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Programma

Actualiteiten op het gebied van:

• Wie zet automatisch de huurovereenkomst voort?

• Welke positie heeft de inwoner?

• Welke termijnen zijn relevant bij een beroep op voortzetting van 

de huurovereenkomst?

• Hoe zit het met inwoning van (klein)kinderen bij (groot)ouders?

• Welke positie hebben mantelzorgers?

• Voortzetting van de huurovereenkomst door ‘jongvolwassen 

wezen’

Vragen kunnen via de chat gesteld worden.
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Overlijden van de huurder, wat nu?

▪ Uitgangspunt (artikel 7:229 lid 1 BW): De dood van de huurder of de 

verhuurder doet de huur niet eindigen

▪ Uitwerking van deze regel in artikel 7:268 BW voor verhuur van 

woonruimte

▪ Verschillende situaties:

1. Huurder woonde alleen in de woning

Huurovereenkomst eindigt aan einde van tweede maand 

na overlijden van de huurder (lid 6)

Bevoegdheid erfgenamen opzegging tegen einde van 

eerste maand na overlijden van de  huurder

2. Huurder woonde met samenhuurder/medehuurder

3. Huurder woonde met inwoner(s)
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huurovereenkomst voort?
▪ De ‘samenhuurder’ of contractuele medehuurder 

▪ De medehuurder 

▪ Samenhuurders → de personen die samen op de huurovereenkomst 

staan en deze samen hebben ondertekend: samen huren zij de 

woning als één. 

▪ Medehuurder: twee soorten

▪ De echtgenoot of geregistreerd partner (mits hoofdverblijf)

▪ De medehuurder die dit op aanvraag heeft gekregen: degene die 

tenminste twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding heeft 

met de huurder (N.B. BRP-inschrijving alleen is niet voldoende)

▪ De samenhuurder en de medehuurder zetten de huurovereenkomst na 

het overlijden van de huurder voort. 
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Positie van de inwoner na overlijden

▪ Als er nog iemand in de woning is; wat is dan zijn/haar status?

▪ Artikel 7:268 lid 2 BW: de inwoner die met de huurder samenwoonde 

en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde, zet de 

huur gedurende zes maanden voort; meldingsplicht naar verhuurder 

(7:270a BW). 

▪ Verzoek aan verhuurder?

▪ Bij toewijzing verzoek: inwoner zet de huurovereenkomst voort

▪ bij afwijzing verzoek: inwoner moet binnen 6 maanden na overlijden

vordering bij rechter indienen! Anders: zonder recht of titel in de 

woning. 

▪ Let wel: termijn twee jaar hoofdverblijf geldt hier niet (maar kan wel 

aanwijzing zijn).

▪ Verhuurder heeft geen informatieplicht (o.a. HR 21 maart 2003,

ECLI:NL:HR:2003:AF2683, r.o. 3.4.2). Uitzondering mogelijk? 
Maatstaven R&B (Hof Den Bosch 10 maart 2020, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:884, r.o. 3.11.5), maar let wel: terughoudendheid.
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De inwoner: wie bijvoorbeeld?

▪ Partner/levensgezel (al dan niet met samenlevingscontract)

▪ Vrienden

▪ Broer en zus

▪ (groot)ouders en (klein)kinderen

▪ In alle gevallen: wel duurzaam gemeenschappelijke 

huishouding + hoofdverblijf vereist

▪ Nogmaals: artikel 7: 268 lid 2 BW ziet dus niet op de 

medehuurder of de samenhuurder: die zetten automatisch voort 

als huurder
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Vordering tot voortzetting 

▪ Rechter heeft verplichte afwijzingsgronden (lid 3): 

▪ geen hoofdverblijf

▪ geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding

▪ verzwaarde stelplicht gemeenschappelijke huishouding

▪ inwoner biedt onvoldoende financiële waarborg voor een 

behoorlijke betaling van de huur

▪ geen huisvestingsvergunning 

▪ Indien de vordering wordt afgewezen dan blijft de inwoner over de tijd 

waarin hij het genot van de woonruimte heeft gehad jegens de 

verhuurder aansprakelijk ‘als ware hij huurder’ (lid 5)
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Voortzetting huur
▪ De grootte, de passendheid of de huurprijs van de woning doen 

niet ter zake: het is geen reguliere toewijzing

▪ Indien succesvol: voortzetting van de huurovereenkomst die de 

huurder ook had (geen nieuw contract, alleen administratieve 

wijziging)

▪ Indien niet succesvol: volgens de wet moet evt. hoger beroep 

moet worden afgewacht: “zolang op deze vordering niet 

onherroepelijk is beslist”. 

