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Gentse huurmarkt
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Huuringent - Waarom?
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> 50% Gentenaars huurt → Beleidsinitiatief nodig

Inkomen Beleidsinitiatief Rol van sogent 

Q5 > 80% Initiatief bij private markt  Spryg – Realty - … 

Q4 60-80% Budgetkoop  

Shift naar budgethuur? 

Project Handelsdok West/Hogeweg 

Project De Porre/ Schipperskaai 

Q3 40-60% Budgethuur en/of uitdovend budgetkoop Huuringent 

Q2 20-40% Budgethuur (focus doelgroep) Huuringent 

Q1 >20% Sociale woningen → SHM +  SVK  Sociale woningen Nieuw Gent 

Erfpachtformule SVK verhuur 

CLT (Community Land Trust) 
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270 verhuringen

Bestuursakkoord → 600 in 2025

Huuromzet richting 2 000 000 euro 

Ophaalmarge circa 350 000 euro (15/17%)

Risico’s leegstand, wanbetaling en 
huurschade – circa 6% van de huuromzet  



Huuringent – wie zijn onze particuliere eigenaars



Huuringent – wie zijn onze particuliere eigenaars



Huuringent – wie zijn onze particuliere eigenaars

Lifechangers vs. investeerders!

1. Geïnvesteerd in vastgoed met als doel investeren. (26,4%)

2. Gaan samenwonen en vrijgekomen verhuurd. (22,8%)

3. Voor student gekocht, nu doorverhuren. (20,8%)

4. Groter gaan wonen (17,1%)

5. Erfenis en verhuren (6,7%)

6. Verhuisd en vrijgekomen verhuren (5,8%)



vzw huuringent - Voldersstraat 1 - 9000 Gent  
info@huuringent.be - 09/269.69.69              

10

Huuringent – Zouden onze verhuurders reclame maken voor ons?
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Huuringent in cijfers

• > 2000 kandidaat-huurders 
• 60% alleenstaanden (1480 euro/maand gemiddeld inkomen)
• 40% niet-alleenstaanden (2080 euro/maand gemiddeld inkomen)

• 270 huurders
• 55% alleenstaanden (1640 euro/maand gemiddeld inkomen)
• 45% niet-alleenstaanden (2340 euro/maand gemiddeld inkomen)

• Gemiddelde huurprijs – 680 euro/maand
• Studio/appartementen 1 kamer – 550 euro/maand
• Appartementen – 710 euro/maand
• Huizen – 770 euro/maand
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Wie kan huren bij huuringent?

Voorwaarden:

- Meerderjarig zijn

- Ingeschreven in bevolkings- en of vreemdelingenregister

- Geen eigendom hebben (verklaring op eer)

- Zitdagen: na afspraak op woensdagnamiddag in AC Zuid

- Online-inschrijvingen via website 
https://www.huuringent.be/huurder

https://www.huuringent.be/huurder
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Toewijs wanneer een pand vrij komt

Toewijsreglement:
- Huurprijs mag maximum 40% van het netto-inkomen zijn

→ netto-inkomen = inkomen (aangevuld met eventueel ontvangen huurpremie en of alimentatie)

Voorbeeld 1: Alleenstaande met inkomen € 1.000→max huurprijs € 400 (zonder AK)
Voorbeeld 2: Alleenstaande met inkomen € 2.000→max huurprijs € 800 (zonder AK)
Voorbeeld 3: Gezin (koppel met 2 kinderen) met inkomen € 2.400→max huurprijs € 960 (zonder AK)

- Komt een pand vrij dan kijken we naar wie in aanmerking komt qua inkomen/huurprijs en op basis van
aantal personen, ligging en aantal slaapkamers

- Wie interesse heeft om het pand te bezoeken maakt een afspraak voor bezichtiging

- Wie geen interesse heeft, geef dit door, maar blijft ingeschreven
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Puntensysteem bij toewijs

Kandidaat met het hoogste aantal punten mag pand huren

Punten berekening op basis van:

- Aantal personen ten laste

Kandidaathuurders met personen ten laste krijgen pluspunten.

Hoe meer personen ten laste hoe hoger het puntenaantal.

1 personen ten laste +10

2 personen ten laste +15

3 personen ten laste +20

4 personen ten laste +25

Meer dan 4 personen ten laste +30

Kandidaathuurders die gedomicilieerd zijn in de Stad Gent krijgen

pluspunten. Per jaar dat men gedomicilieerd is in Gent gedurende

de laatste 10 jaar krijgt men 1 pluspunt.

Max

+10- Aantal jaar gedomicilieerd in Gent

- Alleenstaanden Alleenstaanden met of zonder personen ten laste krijgen een

aantal pluspunten
+20
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- Inkomen

 

                                                           
1 De inkomensgrenzen (en dito bijhorend puntenaantal) zoals bepaald voor Q2 zullen jaarlijks geactualiseerd worden in een besluit van het 

dagelijks bestuur van vzw huuringent. Na goedkeuring van dit besluit zullen de geactualiseerde inkomensgrenzen bekend gemaakt worden op 

www.huuringent.be. 

