
Medehuurderschap

Als u wilt dat degene met wie u samenwoont

dezelfde rechten en plichten krijgt met

betrekking tot de huurwoning als u, dan kunt u

‘medehuurderschap’ aanvragen. In deze folder

leest u alles wat u moet weten over

‘medehuurderschap’. 



Medehuurderschap

 
Komt er iemand bij u wonen?
Zodra er iemand bij u komt wonen
moet u dit schriftelijk aan ons melden.
Er is dan sprake van inwoning. 
Huurt u een woning van Kennemer
Wonen en gaat uw samenwonen, of
heeft u voor langere tijd mantelzorg
nodig? Dan is het belangrijk te weten
hoe u zaken goed kunt regelen. Als u
wilt dat degene met wie u
samenwoont, of uw mantelzorger
dezelfde rechten en plichten
krijgt voor de huurwoning als u, kunt
u ‘medehuurderschap’ aanvragen.
Hier zijn wel voorwaarden aan
verbonden. In deze folder leggen wij
u uit wat medehuurderschap is en
waar u aan moet voldoen om het aan
te vragen. 
 
Wat is een medehuurder?
Je bent medehuurder als je samen
met de hoofdhuurder in één huis
woont, samen de kosten deelt en van
plan bent dit nog lang te blijven
doen. We noemen dat een duurzame
gemeenschappelijke huishouding
voeren. Een medehuurder is samen
met de hoofdhuurder
verantwoordelijk voor het betalen van
de huur en de medehuurder heeft
recht op huurbescherming. Je kunt na
twee jaar een duurzame
gemeenschappelijke huishouding te
hebben gevoerd het
medehuurderschap aanvragen. 
 

 
Vanaf het moment dat wij de
aanvraag tot medehuurderschap
goedkeuren, bent u samen
verantwoordelijk voor de woning. Dit
betekent dus dat u op tijd de huur
moet betalen, maar ook dat u kleine
reparaties in de woning moet
uitvoeren. Dit noemen we ook wel de
plichten van de medehuurder. Naast
plichten heeft een medehuurder
natuurlijk ook rechten. Op het
moment dat de hoofdhuurder de
woning verlaat, dan kan de
medehuurder in de woning blijven
wonen. Dit is ook het geval wanneer
de hoofdhuurder overlijdt. Het is
daarom verstandig om goed en op
tijd na te denken over het
medehuurderschap. Als u overigens
getrouwd of geregistreerd partner
bent, dan bent u automatisch
medehuurder. 

 
Getrouwd/geregistreerd
partnerschap: automatisch
medehuurder
Bent u gehuwd of een geregistreerd
partnerschap aangegaan? Dan is de
echtgenote of echtgenoot (of
geregistreerd partner) van de
hoofdhuurder automatisch
medehuurder. Ook wanneer deze de
huurovereenkomst niet heeft
ondertekend. Op het moment dat u
getrouwd bent of geregistrererd
partnerschap bent aangegaan,
verzoeken wij u een wijzging
tenaamstelling aan te vragen. Dit
doet u door het aanvraagformulier
medehuurderschap in te vullen en een
kopie op te sturen van de trouwakte
of een bewijs van het geregistreerd
partnerschap en een uittreksel bij de
gemeente waar u bent inschreven.
Wij zorgen ervoor dat wij uw partner
registreren in ons systeem. U
ontvangt dan voortaan de post op
twee namen. Ook kunnen wij, als dat
van toepassing is, een nieuw
naamplaatje voor u aanvragen. 
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Samenwonen:
medehuurderschap
aanvragen
 
In het geval van samenwonen kunt u
een aanvraag doen tot
medehuurderschap. De medehuurder
moet dan aan de volgende
voorwaarden voldoen:

De toekomstige medehuurder is 18
jaar of ouder.
De toekomstige medehuurder is in
het bezit van een geldig
legitimatiebewijs en, als dat van
toepassing is, een geldig
verblijfsdocument.
De hoofdhuurder en toekomstige
medehuurder zijn van plan om nog
lang samen in de woning te blijven
wonen. Het verzoek mag niet de
bedoeling hebben om
de toekomstige
medehuurder hoofdhuurder te
laten worden (omdat de
hoofdhuurder bijvoorbeeld binnen
afzienbare tijd uit de woning
vertrekt).

 

 
 
 
 

De aanvrager moet minimaal twee
jaar (aantoonbaar) een duurzame,
gemeenschappelijke huishouding
voeren met de hoofdhuurder.
Aantoonbaar wil zeggen dat we
vragen om bewijs. De toekomstige
medehuurder moet in elk geval
ingeschreven staan in het
bevolkingsregister op hetzelfde
adres. Inschrijving op hetzelfde
adres kan ook als er sprake is van
kamerhuur. Van een gezamenlijke
huishouding is sprake als de kosten
van het huishouden gezamenlijk
worden gedeeld, zoals
verzekeringen, huur, rekeningen
(zoals van gas, water en licht) en
andere kosten. Daarnaast kan
gedacht worden aan een
gezamenlijke inboedelverzekering,
een samenlevingscontract of een
gemeenschappelijke
bankrekening. 

