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VErHUISkOSTENVErGOEDING bIj rENOVATIE

16. De verhuiskostenvergoeding 
bij renovatie na de prejudiciële 
vragen
MR. F.J. RINGNALDA

 

1. Prejudiciële vragen en de aanspraak op de 
verhuiskostenvergoeding

In 2016 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beant-
woord over de verhuiskostenvergoeding.1 De Hoge Raad 
heeft daarbij de inmiddels welbekende definities gegeven 
van dringende werkzaamheden en renovatie. Renovatie 
wordt geacht te leiden tot een toename van het woonge-
not als gevolg van de vervangende nieuwbouw dan wel als 
gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande 
woning door middel van een (fysieke) verandering of 
toevoeging. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamhe-
den die bij uitstel tot extra kosten of tot schade of nadeel 
kunnen leiden. De Hoge Raad overwoog daarbij dat uit de 
definities volgt dat sprake kan zijn van een samenloop van 
renovatie en dringende werkzaamheden. Oftewel: in een 
concreet geval kan het zo zijn dat werkzaamheden onder 
beide categorieën zijn te brengen. Het onderscheid is rele-
vant, omdat uitsluitend renovatiewerkzaamheden kunnen 
leiden tot het oordeel dat een huurder aanspraak kan 
maken op de wettelijke verhuiskostenvergoeding.
Voorts heeft de Hoge Raad in zijn beslissing overwogen dat 
als sprake is van een samenloop van renovatie, dringende 
werkzaamheden en/of andere onderhoudswerkzaamheden, 
de verhuiskostenvergoeding slechts verschuldigd is als ‘de 
voor de renovatie nodige werkzaamheden – op zichzelf 
beschouwd en dus ongeacht de overige werkzaamheden – 
het noodzakelijk maken dat de huurder verhuist’.

Ook heeft de Hoge Raad overwogen dat de verhuiskos-
tenvergoeding, meer specifiek art. 7:220 lid 5 t/m 7 BW, 
van dwingend recht is. Huydecoper overweegt overigens in 
zijn noot dat sprake is van semidwingend recht.2 Ook De 

1 Hr 22 april 2016, EcLI:NL:Hr:2016:726.
2 j.L.r.A. Huydecoper, NJ 2016/449.

Boer komt tot die conclusie in haar noot.3 Dit lijkt juist. Er 
is geen reden om aan te nemen dat het een verhuurder en 
huurder niet zou zijn toegestaan om af te spreken dat de 
huurder sneller aanspraak kan maken op de verhuiskosten-
vergoeding of aanspraak kan maken op een hoger bedrag. 
Voor de goede orde: het voorgaande is met name relevant 
voor de verjaringstermijn. Als sprake is van dwingend recht 
en daarmee van nietigheid van bijvoorbeeld een bepaling 
waarin – ten onrechte – is opgenomen dat een huurder geen 
aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding, dan 
geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor de aanspraak 
op de verhuiskostenvergoeding op grond van art. 3:307 lid 
1 BW. Bij vernietigbaarheid verjaart de bevoegdheid tot 
vernietiging van de overeenkomst waarin is bepaald dat 
geen aanspraak kan worden gemaakt op de verhuiskosten-
vergoeding al na drie jaar op grond van art. 3:52 lid 1 sub 
d BW.

Om aanspraak te kunnen maken op de verhuiskosten-
vergoeding moet in grote lijnen voldaan worden aan drie 
cumulatieve vereisten. Er moet sprake zijn van:
1. renovatiewerkzaamheden;
2. een noodzaak om te verhuizen door die renovatiewerk-

zaamheden;
3. een verhuizing in de zin van art. 7:220 lid 5 t/m 7 BW.

