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   Inleiding 

Bavart, kunstencollectief, Gent 



   Verantwoording 
 
Gemeenschappelijk wonen in zijn diverse vormen komt 

duidelijk tegemoet aan een groeiende nood. Steeds 
meer mensen voelen zich aangetrokken tot het idee 

van een woongemeenschap en willen de handen uit de 
mouwen steken om hun droom waar te maken. 
 

Het is echter nog altijd geen eenvoudige klus om een 
project op te starten. Voor een klein groepje dat samen 

wil huren valt het al beter mee, maar zodra je aan iets 
groters begint, en als je denkt aan kopen en verbou-
wen, dan komt er heel wat meer bij kijken. 

 
Om tegemoet te komen aan de voelbare nood aan in-

formatie besloot de vzw Samenhuizen deze Startgids 
op te stellen waarin informatie gebundeld zit die je als 
startende groep, lokale overheid, architect, ... goed kan 

gebruiken.  
 

De startgids bestaat uit 3 delen, namelijk dit ‘werkboek 
voor woongroepen en gemeenschapshuizen’, daarnaast 
bestaan er het ‘werkboek voor cohousing en co-wonen’ 

en ‘het ABC van gemeenschappelijk wonen’ 
 

Het zou kunnen dat je jouw situatie niet in elk hoofd-
stuk herkent, het opzet van deze gids is om informatie 
te geven die voor uiteenlopende situaties nuttig kan 

zijn. Het advies dat we geven moet telkens geïnterpre-
teerd worden naargelang de specifieke context, eigen 

aan elk project. 
 

 

Nog even dit:  

 
Deze startgids werd bij elkaar geschreven door een 
aantal vrijwilligers, herwerkt door de medewerkers 
van Samenhuizen vzw en in de mate van het moge-
lijke nagelezen door experten.  
Informatie zou soms achterhaald kunnen zijn of niet 
van toepassing op jouw specifieke situatie.  
Laat niet na om belangrijke informatie die je nodig 
hebt voor je woonproject te laten bevestigen door 
vakmensen die je daarin kunnen bijstaan.  
 

Laat het ons a.u.b. weten indien er hier of daar  
achterhaalde informatie zou staan. 
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Bezoek de website:  

www.samenhuizen.be 
 
Vind huisgenoten of een plek via de zoekertjes:  

www.samenhuizen.net 
 

Sluit je aan bij de Facebook gemeenschap:  

https://m.facebook.com/samenhuizen 
 

Schrijf je in op de Nieuwsbrief: 

www.samenhuizen.be/inschrijven-nieuwsbrieven 
 

Bekijk interessante brochures en publicaties:  

www.samenhuizen.be/boeken-en-brochures 

   De vzw 'Samenhuizen' 
 
Samenhuizen vzw startte in 2000 als vrijwilligersbewe-

ging en werd vanaf 2011 erkend en gesubsidieerd als 
sociaal-culturele beweging voor volwassenenwerk in het 

domein van gemeenschappelijk wonen.  
 
Zoals opgenomen in de statuten zijn de doelstellingen 

van de beweging:  
 

“Samenhuizen is een platform voor alles wat gemeen-
schappelijk wonen aangaat en levert zo een bijdrage 
aan de verscheidenheid aan woonopties in het alge-

meen en de realisatie van meer projecten van ge-
meenschappelijk wonen in het bijzonder. De VZW 

draagt bij aan de vorming van beleid dat actief ge-
meenschappelijk wonen ondersteunt en stimuleert.” 

 

Samenhuizen vzw sensibiliseert, informeert en vormt.  
Ze wil de realisatie van projecten voor meer mensen 

mogelijk maken en de toegankelijkheid en betaal-
baarheid verhogen van gemeenschappelijk wonen. 

 

Zowel voor zoekenden en initiatiefnemers van een 
nieuwe woongemeenschap, als voor bestaande woon-

gemeenschappen biedt Samenhuizen vzw een plat-
form . Maar wij zijn er ook voor lokale besturen, profes-
sionals met vragen en al wie informatie of ondersteu-

ning wenst rond het thema gemeenschappelijk wonen.  
 

 
 

 

Een greep uit de Samenhuizen activiteiten:  

 
Informatie- en vormingssessies organiseren 

Deelnemen aan studiedagen, beurzen, … 
Opvolgen van knelpunten, lobbying bij overheden, 
bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied 

van huisvesting 
Informatie-uitwisseling tussen projecten stimuleren  

Ondersteunen van lokale overheden en andere      
initiatiefnemers  
Verzamelen, ontwikkelen en aanbieden van  

relevante kennis rond gemeenschappelijk wonen 
Organiseren van de jaarlijkse Samenhuizen Open 

Dag in een heleboel gemeenschappen 
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   Waarom samen? 
 
Ook al bestaan enkele woongemeenschappen in ons 

land al heel lang, toch is de belangstelling voor het fe-
nomeen de laatste jaren snel aan het groeien. Steeds 

meer mensen kiezen voor de gezelligheid en de samen-
horigheid, het contact, de solidariteit en de steun die je 
in deze woonvormen zo gemakkelijk kan vinden. Ook 

motivaties van ecologische, spirituele of ideologische 
aard worden soms aangehaald (zie ook ‘Samenhuizen 

startgids - ABC van gemeenschappelijk wonen’). 
 
Voor een deel van de belangstellenden spelen prak-

tische of economische redenen een rol, maar gemeen-
schappelijk wonen is niet te reduceren tot een symp-

toom van maatschappelijke achteruitgang of crisis. Het 
is ook een positieve en bewuste keuze om anders te 
gaan wonen en meer verbondenheid te realiseren in het 

dagelijks leven.  
 

Demografische toekomstvoorspellingen tonen boven-
dien steeds meer alleenstaande volwassenen met of 
zonder kinderen, senioren die steeds ouder worden, 

meer mensen die er bewust voor kiezen om alleen door 
het leven te gaan, ... een populatie die interesse heeft 

voor een sociale woonomgeving net omwille van de so-
ciale interactie maar ook omwille van de mogelijke 
spontane wederzijdse ondersteuning. 

 
 

 
 

 

   Wat is een gemeenschapshuis/woongroep? 
 
In een woongemeenschap kiezen mensen er vrijwillig 

voor om een woonst of een site te delen, in die zin dat 
privé woonruimte gecombineerd wordt met al dan niet 

uitgebreide gemeenschappelijke voorzieningen, zowel 
binnen als buiten. 
 

Studenten en jonge werkenden kennen deze formule 
van samenwonen maar al te goed: gemeenschaps-

huizen herbergen al decennia lang de jongere leeftijds-
categorie waar men privé slaapkamers combineert met 
gedeelde functies voor keuken en sanitair. Meestal heb-

ben gemeenschapshuizen een meer tijdelijk karakter. 
Na de studententijd kiezen jonge mensen doorgaans 

opnieuw voor het individueel wonen. Maar er zijn 
steeds meer uitzonderingen. 
Een woongroep is een gemeenschapshuis met een 

meer blijvend karakter. De bewoners zijn iets ouder, 
gaan uit werken en kiezen er voor om een huis te delen 

waarin ze een privé slaapkamer (vaak annex zithoek, 
wasgelegenheid, ...) combineren met een gemeen-
schappelijke keuken, sanitair, buitenruimte,... 

 
In elk geval leven de bewoners in een woongroep of 

gemeenschapshuis onder één dak en delen ze meer 
woonruimte en functies dan in een cohousing of co-
wonen project. 

  We gebruiken verder de benaming 

  ‘woongroep’ maar bedoelen hiermee  
   de beide vormen,  dus even goed                         

woongroepen als gemeenschapshuizen. 
 !  
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spiritueel (De Brug, Lier) 

 

jongvolwassenen (Dissigent)  

opvang (De Bereklauw, Herent) 

kunstencollectief (Bavart, Gent) senioren (Abbeyfield, Brussel)  

hacker house IO, US (©grist.org) 

beperking (Widar, Merksplas) studenten (©stampmedia.be)  

   Woongroepen voor jong en oud … en meer 
 
Iedereen die in een woongroep woont doet dat omdat 

hij het sociaal contact en de spontane interactie tussen 

huisgenoten waardeert. Daarnaast kunnen ook financië-
le motieven een rol spelen, maar doorgaans volstaan 

die op zichzelf niet om te kiezen voor samenwonen.  
 

De meeste woongroepen bestaan vandaag uit jongeren 
en jongvolwassenen.  
Er kan gekozen worden voor leeftijdsgenoten, maar ook 

gedeelde levenssituaties, visies of objectieven of bezig-
heden kunnen het bindmiddel zijn.  

 
Jongeren, jongvolwassenen 
 

Een deel van de jongeren blijven, na de studententijd 
waar ze meestal kennis maakten met het “kotleven”, 

nog een tijdje in gemeenschapshuizen wonen. Ze heb-
ben er een eigen slaapkamer en delen verder zo goed 
als alle andere functies: keuken, sanitair, tuin, fietsen-

stalling, zithoek, ...  
 

Jongeren en jongvolwassenen doen dit meestal vanuit 
economische overwegingen: samen een huis huren is 
goedkoper. En zo kunnen ze, in overgang naar een an-

dere woonsituatie, sparen.  
 

Er zijn echter veel jongvolwassenen die bewust kiezen 
voor deze manier van samen wonen, niet om louter fi-
nanciële redenen maar omwille van het gezelschap, het 

delen, het solidair samenwonen, … Deze categorie 
jongvolwassenen schakelt dan eventueel over naar het 



Een gekend voorbeeld van woongroepen voor senioren 

zijn de Abbeyfield huizen. Daar gaat het over kleinscha-
lige woongroepen - meestal een 10-tal units - voor 

mensen vanaf 55 jaar. Ze hebben privé een studio 
(ong. 50m²) en delen uitgebreide gemeenschappelijke 
voorzieningen: een grote keuken, zithoek, gastenka-

mer, extra badkamer, tuin, fietsenstalling,...  
 

En dan zijn er ook nog … 
 
Voor alleenstaande ouders, mensen met een beperking, 

bewust alleenstaande mensen, ... is de omkadering van 
een woongroep een extra ondersteuning in het dage-

lijks leven van een alleenstaande. Ze vinden er sociale 
contacten, een klankbord, hulp, kinderopvang wanneer 
nodig, …  

 
En zoals eerder gezegd, kiezen enkele woongroepen 

voor een specifiek thema, zo heb je spirituele groepen, 
agrarische woonwerkgroepen, sociaal geëngageerde 

groepen, kunstenaarscollectieven, en nog veel meer …   
  
 

 
Hoe dan ook, laat de sociologen maar verder uitzoeken 

waarom en hoe we het precies doen. Feit is dat steeds 
meer mensen voor gemeenschappelijk wonen kiezen en 
dat woongroepen functioneren tot grote tevredenheid 

van de samenwoners. 
 

Je ziet er wel iets in?   
Dan gaan we naar de volgende stap (voor stap). 
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samenwonen in een woongroep, wat een meer duurza-

me vorm (langere termijn) van een gemeenschapshuis 
is: het engagement is niet meer schooljaar-gebonden 

en dikwijls zijn de privé ruimtes iets uitgebreider. 
 
Senioren, medioren 
 
Een tweede categorie mensen die een uitgesproken in-

teresse heeft in woongroepen zijn de, meestal alleen-
staande, medioren (vanaf ongeveer 55 jaar) en senio-

ren. Ook voor hen kunnen zowel financieel-econo-
mische als sociale motieven een rol spelen in de keuze 
voor een woongroep.  

 
In een woongroep kunnen senioren langer zelfstandig 

wonen omdat er zich spontane mantelzorg ontwikkelt. 
Huisgenoten staan elkaar bij wanneer iemand door 
ziekte of een ingreep tijdelijk extra ondersteuning nodig 

heeft. Ook het dagelijkse leven wordt samen georgani-
seerd: koken, activiteiten, werken in de tuin, …  

Brasa, senior caraïbiers (©Marielle Gebben - cargo.mrll.nl)  
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   Stap voor stap 

Utopia - woongroep volwassenen 



Als je een beeld hebt van hoe je wil samen wonen, kijk 

je ook best eerst wat je beschikbare budget is en hoe je 
daar op de beste manier mee omgaat. 

 
Dan zijn er verschillende wegen die je kan bewandelen 
op weg naar een woongroep: ofwel zoek je, samen met 

een vriendengroep een huis en start een nieuwe ge-
meenschap, ofwel sluit je je aan bij een bestaande 

woongroep. 
 
Op internet vind je in elk geval een ruim overzicht aan 

vrije huizen, of via specifieke sites vacante plaatsen in 
bestaande woongroepen. (zie: www.samenhuizen.net)  

 
Als je voor een startende groep een huis gevonden 
hebt, moet er een huurcontract ondertekend worden, 

dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het is ook 
aangewezen een "plaatsbeschrijving" op te maken, die 

zowel tussen de verhuurder en de huurders als tussen 
de huurders onderling duidelijkheid schept. 

