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 Inleiding 1.

De Stad Gent stuurt via zijn grond- en pandenbeleid en zijn stadsontwikkelingsbeleid aan op 

een stevig aanbod aan nieuwbouwwooneenheden en dit zowel op het vlak van private, 

bescheiden als sociale woningen. Gent heeft de ambitie om, in uitvoering door sogent, in 

verschillende projecten bescheiden koopwooneenheden te realiseren. De bedoeling is het 

betaalbaar wonen in Gent te ondersteunen.  

De budgetappartementen kunnen aan een voordelige prijs aangekocht worden. Daarom legt 

sogent een aantal voorwaarden op aan de koper. Zie 2. Toewijsvoorwaarden en 3. 

Bijzondere voorwaarden. 

De budgetappartementen worden tegen vaste prijs verkocht, er kan niet (op)geboden 

worden.  

 Toewijsvoorwaarden 2.

Om tot de inschrijving toegelaten te worden moeten de kandidaat-kopers van een 

budgetappartement aan toewijsvoorwaarden voldoen. 

2.1. Enige woning 

Voor alle budgetappartement geldt dat het de enige woning betreft. De kandidaat-koper(s) 

mogen derhalve alleen of gezamenlijk geen zakelijk recht hebben (eigendom, vruchtgebruik, 

erfpacht of opstalrecht) voor 100% op één of meer onroerende goederen, bestemd voor 

huisvesting, op het ogenblik dat hij/zij als eigenaar-bewoners 1 jaar in het 

budgetappartement zijn gedomicilieerd. 

2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 

De toewijsvoorwaarden met betrekking tot de inkomstengrenzen worden bepaald door een 

gemiddeld maximaal belastbaar inkomen van de kandidaat-koper(s) volgens de drie laatst 

gekende aanslagbiljetten in de personenbelasting en verschilt naargelang de 

woningtypologie en/of de grootte van budgetappartement. 

Bij de berekening van het gemiddeld belastbaar inkomen wordt de som van de gezamenlijk 

belastbare inkomens van de in aanmerking genomen jaren gedeeld door het aantal in 

aanmerking genomen aanslagbiljetten. 

Het gemiddeld gezamenlijk belastbaar inkomen, omgerekend op jaarbasis, mag de hierna 

vermelde bovengrenzen niet overschrijden. 
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Type  maximum netto-belastbaar inkomen
1
 

Appartement 

3 slaapkamers € 57.000,- 

2 slaapkamers € 55.000,- 

1 slaapkamer  € 50.000,- 

 

Het gemiddeld netto-belastbaar gezinsinkomen wordt telkens verhoogd met € 3.270,- per 

kind ten laste op datum van de start van de inschrijvingsperiode. 

Volgens de drie laatst gekende aanslagbiljetten in de personenbelasting dient het gezin 

tevens een gemiddeld netto-belastbaar gezinsinkomen van minimum € 12.000,- te  kunnen  

 Bijzondere voorwaarden 3.

Sogent heeft de verplichting onderstaande bijzondere voorwaarden op te nemen in de 

verkoopovereenkomst die afgesloten wordt met de toekomstige eigenaar van het 

budgetappartement. 

3.1. Wissel van de eigen en enige woning bij aankoop van de budgetappartement  

Bij de kandidaatstelling moet de kandidaat-koper(s) aangeven of hij alleen of gezamenlijk 

een zakelijk recht heeft (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht) voor 100 % op 

één of meer onroerende goederen in België, bestemd voor huisvesting.  

Deze eigen woning moet verkocht zijn binnen 1 jaar na domiciliering op het adres van 

(afhankelijk van moment van aankoop) van het nieuwe budgetappartement.  

De notaris dient bij verkoop van de eigen (oorspronkelijke) woning dit schriftelijk aan sogent 

te melden.  

Indien blijkt uit het attest (opgemaakt door de ontvanger van de registratie) zoals bedoeld 

hierboven in hoofdstuk 3.1, dat de koper(s) na 1 jaar in het budgetappartement te zijn 

gedomicilieerd alleen of gezamenlijk een zakelijk recht heeft (eigendom, vruchtgebruik, 

erfpacht of opstalrecht) voor 100 % op één of meer onroerende goederen in België, bestemd 

voor huisvesting (de eigendom van het hierbij verkochte goed uiteraard niet meegerekend) 

dan zal de koper aan sogent een som gelijk aan 10 % van de verkoopprijs van het 

budgetappartement betalen voor elk jaar vertraging bij het vervreemden van deze 

onroerende goederen 

                                                

1
 Inkomensgrenzen geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. 
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3.2. Bewoningsverplichting van 10 jaar (domiciliëring) 

De koper wordt ertoe gehouden na ondertekening van de akte van het budgetappartement, 

ononderbroken zijn domicilie te vestigen op het adres van het aangekochte 

budgetappartement voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf datum van domiciliering.  