2. Kwalificatie werkzaamheden en gevolgen

2.1 Meer dan twee verschillende soorten werkzaamheden
De Hoge Raad heeft in zijn prejudiciële beslissing met 
de definities van renovatie en dringende werkzaamheden 
kaders gegeven waarbinnen de discussie tussen partijen 
plaats kan vinden over de kwalificatie van de werkzaam-
heden. Een daaraan verwante discussie kan gaan over de 
vraag of werkzaamheden ofwel renovatiewerkzaamheden 

3 E.T. de boer, TvHB 2016/13.

Ondanks de beantwoording van prejudiciële vragen over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie, is daarna 
nog regelmatig geprocedeerd over de verhuiskostenvergoeding. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen 
in de jurisprudentie nader beschouwd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de kwalificatie van de 
werkzaamheden, de noodzaak om te verhuizen en omstandigheden die daarbij al dan niet een rol kunnen 
spelen en de verhuizing zelf. Daarbij worden ook nog kort enkele aanverwante onderwerpen aangehaald.\ 
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ofwel dringende werkzaamheden zijn, of dat er wellicht 
nog een derde categorie is.

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland 
overwoog bijvoorbeeld:4

‘Niet inzichtelijk is gemaakt, noch aannemelijk geworden, 
dat al deze werkzaamheden grootscheeps tegelijkertijd 
dienden te worden uitgevoerd met de daarbij behorende 
overlast. Gekozen had kunnen worden voor gefaseerde 
uitvoering. Door onderhoudswerkzaamheden op deze wijze 
en in combinatie met ingrijpende renovatiewerkzaamheden 
uit de voeren kunnen deze niet worden geschaard onder 
dringend onderhoud als bedoeld in lid 1 in plaats van onder 
renovatie als bedoeld in lid 2.’

De kantonrechter te Dordrecht overwoog:5

‘Wat betreft de renovatiewerkzaamheden als zodanig heeft 
[eiser] gewezen op de daardoor veroorzaakte (geluids)
hinder, de rommel in de woning, het ongemak van het met 
plastic folie afgedekt zijn van spullen en de onrust van in- 
en uitlopende bouwvakkers. Bij de beoordeling hiervan 
gaat de kantonrechter voorbij aan het betoog van Trivire 
dat een deel van de werkzaamheden gekwalificeerd moet 
worden als dringende werkzaamheden, reeds omdat ter 
zitting duidelijk is geworden dat de betreffende werkzaam-
heden ook enkele jaren later hadden kunnen plaatsvinden, 
bijvoorbeeld als een bewoner zou zeggen dat hij toch over 
twee jaar zou gaan verhuizen.’

Beide kantonrechters lijken het uitgangspunt te hanteren 
dat als onderhoudswerkzaamheden niet dringend (genoeg) 
zijn, ze daarom te kwalificeren zijn als renovatiewerkzaam-
heden. Dat sluit echter niet aan bij de definities die de Hoge 
Raad heeft gegeven. Met het mogelijk ontbreken van drin-
gendheid is immers nog geen sprake van een stijging van 
het woongenot en evenmin van een fysieke verandering of 
toevoeging.6 Als sprake is van het ontbreken van dringend-
heid en niet wordt voldaan aan de definitie van renovatie, 
is sprake van andersoortige werkzaamheden. Deze werk-
zaamheden kunnen slechts met instemming en medewer-
king van de huurder worden uitgevoerd. De verplichting 
om medewerking te verlenen, kan dan niet worden geba-
seerd op art. 7:220 lid 1 of 2 BW. In het hiervoor reeds 
aangehaalde arrest overwoog de Hoge Raad in rechts-
overweging 3.4.3. dat sprake kan zijn van een combinatie 
van renovatie met dringende werkzaamheden of andere 
onderhoudswerkzaamheden. Ook hieruit volgt dat als de 
dringendheid ontbreekt aan onderhoudswerkzaamheden, 
sprake is van andere onderhoudswerkzaamheden en niet 
van renovatie.7

4 rb. Midden-Nederland 14 oktober 2015, EcLI:NL:rbMNE:2015:7316, r.o. 
4.8.2.

5 rb. rotterdam 14 mei 2020, EcLI:NL:rbrOT:2020:5442, r.o. 4.3.
6 Zie de door de Hoge raad in het aangehaalde arrest gegeven definities.
7 Ook j.L.r.A. Huydecoper gaat hiervan uit in zijn noot in NJ 2016/449.