▪ Vonnis v.w.b. ontruiming meestal niet uitvoerbaar bij voorraad 

verklaard: tenzij misbruik van omstandigheden of strijd 

redelijkheid en billijkheid. Of: Rb Amsterdam 6 december 2022: 

ECLI:NL:RBAMS:2022:7503. anders (?) Rb A’dam, 14 

september 2022, 5356
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Voortzetting huur: ouders en kind

▪ Is er sprake van duurzaamheid?

▪ Hoofdregel: geen sprake van duurzaamheid (kinderen ‘vliegen 

uit’).

▪ Slechts onder bijzondere omstandigheden kan een 

samenleving van een ouder met een volwassen kind als een 

duurzame, blijvende, samenwoning met gemeenschappelijke 

huishouding worden aangemerkt (zie bijv. Hof Den Haag 7 juni 

2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:946, r.o. 6.2). Het ontbreken van 

wederkerigheid in relatie ouder-kind komt daarbij betekenis toe.

▪ Rechtspraak is heel feitelijk en divers!

▪ Zowel de duur van de samenleving als de bedoelingen van 

huurder en kind spelen een rol.
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Ouders en kind: wederkerigheid

▪ Hoge Raad 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:93

▪ Moeder is huurder. Zoon van 54 woont al zijn hele leven in de 

woning. Moeder overlijdt. 

▪ Droeg financieel niet bij aan het huishouden: is contra-indicatie 

voor aanwezigheid duurzame gemeenschappelijke huishouding

▪ Hof: indruk dat zoon feitelijk steeds het (jongste) kind is 

gebleven. Geen kenmerken van gemeenschappelijke 

huishouding: gebrek aan wederkerigheid; zoon liet zich door 

moeder verzorgen.

▪ HR: feitelijke afweging van het hof: HR mag de juistheid hiervan 

niet toetsen.

▪ Criterium over wederkerigheid acht de HR juist:

▪ ‘dat kan immers duiden op de afwezigheid van een gemeenschappelijke 

huishouding, in de zin dat [eiser] zich door zijn moeder liet verzorgen, en niet 

samen met zijn moeder een huishouding voerde’.”
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Ouders en kind: wederkerigheid

▪ Hoge leeftijd kind is indicatie voor duurzaamheid; echter niet 

doorslaggevend

▪ Sommige kinderen ‘vliegen niet het huis uit’, zoals in het arrest 

van de Hoge Raad van 2014 (zoon van 54, geen geslaagd 

beroep) en recent in een uitspraak van de rechtbank 

Amsterdam van 22 december 2022, 

ECLI:NL:RBAMS:2022:7912, r.o. 15 (dochter van 46, wel 

geslaagd beroep)

▪ Niet duurzaam alleen op grond van leeftijd: andere factoren zijn 

ook van belang
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ouders en kind: wederkerigheid

▪ Zie bijv. Hof Amsterdam 10 december 2019 

(ECLI:NL:GHAMS:2019:4413) en 16 augustus 2022 

(ECLI:NL:GHAMS:2022:2334).

▪ Welke omstandigheden wegen mee? 

▪ Is er gemeenschappelijke huishouding? “alle omstandigheden van het 

geval moeten in onderling verband worden gewaardeerd zoals het 

feitelijk gebruik van het gehuurde door de huurder en de 

medebewoner, alsmede de omstandigheid dat zij al dan niet (i) 

gezamenlijk voorzien in de kosten van de huisvesting en/of de kosten 

van levensonderhoud, (ii) gezamenlijk (of op grond van een 

afgesproken verdeling) huishoudelijke taken verrichten, (iii) 

gezamenlijk de maaltijden bereiden en gebruiken, (iv) gezamenlijk 

invulling geven aan vrije tijd en (v) gezamenlijk deelnemen aan het 

sociaal verkeer.” 

