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1.1 | Private projecten

| De huidige productie aan appartementen op de private woning-
markt is niet divers en niet kwalitatief genoeg. Prijzen en aanbod 
sluiten onvoldoende aan bij de behoeften en koopkracht van spe-
cifieke groepen woningzoekenden en bewoners. Huishoudens die 
qua samenstelling en behoefte afwijken van het gemiddelde staan 
in een zwakkere positie: afwijkingen in de massaproductie zijn in 
verhouding duurder & met een kleinere afzetmarkt is er een groter 
investeringsrisico. Door structureel aanbodtekort (van degelijke en 
gediversifieerde woningen) komen deze huishoudens in versleten 
of onaantrekkelijke of slecht bereikbare woningen terecht.

| Er heerst wantrouwen vanuit de vergunningverlenende over-
heid ten opzichte van intentie van private partijen met de opkomst 
van het fenomeen van ‘co-washing’: Overheid krijgt meer en meer 
vergunningsaanvragen voor projecten die zeer kleine wooneenhe-
den verantwoorden door toevoegen van enkele gemeenschappelij-
ke ruimtes van een te lage kwaliteit of grootte. Onder meer gebruikt 
door private partijen als manier om het binnengebied te bebouwen, 
en densiteit en winst te verhogen. Een deel van dat wantrouwen 
vanuit de overheid is terecht, aangezien er onzekerheid is over het 
blijvend duurzaam karakter wanneer het gebouw in andere handen 
terecht komt. Hierdoor wordt een activering van het binnengebied 
tegengehouden en heerst een algemene opvatting dat alternatieve 
woonvormen vaak niet compatibel zijn met klassieke opvatting van 
het Brusselse gesloten bouwblok met open binnengebied.

| Vanuit de private partijen heerst de opvatting dat de GSV/RRU 
niet flexibel genoeg is om woonprojecten met gemeenschapskarak-
ter te ontwikkelen: vb: het vastgelegde minimum # parkeerplaatsen 
verhoogt de prijs, terwijl genoeg deelsystemen bestaan om het aan-
tal parkeerplaatsen te kunnen verlagen.

| Het reguliere cohousing model kampt met een aantal proble-
men

1| Het reguliere cohousing model (bewonersgroep 
neemt eigen initiatief) is een heel lang en moeilijk proces 
en loopt stroef binnen grotere projecten. De uiteindelijk 
meerwaarde verschilt niet veel van kwalitatieve projecten 
die sneller geproduceerd kunnen worden. Er is een ander 
model nodig voor grotere projecten.

2| Klassieke cohousing is vaak niet beter betaalbaar 
dan andere klassieke woontypes op dezelfde markt.

3| Klassieke cohousing groepen krijgen het steeds 

moeilijker door druk op de woningmarkt, veel concurrentie 
voor dezelfde soort percelen, voornamelijk met klassieke 
promotoren die m² willen maximaliseren.

De bovengenoemde problemen maken dat het reguliere cohou-
sing-model zich moeilijk leent tot opschaling en afhankelijk blijft 
van kleinschalig privé-initiatief. Een andere model dringt zich op 
om binnen de huidige woonmarkt als een volwaardig alternatief te 
dienen.

1.2 | Publieke projecten

| Geschikte locaties voor stadsvernieuwingsbeleid zijn steeds 
moeilijker te vinden. Het model op basis van rollend fonds (doorver-
koop van grond aan particulieren) zorgt dat de publieke grondvoor-
raad niet toeneemt maar juist afneemt.

| Publieke woningproductie verloopt steeds meer via turn-key / 
sleutel-op-de-deur, gebonden aan een bepaalde aankoopprijs. Nieu-
we woontypologieën (eventueel met gemeenschappelijke ruimtes) 
zijn relatief duurder en komen dus niet in aanmerking. In het sleutel-
op-de-deur model is er geen of minder controle over kwaliteit.

| Nieuwe woonvormen in Brussel worden nog teveel gezien als 
extra. Nieuwe woonvormen worden enkel opgenomen binnen grote 
projecten waar nog plaats is of specifiek gericht op bepaalde kwets-
bare doelgroep.