Als sprake is van het ontbreken van 
dringendheid en niet wordt voldaan 

aan de definitie van renovatie, is sprake 
van andersoortige werkzaamheden

Van werkzaamheden in deze derde categorie zou bijvoor-
beeld sprake kunnen zijn als koken op gas wordt vervan-
gen door elektrisch koken (en daarmee de gasaansluiting 
verdwijnt). Ook het aansluiten van een woning op een 
warmtenet voor de verwarming zou hieronder kunnen 
vallen. Weliswaar zal hierbij snel sprake zijn van een fysieke 
verandering of toevoeging, maar je kunt (op zijn minst) 
discussiëren over de vraag of sprake is van een stijging van 
het woongenot. Dit zou dan dus impliceren dat deze werk-
zaamheden slechts met instemming van de huurder kunnen 
worden uitgevoerd. Dat zal overigens weer anders zijn als 
deze werkzaamheden onderdeel zijn van een meeromvat-
tende verduurzaming van het gehuurde. Dan zal bijvoor-
beeld het vervangen van koken op gas door elektrisch 
koken onderdeel zijn van het voorstel en in dat verband 
noodzakelijk zijn om te kunnen (blijven) koken. Daarmee 
kan worden verdedigd dat het vervangen van koken op gas 
in dit verband een werkzaamheid is die is gericht op het 
voorkomen van schade of ander nadeel en daarmee een 
dringende werkzaamheid.

2.2 Verduurzaming
Veelal worden verduurzamingswerkzaamheden gekwalifi-
ceerd als renovatie.8 De kantonrechter te Amsterdam stelde 
dat echter nog wel ter discussie.9 Zij overwoog:

‘De werkzaamheden die verricht worden in het kader van 
het realiseren van NOM-woningen merkt Eigen Haard 
aan als renovatiewerkzaamheden. Voor de beoordeling 
zal de kantonrechter hier vanuit gaan omdat het thans te 
ver gaat aan te nemen dat deze werkzaamheden als drin-
gend zijn aan te merken, maar daarbij wordt wel in het 
midden gelaten of werkzaamheden die worden uitgevoerd 
uit de noodzaak om te verduurzamen strikt genomen wel 
als renovatie kunnen worden aangemerkt. Men kan zich 
immers afvragen of zij leiden tot een toename van het 
woongenot van de huurder, zoals benoemd door de Hoge 
Raad (ECLI:NL:HR:2016:726).’

Woningcorporaties hebben zich bijvoorbeeld verbonden 
om hun woningvoorraad sterk te verduurzamen. Het is 
voorstelbaar dat daartoe op een zeker moment zelfs een 
verplichting zal bestaan voor woningen.10 Naarmate die 
verplichting dichterbij komt, ligt het voor de hand dat de 

8 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 4 augustus 2020, 
EcLI:NL:GHDHA:2020:1385, r.o. 12; rb. Midden-Nederland 2 januari 2019, 
EcLI:NL:rbMNE:2019:66, r.o. 2.10.

9 rb. Amsterdam 14 april 2019, EcLI:NL:rbAMS:2019:2543, r.o. 4.
10 Voor kantoorgebouwen geldt bijvoorbeeld reeds een verplichting om 

per 1 januari 2023 minimaal label c of Energie-index 1,3 te hebben op 
grond van het bouwbesluit 2012, bij gebreke waarvan het gebouw niet 
meer als kantoor mag worden gebruikt.
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met de verduurzaming gemoeide werkzaamheden eerder als 
dringende werkzaamheden zullen worden gekwalificeerd.

2.3 Huurverhoging
De vraag dringt zich op of als sprake is van werkzaamhe-
den die weliswaar een fysieke verandering of toevoeging 
inhouden en leiden tot een toename van het woongenot 
(en daarmee voldoen aan de definitie van renovatie), maar 
desondanks (ook) kwalificeren als dringende werkzaamhe-
den (bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden worden uitge-
voerd vanwege een wettelijke verplichting daartoe of ter 
voorkoming van schade of ander nadeel), mogelijk toch een 
huurverhoging kan worden doorgevoerd op grond van art. 
7:255 BW. Dat lijkt op zichzelf verdedigbaar. Art. 7:220 lid 
1 t/m 3 BW ziet slechts op (voorwaarden waaronder) de 
verplichting bestaat voor de huurder om medewerking te 
verlenen aan de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. 
De bepaling valt ook onder Titel 4, Afdeling 3 van Boek 7 
BW ‘De verplichtingen van de huurder’. Dat een verplich-
ting bestaat voor een huurder om medewerking te verle-
nen omdat de werkzaamheden (ook) te kwalificeren zijn 
als dringende werkzaamheden, doet echter niet af aan het 
feit dat werkzaamheden ook (enige) stijging van het woon-
gerief tot gevolg kunnen hebben als bedoeld in art. 7:255 
BW. Daarbij komt dat in art. 7:255 lid 1 sub b BW (slechts) 
een uitzondering is opgenomen voor het verhelpen van 
gebreken. Dringende werkzaamheden die een stijging van 
een woongerief tot gevolg hebben11 zijn (a contrario) niet 
uitgesloten van huurverhoging op grond van dit artikel.