 
Of je nu een startende groep bent of al langer samen 
woont, je gaat soms op zoek naar nieuwe medebewo-

ners, die selecteer je informeel of formeel en die moe-
ten mee in-groeien in de groep.  

 
Er zijn mogelijke knelpunten, daar kunnen we niet om-
heen. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard. 

 
Vanuit ervaring zijn er al heel wat samenleef-tips ver-

zameld: we lichten een tip van de sluier.  

   Eigen budget en tips  
 
Het is altijd goed te weten over welk budget je beschikt 

en wat de limieten er van zijn. 
 

Plannen is een goed idee: Ga na over hoeveel centen je 
maandelijks kan beschikken, reken uit hoeveel daarvan 
aan huur mag besteed worden (een regel die meestal 

gehanteerd wordt is maximaal 1/3 van het beschikbare 
inkomen per maand). Zoek zo nodig een studentenjob, 

een extra inkomen, … 
 
Eenmaal je weet over hoeveel geld je beschikt, kan je 

berekenen wat een maand in een woongroep je zal kos-
ten: huur, voeding, kosten, vervoer, … Veel is natuur-

lijk afhankelijk van je levensstijl. 
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Castro House - Berkeley, US (©The Daily Californian) 

http://www.samenhuizen.net


Jammer genoeg heeft niet iedereen de tijd om dit goed 

voor te bereiden. Als je nooit eerder ervaring had met 
een budget beheren en als het snel moet gaan, denk 

dan best even na over de volgende zaken: 
 

 10€ per week kan heel wat betekenen, op jaarbasis 

spreken we over 520€. Waar  ga je die halen? En is die 

kamer met zicht op het stadspark, of met een eigen 
dressing het wel waard? 

 
 Noteer waar je geld aan uitgeeft. Als je dit op papier 

ziet, dan is het eenvoudiger om het te controleren en 
bij te sturen waar nodig, 
 

 Als je betaald wordt, zet dan meteen een deel aan 
de kant voor de huur, of stel een automatische beta-

lingsopdracht in via de bank, dan hoef je je daarover al 
geen zorgen te maken. 
 

 Als je geld uitgeeft, hou de tickets bij, dat geeft je 
een goed overzicht.  

 
 Indien nieuwe huisgenoten vragen om je geld te le-

nen om de huur te betalen, volg dit best even aandach-

tig op. Het zou voor moeilijkheden kunnen zorgen. 
 

 Pols even bij de huisgenoten over het belang dat ze 
hechten aan het strikt betalen van huur en kosten. Als 

iedereen vindt dat zoiets voor alles gaat, dan ben je op  
de goede weg. 
 

 Bedenk eventueel al een back-up plan voor als je in 
geldnood zou komen. 

Nog enkele praktische ‘goedkoop leven’ tips: 
 

 Kijk een beetje rond voor interessante aanbiedingen 
voor wat betreft je bankrekening, telefoonabonnement, 

internet-aansluiting, …  
 

 SMS is goedkoper, beperk bellen van vaste lijn naar 

GSM, bel internationaal via Skype, …   
 

 Ga naar de bibliotheek i.p.v. kranten, tijdschriften en 
boeken te kopen 
 

 Koop samen bulkproducten aan: melk, pasta, koffie, 
toiletpapier, … Doe aan fietsdelen, autodelen, … 

 
 Betaal je rekeningen maandelijks af, zodat je zicht 

houdt op wat je nog voorhanden hebt, … 
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Woongroep, NL (©mugweb.nl - magazine) 



   Je huisgenoten vinden 
 
Je medebewoners in een gemeenschapshuis/woongroep 

(we houden het dus verder op de benaming 
"woongroep" maar bedoelen de beide woonvormen) 

zijn erg belangrijk. Je deelt met hen niet alleen de 
ruimte, maar ook een deel van je leven. Om het leven 
in een woongroep  tot een positieve ervaring te maken 

is het essentieel om je medebewoners met zorg te kie-
zen. Als je start met een vriendengroep die samen een 

huis wil kopen/huren, dan heb je al iets meer zicht op 
wat je mag verwachten.  
In elk geval is het goed om voldoende aandacht te be-

steden aan de groepsvorming.  
 

Zeker als je zelf als nieuweling ergens in trekt, of je 
zoekt nieuwe huisgenoten, neem je best voldoende tijd 
om de mensen met wie je zal samenwonen te leren 

kennen. Tijdsdruk mag hier even geen rol spelen, dit is 
te belangrijk.  

 
Zelfs vrienden in huis nemen biedt geen garantie, want 
24u/24u en 7 dagen/week een woonruimte delen is iets 

totaal anders dan bijvoorbeeld een avondje samen 
feesten.   

 
Zowel voor de kandidaat-bewoner als voor de groep op 
zoek naar een nieuwe bewoner volgen hierna enkele 

tips, vanuit de ervaring van verschillende groepen: 
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het OK als die blijven overnachten? Of, stel dat een fa-

milielid in je kamer blijft overnachten omdat hij nog te 
ver naar huis moet, schept dat een probleem? 

 
 Hoe zit het met huisdieren? Ook dit bekijk je best op 

voorhand! 

 
 Ben je een student?  Of werk je in ploegen? Soms is 

het goed te weten wie wanneer in huis actief zal zijn in 
het kader van de nachtrust voor de anderen. Worden er 
maaltijden samen bereid en wordt er samen gegeten? 

 
 Ben je vegetariër? Als je echt geen vlees kan ver-

dragen, dan moet je vermijden dat je bij vleeseters te-
recht komt. 
 

 Heb je vanuit religie of culturele achtergrond be-
paalde verwachtingen? Vb. halal eten. Ga na of dit een 

probleem is. 
 

 Hoe ga je om met conflicten? Ben je iemand die zich 
in de strijd gooit of spaar je je frustraties inwendig op? 
 

 Hoe wordt de huur en de huurwaarborg berekend? 
Vraag ook op welke manier de rekeningen worden ver-

effend en of er verwacht wordt dat je ergens mee-
ondertekent. Vraag na hoeveel het leven in de woon-
groep doorgaans kost. 

 
 Wat zijn de huisregels? Wat zijn je eigen verwach-

tingen i.v.m. samenleven? Dit is nooit een perfect afge-
stemd geheel. Het is eigen aan een woongroep om 
hiermee aan de slag te gaan. 
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Je bent zelf de nieuweling 

 
De eerste indruk is belangrijk!  Maar in een eerste con-

tact met je potentiële huisgenoten is het vooral belang-
rijk om eerlijk te zijn. Als je het bvb. graag rustig en 
ordelijk hebt, zeg dat dan. Zo creëer je geen valse ver-

wachtingen. Het heeft geen zin dat je een onechte hou-
ding  aanneemt om een goede indruk na te laten. Ga 

verder op je intuïtie af. 
 
Ken jezelf: wie ben je, wat vind je belangrijk. Pols 

eventueel bij een familielid of vrienden om daar meer 
vat op te krijgen. Neem hier de tijd voor. Het is goed-

koper om meteen de goede plaats te vinden, dan nog-
maals te moeten verhuizen omdat je een verkeerde 
keuze maakte. 

 
 Je toekomstige huisgenoten vragen je uit, maar ver-

geet niet dat dit ook het moment is om hen al wat te 
leren kennen. Stel je vragen zodat je kan uitmaken of 

dit een plaats is waar je zou kunnen leven. 
 

 Hoe voel je je in aanwezigheid van je toekomstige 

huisgenoten en in het huis? Geeft het een goed gevoel? 
 

 Is de gender mix OK voor jou? Zou je  liever in een 
huis wonen met enkel mannen/vrouwen? 
 

 Ga ook na of het fuifbeesten zijn in je nieuwe huis. 
Roken ze of niet? Welke muziek beluisteren ze? Hebben 

ze hobby’s of gewoontes die van belang kunnen zijn? 
 

 Hoe gaan je huisgenoten om met visite? Vinden ze 



 

Ga misschien samen met een vriend(in) de kamer be-

kijken, want soms gaat dit vrij snel en met twee zie je 
meer dan alleen.  

 
Kijk naar: 
  

-  Barsten in de muren, zoldering ; vocht ; … 

-  Is er plaats voor jouw spullen in de kasten,  
 in de koelkast, de hall, de kelder, … ? 
-  Wie woont er naast je? 

-  Welke deuren kunnen op slot? 
-  Hoeveel badkamers/douches zijn er?  

 Heb je een eigen wasbak? 
-  Is er parkeerruimte, plaats voor je fiets, buggy, … ?  
-  Wat breng je nog mee van keukenmateriaal? 

-  Huur, waarborg, staat van de kamer, … ?

Je interviewt kandidaat-bewoners 

 
De vragen die hierboven opgesomd worden (voor de 

nieuweling zelf), kan je natuurlijk ook hier gebruiken.  
 
Zeer belangrijk is in elk geval om voldoende tijd te 

voorzien om de nieuweling te leren kennen en dat geldt 
omgekeerd ook. Na een gesprek van 10 minuten kan je 

je echt onvoldoende een beeld vormen.  
 
Bespreek het contract, de huur, de rekeningen. Leg uit 

hoe jullie het huishouden regelen (eten, bergruimte, 
opruimen, kuisen, kostendelen, lawaai, bezoekjes, …) 

en wat je verwacht van de nieuweling.  
 
Het lijstje hieronder kan zowel praktisch zijn om op 

voorhand met de huisgenoten te overleggen wat je ver-
wacht van een nieuwe bewoner, als voor het kennisma-

kingsgesprek zelf.  
 

 Willen jullie met verschillende generaties samen wo-
nen of zoek je mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. 
 

 Welke huisgenoot zoeken jullie eigenlijk ? Als ieder-
een studeert of werkt is een fuifbeest niet echt de juiste 

keuze.  
 

 Vraag welke muziek hij/zij leuk vindt, of hij/zij rookt. 

Vraag of hij/zij een vriend(in) heeft, en hoe dat zal lo-
pen in de woongroep. 

 
 Zijn er huisdieren in het spel? Welke afspraken be-

staan er daarover? 

S
ta
p 

vo
or

 s
ta
p 

14 

Bouwjong!, (©platformGRAS.nl & Studio de Ronners, Groningen/Rotterdam)  
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 Denk aan voedingsvoorkeuren en culturele invloe-

den. Is iedereen in het huis veggie, dan is een over-
tuigde vleeseter misschien niet zo'n goede keuze. Of 

stel dat de nieuweling halal of kosjer voeding wil, is dat 
dan een probleem voor het samenleven? 
 

 Zijn er (stille) huisregels die je beter meteen be-
spreekt met een eventuele nieuwe bewoner? 

 
 Poetsen jullie alles meteen netjes op of is het OK als 

men na een week of wat de keuken eens onder handen 

neemt. Vraag na of jullie stijl overeenkomt met die van 
de kandidaat-bewoner. 

 
 Hoe is jullie communicatiestijl en hoe gaan jullie om 

met conflicten, kijk ook hier of de kandidaat zich hierin 

kan vinden. 
 

 Soms wil de huiseigenaar graag weten wie er in het 
huis komt wonen. Vooraleer je een interview organi-

seert, vraag aan de huisbaas of hij specifieke vragen 
heeft over of voor een nieuwe bewoner. En geef zo no-
dig die dingen ook door aan de kandidaat. 

 
 Soms is het interessant om referenties op te vragen 

bij vroegere huisgenoten, niemand kent de kandidaat 
beter dan zij. 
 

Een goed idee is om op voorhand met je huisgenoten 
een aantal aandachtspunten, verwachtingen of vragen 

op papier te zetten en die na het interview samen te 
beantwoorden.  
 

Als je meerder mensen ziet, is het soms moeilijk om - 

niet onbelangrijke - details te onthouden. Als je dus na 
een gesprek een aantal dingen neerschrijft aan de hand 

van die vragen, dan heb je een goede basis om verder 
te praten en een beslissing te  nemen. 

(bouw jong Groningen) woonwerkcomplex Amsterdam, NL (©mugweb.nl - magazine) 
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   Op zoek naar een huis of kamer 
 
Er zijn heel veel verschillende manieren om  je zoek-

tocht naar een geschikte plek te organiseren: je kan 
rondbellen, op pad gaan, via via een tip krijgen, de lo-

kale kranten inspecteren, via internet een aanbod zoe-
ken/vinden, ...  
 

Een kamer of huis vinden is niet altijd evident. Neem 
de tijd om te zoeken en rond te kijken. En als je onder 

tijdsdruk staat, bundel dan je krachten en stort je in de 

zoektocht, doch zonder te stressen.  
 

Neem een kijkje op de zoekertjes site van Samenhuizen 
vzw: www.samenhuizen.net 
 

Op de websites van de universiteiten vind je ook altijd 
een link naar kameraanbod. 

