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      Kan ik mijn huurwoning overdragen aan mijn kind als mijn kind mantelzorg verricht  

      en bij mij komt inwonen? 

 

Als aan van uw kinderen of meerdere kinderen bij u in uw huurwoning wonen omdat voor u ge-

zorgd dient te worden, dan is er een kans dat uw kind of meerdere van uw kinderen in huis kunnen 

blijven wonen als u er zelf niet meer woont. U bent ten slotte de huurder en het is niet vanzelfspre-

kend als u als huurder de huur opzegt dat dan de kinderen in de woning kunnen blijven wonen. Het 

opzeggen van de huur betekend in de regel het einde van de huurovereenkomst en er op een bepaal-

de datum de woning door u dient te worden opgeleverd conform de voorwaarde van de huurover-

eenkomst. Als u de huurovereenkomst wenst over te dragen aan uw kind(eren) dan moet u wel aan 

een aantal voorwaarden voldoen te weten: U moet kunnen aantonen dat uw kind (eren), daar u ge-

heel afhankelijk bent van zorg en uw kind(eren) deze taken voor hun rekening hebben genomen.  

En ook dient u te kunnen aantonen dat uw kind(eren)  twee aaneengesloten jaren bij u inwonen en u 

gezamenlijk met uw kind(eren) de vaste lasten betaalt dan is de kans groot dat de verhuurder kan 

gaan meewerken aan het verzoek om uw kind(eren) de huur van de woning te laten overnemen. 

 

Er is één uitzondering. Als uw kind volwassen is en bij u komt wonen om voor u te zorgen, kan uw 

kind misschien medehuurder worden. Dan kan hij/zij wel in het huis blijven wonen als u niet langer 

in de gelegenheid bent in de woning te blijven wonen.  

Indien u in een sociale huurwoning woont moet uw kind wel voldoen aan de inkomensgrens om in 

een sociale huurwoning te mogen wonen.  

 

Hoe wordt uw kind(eren) medehuurder? 

* Als uw zoon of dochter bij u wilt komen inwonen omdat hij/zij mantelzorger van u is of gaat wor- 

  den en u afhankelijk bent van hun zorg en hulp, dan dient u daarvoor toestemming te vragen bij 

  uw verhuurder. Het maakt niet uit of u in een sociale huurwoning of in een woning in de vrije sec- 

  tor woonachtig bent. In alle gevallen dat u een huis huurt dient u de verhuurder om toestemming te 

  vragen. Als u in een alleenstaanden of seniorenwoning woont en met de verhuurder een huurover- 

  eenkomst bent aangegaan geeft de verhuurder zeker geen toestemming om uw kind de huur van 

  uw woning te laten overnemen als u er niet meer woont. 

* Geeft de verhuurder toestemming dat uw kind(eren) bij u kan komen inwonen dan is het inwo- 

   nend kind niet meteen medehuurder. Om medehuurder te worden moet aan voorwaarden worden 

   voldaan. De voorwaarden zijn: 

 

1: Minimaal 2 jaar samenwonen: 

Als u maximaal twee jaar samen met uw kind(eren) samen woont en 2 jaar samen de vaste lasten 

van huishouden voor rekening hebben genomen en ook bereid zijn dit voor de toekomst voort te 

zetten, dan kunt u uw verhuurder verzoeken om in de huurovereenkomst uw kind(eren) te willen 

vermelden als medehuurder. 

 

2. Duurzaam gemeenschappelijke huishouding: 

In een duurzame gemeenschappelijke huishouding dragen ouder en kind gezamenlijk bij aan de 

woonlasten. Het kan dus niet zo zijn dat u als ouder besluit dat uw kind gratis bij u kan inwonen. 

Er moet ook bewijs zijn dat u beide de woonlasten voor uw rekening neemt bv. bankafschriften. 