| Wachtlijst bij publieke operatoren verhindert de opschaling van 
alternatieve woonvormen. Doelgroepen bij experimentele woonpro-
jecten krijgen nu voorrang, uitzondering. Dit kan | perverse effecten 
hebben en leiden tot een ‘negatieve’ keuze voor vormen van co- of 
gemeenschappelijk wonen enkel en alleen om in de wachtlijst ‘naar 
boven’ de kunnen springen.

| Subsidiemechanisme (euro/m²) is momenteel niet gedifferen-
tieerd tussen private en collectieve delen. Er is geen welwillendheid 
vanuit de overheid om ‘luxueuze’ collectieve ruimtes te subsidiëren. 
Al heeft het wel een grote impact op de mogelijkheden om vormen 
van samenwonen mogelijk te maken.

| Het Citydev-model beantwoordt niet aan de toenemende inter-
ne diversiteit en het toenemend wisselend karakter van woonnoden 
en -wensen binnen een wooncarrière. Voorbeeld: De verplichting 
van het domiciliëren voor 20 jaar gaat voorbij aan veranderende 
woonnoden.
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Hoofdvraag

Hoe kan het toekomstig woonaanbod beter worden afgestemd 
op de woonnoden en -wensen van huishoudens in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest?

Subvraag

In welke mate kunnen woonprojecten met gemeenschappelijk 
karakter (qua organisatievorm en/of ontwerp) het hoofd bieden aan 
huidige en toekomstige uitdagingen?

1 | Definiëren van voornaamste problemen en drempels

Het probleem van de weinig kwalitatieve woningproductie situeert zich zowel bij private projecten als bij publiek ontwikkelde woonpro-
jecten. Toch is een onderverdeling tussen private en publieke projecten opportuun, omwille van verschillende drempels:
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2.1 | Grondbezit 

Publiek grondbezit is één van de belangrijkste hefbomen om 
kwaliteit en evenwichtig ruimtelijk ordeningsbeleid te garanderen, 
medezeggenschap over het bouwen en de verdere aanwending van 
de grond te hebben en te behouden. Door het grondbezit kan ze op 
veel langere termijn het aanbod sturen. Het introduceren van een 
marktsegment gebaseerd op erfpacht op publieke gronden kan een 
belangrijke hefboom zijn om woonaanbod te realiseren voor doel-
groepen die buiten de reguliere private markt en de klassieke socia-
le huisvestingsmarkt vallen*. 

| Behoud grond in gemeenschapsbezit
Pas erfpachtformule toe bij publieke projecten: gronduitgifte in 

erfpacht aan individuen of collectieven (non-profit coöperatieven 
met bewonersbeheer). Of verkoop grond aan gunstige voorwaarden 
aan non-profit coöperatieve.

| Vergroot aandeel in gemeenschapsbezit
Denk na over strategisch grondverwervingsbeleid op geweste-

lijk niveau: Denk na over manieren om overdracht van privégrond 
aan publieke overheid te stimuleren (vb. bouwclaimmodel (NL) + 
erfpachtformule?). Inkopen en verlenen van erfpacht voor panden 
die aan renovatie / herontwikkeling toe zijn waarvoor de eigenaar 
de middelen niet heeft…

2.2 | Woonontwikkelingen

Voor ontwikkelingen op publieke grond:

Publieke woonprojecten dienen de toon te zetten 
op vlak van kwaliteit en innovatie. Ondersteun woonvor-
men die de afstemming tussen woonnoden en woonaan-
bod verhogen en speculatie of individueel gewin beperken. 

| Verplicht differentiatie binnen elk project van een zekere 
grootte aan de hand van een verdeelsleutel

Voorstel: Behoud steeds 1/3de voor sociale huisvesting. Voor 
de overige 2/3de kan op specifieke doelen ingezet worden, waar-
bij de coöperatieve formule veel mogelijkheden biedt, bvb. voorzie, 
1/3de voor kleine coöperatieven (eventueel co-living formules), 
1/3de grote coöperatieven, een aantal procent specifieke doelgroe-
pen of voorzie een aandeel voor projectontwikkeling voor verhuur, 
waarbij de ontwikkelaar ook beheer en verhuur op zich neemt, even-
tueel in combinatie met (gereguleerde) lage/vastgelegde huurprij-
zen. Organiseer de sociale mix op fijnmazig niveau (tenzij de woon-
formule of doelgroep dit niet toelaat).

