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Buggenhout







Grond palend aan dagcentrum

Bouwen???
Een eigen 

nest!

� Lot 1 (27a63ca) werd aangekocht door SHM Volkswelzijn.
� Lot 2 en 3:

� totale grootte: 18a66ca  (34m op 48m)
� Inclusief woonhuis (in sociale verhuur SVK Woonaksent)
� aangekocht door vzw Eindelijk (patrimonium vzw)
� reeds afbetaald
� recht van opstal voor de cvba-so ’t Eigennest



Woonproject ‘t Eigennest
• Bijzondere naam
• ‘Zorgflats’ voor personen met een NAH
• Rolstoelaangepast complex
• 21 wooneenheden 



Woonproject ‘t Eigennest
3 rechtspersonen
Vzw Eindelijk: 
• Eigenaar van de gronden van het dagcentrum Eindelijk en het 

woonproject ’t Eigennest.
• De gronden zijn afbetaald en worden met een recht van opstal ter 

beschikking gesteld
Vzw Eindelijk, projecten NAH
• Vergunde zorgaanbieder van het VAPH
• De exploitant van dagcentrum Eindelijk: dag- en individuele ondersteuning
• Zal ook instaan voor de zorg in ‘t Eigennest: woonondersteuning
Cvba-so ’t Eigennest
• Bouwheer van het woonproject ‘t Eigennest
• VAPH-erkenning als vennootschap met sociaal oogmerk die 

wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een 
handicap.

• Erkenning coöperatieve vennootschap bij de Nationale Raad voor de 
coöperatie



Doelstelling
• Uniek woonproject geïnspireerd door de VN-conventie van 2006 

inzake de rechten van personen met een handicap, Perspectief 
2020 van minister Vandeurzen en de zorgvernieuwing van het 
VAPH. Volwaardig burgerschap en inclusie staan centraal

• Ook (jonge) cliënten met een NAH hebben recht op een 
zelfstandig leven en willen eigen keuzes maken

• ’t Eigennest komt tegemoet aan de woningnood voor personen 
met een beperking. Er is een schrijnend tekort aan aangepaste 
woningen

• Totaal inclusieve woon- en leefomgeving: op wandelafstand 
van dorpskern, banken, horecazaken, sport- en culturele 
infrastructuur,…

• De zorgflats zijn eigentijds, energiezuinig, duurzaam en 
aangepast aan personen met een beperking



Doelstelling
• Toegankelijk gebouw en rolstoelaangepaste flats (draaicirkels 

voor rolstoelen, aangepaste badkamers en keukens, …)
• Voorzieningen om zorgdomotica te plaatsen (oproepsysteem in 

elke flat, overal bedraad en draadloos netwerk voor de 
zorgdomoticatoepassingen zoals cameracontrole voor personen die 
toezicht nodig hebben, valdetectie, automatische deuren,…)

• De zorg is nabij: 24u/24u en 7/7 permanentie 
• Belangrijke meerwaarde: het woonproject paalt aan het 
dagcentrum Eindelijk. 

• Mogelijkheid voor bewoners om overdag naar het dagcentrum 
te gaan voor een activiteitenprogramma en therapie 

• ’s avonds en in het weekend over de infrastructuur kunnen 
beschikken. Belangrijk om sociaal isolement te voorkomen

• Permanentieruimte personeel



‘t Eigennest: zorgflats met stijl



‘t Eigennest: stand van zaken



Bebouwde bruto
oppervlakte (m2)
• Kelder: 161,42 m²
• Gelijkvloers: 843,66 m²
• 1ste verdieping: 739,74 m²
• 2de verdieping: 587,50 m²
• Algemeen totaal: 2.332,32 m²



21 woongelegenheden
• 2 studio’s voor kortverblijf (30 m²)
• 2 studio ’s (40 m²)
• 6 flats met 1 slaapkamer (60 à 70 m²)
• 11 flats met 2 slaapkamers (80 à 90 m²)
• Gemeenschappelijk:  zithoekjes, wasserette, badkamer met 

hoog-laagbad
• Infrastructuur dagcentrum

• Permanentieruimte personeel
• Grote leefruimte
• Tuin /Terras



Een zorgflat omvat:
• ruime living
• rolstoelaangepaste keuken
• badkamer met inloopdouche
• extra toilet 
• 1 of 2 slaapkamers
• bergruimte
• terras
• eigen parkeerruimte



Aangepast gebouw is duur 
• Toegankelijkheid: 

• brede gangen (extra m2) met muurbescherming
• brede deuren
• draaicirkels (extra m2)
• liftaanpassingen met beiderzijdse bediening
• verzonken schuifdeuren voor toegang terrassen
• trapleuningen
• badkamers

• draaicirkels
• mogelijkheid om douchebrancard te plaatsen
• hulpmiddelen in de badkamers 

• keukens
• draaicirkels, schuiven ipv kasten, hoog-laagwerkblad, 
stopcontacten op hoogte



