurende een periode van maximaal vijf jaar uitstelt om de continuïteit
van Cohousing Projects te vrijwaren.
Cohousing Projects heeft de intentie om met zijn kapitaal een hefboomeffect te realiseren,
door een aanzienlijk deel van de kosten via bankfinanciering op te nemen:
aa Straight loans voor de tussenfinanciering via aankoop van onverkochte units (pijler 2).
aa Hypothecaire kredieten voor de te verhuren units (pijler 3).
Cohousing Projects zal dus externe schulden opbouwen, evenwel tegen een lagere rentevoet
(rentekost van gemiddeld 2%) dan de kostprijs van het eigen kapitaal (na te streven
rendement van 4 à 6%).

3. Marktrisico
Een groot deel van het eigen vermogen van Cohousing Projects wordt belegd in vastgoed.
Hierbij zijn we onderhevig aan de schommelingen en evoluties op de vastgoedmarkt.
Cohousing Projects richt zich bovendien tot een beperkte vastgoedmarkt, namelijk die van
cohousing. De regelgeving begint hoe langer hoe meer aandacht te krijgen voor cohousing als
vernieuwende woonvorm die haar plaats vindt in een steeds meer divers woonlandschap.

4. Risico’s verbonden aan de vier voorgestelde pijlers
De vier voorgestelde pijlers zijn allen behoorlijk kapitaalintensief. Cohousing Projects heeft
de strategische optie genomen om een aanzienlijk deel van de financiering op te nemen via
bankfinanciering, voor in totaal zo’n 70%.
Daardoor realiseren we niet enkel een hefboomeffect, maar reduceren we ook het risico.
4.1. Voorfinanciering van groepen tijdens ontwikkelingsfase
Het risico voor Cohousing Projects van deze voorfinanciering in de ontwikkelingsfase is hoog.
Ervaring leert ons dat één op de acht startende cohousingprojecten zich niet realiseert. Deze
ontwikkelingsfase is een risicovolle fase, waarbij externe factoren er soms voor zorgen dat we
projecten niet kunnen verderzetten.
Dit was bijvoorbeeld het geval bij een project waar we via een oriënterend bodemonderzoek
leerden dat er diverse verontreinigingen in de grond zitten. De eigenaar van de grond zal nu
alle nodige stappen zetten om dit probleem verder aan te pakken, maar het betekent voor de
groep alvast dat deze site niet langer een optie is. In een ander cohousingproject kregen we
tijdens de aanvraag van een stedenbouwkundig attest negatief advies van het Agentschap
Wegen en Verkeer. Maar evengoed kan het gebeuren dat onderhandelingen met de eigenaar
van een site niet uitmonden in een werkbare deal.
Dit alles maakt dat er een reëel risico bestaat op niet terugbetaling van de gemaakte kosten.
4.2. Tussenfinanciering via aankopen van onverkochte units
Het risico van deze tussenfinanciering via de aankoop van onverkochte units, schatten we
in als gemiddeld. Eén unit per cohousingproject willen we zelf in portefeuille houden om te
verhuren, de andere units willen we op korte termijn (maximaal twee jaar) verkopen. Het feit
dat in een cohousinggroep elke potentieel nieuwe bewoner welkom is, vergemakkelijkt de
verkoopbaarheid van de units.
Daarnaast geeft dit ons ook de kans om een nieuw publiek aan te boren, gezinnen die
minder pionier zijn en die er meer voor voelen om een wooneenheid te kopen in een (quasi)
afgewerkte cohousing.
4.3. Verhuren van cohousing units
Het risico voor Cohousing Projects van het verhuren van cohousing units is laag. Het
eigenaarsonderhoud is weliswaar ten laste van Cohousing Projects, net zoals het vinden van
geschikte huurders. Het verhuren van de units lijkt ons probleemloos te zullen verlopen: er
bestaat nog geen huurmarkt voor cohousing, terwijl er wel al vraag is naar huurmogelijkheden.
Naast de klassieke marketingstrategieën om de untis te verhuren, is er ook nog het gegeven
dat de bestaande groepen vaak over ruime netwerken beschikken.
In het geval een huurder zijn verplichtingen niet nakomt, zal Cohousing Projects alle
rechtsmiddelen inzetten.
4.4. Aankopen van sites met startende groepen
Het aankopen van sites met startende groepen is een risicovolle activiteit. Cohousing Projects
reduceert het risico enigszins door pas een site aan te kopen voor zover er een kerngroep is
die bestaat uit 20% van het beoogde aantal gezinnen, voor zover er voorstudies gemaakt zijn
die zowel stedenbouwkundige mogelijkheden als verkoopbare prijzen aantonen en voor zover
er een bank is die wil meefinancieren.
Tot nu toe heeft Cohousing Projects geen gebruik gemaakt van deze pijler. Tenzij er zich
uitzonderlijke opportuniteiten zouden voordoen, plannen we ook pas om vanaf eind 2018
hierop in te zetten.
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Risicofactoren eigen aan aandelen
Aandelenkarakter
Het door aandelen vertegenwoordigde kapitaal maakt deel uit van het eigen vermogen van
Cohousing Projects. In geval van ontbinding en vereffening van de vennootschap zal het
scheidingsaandeel (dit is de waarde van de aandelen) pas terugbetaald worden na betaling
van de schulden van Cohousing Projects.
Indien na betaling van deze schulden het vermogen van Cohousing Projects ontoereikend is
om de vennoten uit te betalen, zal de uitbetaling naar evenredigheid gebeuren en is het dus
mogelijk dat de waarde van het aandeel niet (volledig) kan terugbetaald worden.