| Koppel gronduitgiftebeleid aan maatschappelijke noden op 
lokaal en regionaal niveau

Incorporeer gebiedsanalyse bij elke ontwikkeling en integreer 

*  Het verhogen van publiek grondbezit kan ook binnen het huidige vrije marksysteem, zoals buitenlandse voorbeelden (cfr. Amsterdam) 
aantonen; een erfpachtstelsel kan grond ter beschikking stellen aan de hoogste bieder (inclusief de privésector). De overheid kan zo zelf profiteren 
van de waardevermeerdering van de grond.

in gronduitgifte. Nood aan sociale huisvesting, type woningen, ar-
beidsplaatsen, opleidingsniveau, socio-culturele voorzieningen, mi-
lieu, verenigingsleven, …

| Sluit  exceswinsten voor private actoren uit in woninguitgifte, 
woningbouw en woningbeheer

Denk na over andere eigendomsvormen die individueel ge-
win beperken en op lange termijn wonen betaalbaar houden. 
2 voorgestelde modellen:

Met grondbehoud: verhuur, verkoop of coöperatief model (met 
voorwaarden in erfpachtovereenkomst).

Zonder grondbehoud: uitgifte aan erkende non-profit coöpera-
tieven -> anti-speculatief: verplichte prijsbeperking tot bouwkost en 
beheerskosten met open boekhouding. 

| Verhoog de ambitie met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
en integrale duurzaamheid

Investeer in de uitbouw van expertise op overheidsniveau op 
het vlak van sociale en ruimtelijke aspecten binnen gemeenschap-
sprojecten. Formuleer de ambities duidelijk in de projectdefinitie 
en gebruik deze als referentiekader tijdens het gehele proces. Een 
goed middel kan ook zijn om die aspecten en sociale doelstellingen 
te verankeren in de erfpachtovereenkomsten. Dit is een bijkomend 
voordeel van het erfpacht model. Voor alle projecten: verplicht ge-
bruik van klassieke overheidsopdracht. Verplicht gebruik van archi-
tectuurwedstrijden in samenwerking met de bouwmeester.

| Differentieer in organisatiemodellen.
Volledige zeggenschap van bewoners kan, maar hoeft niet. 

Denk na over tussenvormen die bewoners(groepen) ontlasten en 
kans op slagen verhogen. Begeleiding van bewoners(groepen) is 
cruciaal voor het welslagen van gemeenschapsprojecten. Denk na 
over het verplichten van een professionele trajectbegeleider. Publie-
ke operatoren kunnen professionalisme in gemeenschapsprojecten 
stimuleren. Leg de beheersvorm vast in de erfpachtovereenkomst. 
Overweeg een kwaliteitslabel of erkenning van ‘mediatoren / inter-
mediairen’ die gemeenschappelijke woonprojecten begeleiden (cfr. 
model Baugruppenagentur dat toezicht houdt op de architecten die 
de bouwgroepen begeleiden).

| Denk na over het systeem van wachtlijsten om bewoners 
vroeger bij het ontwikkelingsproces te betrekken.

| Denk na over verhogen van woonmobiliteit.
Het afstemmen vraag en aanbod kan ook door woonmobiliteit 

te verhogen. Het coöperatieve model biedt daar mogelijkheden 
voor.

| Differentieer in het subsidiemechanisme tussen private en 
collectieve delen.

Voorzie ander subsidiebedrag voor collectieve delen (meer 
euro/m²) – onder voorwaarden. Dit zou de bijkomende inspannin-
gen (begeleiding, …) kunnen financieren bij publieke operatoren.

2 | Het formuleren van beleidsaanbevelingen

Doorheen de workshop werden drie algemene doelen gedefinieerd. Er is nood aan:

1| Kwalitatieve woningen
2| Betaalbare woningen
3| Diverse wijken

In de workshop werd duidelijk dat een conceptuele en operationele scheiding tussen de grond en het woonproject noodzakelijk is om 
bovenstaande ambities te verwezenlijken. De eerste reeks algemeen geldende aanbevelingen betreffen het grondbeleid. De tweede reeks 
aanbevelingen betreffen de woonprojecten, opgedeeld in woonprojecten op publieke grond en woonprojecten met privaat grondeigendom.
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Voor private ontwikkelingen op privégrond:

| Werk aan duidelijk basiskader met richtlijnen en een uitge-
breider proces met adviezen ivm kwaliteit/densiteit met focus op 
continue begeleiding:

Op basis van 3 pijlers:

(i) een RRU-GSV die basiskwaliteitseisen definieert
(ii) een aanvullend document met aanbevelingen en streefbeeld 

en 
(iii) een kwaliteitskamer met continue overleg tot de vergun-

ningsaanvraag.