 
Onderschat je netwerk niet!  Vertel aan vrienden en fa-
milie, ook via de sociale netwerksites, wat de plannen 

zijn. Misschien kennen zij via via wel iemand die een 
huisgenoot zoekt.  

 
Kijk op de prikborden bij universiteiten en hogescholen, 
waarschijnlijk zijn er meer mensen op zoek en mis-

schien kunnen jullie samen iets ondernemen? 
 

Als de tijd dringt kan je een voorlopig onderdak nemen 
in een jeugdherberg. Van daaruit kan je dan een onder-

komen voor langere tijd zoeken. Dit lijkt misschien wat 
omslachtig maar het is in elk geval beter dan in een 
huis terecht te komen dat je enkel via e-mail hebt be-

keken.  
 

Je hebt een huis en medebewoners, nu moet dit nog 
officieel geregeld worden.  
 

Hierover meer in het volgende hoofdstuk. 
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   Juridische structuur bij bewoning 

Abbeyfield Entre Voisins (Tess Vonck) 



 De juridische structuur bij bewoning heeft belangrijke 

gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bewoners, 
de selectie van nieuwe bewoners, de betaalbaarheid 

van de woningen, de verkoopwaarde, e.d.m. … maar de 
formele structuur op zich is geen criterium dat bepaalt 
hoe groot de onderlinge betrokkenheid van de bewo-

ners zal zijn.  
 

‘Gemeenschappelijk Wonen’ is eerder een idee over hoe 
mensen kunnen samenleven dan een bepaalde vorm 
van financiering of eigenaarschap. 

 
Hieronder vind je toelichting over de verschillende   

mogelijkheden voor juridische structuur en financiële 
afspraken.  
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   Huren 

 
Huren in onverdeeldheid   

 
Wanneer meerdere mensen samen een huurovereen-

komst ondertekenen, spreekt de wet van een samenge-
voegde of solidaire verbintenis, wat betekent dat elk 
van de ondertekenaars slechts voor zijn aandeel in de 

huurverplichtingen kan worden aangesproken.  
 

In veel huurovereenkomsten met verschillende huur-
ders wordt er echter een clausule toegevoegd waarbij 
de huurders niet alleen solidair maar ook hoofdelijk 

verbonden zijn. In dat geval kan elke huurder ook voor 
het geheel aangesproken worden.  

 
In de huurwetgeving staan enkele artikels die belang-
rijk zijn bij huurcontracten voor meerdere huurders. 

Onderzoek vooraf in je huurovereenkomst of er 
"hoofdelijkheid" en "ondeelbaarheid" bedongen is tus-

sen de huurders. Hoofdelijkheid betekent dat elk van de 
huurders door de verhuurder kan aangesproken worden 
om de eventueel ontbrekende huur te betalen.  

 
Tenzij anders bedongen, is de verbintenis van de huur-

ders "deelbaar" wat betekent dat de huurders onderling 
elk maar gehouden zijn tot betaling van hun eigen aan-
deel in de huur (tenzij "ondeelbaarheid" in het contract 

wordt opgevoerd).  
 

Mensen die samen  een huurcontract ondertekenen 
vormen een feitelijke onverdeeldheid (zoals bij samen 

kopen in onverdeeldheid) en zijn aan elkaar gebonden.  

Huize Torino (Universitaire Parochie, KUL) 



Dit houdt in dat wanneer er één van de huurders wil 

vertrekken en er een nieuwe huurder bij komt, er min-
stens een bijlage bij de oorspronkelijke huurovereen-

komst tussen bewoners en eigenaar moet opgesteld 
worden waarin er overeengekomen wordt dat één huur-
der vervangen wordt door een andere persoon.  

 
Dit document moet voor akkoord ondertekend worden 

door de vertrekkende huurder en de nieuwe vervangen-
de huurder en ook door de andere huurders en de eige-
naar. Dit wordt ook best opgesteld in evenveel exem-

plaren als er partijen zijn. De nieuwe huurder vraagt 
best ook een kopie van het originele huurcontract. 

 
Eén van de huurders alleen kan ook nooit de huurover-
eenkomst beëindigen. 

Huren door één persoon met doorverhuring  

 
Een huurder mag wettelijk onderverhuren en zelfs zijn 

huur aan anderen overdragen, tenzij dit verboden is in 
het hoofdhuurcontract. 
 

Het is dus mogelijk dat één persoon een pand huurt om 
het daarna door te verhuren aan anderen. Hij moet 

hiervoor wel vooraf toestemming vragen aan de eige-
naar/verhuurder en hij moet de onderhuurders er van 
informeren dat zij onderhuren en wat hun rechten zijn 

(zo kan hij bvb. niet onderverhuren voor een periode 
die langer duurt dan zijn hoofdhuur, zie verder). 

 
De huurder die een woning huurt en daar zijn hoofd-
verblijfplaats heeft mag deze volgens de Woninghuur-

wet in geen geval volledig onderverhuren. Hij mag wel 
een deel van de woning onderverhuren, maar moet dan 

het andere gedeelte als zijn eigen hoofdverblijfplaats 
blijven bewonen.  

 
Als hij dat wil kan de onderhuurder het gedeelte van de 
woning dat hij huurt als wettelijke hoofdverblijfplaats 

gebruiken. Maar om dit te mogen doen moet hij een 
schriftelijke onderverhuurovereenkomst hebben met de 

onderverhuurder. 
 
De hoofdhuurder sluit met de medehuurders een 

'overeenkomst voor onderverhuur', waarbij de hoofd-
huurder een deel of het geheel van de woning verhuurt 

aan een andere persoon, de onderhuurder. De hoofd-
huurder blijft uiteraard huurder ten opzichte van de 
hoofdverhuurder. 
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Moria - gestippeld wonen (SEV - Platform 31) 



Als het gehuurde gedeelte van de onderhuurder dient 

als zijn hoofdverblijfplaats, gelden de volgende regels: 
 

De duur van de onderhuur (in de onderhuurover-
eenkomst) mag niet langer zijn dan de resterende 
duur van de hoofdhuurovereenkomst. 

De hoofdhuurder moet de onderhuurder vóór het 
sluiten van deze onderhuur van zijn hoedanigheid 

en rechten op de hoogte brengen. 
Wanneer de verhuurder de hoofdhuur beëindigt, 
moet de hoofdhuurder de onderhuurder daarvan 

binnen vijftien dagen op de hoogte brengen. Hij 
moet hem dan meedelen dat het contract van de 

onderhuur op dezelfde datum als die van de hoofd-
huur zal eindigen. 

 

Als de hoofdhuurder zijn hoofdhuur voortijdig beëindigt, 
moet hij: 

 
aan de onderhuurder een afschrift geven van de 

opzeggingsbrief aan de hoofdverhuurder 
ten opzichte van de onderhuurder een opzeggings-
termijn van drie maanden respecteren 

of een wettelijke vergoeding van drie maanden 
huur aan de onderverhuurder betalen 

 
De onderhuurder kan geen verlenging wegens buiten-
gewone omstandigheden aanvragen als de onderhuur 

eindigt omdat de hoofdhuur afloopt. 
 

De hoofdhuurder is verantwoordelijk ten opzichte van 
zowel de hoofdverhuurder als de onderhuurder voor het 
naleven van de regels. 

Overeenkomsten op één naam : als enkel de naam en 

handtekening van één van de samenhuurders in het 
contract staan, is die volledig verantwoordelijk tegen-

over de eigenaar.  

Ju
r
id
is
ch
e 

st
r
uc

tu
ur

  

20 

Utopia - woongroep volwassenen 



   Eengezinswoning/kamerwoning 
 
Belangrijk voor de eigenaar:  

 
Het bestaan van afzonderlijke huurcontracten is een 

element dat kan worden gezien als 'kamerverhuur' 
waardoor het decreet kamerwonen van toepassing 
wordt. Let hier op voor de bestemming van het pand 

binnen Ruimtelijke Ordening en vergunningen!! 
 

Een eengezinswoning mag niet zonder meer opgedeeld 
worden in kamers. De opdeling van een woning is im-
mers vergunningplichtig. Indien kamers worden (onder)

verhuurd in een eengezinswoning en de huurder en on-
derhuurders domiciliëren zich daar, dan kunnen zij be-

schouwd worden als samenwonend. Dit kan vervelende 
gevolgen hebben, zoals inbeslagname bij schulden, be-
perking van uitkeringen, …  (zie Aandachtspunten en 

knelpunten, blz.31 e.v.). 
 

Er zijn steden die gericht controleren of een eengezins-
woning niet onvergund werd opgedeeld. Bij vaststelling 
kan er een PV worden opgemaakt en kan herstel in de 

oorspronkelijke toestand gevorderd worden. 
Anderzijds zijn er steden waar een bijzonder statuut 

werd uitgedokterd, zoals bvb. Hospita-wonen in Gent 
en de Kotmadam formule in Leuven. 
 

Huurt men een kamerwoning met de bedoeling zich 
daar te domiciliëren als alleenstaande, en blijkt dit na-

derhand niet te kunnen wegens onvergund opgedeeld 
dan kan men de verhuurder hierop aanspreken. Raad-

pleeg in dergelijk geval steeds de Huurdersbond.  

Belangrijk voor de bewoners:  

 
Kunnen verschillende niet-verwanten samenwonen in 

een eengezinswoning? Wanneer is de woonsituatie eer-
der te beschouwen als een vorm van kamerwonen? 
 

Een aantal personen kan beslissen om een eengezins-
woning in gezinsverband samen te bewonen (als hoofd-

verblijfplaats). De woning wordt dan nog steeds als 
eengezinswoning gebruikt en niet feitelijk opgesplitst in 
aparte woonentiteiten. 

 
Mensen die gehuwd zijn of die wettelijk samenwonen, 

worden altijd als gezin beschouwd volgens de Vlaamse 
Wooncode.  
 

Om als gezin gekwalificeerd te worden, is een familiaal 
verband echter niet vereist. De Vlaamse Wooncode ziet 

een gezin ruimer. Ook mensen die niet familiaal ver-
want zijn en uit vrije wil hiervoor kiezen, kunnen lang-

durig samenwonen en dus een gezin vormen. 
 
Toch kan een feitelijke situatie meer wijzen op een 

vorm van kamerwonen. Mogelijke indicaties hiervoor 
zijn aparte huurcontracten van de bewoners met de ei-

genaar, aparte brievenbussen en afzonderlijke bellen 
(of belcodes). Minister Vandenbossche gaf in haar om-
zendbrief van 2011 i.v.m. deze materie een aantal 

richtlijnen mee om deze interpretatie te maken. 
(https://www.wonenvlaanderen.be/file/381/download?

token=EpY62mri) 
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    Levenslang huren (voor senioren) 
 
Naast kortlopende contracten en negenjarige huur-

contracten bestaat ook de mogelijkheid om een huur-
overeenkomst te sluiten voor het leven. Dergelijke 

huurovereenkomsten eindigen van rechtswege bij het 
overlijden van de huurder. De opzegmogelijkheden 
voor de verhuurder gelden bij een dergelijke overeen-

komst niet. De huurder kan in dergelijk contract wel 
nog steeds ten allen tijde opzeggen met 3 maanden op-

zegtermijn.  
Om tegenstelbaar te zijn aan derden moet de huurover-
eenkomst bij notariële akte vastgesteld worden. 

 
 

   Huurproject i.s.m. sociale huisvesting 
 

Een mogelijke formule voor een woongemeenschap is 
een huurproject in samenwerking met een non-profit 
huisvestingsorganisatie. Deze laatste is eigenaar van 

het geheel. De bewoners kunnen onderhandelen over 
de graad van inspraak bij het beheer van de gemeen-

schap, maar moeten altijd een deel van hun autonomie 
afstaan. Deze vorm maakt goedkopere huurwoningen 
mogelijk voor sociale doeleinden.  

 
In ons land echter zijn SHM’s (sociale huisvestings-

maatschappijen) minder vertrouwd met het concept 
van ‘gemeenschappelijk wonen’. In Nederland bvb. is 
dit wel een courante formule. Recent zien we dat o.a. 

OCMW's initiatieven nemen voor de realisatie van 
woongroepen (meestal nog voor senioren). Ook sociale 

huisvestingsmaatschappijen zoeken hierin hun weg.  
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Samenwonend of niet ?  

 
Of de bewoners van een pand duurzaam samenwonen 

dan wel alleenstaanden in hetzelfde pand zijn, is een 

beoordeling die men moet maken op basis van de 

concrete situatie ter plaatse, rekening houdend met 

de concrete gegevens. 