▪ Voor degene die een beroep op voortzetting doet geldt een 

verzwaarde stelplicht.
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ouders en kind: terugkeerders

▪ Kind hoeft niet per se onafgebroken met zijn ouders in de 

woning te hebben gewoond: zie bijv. Rb. Amsterdam 18 

december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6370: terugkeer in 

woning vader, culturele achtergrond

▪ Zie ook uitspraak hiervoor: Hof Amsterdam 10 december 2019 

ECLI:NL:GHAMS:2019:4413. 

▪ Of: Hof Den Bosch 31 oktober 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:4703: aanbouw derde slaapkamer

▪ Maar: terugkeren alléén is onvoldoende. Het gaat altijd om een 

samenloop van omstandigheden.
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ouders en kind: mantelzorg

▪ De enkele omstandigheid dat de samenleving door leeftijd of 

gezondheid naar verwachting niet langdurig zal zijn, staat 

duurzaamheid in beginsel niet in de weg HR 10 maart 

2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6932 (Hooft/Rochdale).

▪ Mantelzorg betekent niet perse duurzaamheid: is mantelzorg 

tijdelijk of blijvend?

▪ Terugkeer om voor zieke moeder te zorgen : geen intentie van 

duurzaamheid: Rb. Rotterdam 22 januari 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:773.

▪ Indicatie kan wel zijn: eigen woning opgegeven
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Wederkerigheid bij mantelzorgers

▪ Verzorging kind naar ouder of ouder naar kind: 

▪ Wederkerigheid in de samenwoning? (HR 17 januari 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:93); dus geen ‘moederskindje’ of 

afhankelijkheidsrelatie

▪ Want dan: afwezigheid gemeenschappelijke huishouding

▪ Bij verzorging gedurende een terminale ziekte van de huurder, 

is sprake van een tijdelijk situatie. Geen duurzaamheid

▪ Bij verzorging ‘relatief gezond’ kan wel sprake zijn van 

duurzaamheid

▪ Als samenwoning eindigt wegens vertrek huurder 

verzorgingshuis oid en overlijdt: geslaagd beroep nog steeds 

mogelijk? Recent: Hof Amsterdam, 16 november 2021: 

ECLI:NL:GHAMS:2021:3563 (cassatie ingesteld)
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Samenvattend

▪ Duurzaamheid gemeenschappelijke huishouding

▪ Objectieve en subjectieve factoren (feiten en bedoelingen 

partijen)

▪ Wederkerigheid indicatie van gemeenschappelijke huishouding

▪ Verzwaarde stelplicht

▪ Ouders-kind; mantelzorg, terugkeerders, hoge leeftijd
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Schematisch (bron: Anky Kloosterman, WR 2021/53):
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Nieuwe wet- en regelgeving 

▪ Voor woningcorporaties: artikel 22a Rtiv

▪ Mogelijkheid (dus geen plicht) tot het sluiten van tijdelijke 

huurcontracten voor meerderjarige wezen: 

▪ huurders van wie hun overleden bloedverwant in opgaande lijn in 

de eerste graad of hun voogd een woongelegenheid van de 

toegelaten instelling huurde en die op het tijdstip van dat overlijden 

hun hoofdverblijf in die woongelegenheid hadden.

▪ primair bedoeld voor jongvolwassenen tot de leeftijd van 

“ongeveer” 27 jaar: geen harde leeftijdsgrens.

▪ Brief minister Ollongren en gedragscode d.d. 20 december 

2021 + Woningwet

▪ Rechtspraak, bijv. Rechtbank Amsterdam 19 september 2022, 

ECLI:NL:RBAMS:2022:5356

▪ Wetsvoorstel Wet huurbescherming weeskinderen: stand van 

zaken?
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BEDANKT VOOR 
HET KIJKEN!

Volgende webinar op 29 maart 
2023

Binnenkort online inschrijven 

via:

https://www.vbtm.nl/webinar

t.de.groot@vbtm.nl

w.kempe@vbtm.nl

https://www.vbtm.nl/webinar
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