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‘Een geschenk uit een erfenis’ … een anonieme brief van een private verhuurder. 
 
 
“Een geschenk uit een erfenis… Ik word eigenaar van een vrij groot, oud huis uit de jaren stilletjes. Het 
huis heeft zeer oude elektriciteit, oude gaskachels, een dak dat aan vervanging toe is… Wat een luxe 
om dit zomaar te krijgen!  
Ik ben eigenaar van een huis, alleenstaand, net op pensioen met een zeer klein minimumpensioen, 
wat niet makkelijk is om mee te leven in deze tijden … en dat voor je welverdiende rustpensioen.  Fijn 
is dat niet!    
 
De overheid voorziet allerhande renovatiepremies, maar je moet ook het kapitaal hebben om de 
woning te kunnen renoveren.  Met de huidige hoge prijzen van bouwmaterialen is dit voor een 
eigenaar niet altijd evident om dit te bekostigen. Maar ik wil zeker het huis renoveren zodat huurders 
in een fatsoenlijk, aangenaam huis kunnen wonen.   
 
Zelf heb ik meer dan 20 jaar gehuurd en weet ik dat wonen in een degelijke woning belangrijk is voor 
het welzijn van huurders. Dat dit een content gevoel geeft en je vervolgens met plezier je huurwoning 
onderhoudt.   
 
Wanneer de renovatiekosten van zo’n oud huis zo hoog oplopen, ben je als eigenaar genoodzaakt om 
de huurprijs te verhogen omdat je anders niet meer uit de kosten geraakt.  Bovendien maak je je als 
eigenaar ook zorgen dat je huurders het huis niet genoeg kunnen verwarmen met huidige 
energieprijzen!    
 
Er zou meer woonbegeleiding aangeboden moeten worden aan huurders die het moeilijk hebben,  
zodat de communicatie tussen huurders en verhuurders niet fout loopt door achterstallige huur, het 
niet kunnen betalen van facturen, het huurhuis niet kunnen onderhouden wegens te weinig geld, 
energie, ziekte of andere omstandigheden.  Het zou fijn zijn dat huurders ondersteuning zouden 
kunnen krijgen van neutrale diensten.   
Maar ook verhuurders kunnen hulp en ondersteuning gebruiken bij de nodige herstellingen en 
renovatiewerken.  Daarom pleit ik ervoor dat de overheid meer inzet op de begeleiding van zowel 
huiseigenaars die hun huurhuis moeten renoveren, maar ook ondersteuning bieden aan huurders die 
moeilijk toegang hebben tot betaalbare kwalitatieve huurwoningen zodat misverstanden tussen 
verhuurders en huurders worden voorkomen en het voor iedereen aangenaam blijft om een fijn dak 
boven je hoofd te hebben.”  
 
 