 

Mogelijke aanwijzingen zijn: 

 

- een afzonderlijk huurcontract 

- de huur wordt apart per kamer betaald aan de ver-

huurder 

- er hangen afzonderlijke bellen of belcodes aan de 

voordeur 

- er zijn aparte brievenbussen 

- de wooneenheden kunnen op slot 

- de bewoners kenden elkaar niet of ze zijn er niet op 

hetzelfde moment komen wonen 

- de bewoners zijn (buitenlandse) arbeidskrachten die 

door hun werkgever in een pand gehuisvest worden 

(en dus niet uit vrije keuze met hun  collega’s samen 

wonen) 

 

Dat zijn echter geen sluitende criteria. De eindbeoorde-

ling wordt gemaakt op basis van het geheel van de fei-

telijke vaststellingen. 

 

Het bovenstaande betekent dat de kwalificatie van 

een pand kan wijzigen door het gebruik ervan, 

zonder dat er fysieke veranderingen aan het pand zelf 

worden aangebracht.” 



   De huurovereenkomst 
 
Binnen het huidige kader van de Woninghuurwet be-

staat er (nog) geen modelcontract voor samenwoners. 
Als de woning de hoofdverblijfplaats is van de samen-

huurders gelden de gewone regels van de huurwet om-
trent de registratie van het contract, de huurwaarborg, 
de huurindexering, de opzegging, enz.  

 
Er zijn twee mogelijkheden: ofwel tekenen alle mede-

huurders de huurovereenkomst, ofwel slechts één van 
hen. Tussen de huurders onderling kunnen er uiteraard 
wel een aantal bindende afspraken vooraf op papier 

worden gezet. De verhuurder is echter niet gebonden 
door de afspraken die zijn huurders onderling hebben 

gemaakt. 
 
Voor elke huurovereenkomst die onder toepassing van 

de woninghuurwet valt en die betrekking heeft op de 
hoofdverblijfplaats van de huurder moet een geschrift 

worden opgesteld. Daarin moet worden vermeld: 
De identiteit van de partijen, de begindatum van de 
overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en ge-

deelten van het huis die voorwerp van de verhuur zijn, 
het bedrag van de huur. 

 
Meestal zal één iemand uit de groep optreden als 
hoofdhuurder en onderverhuren aan de anderen. Voor 

onderverhuring moet er steeds een schriftelijke toe-
stemming van de hoofdhuurder bestaan. Wanneer men 

van bij aanvang de intentie heeft onder te verhuren is 
het eenvoudigste deze toestemming in het contract tus-

sen hoofdverhuurder en hoofdhuurderder op et nemen 

Ook zorgt de hoofdhuurder best voor schriftelijke huur-

overeenkomsten met de eventuele onderhuurders. 
 

Er kan een 'solidariteitsclausule' worden opgenomen 
waarbij een medehuurder die de woning verlaat een 
vervanger moet zoeken of zijn huurbijdrage blijven be-

talen. Zo zijn alle huurders ook duidelijk samen solidair 
verantwoordelijk voor het betalen van de huur. 

 
Het is natuurlijk best een huurcontract af te sluiten 
waarin rechten en plichten goed omschreven worden. 

Maar ook in het geval er geen geschreven huurovereen-
komst zou bestaan, kan er nog altijd sprake zijn van 

een ‘huurverhouding’ tussen huurder en verhuurder, 
waaruit bepaalde rechten voortvloeien (bvb. over de 
opzeggingstermijnen).  

 
Deze huurverhouding kan aangetoond worden door het 

feit dat iemand langere tijd in het pand van de verhuur-
der woont en daar een vergoeding voor betaalt, aan-

toonbaar door de maandelijkse overschrijvingsbewijzen 
of ontvangstbewijzen van contante betaling.  
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Samjan Vaxjo, Stockholm, S (©alltomstockholm.se)  



Plaatsbeschrijving 

 
Na afsluiten van de huurovereenkomst en bij voorkeur 

voor je er in trekt moet er een tegensprekelijke plaats-
beschrijving worden opgemaakt. Dit wil zeggen dat je 
samen met de verhuurder de woning inspecteert en alle 

gebreken opschrijft. Dit is belangrijk omdat deze 
plaatsbeschrijving het referentiepunt is bij het einde 

van de huur om vast te stellen of er al dan niet huur-
schade is.  
 

Een plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht en moet ten 
laatste binnen de maand na aanvang van de bewoning 

worden opgemaakt. Om geldig te zijn moet deze door 
huurder en verhuurder samen wordt opgemaakt of op 
gedeelde kosten door een onafhankelijke expert en dat 

de staat van de woning in detail beschreven wordt. Aan 

de hand hiervan kan op het einde van de huur worden 

nagegaan welke eventuele schade de verantwoordelijk-
heid is van de huurder. Als er bij aanvang van de bewo-

ning geen plaatsbeschrijving werd gemaakt, wordt er 
van uit gegaan dat de huurder de zaak teruggeeft zoals 
hij ze gekregen heeft, de verhuurder kan dan wel het 

tegendeel bewijzen.  
 

Als er een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt tussen 
de verhuurder en de hoofdhuurder van een woongroep, 
gebeurt dat best ook tussen de hoofdhuurder en de 

medebewoners. De verantwoordelijkheid van de hoofd-
huurder tegenover de eigenaar wordt op die manier ge-

spreid over alle medebewoners. Zo kunnen moeilijkhe-
den bij het verlaten van het huis vermeden worden. Bij 
wisseling van onderhuurders wordt er best telkens op-

nieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt.  
 

Huurwaarborg 
 

Een huurwaarborg is gebruikelijk en kan geblokkeerd 
worden op een geïndividualiseerde bankrekening op 
naam van de huurder. Dit geeft het voordeel aan de 

huurder dat op het einde van de huurperiode de intres-
ten samen met de waarborg terugkomen naar de huur-

der. Naar gelang de wijze waarop de waarborg wordt 
gesteld kan het bedrag van een huurwaarborg niet 
meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur. Tijdens de 

overeenkomst mag de waarborg niet verhoogd worden, 
tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Als er bij de 

start van de overeenkomst niet werd gesproken van 
een waarborg, dan kan de verhuurder daar op een later 
tijdstip niet meer op terugkomen. 
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K73 - keuken en living 



Registratie van het huurcontract 
 
De wet verplicht dat elke schriftelijke overeenkomst 

wordt geregistreerd binnen een termijn van vier maan-
den na ondertekening. Dat geldt dus ook voor een 

huurovereenkomst.  
 

Je kan het laten registreren bij de Afdeling Registratie 
en Domeinen van de FOD – Financiën. Dit is eigenlijk 
een fiscale verplichting die volledig losstaat van de 

huurwetgeving. De Woninghuurwet legt de verplichting 
tot registratie bij de verhuurder. Deze kan binnen de 

twee maand na ondertekening de huurovereenkomst 
gratis laten registreren.  
 

Door de registratie krijgt het contract een vaste datum 
en wordt het tegenstelbaar aan derden. Dit betekent 

dat de rechten en plichten van de overeenkomst ook 
waarde hebben tegenover andere personen dan deze 
vermeld in het contract. Als de verhuurder nalaat de 

huurovereenkomst te registreren en de huurder hier-
door schade ondervindt dan kan hij de schade verhalen 
op de verhuurder. Indien de huurovereenkomst niet is 

geregistreerd binnen 2 maand na ondertekening, kan 
de huurder bij een negenjarige huurovereenkomst de 

overeenkomst opzeggen zonder opzegtermijn te res-
pecteren en zonder vergoeding te moeten betalen. 

 
Duur van het contract en opzeggingstermijn 
 

Meestal wordt verhuurd voor 9 jaar (gewoonlijke duur-
tijd voor woninghuur), op elk moment opzegbaar door 

de huurder, beperkt opzegbaar door de verhuurder, wel 
met respect voor de opzegtermijn en -vergoeding. Bij 
huur van korte duur (max 3 jaar) is steeds een schrifte-

lijke huurovereenkomst vereist. Bij huur van lange duur 
(meer dan 9 jaar) of levenslange huur is een notariële 

akte nodig. De opzegtermijn en -vergoeding hangen af 
van het soort huurcontract, de reden van opzegging en 
wie de huur opzegt. 
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senioren thuis, Borgerhout (©Jan Loeman - Woonwoord, VMSW)  



Elk contract, dus ook een samenlevingscontract, strekt 

de partijen (in dit geval de samenwonenden) tot wet: 
wanneer je iets bent overeengekomen dat niet ingaat 

tegen regels van dwingend recht of openbare orde kan 
je dit desnoods afdwingen voor de rechter. Het dient in 
dat geval wel best in evenveel exemplaren als partijen 

opgemaakt te worden. Derden kunnen er geen rechten 
of plichten uit krijgen. 
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En stel dat ... 

 
Stel dat er iemand bij je intrekt, mag de hoofdverhuur-

der de huishuur dan verhogen omdat er meer mensen 
in het appartement zullen wonen?  
 

Het antwoord is neen. Als er iemand bij je intrekt, dan 
mag de verhuurder de huishuur niet verhogen omdat er 

meer mensen in het appartement wonen. Dit geldt zelfs 
indien dit anders in het huurcontract zou zijn gestipu-
leerd.  Volgens de Woninghuurwet kan de basishuur-

prijs enkel aangepast worden aan de gezondheidsindex.  
Dit is dwingend geregeld zodat een hiervan afwijkende 

bepaling nietig is.  
 
Indien echter een vaste som voor de kosten en lasten is 

overeengekomen dan kan de vergoeding wel aangepast 
worden omdat er iemand komt bij wonen (afhankelijk 

van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd). Een huur-
contract kan samenwoonst niet verbieden, want dat 

heeft betrekking op het privé-leven.   
 
Samenlevingscontract tussen de bewoners 

  
Als je niet voor verrassingen wil komen te staan, kan je 

eventueel bij de notaris een samenlevingscontract (of 
samenlevingsovereenkomst) laten opmaken.  
In het 'samenlevingscontract' kan o.a. worden afge-

sproken wat de onderlinge huurverdeling is, hoe de ge-
meenschappelijke rekeningen worden betaald en de 

verschillende taken verdeeld, hierin worden ook de ter-
mijnen beschreven voor onderlinge huuropzeg, staat er 
wat verwacht wordt van het samenwonen, ...  

Ter illustratie, een uittreksel uit zo een  

samenlevingsovereenkomst :  

 

"Dit samenlevingscontract is geldig voor de termijn die 

beschreven is in de ondertekende huurovereenkomst, 

met name vanaf de ingebruikname van de woning op  

1 november 2009 tot en met 31 oktober 2018. 
 

De huurders verbinden zich ertoe gedurende deze  

periode de kamer niet te verlaten of onder te verhuren 

zonder toestemming van de medehuurders. 
 

Bij opzeg door één of meerdere huurders zullen zij de 

opzegging minstens 3 maanden vóór het verlaten van 

de woning bekend maken. In samenspraak met de  

blijvende huurders zullen zij nieuwe huurders zoeken.  
 

Deze moeten een inkomen hebben en tussen 18 en 30 

jaar oud zijn (tenzij anders overeengekomen met de 

blijvende huurders). 
 

Bij opzeg door alle huurders op hetzelfde moment,  

blijven de bepalingen, omschreven in de  

huurovereenkomst, van toepassing. 
 

Als nieuwe huurders de woning betrekken, zal de  

hieronder beschreven verdeelsleutel gelijk blijven." 



Wat je kan doen is binnen de huurovereenkomst ver-

wijzen naar de samenlevingsovereenkomst, zodat er 
een binding is tussen de 2 documenten. 

  
Medehuurpact 
 

In het boek "De solidaire gemeenschappelijk wo-
ning" (Nicolas Bernard, 2014) wordt dergelijke samen-

levingsovereenkomst meer concreet gemaakt. De au-
teurs stellen als oplossing voor dat alle medehuurders 
een medehuurpact ondertekenen dat tegenstelbaar is 

jegens elkaar maar niet jegens de verhuurder. Dit pact, 
dat wordt ondertekend bij de aanvang van het huur-

contract, kan de verdeelsleutel van de huur bepalen en 
zaken regelen zoals de huurwaarborg, de uitsplitsing 
van de huurschade, de verdeling van de lasten, de 

brandverzekering, … 
 

Behalve deze bijdrage in de schuld, kan het pact ook 
een huishoudelijk reglement instellen voor de meest 

praktische aspecten van samenleven (vuilnisbakken, 
vaat, boodschappen, opruimen ...) en vaak bepalend is 
voor het succes van het collectief wonen. 

 
Dit pact kan ook zaken regelen die zijn verbonden aan 

het vervroegd vertrek van een medehuurder: wat ge-
beurt er met de bankwaarborg die werd betaald door 
de vertrekkende huurder, wie betaalt de eventuele 

huurschade terug (na een tussentijdse plaatsbeschrij-
ving), door wie wordt de huurder vervangen ...  

 
Hierbij moet je weten dat wanneer een huurder ver-
trekt, het medehuurpact formeel moet worden aange-

past, en daarnaast ook het opstellen van het aanhang-

sel bij het huurcontract. 
 