Hierbij is het sensibiliseren en professionaliseren van opdracht-
gevers, publieke diensten en architecten rond collectieve thema’s 
cruciaal. Creëer duidelijkheid rond wat men verstaat onder verschil-
lende gemeenschapsprojecten (co-housing vs coliving). In het Brus-
sels Gewest is er een sterke focus op bewonersparticipatie. Er moet 
ook gewerkt worden aan een cultuur en structuren voor overleg en 
betrokkenheid tussen private partijen en publieke overheden, en 
zeker ook onderling tussen de publieke overheden (cfr. stadspro-
jecten Vlaanderen, belang van de publiek-publieke samenwerking). 
Participatie is niet alleen een kwestie van de relatie tussen overheid 
en burger, er is nood aan samenwerkingsmodellen waarin ALLE be-
trokken partijen rond de tafel komen. Onderzoek of het mogelijk is 
om een kwalititatieve basisakte die het beheer van de mede-eigen-
dom vastlegt te koppelen aan de stedenbouwkundige vergunning. 
In zo’n basisakte kan het beheer en gebruik van de collectieve ruim-
tes vastgelegd worden wat kan leiden tot een betere benutting en 
hogere kwaliteit ervan.

(i) RRU/GSV: 

| Werk aan een duidelijk beoordelingskader voor de vergun-
ningsverlenende overheden. Definieer basiscriteria voor goede 
woonprojecten (diversiteit aan typologieën, grootte, functionaliteit, 
interne beweegmogelijkheden). En breidt dit uit naar collectieve 
woonvormen: kwaliteitseisen voor gemeenschappelijke ruimtes/
gemeenschappelijke projecten.

| Versnelde vergunningsprocedure voor projecten met intensie-
vere begeleiding van bouwmeester.

(ii) Aanvullend document bij RRU-GSV met aanbevelingen 

om meer transparante evaluatie op basis van afweging mo-
gelijk te maken: (vb. flexibelere regels ivm parkeerplaatsen voor 
gemeenschappelijke projecten op voorwaarde dat vb. uitbreiding 
fietsenstaling -overdekt, beveiligd, ruim genoeg-ifv bakfiets/aanwe-
zigheid deelsystemen id buurt/hoogwaardig OV verbinding, …)

| Creëer een beoordelingskader ivm sociale interactie, ontmoe-
tingsruimtes, gedeelde functionele buitenruimtes, … stel goede 
voorbeelden van basisaktes ter beschikking.

| Creëer een beoordelingskader voor de activatie van binnenge-
bieden, bouwen in tweede bouworde (vb. openstellen voor publiek).

| Neem het gebruik van participatie op in de afweging buurtbe-
woners, toekomstige bewoners, projectvergadering of kwaliteitska-
mer bMa

(iii) Kwaliteitskamer met continu overleg

| Denk na over een verplichting van een projectvergadering of 
kwaliteitskamer voor projecten boven bepaalde grootte of van stra-
tegisch niveau met regelmatig en continu overleg vóór vergunnings-
aanvraag en zelfs voordat een projectontwikkelaar de gronden aan-
koopt. Dit kan in de vorm van bijeenkomsten tussen de betrokken 
publieke (gemeente, vergunningverlenende overheid, bouwmees-
ter) en privéactoren zodat private partijen kunnen aftoetsen wat de 
mogelijkheden en eisen zijn vanuit de overheid. 

| Integreer gebiedsanalyse met maatschappelijke noden in ad-
vies en overlegprocedure.

| Richt binnen team van de bouwmeester een team op gespe-
cialiseerd rond verdichting. Koppel expliciet de strategische visies 
en programma’s (perspective.brussels) met concrete projecten en 
ingrepen op kleinere stedenbouwkundige schaal (bouwblokniveau).
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