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Samenwonen en de huurwoning
De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder van een huurwoning wordt automatisch (van rechtswege) medehuurder van de huurwoning
waarin zij beiden (gaan) wonen.
Voor samenwoners geldt dat echter niet. Als Jan intrekt bij Margriet,
die huurder is van een woning, en
met Margriet in die huurwoning van
Margriet gaat samenwonen, wordt Jan
niet automatisch medehuurder.
Jan wordt dus als samenwoner niet
automatisch hoofdhuurder als de huurovereenkomst ten aanzien van Margriet
eindigt. Jan is immers geen medehuurder geworden. Jan zal dan in beginsel
de woning moeten verlaten.
Ingeval Margriet overlijdt, wordt Jan
niet automatisch huurder van de
woning. Jan is immers geen medehuurder.
Ook als de relatie wordt verbroken,
kan Jan er in beginsel geen aanspraak
op maken om in de woning te mogen
blijven wonen. Immers, Jan is geen
medehuurder geworden en heeft geen
huurrechten.
Kan Jan medehuurder worden? Ja,
dat kan! Jan en Margriet zullen daartoe

een verzoek moeten indienen bij de
verhuurder. Indien de verhuurder niet
binnen drie maanden na het verzoek
van Jan en Margriet heeft ingestemd
met Jan als medehuurder, kunnen Jan
en Margriet de rechter verzoeken Jan
als medehuurder aan te wijzen.
De rechter kan het verzoek om drie
redenen afwijzen. In de eerste plaats
kan de rechter het verzoek afwijzen
als Jan en Margriet minder dan twee
jaar met elkaar samenwonen. In de
tweede plaats kan de rechter het verzoek afwijzen, indien Jan onvoldoende
inkomen heeft om alleen de huur te
kunnen betalen. In de derde plaats
kan het verzoek worden afgewezen
als het verzoek enkel wordt gedaan
om Jan snel enige huurder te maken
(kortom: partijen moeten daadwerkelijk een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voeren, ook met het oog
op de toekomst).
Indien de rechter het verzoek toewijst,
wordt Jan medehuurder. Als de relatie
tussen Jan en Margriet dan wordt verbroken, kan Jan in beginsel – evenals
Margriet uiteraard – aanspraak maken
op het huurrecht van de woning. Het is
dan vaak aan de rechter om te bepalen
wie van de twee in de woning mag
blijven wonen.