 

We streven naar extra verhuurkansen voor de vooropgestelde doelgroep Q2: 1 

• Alleenstaanden: maandelijks inkomen tussen 1350 euro en  1850 euro  

• Niet-alleenstaanden: maandelijks inkomen tussen 2000 euro en  2900 euro2 

Voor alleenstaanden gelden volgende punten: 

inkomen van 0 euro/maand tot 1149 euro/maand 5 punten 

inkomen van 1150 euro/maand tot 1349 euro/maand 15 punten 

inkomen van 1350 euro/maand tot 1499 euro/maand 20 punten 

inkomen van 1500 euro/maand tot 1699 euro/maand 30 punten 

inkomen van 1700 euro/maand tot 1850 euro/maand 15 punten 

inkomen van 1851 euro/maand tot x euro/maand 0 punten 

 

Voor niet-alleenstaanden gelden volgende punten 

inkomen van 0 euro/maand tot 1849 euro/maand 5 punten 

inkomen van 1850 euro/maand tot 1999 euro/maand 15 punten 

inkomen van 2000 euro/maand tot 2359 euro/maand 20 punten 

inkomen van 2360 euro/maand tot 2599 euro/maand 30 punten 

inkomen van 2600 euro/maand tot 2900 euro/maand 15 punten 

inkomen van 2901 euro/maand tot x euro/maand 0 punten 
 

Max 

+30 
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Wat na een toewijs en geschikte kandidaat?

- Ondertekening op kantoor van huurovereenkomst
→ kopie wordt meegegeven aan huurder in tussentijd
→ getekende versie door directie volgt nadien

- Huurwaarborg (2 maanden) te storten op een geblokkeerde rekening voor aanvang huur

- Start van huurovereenkomst altijd korte duur 3 jaar (of einddatum  van  hoofdhuur). Dit wordt altijd 
meegedeeld bij bezichtiging. Wordt sowieso verlengd indien er geen juridische geschillen zijn.
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Huuringent – Shift budgetverkoop naar budgethuur

Bestuursakkoord geeft aan dat we de shift maken waarbij in eigen projecten er geen budgetverkoop meer zal zijn. Deze 
woningen zullen budgetverhuurd worden. 

Op die manier willen we de beoogde groei van huuringent ondersteunen.

Op heden is er een nauwere samenwerking met investeerders en projectontwikkelaars. 

In de toekomst zal dit bijvoorbeeld concreet worden in onderstaande projecten:
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2021 – Rute (Gentbrugge) –> 100% Privaat Project

* Partners: 
Revive (bouwheer)
Inclusio (investeerder – eigenaar)
Vzw huuringent (verhuurder)

* Verhuur voor 27 jaar

* Programma (budgethuur): 
4 studio’s
14 appartementen
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2022 en verder – Tondelier –> via Stad Gent

* Partners: 
Stad Gent – projectbeheerder
Oryx en Square groep (bouwheer – investeerder)
Vzw huuringent (budgetverhuurder)

* Budgethuur op lange termijn – 19 jaar

* Programma: 
58 budgethuurappartementen
16 budgethuurwoningen



vzw huuringent - Voldersstraat 1 - 9000 Gent  
info@huuringent.be - 09/269.69.69              

22



vzw huuringent - Voldersstraat 1 - 9000 Gent  
info@huuringent.be - 09/269.69.69              

23

2023 – Kaai24 (Voorhavenlaan) –> sogent bouwheer

* Partners: 
Sogent (bouwheer – verkoper sociale en marktconforme woningen)
WoninGent (sociaal verhuurder – koper sociale woningen)
Vzw huuringent (budgetverhuurder)

* Budget-huur op lange termijn

* Programma: 
Appartementen: 

15 budget-huur (blijven in eigendom sogent)
37 marktconform
20 sociaal
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2024 (?) – Stapelplein (Oude Dokken) –> PPS met erfpacht

* Partners: 
Sogent (erfpachtverlener)
Private partner (erfpachthouder – bouwheer)
Vzw huuringent (budgetverhuurder)

* Verhuur gedurende erfpacht

* Programma: 
16 à 18 budget-huurappartementen
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2026 (?) – S-Gebouw (Mathildeplein)–> PPS met verkoop

* Partners: 
Sogent (verkoopt grond en programma van eisen overheidsopdracht)
Acasa (voert na gunning project uit en wordt eigenaar van grond en woningen)
Vzw huuringent (verhuurder)

* Verhuur voor 21 jaar

* Programma: 
65 (tot 70) budgethuurappartementen
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Contactgegevens huuringent

- Telefonisch alle werkdagen: 09/269.69.69

- Per mail: info@huuringent.be

- Zitdagen: na afspraak op woensdagnamiddag in AC Zuid

- Online-inschrijvingen via website 
https://www.huuringent.be/huurder

mailto:info@huuringent.be
https://www.huuringent.be/huurder