Het gaat dus om alle woonlasten, huur, energie, verzekeringen alles wat aan de woning toebehoort. 
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Als u verzekerd wil zien van het gegeven dat uw kind(eren) t.z.t. medehuurder kan worden, advise-

ren wij u dat uw kind(eren) vanaf het moment dat ze bij uw komen inwonen meebetalen en dit kun-

nen aantonen. Neem bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening waarop duidelijk uw kind bedragen 

stort en is vast te stellen dat u en uw kind(eren) gezamenlijk betalen voor het huishouden en levens-

onderhoud. Wat u zeker niet moet doen of denken, is dat u gaat afspreken dat uw kind(eren) gratis 

bij u kan/kunnen komen inwonen omdat ze voor u als mantelzorger dag en nacht willen klaar staan. 

 

Voor het aantonen van de duurzaamheid is het van belang dat uw kind(eren) ingeschreven staan bij 

de gemeente op uw adres en dat daarbij staat vermeld dat uw kind(eren) met de intentie bij is/ zijn 

komen inwonen om voor langere tijd voor u te willen zorgen en daar te willen blijven wonen. 

Dat houdt wel in, dat uw kind(eren) niet actief meer op zoek kunnen gaan naar een eigen woning. 

Bij het inwonen is het ook de bedoeling dat u samen alles onderneemt en doet, in zoverre u het fy-

siek en qua gezondheid aan kan. U bent tenslotte samen één huishouden en u bent afhankelijk van 

de mantelzorger. Dit kan inhouden dat u samen op vakantie gaat of samen naar kaart- of kienavon-

den of deelneemt aan ontmoetingsbijeenkomsten. 

 

Tweede verzoek: 

Als de verhuurder het verzoek van medehuurder schap afwijst, hoeft u zich daar niet bij neer te leg-

gen. U kunt het verzoek weer opnieuw indienen en bij het verzoek nadrukkelijker de noodzaak en 

het belang van de noodzaak omschrijven. U kunt hiervoor hulp bij steunpunt mantelzorg vragen. 

Ook na overlijden van de hoofdhuurder kan de medehuurder proberen de huurovereenkomst op 

zijn/haar naam te laten zetten, mits kan worden aangetoond dat er twee opeenvolgende jaren geza-

menlijk een huishouden is gevoerd. Mocht de verhuurder het verzoek afwijzen dan rest nog te mo-

gelijkheid om de rechter te verzoeken om een uitspraak te willen doen. Mantelzorg.nl kan u hierin 

van advies voorzien. 

 

Financiële gevolgen: Wijzig tijdig uw gegevens bij de belastingdienst aan. 

Samenwonen met een kind of kinderen kan/kunnen gevolgen hebben omdat hier sprake is van 

voordeurdeler en gezamenlijk een huishouden voeren. Voor de huur/ en zorgtoeslag kan dit beteke-

nen dat u bij de belastingdienst dient op te geven het inkomen van uw inwonend (e) kind(eren). Doe 

dat tijdig waagt daar niet te lang mee. Liefst op het moment dat uw kind met inkomen bij uw komt 

inwonen en duidelijk is dat het inwonen voor langere tijd is.  

Indien u een AOW-uitkering ontvangt heeft het komen inwonen van uw kind geen gevolgen voor de 

hoogte van de AOW-uitkering ook niet voor uw pensioengelden. Dit zijn uitkeringen geheel aan u 

gerelateerd. 

 

Regeling voor wezen: 

Volwassen kinderen die met hun ouder(s) in één huurhuis wonen en die geen medehuurder zijn, 

mogen niet in het huurhuis blijven wonen als de ouders zijn overleden. Voor kinderen onder de 25 

jaar is er een aparte regeling in de maak. Zij zouden met de nieuwe regeling 2 jaar respijt krijgen 

voor ze de huurwoning definitief moeten verlaten. 

 

Wat kan BUS voor u betekenen: 

Zit u met vragen, betrekking hebbende op medehuurder, mantelzorgzaken dan kunnen wij u met 

raad en daad kosteloos bijstaan. Mail uw vragen of verzoeken naar: info@debus.nl 

Wij zullen u vragen, verzoeken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid van een reactie voorzien. 

 

Opgemaakt: 07 maart 2023. 

Bestuur BUS 

 

Bronvermelding: IkWoonLeefZorg - BUS 
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