De koper dient zich bij de ingebruikname van het goed te wenden tot de Stad Gent teneinde 

een attest van gezinssamenstelling of domicilie te bekomen om deze toestand te bewijzen 

aan sogent.  

Indien blijkt uit het attest dat de koper niet binnen de vooropgestelde termijn zijn domicilie 

gevestigd heeft op het adres van het aangekochte budgetapparteemnt of niet gedurende 

minstens 10 opeenvolgende jaren zijn domicilie op dit adres gevestigd heeft, dan zal de 

koper aan sogent een som gelijk aan 10 % van de verkoopprijs van de woning betalen.  

De bewoningsverplichting van 10 jaar is niet van toepassing indien de koper zich bevindt in 

onderstaande uitzonderingsgevallen vermeld in hoofdstuk 3.2.  

3.3. Verkoop of verhuur van het budgetappartement binnen de 10 jaar  

Verkoop of verhuur van het budgetappartement binnen de 10 jaar te rekenen vanaf de datum 

van authentieke akte van de aankoop van de budgetwoning is slechts mogelijk mits 

toestemming van sogent. 

De initiële koper of één van zijn wettelijke erfgenamen is verplicht sogent vooraf op de 

hoogte te brengen per aangetekend schrijven van elk vroegtijdig (zijnde voor afloop van de 

termijn van tien jaar) voornemen tot verkoop of verhuur van het budgetappartement. 

Indien de koper binnen de 10 jaar te rekenen vanaf de datum van authentieke akte van de 

aankoop, het budgetappartement verkoopt aan marktwaarde of in mede-eigendom brengt, 

dient hijzelf of de notaris dit te melden aan sogent en betaalt hij een vergoeding, welke vanaf 

het 6de jaar na datum van aankoop degressief bepaald wordt volgens onderstaande tabel: 

jaar 0j – 6j. 6j – 7j 7j – 8j 8j – 9j 9j – 10j ≥ 10j. 

vergoeding bij 

verkoop/verhuur 
€30.000 €24.000 €18.000 €12.000 €6.000 €0 

 

Er is geen vergoeding bij verkoop verschuldigd : 

- bij overdracht van het aandeel van één partner aan de andere bij beëindiging of afsluiting 

van hun huwelijks- of samenlevingscontract of bij de overdracht om niet bij overlijden; 

- indien het budgetappartement doorverkocht wordt tegen initiële en geïndexeerde 

aankoopprijs (stadim index) aan een gezin dat voldoet aan alle voorwaarden van de 

richtlijn budgetappartementen. De verkoopprijs, al dan niet vermeerderd met een 

forfaitaire afwerkingskost, moet steeds goedgekeurd worden door sogent; 

- indien de koper een overeenkomst kan voorleggen met HuurinGent. 
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 Verkoop op plan – Wet Breyne 4.

Staat van het goed 

De appartementen worden door sogent verkocht "casco-plus", d.w.z. dat de appartementen 

door sogent zijn opgeleverd in wind- en waterdichte toestand, voorzien van elektrisch en 

sanitair leidingwerk, inclusief de nodige voorzieningen voor verwarming en verluchting, en 

voorzien van dekvloer en pleisterwerk. Sogent neemt de verdere afwerking (m.n. het 

voorzien van keukenmeubilair en -toestellen, sanitair meubilair en -toestellen, binnendeuren, 

vloerbekleding) niet op zich en laat dit over aan de kopers.  

Aangezien het hier een verkoop betreft van appartementen die bij oplevering door sogent 

niet geheel voltooid zijn en nog niet normaal bewoonbaar zijn, gezien de verdere afwerking 

die nog door de kopers zelf dient te gebeuren, zijn de koper en verkoper het erover eens dat 

de Wet Breyne of Woningbouwwet niet van toepassing is op de verkoop van deze 

appartementen. 

 Verklaring begrippen 5.

Kind ten laste:  

Ieder kind, geadopteerd kind, kleinkind of achterkleinkind dat, overeenkomstig de artikelen 

136-145 W.I.B, fiscaal in aanmerking komt als een persoon ten laste van (een van) de 

inschrijver(s).  

Samenvattend kan een kind als fiscaal ten laste worden aanzien op voorwaarde dat: 

- Hij/zij deel uitmaakt van het gezin, in die zin dat het kind daadwerkelijk en duurzaam met 

de inschrijver(s) samen woont op hetzelfde adres, bv. in het geval van co-ouderschap of 

andere vorm van zorg. 

- Zijn/haar bestaansmiddelen de federaal vastgelegde grenzen niet overschrijden.  

- Hij/zij geen bezoldigingen ontvangt die de inschrijver inbrengt als beroepskosten. 
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