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Betaalbaar en kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen 

 

 Technisch team met sociale insteek 

 Renovatiebegeleiding kwetsbare eigenaars (noodkopers) 

 100% subsidie 

 

 

 

 

Domus Mundi vzw 



 

Betaalbaar en kwalitatief wonen voor  

kwetsbare groepen 

 

 

REWIND   

 

• Vergroten betaalbaar huuraanbod  

• Opportuniteiten woningmarkt  

• Zelfbedruipend op lange termijn  

• Twee pistes geïdentificeerd  

 

 

Domus Mundi vzw 



'T FUNDAMENT 



'T FUNDAMENT 

 

 

Samenwerking met OBRA | BAKEN vzw. 

Verbouwen van een pastorij naar 

tijdelijke verblijven voor justitiabelen. 

 

• Voortraject met haalbaarheidsstudie 

• Opvolging, steun aan de bouwheer 

• Nazorg  

 

 ZELFBEDRUIPEND MODEL?  

 

 



 

 

AANBOD 

 

• Bouwtechnisch advies met sociale 

insteek en op maat van de 

specifieke noden van de organisatie 

 

= Vaste partner van de bouwheer 

'Basis om op te bouwen' 

 

 

'T FUNDAMENT 



 
 

DOELGROEP 

 

• Sociale organisaties en  

zorginstellingen met woonprojecten 

en/of werking rond wonen 

 

• Kleinschalige projecten 

 

• Provincie Oost-Vlaanderen 

 

 

'T FUNDAMENT 



 
 

AANPAK 

 

• D.m.v. participatief onderzoek in 

voortraject 

 

• Beschikbaar doorheen het volledige 

denk- en bouwproces 

 

• In nauw overleg met de bouwheer 

 

 

'T FUNDAMENT 



 
 

MEERWAARDE 

 

• Sociaal – technisch begeleider 

= Bruggenbouwer tussen de  

verschillende bouwpartners  

'Mortel die de bouwstenen verbindt' 

 

• Begeleiding op maat door specialisatie 

  

• Ontzorging 

= Directeur heeft meer tijd voor 

dagdagelijkse werking 
 

'T FUNDAMENT 

https://domusmundi.sharepoint.com/Shared Documents/G - Prospectie/G6 - Organisaties en zorginstellingen/1. Concept en visie/Fundamenten.odt?web=1


Opstart eerste proefproject in 2019... 

'T FUNDAMENT 





 

 Behoefte 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Wonen is een mensenrecht 



• Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) 

 wachtlijst 5jaar, overheid investeert,  

 traag proces 

• Sociaal Verhuurkantoor (SVK)  

 Huren huizen op privé markt   

 voor instappers op de sociale woonmarkt 

 in combinatie met huursubsidie betaalbaar 

  

 Taak van de overheid?  

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

  

 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

• Selectie en begeleiding huurders 

• Inkomensgarantie 

• Onderhoudsdienst 

• premies bij renovatie + fiscaal voordeel 

!    Pand mag maar in huur genomen worden  

      als het in orde is (Vlaamse Wooncode) 

  

 

 Sociaal Verhuurkantoor (SVK) 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



• Ongeschikte panden klaarmaken  

voor verhuur 

• Financiering 

• Bouwtechnische begeleiding  

• Vergroten van het woningaanbod op de 

sociale huurmarkt 

 Complementariteit SVK 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



Het Pandschap is een cvba so, een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 
sociaal oogmerk.  

 

Haar doel is om een kwalitatief en betaalbaar 
huuraanbod te creëren voor sociale doelgroepen.  