 

 
 
 
 
Op het moment dat u gaat
samenwonen, is het verstandig dit
direct schriftelijk aan ons door te
geven. Er is dan sprake van inwoning,
wat de procedure voor een aanvraag
van het medehuurderschap
makkelijker kan maken. Als u
inwoning wilt doorgeven, geef dan de
naam, geboortedatum,
telefoonnummer en e-mail adres door
van degene met wie u gaat
samenwonen. 
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Kan een kind, broer of zus
medehuurder worden?
Aanvragen van het
medehuurderschap door kinderen,
broer of zus van de hoofdhuurder kan
slechts in bijzondere gevallen. Het
samenwonen van ouders met
kinderen of broers en zussen is vaak
niet voor langere tijd. Er is dan geen
sprake van een ‘duurzame,
gemeenschappelijke huishouding’. Dit
is één van de voorwaarden om
medehuurder te worden. Er is één
uitzondering hierop. Het gaat dan om
het samenwonen van ouder(s) met
hun kind, dat duidelijk niet is bedoeld
om snel te stoppen. Het kind moet
dan ouder zijn dan 35 jaar en al
zijn/haar hele leven op hetzelfde
adres wonen bij zijn/haar ouders. Wij
vragen u ook om dit te bewijzen. 
 
Is er sprake van zo’n situatie en is de
woning passend, dan kan er een
aanvraag worden gedaan tot
medehuurderschap. Elke situatie
beoordelen wij hierbij individueel, aan
de hand van de toewijzingsnormen.  

  
Aanvraag medehuurderschap
bij mantelzorg of een
zorgrelatie
Mantelzorgers leveren een
belangrijke maatschappelijke
bijdrage. Van mantelzorg is er sprake
als u onbetaald en intensief zorgt
voor een familielid of vriend. In
sommige gevallen kan het zo zijn dat
de mantelzorger moet intrekken bij
degene die hij/zij verzorgt. Er kan
medehuurderschap worden
aangevraagd als de mantelzorger
meer dan 20 uur per week gedurende
zes maanden of langer zorg moet
verlenen, waardoor de hoofdhuurder
in de woning kan blijven wonen. De
mantelzorger moet zich ook
inschrijven op het adres van de
hoofdhuurder en zijn eigen
huurwoning opzeggen. 

  
U kunt een aanvraag tot
medehuurderschap doen in geval van
matelzorg als:

Het noodzakelijk is dat de
mantelzorger om mantelzorg te
leveren in de woning komt wonen.
De toekomstige medehuurder een
woning achterlaat om mantelzorg
te gaan verlenen.
De toekomstige medehuurder is
ingeschreven op het adres van de
zorgbehoevende.
De huurder een indicatie heeft
voor zorg van minimaal 20 uur per
week, langer dan 6 maanden.
De huurder aantoont dat
mantelzorg nodig is door een
mantelzorgovereenkomst of een
verklaring van een arts of instelling.
De mantelzorger bovenstaande
voorwaarden kan bewijzen.
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Wat als de hoofdhuurder
overlijdt?
Als de hoofdhuurder overlijdt, dan
wordt de medehuurder automatisch
hoofdhuurder. U moet ons dan wel op
de hoogte stellen van het overlijden
van de hoofdhuurder. Dit doet u door
het invullen van het formulier
opzeggen medehuurerschap waarbij
u de overlijdensakte toevoegt. Alleen
een medehuurder mag in de woning
blijven wonen. Als de hoofdhuurder
overlijdt, kan dus een familielid of
vriend niet in de woning van de
overledene gaan wonen.
De wet beschermt bij overlijden van
de hoofdhuurder wel de samenwoner
die geen medehuurder is. Deze moet
dan wel zijn hoofdverblijf in de
woning hebben en een duurzame
relatie hebben gehad met de
hoofdhuurder. Is hier sprake van, dan
kan alsnog een verzoek worden
ingediend voor het voortzetten van
de huurovereenkomst. Wij
beoordelen of u hiervoor in
aanmerking komt. Indien wij de
huurovereenkomst niet willen
voortzetten, dan eindigt de
huurovereenkomst zes maanden na
het overlijden van de hoofdhuurder.
Wij laten dit schriftelijk aan de
samenwoner weten. Wil de
samenwoner na deze zes maanden in
de woning blijven, dan moet hij of zij
binnen deze zes maanden een
verzoek indienen bij de Rechtbank.
De rechter bepaalt dan of de
samenwoner hoofdhuurder wordt of
niet.  