Aangepast gebouw is duur 
• Toegangscontrole en personenalarm

• videobeeldscherm, camerabewaking, badge en codeklavieren, 
val- en dwaaldetectie, …

• Zorgdomotica: 
• draadloos internet (5G) 
• bekabeling voor bv. automatiseren deuren, camera’s voor 
toegangscontrole 

• Extra gemeenschappelijke ruimtes:
• zithoekjes
• aparte badkamer met een in hoogte verstelbaar ligbad (met 
wellnessfuncties)+ tillift

• wasserette met wasmachine/droogkast



Geraamde kostprijs 
Ruim € 4.100.000

(incl. 6% BTW en erelonen)



Bouwconcept
• Initieel plan: bouwen van koopappartementen (21% BTW)

• Aanvraag VAPH als woonproject voor personen met een 
beperking 

(minister Vandeurzen – 2014 – 6% BTW en vermindering 
onroerende voorheffing)

• =>Bouwen in eigen beheer 
• Oprichting CVBA-SO ‘t Eigennest
• Geen beschikbare VIPA-subsidies 
• Partner-investeerders aantrekken

• De persoon met een beperking (NAH) huurt
• Coördinatie zorg vanuit vzw Eindelijk, projecten NAH via de 
persoonsvolgende financiering



Financieel model
• In eigen beheer bouwen:

• Enerzijds: bancaire lening
• Anderzijds: inbreng investeerders

• Inspiratiebron: Inclusie invest
Bedenkingen: 

• Eigen inbreng van 60% van de kostprijs van het 
gebouw via eigen investeerders

• Eigen investeerders ‘kwijt spelen’ aan Inclusie
Invest.

• Vrij hoge jaarlijkse intrest (4,5 %)
• Kapitaalsaflossing: na 20 jaar het volledige

bedrag terug betalen



Oprichting cvba-so
‘t Eigennest

= Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid –
sociaal oogmerk
Kenmerken:
• Sociaal oogmerk: 

• bereiken van maatschappelijk doel via economische
activiteit

• Beperkte winst voor vennoten
• Beperkte aansprakelijkheid (in principe beperkt tot je eigen

inbreng)



Oprichting cvba-so
‘t Eigennest

• Notariële oprichtingsakte
• 4 (rechts)personen
• Vast kapitaal (A-aandelen): van de 4 rechtspersonen
• Variabel kapitaal (B-aandelen): investeerders
• 1 Aandeel = € 1.250
• Aanvraag erkenning coöperatieve vennootschap bij de 

Nationale Raad voor de coöperatie (FOD economie) 
(goedgekeurd 16/8/2016 – voor onbepaalde duur vanaf
1/6/2016)



Aantrekken investeerders
• Beoogd bedrag: € 1.300.000
• Geen publieke publiciteit gemaakt / wel persoonlijk aanspreken

en aanbieden van folder
• Kandidaten: groot netwerk van cliënten/families, vrienden, 

andere vzw’s, serviceclubs,…
• Uitnodiging op infovergadering voor investeerders met 

voorstelling bouwproject en toetredingswijze. 
Resultaat:
• Behaalden snel het beoogde kapitaal / 44 investeerders
• Aantal investeerders konden niet meer toetreden / 

inschrijvingsperiode afgesloten / on hold 



Hoe vennoot worden
Verloop:
• Eerst een aanvraag richten tot de Raad van Bestuur om 

vennoot te worden
• Goedkeuring Raad van Bestuur
• Storten van de gelden op de rekening van de cvba-so ’t 

Eigennest. 
• Richtdatum 1 november 2017
• Overschrijvingsformulier is bewijskrachtig document
• Aandelen worden geregistreerd in een aandelenregister
• Aandeelbewijs + kopie van het aandelenregister worden

daarna opgestuurd
• Jaarlijkse uitnodiging op de algemene vergadering per 

mail



Dividend
• Streven naar een jaarlijks bruto dividendrendement van 

1,25 %
• Dividend kan op voorstel van de RvB jaarlijks worden

aangepast
• Uitkering dividend jaarlijks op een vaste datum
• Het eerste dividend wordt gestort vanaf het derde jaar

(= nadat het gebouw is afgewerkt en de zorgflats in 
gebruik zijn genomen) 



Bijzonderheden
• Erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie => 

fiscaal voordeel: roerende voorheffing vrijgesteld tot €
640 p.p./jaar

• Bij intrede: geen instapkosten
• Uittreden: kosteloos / pas vanaf 4 jaar na de inschrijving / 

op een vastgestelde datum 
• Bij uittreding krijgt de investeerder het oorspronkelijk

geïnvesteerde bedrag terug
• Liquiditeitsbuffer: ter financiering van mogelijke

uittredingen van vennoten-investeerders. 
(huis in eigendom, vzw Eindelijk, projecten NAH, investeerders
in wacht, reserveopbouw uit huur)



Uitdagingen
• een aantal uitdagingen zijn verbonden aan het project:

• sociaal project
• startende onderneming
• vastgoedactiviteit: bezettingsgraad belangrijk
• Uittreden van aandeelhouders/ liquiditeitsbuffer



Businessplan
• Sociaal doel. Wij streven ernaar om maximaal in te zetten 

op het realiseren van onze plannen voor onze doelgroep 
met aandacht voor de zorgcomponent.  We doen het voor 
hún geluk. 