 Het Pandschap – wat? 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor uw pand 
 



• Model Renovassistance Brussel (>100 woningen) 

• Leegstaande, onderbenutte of te renoveren panden 

• Renovatiehuur, erfpacht, overdracht vruchtgebruik 

of andere formules 

• Financiering zoeken 

• Renovatie en optimalisatie van het pand 

• Verhuur via SVK 

 Het Pandschap – hoe? 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 Het Pandschap – model 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Lage huur 

 

Kleine overhead + Geen winst 

 

Prijsbewust renoveren 

 

Goedkoop pand verwerven 



Goedkoop een pand verwerven? 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

• Andere waarde bieden aan eigenaar 

• Eigenaar blijft eigenaar  

 erfpacht, overdracht vruchtgebruik, 

 Renovatiehuurovereenkomst, … 

 

• Ontzorging bij renovatie 

financieel / juridisch / technisch / fiscaal 

 

• Inkomens en onderhouds-garantie van SVK 

 

• Premies  

 



• Grondige renovatie van het pand 

• Financiering van de renovatie (geen eigen budget 

nodig!) 

• Geen zorgen rond renovatie en beheer van het pand 

• Geen ongeschiktheids/leegstandsbelasting (tot 

€20.500/jaar)  

• Je woning dient een sociaal doel 

• Voordelig erven + fiscale voordelen 

Voordelen voor eigenaars 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



• CBVA SO - Ontstaan uit Domus Mundi vzw (°1998) 

• Sociaal voelende, enthousiaste 

architecten/ingenieurs 

• Een uitgebreide ervaring met woningrenovatie 

 Het Pandschap – wie? 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

Prospectie 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Voorjaar 2019: 

   6 wooneenheden 

verhuurd 

Lopende projecten  



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Eengezinswoning te Gent 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Eengezinswoning te Gent 
 

Onverhuurbaar 

pand - 

krotbelasting 

+ 

Geen eigen 

middelen 

Geen kennis van 

renovatie 

 

Kleinkinderen 

erven naakte 

eigendom 

 

Bekomen na 

erfpacht een 

verhuurbaar 

pand     

 

 

Financiële + 

technische 

ontzorging 

 

Erfpacht - €0 canon       



 

Eerste steenlegging 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

Eerste oplevering 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Meergezinswoning te Gent 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Meergezinswoning te Gent 

Uitgeleefd  - 

onverhuurbaar 

pand 

Geen technische 

kennis 

+70 jaar 

Willen 

huuropbrengst, 

geen cash 

 

Snelle, zorgeloze 

renovatie  

 

Huurinkomsten = 

pensioen 

 

 

 

Technische + 

fiscale ontzorging 

 

Renovatie-

huurovereenkomst 

2/3 huur 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Studio te Gent 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Studio te Gent 

Kleine 

kantoorruimte 

 

Langdurige 

leegstand 

 

Te klein om 

interessant te 

zijn voor een 

bedrijf 

 

Technisch – 

stedenbouw 

 

Financieel 

ontzorging 

 

Renovatie-

huurovereenkomst 

0 huur 

 

 

 

Sociale invulling  

 

Geen leegstands-

belasting 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Eengezinswoning te Gent 



 

Voordeel voor de eigenaar 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

Eengezinswoning te Gent 

Sociale 

organisatie 

 

Geen technische 

kennis 

 

Vastgoedbeheer 

is geen prioriteit 

 

Sociale invulling 

 

 

Zorgeloos 

eigenaar 

 

Rendement 

Technische 

ontzorging  

 

Optimalisatie + 

beheer 

 

Erfpacht 27 jaar 

met canon 



• Aanpakken van de leegstand en ongeschikte panden 

• Sociale invulling eigen patrimonium 

• Promotie SVK concept 

 

Bijdrage doelstellingen sociale huisvesting 

Budgetneutraal / minimale investering 

Lokaal beleid? 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



• Renteloze achtergestelde lening die 

geïndexeerd wordt terugbetaald 

• Donaties  

• Coöperant worden en instappen in het kapitaal 

• (Duo-)legaten, lijfrente, erfpacht, schenking… 

         

 kies voor maatschappelijk rendement! 

Financiering 

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 



Wat kunnen jullie doen?  

 

Een zorgeloze sociale toekomst voor 

uw pand 

 

• Premies ook voor rechtspersonen  

 

• Marketing SVK 

 

• Behoud panden; laat renoveren met verhuurverplichting aan 

SVK 

 

• Volledige dekking SVK 

 

• Zelf een pandschap opstarten 