Beperking op de vrije overdraagbaarheid
Aandelen zijn op naam en zijn niet overdraagbaar. De aandelen zijn dus niet vrij verkoopbaar.
Er is wel de mogelijkheid om uit te treden met een deel of met alle aandelen, na goedkeuring
door de Raad van Bestuur.

Geen uittreding in de laatste zes maanden van het boekjaar
Vennoten kunnen slechts vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) uittreden gedurende de eerste zes
maanden van ieder boekjaar. Dit is een dwingende wettelijke bepaling die speculatie op het
resultaat verhindert. De vraag tot uittreding moet ten laatste dertig dagen voor het einde van
deze periode (dat is dus op 31 mei) per e-mail worden gesteld en is pas geldig na ontvangst
van een bevestigend e-mailbericht.
De Raad van Bestuur beslist over een eventuele uittreding en kan vragen dat een vennoot
slechts uittreedt vanaf het zesde jaar na aankoop van de aandelen. De Raad van Bestuur kan
tevens een administratieve kost voor uittreding aanrekenen.

Waarde van de aandelen
De aandelen zijn niet beursgenoteerd. De waarde van de aandelen die een vennoot ontvangt
bij uittreding (en die een nieuwe vennoot betaalt bij toetreding) wordt bepaald op basis van
de boekwaarde. Deze waarde zal blijken uit de goedgekeurde jaarrekening van het lopende
boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, met inbegrip van een evenredig deel
van de beschikbare reserves vermeerderd met de overgedragen winst en verminderd met het
overgedragen verlies. Om grote schommelingen in die waarde te vermijden wordt jaarlijks het
onroerend vermogen volgens dezelfde parameters gewaardeerd.
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Informatie over de aandelen
Aard van de aandelen
Het specifieke karakter van de aandelen in een coöperatie bestaat hierin dat ze onverbrekelijk
verbonden zijn met het lidmaatschap. Aandelen kunnen dus niet zonder lidmaatschap
bestaan en verdwijnen met het beëindigen van het lidmaatschap. Het aantal aandelen ligt
dus niet vast. Dit in tegenstelling tot andere vennootschappen waar de aandelen ontstaan
vanuit de statuten.
Het verhogen van het kapitaal geeft in principe aanleiding tot verwatering. Deze verwatering zal
in praktijk echter beperkt blijven, aangezien de uitbreiding van het kapitaal ertoe zal bijdragen
dat Cohousing Projects zich verder zal kunnen ontwikkelen en bijgevolg een grotere winst zal
kunnen genereren.
Cohousing Projects voorziet vier categorieën van aandelen.
1. Aandelen van categorie A, deze zijn voorbehouden voor “cohousers”, dit zijn personen die in
een cohousing wonen;
2. Aandelen van categorie B, deze zijn voorbehouden voor “aspirant-cohousers die mee
investeren voor een specifiek project”;
3. Aandelen van categorie C, deze zijn voorbehouden voor “investeerders”, dit zijn personen die
inschrijven op minstens tweehonderd aandelen;
4. Aandelen van categorie D, deze zijn voorbehouden voor iedereen die kan bijdragen tot de
verwezenlijking van het doel van Cohousing Projects en die niet kan worden ondergebracht
onder één van de vorige categorieën.
Met deze aanbieding richt Cohousing Projects zich tot kandidaat vennoten die wensen in
te tekenen op in principe minstens vijftig aandelen. De waarde van een aandeel bedraagt
momenteel € 270, dit komt dus overeen met een intekening van minstens € 13.500.