Een dergelijk pact is van cruciaal belang als sommige 

huurders geen overeenkomst hebben gesloten met de 
verhuurder. In dat geval is het immers het enige juridi-

sche document dat hen aan de medehuur bindt en 
voorkomt dat ze vrije elektronen worden (die de wo-

ning verlaten zonder vooropzeg, hun deel van de huur 
niet betalen,...) 
 

Samenlevingscharter  
 

Het neerleggen van een charter bij een notaris is een 
andere mogelijkheid, maar heeft niet dezelfde waarde 
als een notariële akte. Maak goed de overweging of dit 

interessant is want het betekent een bijkomende kost, 
telkens er iets verandert aan de samenstelling van de 

groep moet het charter opnieuw ondertekend en neer-
gelegd worden. Voor een huurformule is dit dus zeker 
niet aangewezen. 
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Shared house, UK (©David Sillitoe - the guardian) 
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   SAMENVATTEND OVER HUREN:   
 
Enkele zaken verdienen (ongeacht de huurformule)   

altijd de aandacht: 
 

 Maak steeds een schriftelijke huurovereenkomst. 
 

 Lees (en begrijp!) alles wat je gaat ondertekenen. 
 

 Vraag voor je beslist steeds het EPC, vraag of er een 

conformiteitsattest is, en vraag de onderhoudsattesten 
die je bij einde huur zelf zou moeten afleveren 
(verwarming, boiler, schoorsteen, …). 
 

 Maak na afsluiten van de huurovereenkomst en liefst 
voor je er in trekt een plaatsbeschrijving met oplijsting 
van alle gebreken, hetzij samen met de verhuurder, 

hetzij door een expert. Dit is belangrijk als referentie-
punt bij het einde van de huur in functie van eventuele 

huurschade.  
 

 Het is belangrijk een goede (brand)verzekering te 
nemen die je aansprakelijkheid dekt tegenover de ver-

huurder en tegenover derden. Bij brand ontstaan in het 
gehuurde goed wordt eerst de huurder aangesproken. 
 

 Zorg dat je een ontvangstbewijs krijgt (rekening-

uittreksel of kwitantie) voor elke financiële transactie 
van huurgeld of waarborg. 
 

 Op welke rekening wordt de huurwaarborg bijgehou-

den? Denk aan een geblokkeerde spaarrekening.  
 

 Registratie van de huurovereenkomst door de ver-
huurder is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de 

huurovereenkomst tegenstelbaar is aan derden. 
PINS - senioren, Den Haag, NL 



   Kopen 
 
Kopen in onverdeeldheid 

 
Wie samen een koopakte ondertekent vormt vanzelf 

een feitelijke onverdeeldheid. Elk individu/elke unit be-
zit dan een percentage van het geheel. Banken zullen 
voor het afsluiten van een (hypothecaire) lening vragen 

dat alle leden van de onverdeeldheid financieel borg 
staan voor elkaar. Dit veronderstelt een zeer grote ma-

te van vertrouwen en solidariteit. Beslissingen moeten 
unaniem genomen worden. 
 

Het grote nadeel is dat een onverdeeldheid maximaal 
vijf jaar kan afgedwongen worden. Na vijf jaar kan één 

van de bewoners op elk moment de verkoop van het 
geheel eisen om uit onverdeeldheid te treden. Dit kan 
wel voor een deel ondervangen worden door te stipule-

ren dat de anderen een voorkooprecht hebben, maar 
echt waterdicht is het niet.  

 
Een aankoop in onverdeeldheid is vaak een noodoplos-
sing omdat het in bepaalde gevallen stedenbouwkundig 

niet (of nog niet) toegelaten is om een woning juridisch 
op te splitsen voor meer dan één gezin. Daardoor kan 

men geen juridische (zakelijke) rechten toekennen op 
afzonderlijke delen van de woning. Notarissen kunnen 
er echter wel voor zorgen dat de mede-eigenaars 

woonzekerheid hebben in geval van verkoop, overlij-
den, uit-onverdeeldheid-treding, ... door één van de 

andere mede-eigenaars. Ook afspraken rond de terug-
betaling van de lening en verdeling ervan tussen de ei-

genaars kunnen worden gemaakt. 

Aankoop met doorverkoop  

 
Bij aankoop van een pand gevolgd door doorverkoop 

lopen de kosten al eens op doordat er telkens registra-
tierechten moeten worden betaald. 
Het vastgoed wordt het gemeenschappelijke eigendom 

van verschillende personen, mede-eigenaars genoemd. 
Zij zijn elk eigenaar van een quotiteit van het goed, ter 

waarde van de financiële bijdrage die ze leverden. Een 
eerste koper kan zo bijvoorbeeld 40% van het goed be-
zitten en een tweede 60%. 

 
Aankoop met doorverhuring  

 
Dit is de klassieke situatie zoals tussen eigenaar en 
huurder. Als de eigenaar deel uitmaakt van de bewo-

ners in de woongroep speelt het verschil van positie in 
de groep nog sterker dan in het geval van hoofdhuur-

der tussen de onderhuurders. Het zal van de persoonlij-
ke reacties van elke bewoner afhangen hoe goed dit 

wordt opgevangen en geen belemmering vormt voor 
een vlot samenwonen.  
Het is aan de eigenaar om met een aantal dingen soe-

pel genoeg om te gaan en zich voor wat het dagelijks 
leven betreft op gelijke voet te stellen. Voor wat het 

vastgoed betreft kan en moet hij zijn regels opleggen. 
Het is aan de huurders om zich verantwoordelijk te ge-
dragen tegenover het huis en de inboedel.  

 
Er is voor deze situatie gelukkig wel een heel duidelijk 

wettelijke afbakening tussen de verantwoordelijkheden 
van de eigenaar en deze van de huurders, wie moet 
waarvoor zorgen en wat betalen.  
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   Andere formules 
 
Erfpacht  

 
Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht 

waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft. 
 
De erfpachter heeft in economische zin een positie die 

nagenoeg gelijk is aan de positie van de eigenaar. Hij 
mag de gepachte grond in erfpacht bebouwen, verhu-

ren, op haar beurt verpachten, voorzien van een opstal 
(een bouwwerk dus) en de erfpachter heeft het recht 
het erfpachtrecht (inclusief de opstal) te verkopen.  

 
Erfpacht kent een laag registratierecht en vertoont drie 

kenmerken: 
-  het betreft steeds onroerende goederen, 
-  het tijdelijk karakter, van min. 27 tot max. 99 jaar, 

- de erfpachter betaalt een vergoeding (canon) aan de 
eigenaar, doorgaans jaarlijks, maar deze betaling kan 

ook éénmalig gebeuren bij aanvang van de erfpacht. 
 
Voor de erfpacht betaalt de erfpachter dus aan de eige-

naar jaarlijks een bedrag, de canon. Bij jaarlijkse beta-
ling kan, door de lange looptijd, een vaste canon gelei-

delijk lichter wegen op het budget van de erfpachtne-
mer. Hoe lager de canon en hoe langer de resterende 
looptijd, hoe waardevoller het recht van erfpacht. In de 

praktijk wordt de erfpacht verlengd als de looptijd is 
verstreken, maar de canon moet dan opnieuw onder-

handeld worden en kan aanzienlijk hoger worden. De 
(blote) eigenaar kan zo uiteindelijk profiteren van de 

waardestijging van de grond. 

Tontine en beding van aanwas 

 
Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt de 

tontine vooral gebruikt om ervoor te zorgen dat de ei-
gendom van een goed, dat door meerdere personen sa-
men aangekocht werd, bij het overlijden van één van 

hen overgaat op de overlevende eigenaar(s).  
 

De tontine werd vroeger vooral gebruikt in kloosters en 
abdijen om ervoor te zorgen dat het patrimonium één 
bleef. De woongroep Utopia in Haaltert heeft de tontine 

als juridische structuur.  
 

Een belangrijk nadeel van de tontine: een onroerend 
goed kan bijna uitsluitend met instemming van alle be-
trokken partijen verdeeld worden (het is dus zeer moei-

lijk om uit onverdeeldheid te treden).  
Daarom is in België het beding van aanwas in het leven 

geroepen, dat nu heel wat meer gebruikt wordt dan de 
ietwat verouderde tontine. 

 
Het bereikte resultaat van het beding van aanwas is ei-
genlijk hetzelfde als bij de tontine, maar zij kan gemak-

kelijker beëindigd worden. De langstlevende verwerft 
het goed in volle eigendom of in vruchtgebruik na het 

overlijden van de eerst stervende. Maar zolang beide 
partijen leven is het beding van aanwas opzegbaar en 
kunnen de modaliteiten van de beëindiging geregeld 

worden. In tegenstelling tot tontine is er bij beding van 
aanwas geen tussenkomst van een verkoper nodig. 

 
De fiscale aspecten van beding van aanwas en tontine 
zijn dezelfde. 
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   Aandachtspunten en knelpunten 

gemeenschapshuis jongvolwassenen Gent (Sint-Michielsbeweging) 



   Inschrijving in het bevolkingsregister 
 
Kan een gemeente de inschrijving van een groep niet-

verwante personen in een ééngezinswoning weigeren? 
 

Als een woning de feitelijke hoofdverblijfplaats is van 
meerdere personen, dan kan het feit dat zij geen ver-
wanten zijn van elkaar geen reden voor de gemeente 

zijn om de inschrijving op hetzelfde adres te weigeren.  
 

De feitelijke hoofdverblijfplaats is de plaats waar het 
gezin of een alleenstaande of een gezin het grootste 
deel van het jaar effectief verblijft.  

 
In Wallonië en Brussel is collectief wonen apart gedefi-

nieerd in de (gewestelijke) wetgeving. In Vlaanderen is 
enkel het zorgwonen wettelijk omschreven.  
 

In de praktijk betekent dit dat de meerderheid van alle 
woongemeenschappen in Vlaanderen worden inge-

schreven met de code 'Gezin niet collectief wonen'... 
 
Inschrijving met code 20 gemeenschap:  

 
Deze code wordt gebruikt voor 'gemeenschappen' en 

voorzieningen. Men zou deze code kunnen hanteren 
voor sommige woongroepen. Wanneer deze code ge-
bruikt wordt is er geen referentiepersoon (vroeger 

‘gezinshoofd’ genoemd), of beter: is elke bewoner zijn 
eigen referentiepersoon.  
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Jongeren woongroep (©cava-magazinebe.webhosting.be) 



   Vervangingsinkomens en uitkeringen 

 
Werkloosheid 

 
Wordt een alleenstaande in een woongroep door de 

RVA altijd als samenwonend beschouwd? 
De RVA beschouwt mensen die samen wonen als sa-
menwonend tot bewijs van het tegendeel. 

 
Wie hier niet mee akkoord gaat zal concreet moeten 

aantonen dat de huishouding niet hoofdzakelijk ge-
meenschappelijk geregeld wordt.   
 

Ziekte en invaliditeit 
 

Het ziekenfonds houdt rekening met de rijksregister-
gegevens om te bepalen welke uitkering invaliditeit er 
kan toegekend worden. Indien er volgens het rijksregis-

ter sprake is van samenwonenden, dan wordt de uitke-
ring beduidend lager.  

Het is aan de verzekerde zelf om aan te tonen dat, on-
danks het delen van een huis, hij/zij wel degelijk in-
staat voor zichzelf en een autonoom huishouden voert 

waarbij bepaalde kosten, zoals huur, electriciteit, gas, 
water, … door hem/haar betaald worden. De verzeker-

de verzamelt zelf de bewijsstukken hiervoor.  
 
Pensioen 

 
Pensioenen vormen een gewaarborgde bron van in-

komst. Het loutere feit van samen te wonen beïnvloedt 
de toekenning en de uitkering van het rust- of overle-

vingspensioen zelf niet. 

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

 
Dit is een extra bijpassing aan een pensioen dat onder 

een bepaald minimum ligt, een ‘leefloon voor ouderen’. 
Hier houdt men wél rekening met al dan niet samenle-
ven in familiaal of gemeenschappelijk verband.  

 
Volgens de nieuwe regels voor de IGO (1-1-2014) geldt 

een verhoogd basisbedrag enkel bij ouderen (65+) die 
- alleen wonen ; of met directe verwanten (1e lijn)  
- opgenomen zijn in een rusthuis, een rust- en verzor-

gingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis ;  
- met kinderen (of schoonkinderen, kleinkinderen, 

schoonkleinkinderen) samenwonen.  
In deze gevallen wordt enkel rekening gehouden met 
de eigen bestaansmiddelen en pensioenen.  

 
Voor de leden die in een gemeenschap leven wordt de 

IGO sowieso toegekend aan het basisbedrag, ongeacht 
de bestaansmiddelen of pensioenen van de overige le-

den van de gemeenschap.  
 
