
Informatiefiche over de aanbieding van 
aandelen door de coöperatieve 
vennootschap wooncoop.

Dit document is van toepassing op de 
investeringsronde van wooncoop cv 
voor de periode van 9 mei 2022 10u 
tot 30 juni 2022 16u.

Wat is wooncoop?
Wooncoop is een vastgoedfonds dat zich richt op de ontwikkeling 
en beheer van coöperatieve projecten in Vlaamse centrumsteden. 
Wooncoop wil door middel van een wooncoöperatie kwalitatief en 
duurzaam wonen betaalbaar maken voor iedereen.
Wooncoop is als coöperatie erkend door de Nationale Raad voor 
Coöperatie en is lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties 
in Vlaanderen.

Wooncoopaandelen?
Om de coöperatieve woonprojecten te kunnen realiseren, biedt 
wooncoop de mogelijkheid om te investeren in aandelen. Zowel 
(toekomstige) bewoners als externe investeerder kunnen aandelen 
kopen. Bij aankoop  van aandelen wordt de aandeelhouder auto- 
matisch coöperant.

Een aandeel is op naam en kost €250,-
Er kunnen een onbeperkt aantal aandelen1 gekocht worden en er 
worden geen instapkosten of andere administratieve kosten aan-
gerekend.

Uittreden kan elk jaar. De uitbetaling volgt na het goedkeuren van de 
jaarrekening van het boekjaar van uittreding. Wat in praktijk betekent 
dat de uitbetaling gebeurt in de tweede helft van het volgende jaar.

Bij deze investeringsronde die loopt van 9 mei 2022 tot 30 juni 2022 
kunnen enkel C-aandelen aangekocht worden.
Wooncoop onderscheidt 3 soorten aandelen:
-   A-aandelen: dit zijn aandelen voor de bewakers van de missie van 

de vennootschap.
- B-aandelen: dit zijn aandelen voor de bewoners van de ven-

nootschap die geen bewaker van de missie zijn.
-  C-aandelen: dit zijn aandelen voor iedereen die de missie van de 

vennootschap onderschrijft en die geen bewaker van de missie of 
die geen bewoner is.

Het aankopen van een aandeel van wooncoop geeft op zich geen 
recht om te wonen bij wooncoop. Woonrecht wordt vastgelegd in 
specifieke overeenkomsten.

De eigenaar van een wooncoop-aandeel wordt automatisch 
coöperant.
Alle aandeelhouders hebben hetzelfde rendement op kapitaal,  
vanuit elke categorie worden 2, maximaal 3 bestuurders aangesteld.
Elke coöperant heeft één stem op de algemene vergadering, 
ongeacht het aantal aandelen.

Waarde?
De beoogde waarde van een wooncoop-aandeel volgt de resi-
dentiële vastgoedprijsindex (rvpi). In de periode 2018-2021 steeg 
die met gemiddeld 4,6% per jaar. De resultaten van het verleden zijn 
geen garantie voor de toekomst.
Er is geen roerende voorheffing op de meerwaarde van de aandelen.

De werkelijke waarde van het aandeel wordt bepaald door de 
beoogde aandelenwaarde te toetsen aan de waarde van wooncoop: 
de waarde van alle aandelen samen mag de waarde van wooncoop2 
niet overstijgen. Met andere woorden, de werkelijke waarde van het 
aandeel wordt bepaald als het laagste van (1) de beoogde waarde 
van het aandeel en (2) de waarde van wooncoop gedeeld door het 
aantal aandelen.

Het scheidingsaandeel3 per aandeel voor een uittreding in jaar N 
wordt vastgelegd bij het goedkeuren van de jaarrekening van jaar N 
tijdens de algemene vergadering in jaar N+1. De uitbetaling gebeurd 
dan in principe na de AV van het jaar N+1. 

Bijvoorbeeld: Je treedt uit in de loop van 2023, je scheidingsaandeel 
wordt bepaald bij het goedkeuren van de jaarrekening van jaar 2023, 
tijdens de algemene vergadering van 2024. Na de AV van 2024 word 
je dan uitbetaald.

Wooncoop dient steeds solvabel te blijven. Het scheidingsaandeel 
kan enkel terugbetaald worden wanneer wooncoop voldoet aan de 
balanstest4 zoals voorzien door de wet.

Risico
Investeren in aandelen brengt steeds een risico met zich mee.
We doen er natuurlijk alles aan om te voorkomen dat het fout gaat. 
Daarom nemen we van bij de start deze basisregels in acht:
- Een bewoners moeten minstens 1/6e van de beoogde projectkost 

voor aanvang van het project omzetten in aandelen van wooncoop. 
Bij oplevering van het project volgt opnieuw een investering door 
de bewoners van minstens 1/6e van de projectkost.

-  Voor de start van een project moeten de toekomstige bewoners 
samen 1/3e van de projectkost inbrengen.

- Vóór de aankoop van een pand/grond of investering hebben we 
dit voorbereid door gesprekken met bank/schatter/architect-ingenieur. 
Het aantal te realiseren woningen wordt afgetoetst, rekening 
houdend met de stedenbouwkundige regels. Ook andere zaken 
worden bekeken zoals afbraak en asbest, erfgoed, erfdienstbaar-
heden, bodem (kwaliteit en stabiliteit), mobiliteit, parkeernormen…

- Finaal begint wooncoop pas met bouwen nadat alle financiering 
rond is. Een project van wooncoop staat ook nooit op zich zodat 
het risico gespreid wordt over meerdere projecten.

1: Er zal tussen 30/10/2021 en 30/10/2022 niet meer dan € 5.000.000 worden opgehaald via uitgifte van aandelen. 2: De waarde van wooncoop wordt gedefinieerd als het boekhoudkundig eigen vermogen vermeerderd met 
de latente meerwaarde op het vastgoed in gebruik en verminderd met de latente belasting op die meerwaarde. Tot de boekhoudkundige waarde van het vastgoed in gebruik het bedrag van € 10.000.000 overschrijdt, wordt de 
waarde van wooncoop gedefinieerd als het boekhoudkundig eigen vermogen. Op 23/4/2022 bedraagt de boekhoudkundige waarde van het vastgoed in gebruik ongeveer € 7.500.000. 3: Het scheidingsaandeel is het bedrag dat 
door wooncoop aan een uitgetreden coöperant terugbetaald dient te worden. 4: De balanstest is een test die is voorgeschreven door de wet. wooncoop moet deze doorstaan alvorens uittredende coöperanten terug te mogen 
betalen. De balanstest bestaat uit de netto-actief-test en de liquiditeitstest. De netto-actief-test verifieert of de waarde van de bezittingen van wooncoop voldoende hoog zijn ten opzichte van de schulden. De liquiditeitstest 
is voldaan indien “de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 
maanden te rekenen van de datum van de uitkering”.

wooncoop cv 
Pannestraat 31 
9000 Gent – 
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Voor vragen of opmerkingen:
Contacteer wooncoop via 
info@wooncoop.be of 
telefonisch via 09/296 44 54


