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Een anonieme getuigenis van een private verhuurder. 

 

“Sinds april 2022 ben ik eigenaar van een huis in Turnhout. Voordat het huis te huur aangeboden kan 

worden, moeten eerst de nodige renovatiewerken uitgevoerd worden. Via een advertentie leerde ik 

het project ‘Goed Plan’ van SAAMO kennen. Zij begeleiden eigenaars van een huurwoning bij 

allerhande werken, zodat de huurwoning voldoet aan de vereisten van een conformiteitsattest. Deze 

ondersteuning is gratis. Als verhuurder engageer je je dan wel om na de werken de huurprijs 

betaalbaar te houden en de woning ter beschikking te stellen via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).  

Het project ‘Goed Plan’ biedt mij een klankbord. Ik wist sowieso dat een aantal zaken vernieuwd 

moesten worden, maar dankzij hun ondersteuning hebben we besloten om bijvoorbeeld ook de 

muren beter te isoleren.  Je wordt begeleid door bouwexperten maar ze bieden ook ondersteuning bij 

de aanvraag van subsidies ed.  De subsidies helpen uiteraard ook. Renoveren is en blijft tenslotte een 

dure aangelegenheid.   

Een samenwerking met het SVK is voor mij een interessante formule. Zo word ik zelf ook 9 jaar lang 

ontzorgt. Het SVK huurt mijn woning om deze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftigen die 

ingeschreven staan op de wachtlijst van het SVK. Zij staan in die periode ook in voor de eventuele 

herstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan de woning. Dit is voor mij een belangrijke 

beweegredenen om mijn huurwoning op die manier ter beschikking te stellen binnen de sociale 

huurmarkt. De aanpak en manier van werken van het SVK geeft mij gemoedsrust dat mijn woning in 

goede handen is. 

Daarnaast is het sociale aspect ook een belangrijke beweegreden. Ik ben jaren actief geweest als IT’er 

voor verschillende multinationals,  voornamelijk in financiële rapportage en datawarehousing. De 

laatste jaren werk ik als IT’er voor een grote sociale organisatie. Hierdoor heeft mijn jobinvulling een 

meer sociale inslag gekregen en weet ik dat ik uiteindelijk werk voor mensen die het ook echt nodig 

hebben.  

Twee dingen zijn heel belangrijk om verhuurders over de streep te trekken hun eigendommen ter 

beschikking te stellen van huurders die het financieel moeilijk hebben. Enerzijds is dat de gemoedsrust 

dat je ontzorgt wordt als verhuurder en niet zelf op zoek moet gaan naar huurders. Anderzijds zou het 

uitbetalen van de renovatiepremies sneller, efficiënter en transparanter moeten verlopen. Je zou 

vooraf duidelijke garanties moeten kunnen krijgen dat je financieel ondersteund gaat worden, met 

daarbij ook oog voor subsidies op maat. Het ene huis is het andere niet. Een centraal loket zou hier 

een mandaat in kunnen opnemen en bepalen welke werken noodzakelijk zijn, hoeveel subsidies hierin 

toegekend kunnen worden en hoe hoog de verhuurprijs nadien mag zijn.” 

 

 