Ouderen die in een groepswoonproject wonen hebben 

dus enkel recht op het (niet verhoogde) basisbedrag. 

Zij verliezen op die manier 337,24 € per maand (cijfers 

2015), dit is het verschil tussen het verhoogde bedrag 
en het basisbedrag.  

 
Elke inkomst van de oudere (bvb. huur, als de senior 

iemand in huis neemt om zijn/haar te grote huis te de-
len) en de inkomsten van de inwonende zullen in reke-
ning worden gebracht. Het IGO zal daardoor vermin-

derd worden of kan eventueel wegvallen.  
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Leefloon 

 
Het leefloon maakt deel uit van het recht op maat-

schappelijke integratie dat drie instrumenten hanteert: 
tewerkstelling, leefloon (wanneer tewerkstelling niet 
mogelijk is) en een geïndividualiseerd traject van maat-

schappelijke integratie (voor de toekenning van het 
leefloon). Het leefloon is een financiële hulp die het 

OCMW toekent aan iedereen die aan de voorwaarden 
voor het recht op maatschappelijke integratie voldoet. 
 

Het bedrag van het leefloon hangt af van de categorie 
waartoe je behoort: 

Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uit-
gaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, 

word  je  beschouwd  als  “samenwonende” en heb je 

recht op een bedrag van 555,81 euro/maand. 
Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als 

“alleenstaande” en heb je recht op een bedrag van 
833,71 euro/maand. (bedragen van sept 2015) 
 

De wet bepaalt wat onder samenwoning moet worden 
verstaan, namelijk: 

- het onder hetzelfde dak wonen van personen.  
De aard van de relatie is hier dus niet van belang. Het 
is mogelijk dat personen samenwonen zonder dat er 

een affectieve of andere band is, enkel het financieel-
economisch aspect is van belang. 

- die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelen. 
 

Bij de toekenning van het leefloon primeert de feitelijke 
situatie van de aanvrager. Het ontbreken van inkom-

sten van de aanvrager van het leefloon en de eventuele 
vermogenstoestand van de persoon met wie hij onder 

één dak woont, moeten op individuele wijze worden 
vastgesteld door het sociaal onderzoek. 
 

Op basis van dat onderzoek en van de vaststelling of de 
aanvrager van het leefloon uit de samenwoning een 

economisch-financieel voordeel haalt, beslist het OCMW 
om een leefloon van alleenstaande, dan wel van sa-
menwonende toe te kennen. Dit economisch-financieel 

voordeel kan erin bestaan dat de samenwonende over 
inkomsten beschikt, die hem toelaten bepaalde kosten 

te delen, maar ook dat de aanvrager door het samen-
wonen bepaalde materiële voordelen kan genieten 
waardoor hij minder uitgaven heeft. 
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Bavart, Gent - kappersavond 



Omdat het recht op maatschappelijke integratie een in-

dividueel recht is, kan elke samenwonende persoon 
daar zelf aanspraak op maken indien hij aan de wette-

lijke voorwaarden voldoet, ongeacht de vorm van zijn 
eventuele relatie met de andere bewoner(s). 
 

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) 
 

Het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) (vanaf 2016 
het Persoonvolgend Budget), waar een persoon met 
een beperking gebruik van maakt, zal geen invloed on-

dervinden van het feit of deze persoon in een gemeen-
schappelijk wonen project woont of niet.  

 
Het is een ondersteuning die persoonsgebonden is en 
geen rekening houdt met de woonsituatie of eventuele 

inkomens van andere bewoners van hetzelfde huis. 
 

Kinderbijslag 
 

Vanaf 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen officieel een 
Vlaamse bevoegdheid. Minstens tot en met 31 decem-
ber 2015 geldt er een overgangsperiode waarin FAMI-

FED, RSZPPO en de kinderbijslagfondsen de uitvoering 
verder op zich blijven nemen. 

 
Basis voor het toekennen van kinderbijslag vormt de 
definitie van een feitelijk gezin.  

Men spreekt over een feitelijk gezin wanneer mensen:  
 

- samenwonen en op hetzelfde adres gedomicilieerd 
zijn  
- geen familie of aangetrouwde familie zijn, tot de der-

de graad inbegrepen  

- samen bijdragen tot de financiële of andere lasten van 
het gezin. 
 

Op basis hiervan zou een gemeenschapshuis of woon-
groep voor wat betreft kinderbijslag beschouwd kunnen 

worden als een feitelijk gezin. 
 
Wat zijn de voordelen voor de kinderbijslag ? 

 
De kinderen van een feitelijk gezin of een (her)huwelijk 

kunnen worden gegroepeerd: het tweede kind ontvangt 
zo meer kinderbijslag dan het eerste, en al de kinderen 
vanaf het derde nog meer. Er is mogelijk sprake van 
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Vriendenhuis, Schilde - woongroep volwassenen met een beperking 



een rangwijziging in de toewijzing van de kinderbijslag. 

 
Nadelen voor de kinderbijslag van het vormen van een 

feitelijk gezin: 
 
Sociale toeslagen op de kinderbijslag vallen weg voor 

mensen die een huis delen en op één adres gedomi-
cilieerd zijn (dus officieel samenwonend). Willen ze dit 

aanvechten, dan zullen ze moeten bewijzen dat ze geen 
feitelijk gezin vormen binnen één huis.  
 

Men kan het vermoeden van het vormen van een feite-

lijk gezin verwerpen door aan te tonen: 
 

dat er een huurovereenkomst werd afgesloten tus-
sen jezelf en de persoon die op hetzelfde adres 
woont.  

Die huurovereenkomst moet je registreren bij het 
registratiebureau van de gemeente binnen 3 maan-

den te vanaf de begindatum van de overeenkomst. 
De samenstelling van het gezin zal je ook moeten 
wijzigen bij de dienst bevolking binnen de 3 maan-

den na de aanvang van de huurovereenkomst. 
 

dat er een arbeidsovereenkomst bestaat tussen je-
zelf en de persoon die met jou op hetzelfde adres 
woont 

 
dat de persoon met wie je samenwoont zelf ook kin-

derbijslag ontvangt 
 

dat de persoon met wie je samenwoont een familie-
band heeft tot de 3de graad met het kind (of de kin-
deren) waarvoor je recht zou hebben op kindergeld. 

Bijvoorbeeld: de inwonende grootmoeder van de 
kinderen van je partner maakt deel uit van je gezin, 

maar vormt daarom geen feitelijk gezin met jou) 
 
dat de persoon met wie je samenleeft een feitelijk 

gezin vormt met iemand anders op hetzelfde adres 
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Met sociale toeslagen wordt bedoeld : 
 

Als je verhoogde wezenbijslag kreeg, en je  
hertrouwt of je gaat samenwonen, dan krijg je het 
bedrag van de gewone kinderbijslag. 
 

Als je kinderbijslag kreeg op basis van een over-
levingspensioen, dan verlies je dat recht door te 
(her)trouwen of te gaan samenwonen. Het kinder-

bijslagfonds onderzoekt zelf of je echtgenoot of je 
partner een recht op kinderbijslag kan openen. 
 

Als je een sociale toeslag kreeg als éénoudergezin, 

dan verlies je dat recht als je (her)trouwt of gaat 
samenwonen. 
 

Als je een toeslag kreeg als langdurig werkloze, 

langdurig zieke, invalide of gepensioneerde, dan 
verlies je die misschien als je hertrouwt of gaat  

samenwonen. Het inkomen van de echtgenoot of 
partner telt mee. 



  In het geval een huis gedeeld wordt is de manier 

waarop de bewoners ingeschreven werden in de ge-
meente van belang. Gemeenschappelijk wonen kan dus 

wel een effect hebben op de kinderbijslag (zowel posi-
tief als negatief). 
 

  In het geval van een woongemeenschap, waarbij 
elke “unit” binnen het geheel een apart domicilie-adres 

heeft (aparte huis- of busnummers, evt. met a,b,c,...) 
is er geen onduidelijkheid, vermits de bewoners dan 
per definitie niet samenwonen. 

   Fiscaliteit  
 
In het wetboek van de inkomstenbelastingen (artikel 2 

§3) wordt gedefinieerd dat een gemeenschappelijke 
aanslag van toepassing is voor echtgenoten of wettelijk 

samenwonenden.  
 
Alleenstaanden in een woongroep dienen dus gewoon 

afzonderlijke belastingsaangiften in. Het gemeenschap-
pelijk wonen (zelfs als gezamenlijk huishouden) heeft 

geen invloed op hun uiteindelijke belastingsaanslag.  

9 
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   Nutsvoorzieningen 
 
Kunnen er in een ééngezinswoning of kamerwoning 

meerdere meters voor de nutsvoorzieningen worden 
geïnstalleerd? 

 
In het Technisch Reglement Distributie Electriciteit en 
Gas is dat inderdaad voorzien, elke volwaardige woon-

eenheid kan een afzonderlijke aansluiting krijgen voor 
gas en electriciteit.  

 
Een volwaardige wooneenheid wordt opgevat als iets 
dat volledig zelfstandig en apart kan functioneren als 

woning. 
 

Op heden zijn volgende situaties een uitgemaakte 
zaak: 
 

Rusthuizen, studentenkamers: geen volwaardige 
woongedeelten (kamers), dus één toegangspunt tot 

het net volstaat. 
 
Appartementen, studio’s: wél volwaardige woonge-

deelten: dus ieder eigen toegangspunt tot het net. 
 

Serviceflats: zit er beetje tussenin, volwaardige 
woongedeelten dus ieder eigen toegangspunt, onge-
acht de gemeenschappelijke service die bewoners 

genieten. 
 
 
 
 

Als we deze redenering doortrekken naar woongemeen-
schappen krijgen we het volgende:  
 

   1 adres voor het hele project 
 

Als aan de woongemeenschap 1 adres toegekend 
wordt, zal de DNB (distributienetbeheerder) automa-
tisch maar 1 toegangspunt / 1 meter installeren. 

 
In dat geval zal de woongroep/het project automatisch 

als 1 netgebruiker optreden, en dus een gezamenlijk 
contract met een leverancier afsluiten. 
 

Uiteraard kan het zijn dat de gezinnen toch zouden 
wensen te opteren voor een eigen adres en daar de no-

dige stappen voor ondernemen. In dat geval zijn indivi-
duele toegangspunten vereist.  
 

   Verschillende adressen per woonunit 
 

Als aan de woonunits in het project aparte huis- of bus-
nummers toegekend worden door gemeente, dan blijkt 

daaruit dat het om volwaardige, aparte woningen gaat. 
Dat is het geval voor cohousing en co-wonen, en voor 
sommige woongroepen. 

 
Het regelen van de toekenning van adressen is een ge-

meentelijke bevoegdheid die wordt geregeld via een 
gemeentelijk reglement. De gemeente oordeelt in deze 
of iets een aparte (en dus volwaardige) woongelegen-

heid is. 
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   Het grote werk: we wonen samen 

woongroep Ongewoon Samen, Antwerpen  



Je woont nu in een gemeenschapshuis/woongroep. Met 

meerdere mensen samenwonen vergt een zekere orga-
nisatie niet alleen op het juridische vlak (huur) en het 

financieel vlak (waarborg, verzekering, betaling van de 
lasten,...) maar ook op vlak van het dagelijks leven 
(huishoudelijke taken, maaltijden, activiteiten, goede 

verstandhouding, ...). Het is belangrijk dat de verwach-
tingen en de voorkeuren van elkeen zo veel mogelijk 

ingelost worden om het leven in gemeenschap zo vlot 
en zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. 
 

Het is dus goed om vanaf het begin een aantal afspra-
ken te maken. Vriendschappelijke relaties en goede wil 

mogen niet het enige zijn waar het samenleven op 
steunt. Goede afspraken voorkomen veel moeilijkheden 
en zinloze discussies. Dit kan je best op voorhand doen, 

zodat bij grote meningsverschillen nog naar een oplos-
sing kan worden gezocht. Het is ook zinvol om deze af-
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   Rekeningen & voeding 
 
Telefoonabonnement, gas, elektriciteit, voeding en an-

dere kosten moeten betaald worden. Hier en daar kan 
je de zaken wat vlotter doen verlopen door kleine in-

grepen op voorhand: 
 
Internet is niet meer weg te denken. Maar als je samen 

het internet gebruikt, zijn ook de discussies daarover 
niet meer weg te denken. Maak dat alle huisgenoten 

zich bewust zijn van de maximale downloadcapaciteit 
(zodat niet één bewoner de capaciteit bij wijze van 
spreken opgebruikt). 

 
Probeer ervoor te zorgen dat je huurtermijn min of 

meer overeenkomt met de betalingen voor telefoon en 
internet, tenzij je die kosten zonder al te veel proble-
men kan doorgeven aan de volgende. 