• Daarnaast streven we naar een jaarlijks bruto  
dividendrendement van 1,25 %.

• We hebben het businessplan zo opgemaakt dat we qua cash 
flow naar een break even gaan, zodat we al onze schulden 
kunnen betalen, winst is in die zin sowieso minder 
belangrijk.

• Via de VZW  Eindelijk projecten NAH kregen we de grond in 
een recht van opstal voor 40 jaar @ 500 EUR/jaar



Businessplan
Veronderstellingen:
• Voor elke outflow van aandelen (terugbetaling), zijn we in 

staat om ook direct nieuwe aandeelhouders te vinden; 
onze trackrecord rond fundraising binnen VZW Eindelijk, 
projecten NAH

• Het luik ZORG: woonondersteuning wordt gefinancierd via 
de vouchers van de bewoners.

• Alle kosten aan de flat (nutsvoorzieningen, internet, 
poets…) zijn ten laste van de huurder 

• Klusjes, onderhoud, poets gemeenschappelijke delen
gebeuren door VZW Eindelijk, projecten NAH als erkende 
zorgaanbieder van het VAPH (organisatiegebonden kost)



Businessplan
Veronderstellingen:
• We calculeren verzekeringen in à rato van 5K€, 
nutsvoorzieningen gemeenschappelijke delen op 10 K€ & 
een administratiekost van 15 €/flat/maand.

• Inflatie : 2 %
• We gaan uit van een huuropbrengst van 790 EUR  per 

grote flat (2 slaapkamers). De kleinere flats (1 slaapkamer) 
aan 590 EUR en de studio’s zouden we aanbieden aan 490 
EUR. 

• Gegeven de kwaliteit van de bouw en het unieke aanbod, 
gaan we ervan uit dat dit realistische en haalbare bedragen 
zijn voor onze doelgroep.



Businessplan
Veronderstellingen:
• We rekenen op een gemiddelde bezettingsgraad van 
90%. Dit lijkt ons realistisch om 2 redenen:

• Ondanks het feit dat er nog weinig ruchtbaarheid in de 
sector aan het project gegeven werd, is er momenteel 
reeds een huurengagement voor 17 van de 19 zorgflats.

• We zullen ook werken met huurcontracten met een 
redelijke vooropzeg zodat we in geval van vertrek tijdig 
aan de slag kunnen om vervanging te vinden.

• VZW Eindelijk heeft zich geëngageerd om de 2 
kortverblijven te huren aan 24 K€/jaar in het kader van 
het aanbieden van kortopvang en therapeutisch proefwonen

• De bouw is instapklaar op 01 09 2019



Huurprijzen
• ‘t Eigennest (rekentool)

• 11 x 2 slaapkamerflats: € 790
• 6 x 1 slaapkamerflats: € 590
• 2 x studio’s:               € 490

• Sociale verhuur van eenkamerflats en studio’s via SVK 
Woonaksent: 
• Inkomensvoorwaarden / geen eigendom of deze 
verkopen

• Doelgroepenplan / toewijzingsreglement
• Huursubsidie (€ 150)



Businessplan
Conclusies

• De huurprijzen lijken ons perfect haalbaar voor dit soort 
flats die eerder upscale zijn (met 2 slaapkamers). 

• Er werd een rekentool ontwikkeld die kosten, opbrengsten, 
winst en cashflow in beeld brengt

• Enkel in het eerste volledige opstartjaar boeken we 
verlies. We menen dat we dat met de steun van de 
andere verbonden VZW Eindelijk, projecten NAH best 
aankunnen

• Vanaf 2020 komen we in de positieve cijfers maar die 
zijn an sich geen doel.

• Eventuele bijkomend kapitaal (in geval van uitstap van 
aandeelhouders) denken we makkelijk te kunnen vinden 
met onze investeerders die ‘on hold’ staan.



Inspanningen om huurprijs te 
reduceren 

• Grond is reeds afbetaald en kostprijs wordt niet 
gerecupereerd via huur

• Provinciale subsidie: wordt rechtstreeks omgezet in 
huurvermindering

• Sociale verhuur van 6 flats en 2 studio’s
• Inrichting gemeenschappelijke ruimtes via sponsering en 
fondsenwerving

• Mogelijkheid nog bekijken van infrastructuurforfait via 
persoonsvolgende financiering (VIPA)



Investeer best 
in ‘t Eigennest 

Investeren 
met een groot 
hart voor 
mensen

En een goed gevoel als bonus!
Uw investering maakt het verschil!

Een uniek 
maatschappelijk 
project