 
Wat als de hoofdhuurder de
woning verlaat?
Verlaat de hoofdhuurder de woning,
dan moet deze schriftelijk de huur
opzeggen. Dit kunt u doen door het
formulier huuropzegging bij
medehuurderschap in te vullen.
Opzeggen van de overeenkomst van
de hoofdhuurder kan pas een jaar
nadat het medehuurderschap is
toegekend. Bij een eerdere
opzegging onderzoeken wij of er
sprake is van woonfraude. 
Na de periode van een jaar geldt een
opzegtermijn van een maand. De
medehuurder draagt na de
opzegtermijn alleen de
verantwoordelijkheid voor de woning.
Dit betekent dat hij of zij alleen
verantwoordelijk is voor de huur,
maar er bij het einde van de
huurperiode ook voor moet zorgen
dat de woning op goede wijze wordt
opgeleverd.
Op het moment dat het samenwonen
toch niet bevalt en de medehuurder
vertrekt uit de woning, dan geldt ook
dat de huur schriftelijk moet worden
opgezegd. De hoofdhuurder draagt
na de opzegtermijn alleen de
verantwoordelijkheid voor de woning.
 

 
Wat als de beide huurders na
verbreken van de
samenwoning in de woning
willen blijven wonen?
Op het moment dat de hoofdhuurder
en de medehuurder uit elkaar gaan,
kan er een conflict ontstaan over wie
er in de woning mag blijven wonen.
Zowel de hoofdhuurder en de
medehuurder hebben gelijke rechten
om in de woning te blijven wonen. In
zo'n geval kan zowel de hoofdhuurder
als de medehuurder de Rechtbank
vragen te bepalen wie de
huurovereenkomst mag voortzetten.
Als de rechter een uitspraak heeft
gedaan, zal degene die verloren heeft
de woning moeten verlaten. Totdat
de huurder die vertrekt de woning
heeft verlaten, is hij/zij
verantwoordelijk voor het betalen van
de huur. In het geval van
echtscheiding of beëindiging van het
geregistreerd partnerschap geldt
hetzelfde.
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Hoe lang duurt de aanvraag
tot medehuurderschap?
Wij laten u binnen drie weken
schriftelijk weten of het
medehuurderschap wel of niet wordt
verleend. De aanvraag voor
medehuurderschap is alleen mogelijk
als er de afgelopen zes maanden
geen sprake was van overlast en/ of
huurachterstand. Als wij u geen
medehuurderschap verlenen en u van
mening bent dat u aan alle
voorwaarden voldoet, kunt u de
Rechtbank vragen om u het
medehuurderschap alsnog toe te
kennen. U moet dan kunnen aantonen
dat u twee jaar lang een duurzame
gemeenschappelijke huishouding
heeft met de medehuurder, de
medehuurder zelf de huur kan betalen
en in aanmerking komt voor een
huisvestingsvergunning. 

 
Als u medehuurder wordt, wordt u
hoofdelijk en volledig aansprakelijk
voor de verplichtingen uit de
huurovereenkomst. Voor meer
informatie kunt u de
huurovereenkomst en de algemene
voorwaarden bij de
huurovereenkomst nalezen. U
ontvangt geen nieuwe
huurovereenkomst. Wel ontvangt u
van ons een bevestiging dat wij u als
medehuurder hebben geregistreerd. 
 
Hoe vraag ik het medehuurderschap
aan?
Het medehuurderschap moet u
schriftelijk aanvragen. Dit kunt u
direct regelen op onze website door
het digitale formulier in te vullen en
de bewijsstukken te uploaden. Heeft
u de bewijsstukken niet digitaal? Dan
kunt u ook het formulier vanaf onze
website uitprinten en met de
gevraagde bewijzen per post naar ons
opsturen. Na het invullen van het
formulier ontvangt u van ons een
bevestiging en nemen wij uw
aanvraag in behandeling. 
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Wat moet de aanvrager van
het medehuurderschap
aanleveren?
 Wij vragen u de volgende stukken
aan te leveren:

Een historisch uittreksel van het
BRP van zowel u als de kandidaat
medehuurder. Dit kunt u
aanvragen bij de gemeente waar u
woont. 
Bewijs dat u al twee jaar lang
samenwoont met de hoofdhuurder
en dus samen een huishouden
vormt.

 
In geval van mantelzorg levert u ook
aan: 

Een verklaring van de huisarts,
gemeente, thuiszorg of
wijkverpleging waaruit blijkt dat u
de mantelzorger bent en de
hoofdhuurder zonder zorg van de
kandidaat medehuurder niet
zelfstandig in de woning kan
blijven wonen.
Een kopie van Wmo-, WIz, of
Zvw-indicatie waaruit blijkt dat er
minimaal 20 uur zorg per week
voor minimaal een half jaar nodig
is. 

 
 
 
 In het geval van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap vragen wij
u de volgende stukken aan te leveren:

Een orgineel uittreksel uit het BRP
van zowel u als van uw partner.
Een kopie van de huwelijksakte
(indien van toepassing). 
Een bewijs van het geregistreerd
partnerschap (indien van
toepassing). 
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Schuine Hondsbosschelaan 45
1851 HN Heiloo
Postbus 284
1850 AG Heiloo
(072) 8 222 888

Geopend: maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur - 17.00 uur
info@kennemerwonen.nl
www.kennemerwonen.nl
KvK 37030589

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten over
medehuurderschap?

www.rijksoverheid.nl
 
of neem contact op met 
Kennemer Wonen.
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