Rechten verbonden aan de aandelen
Stemrecht
Elke vennoot, ongeacht de categorie waartoe hij behoort, heeft stemrecht op de Algemene
Vergadering. Elke vennoot heeft hierbij één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
Om een evenwicht te bewaren tussen de belangen van de verschillende groepen vennoten,
wordt er voor bepaalde beslissingen vereist dat een besluit drie vierden van de stemmen krijgt
in elke categorie van aandelen. Dit kan u nalezen in artikel 29 van de statuten.

Dividend
Het dividend kan nooit meer bedragen dan 6% op het gestorte kapitaal. Dit heeft te maken
met twee zaken:
aa Cohousing Projects is een missiegedreven onderneming. Met ons kapitaal investeren we
in gronden, panden en huurwoningen zodat jonge cohousinggroepen de wind in de zeilen
krijgen. De vennoten streven een breder maatschappelijk doel na dan enkel winstbejag en
engageren zich persoonlijk in Cohousing Projects.
aa Cohousing Projects is als coöperatie erkend voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Deze
erkenning zorgt er tevens voor dat het dividend voor natuurlijke personen voor de eerste €
190 vrij is van roerende voorheffing. Voor het resterend bedrag is een roerende voorheffing
verschuldigd van 30% die ingehouden wordt door Cohousing Projects.

Cohousing Projects is niet verplicht jaarlijks een dividend uit te keren en kan geen
dividendpercentage garanderen. In ieder geval heeft u medezeggenschap via de Algemene
Vergadering, want het is dit orgaan dat jaarlijks beslist over de bestemming van het resultaat.
Zij heeft hierbij de keuze tussen onder meer het uitkeren van een dividend of het toevoegen
aan de reserves. Dit laatste zal zich weerspiegelen in de waarde van het scheidingsaandeel.

Recht op scheidingsaandeel
De vennoot die met een deel of met alle aandelen is uitgetreden of uitgesloten, heeft recht
op terugbetaling van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de goedgekeurde
balans van het lopende boekjaar, met inbegrip van een evenredig deel van de beschikbare
reserves vermeerderd met de overgedragen winst en verminderd met het overgedragen
verlies in voorkomend geval. Aangezien Cohousing Projects een voor de Nationale Raad voor
de Coöperatie erkende vennootschap is, zijn eventuele meerwaarden niet belastbaar.
De terugbetaling van het scheidingsaandeel kan door de Raad van Bestuur worden uitgesteld
gedurende een periode van maximum vijf jaar in het geval dat de terugbetaling de financiële
toestand en bijgevolg de continuïteit van Cohousing Projects in gevaar kan brengen.

Praktisch
Stap 1: Aandeel verwerven
Stort € 15 (instapkost) + een veelvoud van € 270 op rekening van Cohousing Projects cvba
(iban: BE12 0688 9602 4692) en vermeld uw naam en emailadres.
Uw bankuittreksel geldt als voorlopig bewijs.
Stap 2: Gegevens invullen
Vul uw persoonlijke gegevens in op het formulier op onze website.
Stap 3: aandeelhoudersbewijs
Wanneer uw persoonlijke gegevens compleet zijn, vullen we het aandeelhoudersregister
aan en sturen we een aandeelhoudersbewijs.
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Meer informatie
In dit informatiedocument hebben we u zo correct en zo volledig mogelijk geïnformeerd over
de huidige en toekomstige werking van Cohousing Projects CVBA.
Onze statuten, net zoals een overzicht van lopende projecten vindt u op onze website www.
cohousingprojects.be.
Onze jaarrekeningen zijn publiek op de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, te
raadplegen via www.nbb.be.
Heeft u nog bijkomende vragen, wenst u nog meer gedetailleerde informatie of wenst u in
te gaan op ons aanbod om deel uit te maken van Cohousing Projects, gelieve ons dan te
contacteren zodat we u bij een persoonlijk gesprek alle nodige toelichting kunnen geven.

Federico Bisschop
Gedelegeerd Bestuurder
federico@cohousingprojects.be
T 0499 20 10 89

Co.Station Gent
Oktrooiplein 1 bus 201
9000 Gent
T 09 278 08 43
www.cohousingprojects.be