 
Rekeningen kunnen zich opstapelen! Hou ze bij en hou 

ook wat extra cash opzij, of nog beter: werk met een 

spraken samen op papier te zetten, zodat hier achteraf 

naar verwezen kan worden. 
 

Het grote werk begint: hoe ga je de rekeningen ver-
delen, hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd betaalt 
en hoe hou je het netjes? De tips die volgen werden 

vooral verzameld in een studentenomgeving, maar zijn 
nuttig in om het even welke woongroep.  

Eén hoofdregel is: wees flexibel. Welk systeem je ook 
op poten zet om één en ander te organiseren, wees niet 
rigide, want daar houdt niemand van. 

studenten (Lisa Malfliet) 



betaalagenda, dan hoef je je geen zorgen te maken. Je 

kan aan de energieleveranciers het gemiddelde gebruik 
van gas, elektriciteit, water, … opvragen van het voor-

bije jaar. Op die manier kan je een  realistische inschat-
ting maken van de komende kosten en sta je niet plots 
voor verrassingen. 

 
Verdeel de verantwoordelijkheid voor de verschillende 

rekeningen (telefoon, gas, elektriciteit,...). Op die ma-
nier is iedereen voor iets verantwoordelijk en wordt het 
geheel beter opgevolgd.  Als een rekening op je eigen 

naam staat mag je bij vertrek natuurlijk niet vergeten 
om je naam los te koppelen van die rekening, anders 

blijf je wettelijk verantwoordelijk! 
 
Voeding: je kan dit op verschillende manieren organise-

ren. Of je hebt elk een deel van een kast met daarin je 
eigen spullen, of je legt een kleine som geld samen 

voor de evidente (gezamenlijke) aankoop van melk, 
brood, olijfolie, afwasmiddel, toiletpapier,... of je maakt 

een heuse gemeenschappelijke spaarpot voor het com-
plete huishouden.  
 

Samen koken is goedkoper dan elk voor zich koken. Be-
denk op voorhand een systeem (vb. laten aankruisen 

wie wanneer mee eet, en de kosten delen door die per-
sonen, en daarna wekelijks of maandelijks afrekenen) 
Dit kan uitdraaien op voelbare besparingen en verrij-

king van de eetcultuur. Bovendien bevordert het samen 
eten in de woongroep meestal de sociale contacten . 

 
Zie je er tegenop om voor de woongroep te koken? Heb 
je nog nooit echt gekookt? En voor zoveel volk? Begin 

er eerst aan in duo met iemand die het goed kan. Er 

bestaan goede kookboeken speciaal voor groepen, an-
dere voor laag budget of nog andere voor eenvoudige 

en lekkere recepten. Je kan er nog plezier in krijgen!  
 

Betalen "uitgenodigde" gasten ook een deel van de kos-
ten voor het eten? Betaalt diegenen die hen uitnodigde 
of draagt de groep deze kosten? En wat als het een 

vaste bezoeker wordt ? Soms krijgen de medebewoners 
de indruk dat zij op die manier opdraaien voor de rela-

ties van anderen.  
 
Vraag altijd een ontvangstbewijs als je een waarborg of 

de huur betaalt (bij overschrijving via bank kan een uit-
treksel uit jouw rekening als bewijs volstaan). Dit is een 

erg belangrijke regel. Als je als hoofdhuurder de huur 
betaalt, is het ook verstandig om de huisgenoten een 
kopie te geven van het betalingsbewijs.  
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senioren woongroep, Rüfenacht, CH (©di-vita.ch)  



   Poetsen, afspraken en regels 
 
Eén van de belangrijkste oorzaken van ruzies in ge-

meenschapshuizen (iets minder bij woongroepen ;-)) is 
het poetsen. Iedereen heeft andere normen: de ene 

houdt wel van wat rommel, de andere kan alleen maar 
leven in een smetteloos huis. Het is zaak om hier een 
middenweg te vinden. 

 
De woning moet onderhouden en gepoetst worden. 

Vooreerst: maak de verwachtingen duidelijk en maak 
een poetsplan voor het huis. Je kan moeilijk iemand 
verwijten dat hij/zij zijn/haar werk niet gedaan heeft, 

als het niet duidelijk is wat er precies afgesproken is ! 
Maak eventueel een beurtrol op. 

Hoe verdeel je het werk? Je zou de taken over de be-

woners kunnen verdelen maar het is leuker (en soms 
zelfs leerrijk) om een rooster op te maken waarin de 

taken wisselen, zodat je niet elke week het toilet moet 
poetsen, de oven netjes maken, het gras maaien, de 
vuilniszakken buiten zetten, … Zorg voor wat afwisse-

ling, zo inspireer je elkaar in je werkjes. 
 

 Een algemene regel kan zijn: maak je iets vuil, dan 
ruim je ook op. Ook: als je iets gebruikt: zet het dan 
ook terug op z'n plaats (vb. de stofzuiger). Niet morgen 

of volgende week, maar meteen. Als dat niet lukt, zeg 
het dan ook meteen aan de huisgenoten en spreek af 

wanneer je de troep opruimt (“straks als ik thuis kom, 
nu moet ik echt weg”) 
 

 Als er rokers zijn: mag er in huis gerookt worden? 
Zo niet, waar kan het wel? 

 
 Indien het huis niet beschikt over een fietsen-

berging: kunnen de fietsen dan in de gang gestald wor-
den? En andere spullen? Let wel: omwille van de brand-
veiligheid moet er een doorgang van minimum één me-

ter blijven. 
 

 Wat doe je met huisdieren? Mogen die er zijn? Over-
al (en ook op het aanrecht)? Mogen honden loslopen? 
Zijn ze zindelijk? Wie zorgt er voor de dieren? Ook over 

deze zaken moet men goed afspreken.  
 

 Wie mag de kinderen een opmerking maken? Moe-
ten ze naar iedereen luisteren? Verschillen de regels 
naarmate welke volwassene aanwezig is (wel of niet in 
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woongroep mensen met beperking (© Camphill - The Lantern) 



de bomen klimmen, waar en wanneer spelen, lawaai 

maken…) of zijn de regels verbonden aan het kind 
(snoepen, allergieën, …). Dit is gevoelige materie en 

wordt best vooraf uitvoerig doorgepraat.  
 
Sommigen huiveren bij het idee aan huisregels, ande-

ren geraken zelf niet uit bed zonder. Om een harmo-
nieus samenleven te organiseren zoek je liefst in over-

leg wat het beste lijkt voor iedereen. Compromissen 
zullen nodig zijn, en soms ook (geschreven) richtlijnen 
die voor iedereen aanvaardbaar zijn.  

 
Consensus 

 
Bij het nemen van beslissingen streven de meeste 
woongemeenschappen naar consensus. Deze manier 

van besluitvorming betekent niet eenstemmigheid, 
maar wel het zoeken van een oplossing waar eenieder 

zich kan mee verzoenen. Elk lid wordt gehoord, maar 
wordt ook geacht mee te werken aan een oplossing.  

 
Als je een consensus kan bereiken heeft dit doorgaans 
een positief effect op de relaties binnen de groep:  

- Vertrouwen, samenwerking en wederzijds respect  
  krijgen een boost. 

- Samen tot een beslissing komen geeft ruimte aan alle  
  ideeën en verplicht jezelf om ruimer te denken. 
- Consensus verkleint het risico dat een minderheid een 

  beslissing aanvoelt als opgedrongen en gaat afhaken. 
- Beslissingen die in consensus worden genomen,  

  worden ook gedragen door de gehele groep.  
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Bavart, Gent - tuinfeest 



   Gedeelde ruimtes, veiligheid en bezoek 
 
Delen is eigen aan woongroepen. Hoe je dat doet 

maakt niet uit, maar iedereen krijgt er mee te maken. 
 

Gemeenschappelijke ruimte delen wil zeggen dat je re-
kening houdt met de anderen. Iedereen moet zich altijd 
welkom voelen in de keuken, living, eetkamer, … 

 
Veiligheid is belangrijk. Als je als laatste thuis komt, 

sluit dan de deur zodat je huisgenoten met een gerust 
gemoed verder kunnen slapen. Laat ook geen toestel-
len aanstaan zonder toezicht (wasmachine, frietketel, 

…), ook geen kaarsen. Zorg voor rookmelders op elke 

verdieping en houd voor geval van brand de evacuatie-

wegen toegankelijk en vrij.  
 

Check bij de huisgenoten of het goed is dat er vrienden 
of familieleden blijven overnachten. En als je gasten er 
zijn, maak er dan een gezellig moment van met ieder-

een. Sluit je niet voortdurend met hen op in je kamer.  
Bespreek goed wat de huisgenoten er van vinden als je 

bezoek enkele weken blijft hangen.  
 
De anderen dienen dan weer de privacy te respecteren 

van momenten met bezoekers.  Zo moet, net als bij an-
dere onderwerpen, een gevoelig evenwicht worden af-

gesproken en steeds weer afgetoetst. 
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jongeren woongroep, US (Phil Fandel & Laura Josephs - a green America blog)          



   Burenhulp en zorg 
 
In een woongroep komt men spontaan tot zorg voor 

elkaar omdat men geconfronteerd wordt met de dage-
lijkse noden van de medebewoner. Iemand is ziek? Dan 

maak je een extra portie soep of ga je even om bood-
schappen. Het kindje van de buren moet even opge-
vangen worden?  

 
Het is wel belangrijk dat de draagkracht van de woon-

gemeenschap gerespecteerd wordt, een open commu-
nicatie hierover is belangrijk. Het kan zijn dat op een 
bepaald moment de nood aan zorg te groot wordt voor 

de woongemeenschap, en dat er naar een andere op-
lossing moet gezocht worden.  

 
Zeker in senior woongroepen moet zelfs vooraf goed 
doorgesproken zijn hoe ver men kan en wil  gaan in het 

bieden van hulp en zorg aan elkaar. Om tot duidelijke 
afspraken te komen en te weten wat men kan verwach-

ten is het nodig een onderscheid te maken tussen ver-
schillende vormen en gradaties van hulp en zorg: 
- gewone burenhulp tussen medebewoners, zoals een 

boodschap doen, de rolluiken dichtdoen, ...  
- mantelzorg met een engagement tot het systematisch 

vervullen van een aantal taken of functies. Hier moet 
helder en uit vrije wil afgelijnd worden wat de mantel-
zorger wel opneemt en wat niet. Er is aandacht en 

steun nodig voor het draagvermogen van de verzorger. 
- diensten: vergeet niet om de bestaande diensten in te 

schakelen (zoals poetshulp, familiehulp, verpleging, 
e.a. …) zodat je zoveel mogelijk de energie van de bu-

ren kan vrijwaren voor ontspanning en vriendschap.  

   Hoe bouw je goede relaties op?  
 
Je vrienden en familie kennen je waarschijnlijk het 

best, maar je huisgenoten, dat is een categorie apart, 
met hen deel je je dagelijks leven. Misschien heb je als 

huisgenoot wel vervelende kanten zonder het zelf te 
weten.  
 

Hoe maak je van je gezamenlijk huis een thuis en geen 
conflictgebied ? 

Communicatie 
 

Het kost wat moeite om van je gemeenschapshuis een 
gelukkige leefomgeving te maken, maar het is de in-

spanning meer dan waard. Communicatie is het sleutel-
woord. Een schuine blik, één verwaarloosde afwas of 
één bierblikje (te veel) kunnen zich omvormen tot een 

reusachtig probleem als je er niet over kan praten. 
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op kot in Leuven (©mijnleuven.be) 



Enkele tips om op een goede manier te communiceren 

met je huisgenoten: 
 

 Gouden regel nummer 1: praat met je huisgenoten 
in een direct contact. Schrijf geen briefjes, sms'en, ver-
velende mails of roddel niet via de andere huisgenoten. 

Wees wijs en vriendelijk en praat er persoonlijk over. 
Hierover gaat het in open communicatie. 

 
 Zorg ervoor dat je contact hebt met je huisgenoten 

in gewone omstandigheden. Ga een gesprek aan met 

de anderen, praat over de dingen waar je mee bezig 
bent, informeer naar hun bezigheden, ... Als je de ge-

woonte aanneemt om te praten met je huisgenoten, 

dan zal dit jou ook in moeilijke omstandigheden helpen 
om een gesprek aan te gaan. 

 
 In sommige huizen wordt er tenminste één keer in 

de week samen gegeten. Een huisvergadering schrikt 

soms af. Samen aan tafel gaan daarentegen geeft je de 
kans om je huisgenoten beter te leren kennen en even-

tueel zaken te bespreken alvorens ze angstaanjagende 
proporties aannemen. 
 

 Lachen is gezond! Probeer een beetje humor in huis 
te brengen. Zelfs vervelende situaties hebben soms een 

grappige keerzijde. Je zou ervan verbaasd staan hoe-
veel spanningen gewoon weggelachen kunnen worden. 
 

 Als je een gesprek aangaat met je huisgenoten, wees 
dan niet te opdringerig maar praat over de gewone 

zaken: over hun job, misschien een opleiding, waar ko-
men ze vandaan, wat horen/eten/... ze graag, wat zijn 

hun hobby's, … 
 
 Wees je bewust van mogelijke culturele verschillen zo-

dat je je huisgenoten niet onnodig kwetst. Draag je 
eigen cultuur uit en leer de cultuur van je huisgenoten 

kennen. 
 
 Oordeel niet te snel en luister goed. Als je sterke poli-

tieke of ideologische overtuigingen hebt, wees er dan 
waakzaam voor om je mening niet op te dringen. 

Iedereen is anders, dat is menselijk. Je eigen mening 
mag het samenleven niet onmogelijk maken. 
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gezinsvervangende woongroepen - Widar dorpsgemeenschap, Merksem  



Spanningen?  Blijf kalm  

 
Smoor ongemakken die je zelf aanvoelt of ziet bij de 
anderen in de kiem. Laat ze zich niet nestelen in de 

geesten en zich ontwikkelen tot tijdbommen.  
 

Dit is wat je kan doen:  
 

 Kies een goed moment: begin geen gevoelig gesprek 

wanneer je huisgenoot op het punt staat om te vertrek-
ken of wanneer hij/zij net (doorregend) binnen komt. 

 
 Vooraleer je iemand benadert, denk zelf eens goed 

na over mogelijke oplossingen voor het probleem zodat 

je voorbereid aan het gesprek begint. Bedenk wat jij de 

beste oplossing zou vinden en wees voorbereid op een 
eventueel (voor jou) minder goede oplossing. 

 
 Denk aan eventuele culturele verschillen bij het op-

lossen van problemen. Misschien is iets wat jij een pro-

bleem vindt, in een andere cultuur helemaal geen punt.  
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Dingen die je beter niet doet in een woongroep: 

 

Alle lichten aan laten waar je ook langs komt 

 

De badkamervloer kletsnat achterlaten 

 

Roddelen achter de rug van je huisgenoten 

 

Luide muziek of een spontaan feestje organiseren (zonder 

overleg), zeker als er de volgende dag een examen / 

werkdag op de agenda staat 

 

Je teennagels knippen in de keuken 

 

De vuilnisbak laten overstromen (i.p.v. hem buiten te zet-

ten en een nieuwe te starten) 

 

Zodanig lang douchen dat al het warm water op is 

 

Iemands eten opeten zonder het te vragen (en de lege 

verpakking laten liggen) 

 

Niet praten met je huisgenoten maar wel ongepaste 

boodschappen of post-it's achterlaten in het zicht van 

iedereen (of via mail).  

studenten (©Vrije Universiteit Brussel) 



En misschien is er niet meer nodig dan wat aandacht en 

een gesprek over de verschillen in waarden en normen 
in verschillende culturen. 

 
 Probeer je huisgenoten met een kwinkslag je pro-

bleem duidelijk te maken. “Hej Anna, wat was dat la-

waai allemaal vorige nacht? Jullie hadden precies een 
leuk feestje?” Soms is het genoeg om iets op een vro-

lijke manier te zeggen opdat de huisgenoot het zich zou 
realiseren, zich verontschuldigt en er verder rekening 
mee houdt. Dit kan je natuurlijk niet doen, als dit nooit 

je stijl van spreken is. 
 

 Een gouden regel (alweer): luister.  
Als we boos zijn, hebben we de neiging om ons af te 
sluiten. Het is nochtans goed om, wanneer je je verhaal 

gedaan hebt, zelf ook open te staan om de versie van 
de huisgenoot te horen. Iedereen moet de kans krijgen 

om de reden van een bepaald gedrag te geven of het 
probleem vanuit een ander gezichtspunt te 

belichten. Als je kan luisteren naar het ver-
haal van de andere, gooit dit meteen een 
ander licht op hetgeen je als een probleem 

ziet. Het zou kunnen dat je het mis had of 
dat je van een muis een olifant maakte. 

 
 Als een rustig gesprek geen indruk 

maakt, probeer dan open en op assertieve 

manier je probleem te schetsen, maar over-
drijf niet !  vb. “Hej Ann, ik zou je graag 

even iets wil zeggen. Ik wil niet flauw doen, 
maar ik kan niet slapen als er de hele nacht 
harde muziek opstaat. Zou het mogelijk zijn 
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om die af te zetten, ten laatste tegen middernacht?” 

 
 Ruzies komen voor, dat is niet het einde van de we-

reld. Maak er geen persoonlijke kwestie van maar 
tracht samen de problemen op te lossen. 
 

 Beledig je huisgenoten niet, gebruik geen scheld-
woorden. Je kan altijd een “ik”-boodschap geven: “ik 

vind het vervelend dat de taken deze week alweer niet 
gedaan zijn”. Vertel dan ook hoe je het graag anders 
zou zien: “Het zou echt tof zijn mocht je volgende week 

je poetstaak op tijd klaar hebben”. 
 

 Als de aangesproken huisgenoot zich defensief op-
stelt, ga daar niet in mee. Wordt niet boos of zelf de-
fensief. Denk aan de Dalai Lama of moeder Theresa 

(als dat helpt), adem diep in en begin opnieuw. Leg je 
standpunt uit, kalm en logisch. “Het is toch logisch dat 

we allemaal onze bijdrage moeten doen, niet?”  
 

 Probeer de dingen ook eens te bekijken en te benoe-
men vanuit het gezichtspunt van de andere, hoe over-
tuigd je ook bent van je gelijk. Misschien is dit ook voor 

je huisgenoot een leerpunt. 
 

 Zoek naar oplossingen die voor iedereen gelden. 
Soms zal dat een compromis zijn maar in functie van 
het samenleven op lange termijn is dat een winst. Denk 

eraan hoe je je voelt als je een compromis moet aan-
vaarden, de anderen hebben dat gevoel ook. 

 
 Als dat allemaal niet helpt, best even mediteren. Of 

bemiddeling zoeken van buitenaf.  
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ZIEZO ... 
 

Ziezo, als je dit alles gelezen hebt ben je wat voor-
bereid op het samen wonen. 

 
De perfecte huisgenoot zal je niet zijn en de perfecte 
woongroep zal je niet vinden, want die bestaan natuur-

lijk niet. Maar een aantal dingen zal je wel beter zien 
aankomen en kunnen opvangen. 

 
We wensen je van harte nog veel plezier en genoegen 
in al je ondernemingen. 

 
 

Samenhuizen, 2016 
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   Meer informatie 

woongroep jongvolwassenen  Laken 



    Meer info bij Samenhuizen vzw 

 
       Samenhuizen vzw 

       info@samenhuizen.be 
       www.samenhuizen.be 

       0489 92 64 64 
 
 

   Samenhuizen on-line  
 

Website:     www.samenhuizen.be 
  

Zoekertjes: www.samenhuizen.net 
  

Facebook:   https://m.facebook.com/samenhuizen 
  

Nieuwsbrief:   

www.samenhuizen.be/inschrijven-nieuwsbrieven 
  

Boeken en brochures bij samenhuizen:   
www.samenhuizen.be/catalog/boeken-en-brochures  
 

 
   Samenhuizen Publicaties   
  

‘Woningdelen’, Samenhuizen studie i.o.v. Provincie  

Antwerpen, 2015   www.samenhuizen.be/woningdelen 
 

De 3 Samenhuizen Startgidsen:  

www.samenhuizen.be/startgids 

- ‘ABC van gemeenschappelijk wonen’, 2015 

- ‘Cohousing en co-wonen’, 2015 
- ‘Woongroepen en gemeenschapshuizen’, 2016  
    (de huidige brochure)  
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   Informatie en brochures on-line  
 
HUISDELEN  

 
‘Een huis delen, hoe hou je het leuk’  

van Marc Pauly, RUGroningen 

www.kenniscentrumwonenzorg.nl/thema/
woonvariaties/een-huis-delen-hoe-hou-je-het-leuk 

  

‘Share Housing Survival Guide’, Huurdersadvies 
New South Wales (AUS): https://sharehousing.org/ 
  

JONGEREN EN STUDENTEN 
  

‘Op kot in Leuven (2016-2017)’ 
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvesting/
brochures/op-kot-2016-2017  

  

UGent - op kot - Info huurders:   
www.ugent.be/huisvesting/kot/studenten 
  

UGent - op kot - Info verhuurders:  

www.ugent.be/huisvesting/kot/verhuurder 
  
GEMEENSCHAPPELIJK WONEN 

 
Landelijke Vereniging Centraal Wonen (NL): 

www.lvcw.nl 
  

Omslag, Servicepunt Anders Wonen & Leven (NL):  
www.omslag.nl/wonen 
  

Habitat et participation (B): Franstalige tegenhanger 

van Samenhuizen: www.habitat-groupe.be  
  

SENIOREN  

 
Abbeyfield vzw, kleine senior projecten: www.abbeyfield.be  
  

De Zilveren Sleutel, wonen van ouderen: www.dezilverensleutel.be 
  

Kenniscentrum Woonzorg Brussel:  www.woonzorgbrussel.be    

 
MENSEN MET EEN BEPERKING 

 
Gipso vzw, woongroepen mensen met beperking: www.gipso.be 
 

Over PAB en PVB: www.persoonsvolgendbudget.be 
  

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):   
www.vaph.be/Persoonlijke-assistentiebudget   
   

OVERIGE INFORMATIE 
 

De Huurdersbond: http://huurdersplatform.logodebut.com/hb/ 
  

Federaal Agentschap kinderbijslag: http://vlaanderen.famifed.be 
  

Partena, een kinderbijslagfonds: www.kids.partena.be/kinderbijslag  
  

Inschrijving in de gemeente: www.belgium.be/hoofdverblijfplaats   
  

‘Kraakhandleiding Gent (2012)’:  

https://krakengent.squat.net/kraakhandleiding.pdf 
 
 

Nog enkele boeken 
 

‘De solidaire gemeenschappelijk woning’, door  
Nicolas Bernard (2014), met juridische tips, o.a. model medehuurpact  
  

‘Le Cohabitat’ van Nicoline Uitendaal (wordt vertaald) 
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Disclaimer 

 

Ondanks de zorg en aandacht die aan deze publicatie is  

besteed is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist 

of inmiddels achterhaald is.  

Samenhuizen vzw is niet aansprakelijk voor schade of verlies 

die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met 

het gebruik van deze Samenhuizen Startgids. Het is de  

expliciete verantwoordelijkheid van elke initiatiefnemer de  

informatie door experten te laten verifiëren.  

 

Gelieve Samenhuizen vzw te informeren over fouten,  

correcties of aanvullingen.  

 

 

Samenhuizen vzw 

Toekomststraat 6,  

1800 Vilvoorde 

info@samenhuizen.be 

www.samenhuizen.be 

 

Copyleft 

 

De tekst in deze publicatie heeft een internationale  

Creative Commons licentie, meer bepaald de zogenaamde  

CC BY-SA 4.0. In mensentaal betekent dit dat je vrij bent om 

dit materiaal te kopiëren en te verspreiden in welke vorm dan 

ook. Je mag het ook herwerken of erop verder bouwen. Voor 

de afbeeldingen geldt hetzelfde tenzij indien anders vermeld 

in het bijschrift.  

 

Volgende voorwaarden moeten weliswaar vervuld zijn:  

Samenhuizen vzw moet een voldoende duidelijke naams-

vermelding krijgen als bron en indien van toepassing moet 

duidelijk zijn waar er welke aanpassingen zijn gemaakt.  

Indien je het materiaal herwerkt of erop verder bouwt moet 

dat werk opnieuw met deze licentie worden verspreid zonder 

bijkomende beperkingen.  

 

Deze toelichting vervangt niet de volledige licentie. Deze vind 

je via creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 

 

Gelieve Samenhuizen vzw op de hoogte brengen  

van het gebruik en het herwerken van onze informatie  

in nieuwe uitgaven.  
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COLOFON 
 

Samenhuizen Startgids 

Werkboek voor woongroepen en gemeenschapshuizen 

ISBN: 978 949176 6077   

NUR 600 

© Samenhuizen vzw 
 

Tekst  

Sofie Deberdt, Luk Jonckheere,  

Roland Kums en Sabrine Vanslembrouck 
 

Beeldmateriaal

Samenhuizen vzw 
 

Vormgeving 

Luk Jonckheere 
 

Verantwoordelijke uitgever 

 Luk Jonckheere, Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde 
 

Contactgegevens  

Samenhuizen vzw, Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde 

tel: 0489 92 64 64 

info@samenhuizen.be   -   www.samenhuizen.be 
 

Dit is een uitgave van Samenhuizen vzw met de steun van  

de Vlaamse overheid en Het Luchtkasteelfonds  
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Samenhuizen startgids 
 

woongroepen  

en gemeenschapshuizen 