3. Noodzaak om te verhuizen

Uit de jurisprudentie blijkt dat niet snel sprake is van 
een noodzaak om te verhuizen.12 Het uitgangspunt bij de 
vraag of sprake is van een noodzaak tot verhuizen is een 
objectieve norm. Die norm ziet kort gezegd op de vraag of 
de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd terwijl er 
iemand in de woning woont. Los van (of in aanvulling op) 
die objectieve norm kan op grond van bijzondere bijko-
mende omstandigheden alsnog een noodzaak tot verhuizen 
worden aangenomen, óók als de werkzaamheden op zich-
zelf kunnen worden uitgevoerd terwijl de woning wordt 
bewoond. Uiteraard moet ook daarbij de noodzaak worden 
gevormd door de renovatiewerkzaamheden.13

11 Zie bijvoorbeeld rb. rotterdam 3 augustus 2018, 
EcLI:NL:rbrOT:2018:6690 waarin het aanbrengen van een nieuwe 
dekvloer van zandcement een stijging van het woongerief tot gevolg 
had omdat die (iets) beter isoleerde dan de voorheen aanwezige houten 
vloer, maar vooral gericht was op het voorkomen van gebreken in 
verband met de vochtige ondergrond en daarom werd gekwalificeerd als 
dringende werkzaamheid.

12 Hof Den Haag 4 oktober 2016, EcLI:NL:GHDHA:2016:2794, r.o. 8; rb. 
Midden-Nederland 6 maart 2019, EcLI:NL:rbMNE:2019:6612, r.o. 4.5; rb. 
Midden-Nederland 16 oktober 2019, EcLI:NL:rbMNE:2019:6466, r.o. 2.6; 
rb. rotterdam 14 mei 2020 EcLI:NL:rbrOT:2020:5442, r.o. 4.2.

13 f.j. ringnalda, WR 2017/2; j. Sengers en P. van der Sanden, Huurrecht 
woonruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2018 (8e herziene druk), p. 118 e.v.

In de wetsgeschiedenis worden als voorbeelden van bijko-
mende bijzondere omstandigheden gezondheid en gezinssa-
menstelling genoemd.14 Daarvan kan bijvoorbeeld sprake 
zijn in het geval van een zwangerschap met complicaties15, 
de noodzaak voor de zoon van het gezin om in een hygiëni-
sche en rustige omgeving te herstellen van een operatie16 en 
(psychische) aandoeningen van de huurder17.

Dringende werkzaamheden die 
een stijging van het woongerief 
tot gevolg hebben zijn niet uit-

gesloten van huurverhoging

Niet als bijzondere bijkomende omstandigheid is aange-
merkt de impact die het werk van een huurder op hem had 
in combinatie met onregelmatige diensten, waardoor het 
voor hem van groot belang was om voldoende te kunnen 
rusten in zijn woning (kennelijk ook overdag). Daarover 
overwoog de kantonrechter: ‘Hoewel invoelbaar is dat het 
gehele project van Portaal voor onrust en overlast heeft 
gezorgd bij [eiser], is de kantonrechter van oordeel dat zijn 
persoonlijke omstandigheden niet als (bijzondere) bijko-
mende omstandigheden kunnen worden aangemerkt op 
grond waarvan de noodzaak tot verhuizen dient te worden 
aangenomen. Bij dergelijke bijkomende omstandigheden 
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een slechte (psychi-
sche) gezondheid of bijzondere gezinssamenstelling van de 
huurder(s), waarvan bij [eiser] geen sprake is.’18

Dat lijkt ook wel te verklaren. Dergelijke omstandighe-
den zien meer op de vraag in hoeverre een huurder zijn 
werk (goed) kan uitvoeren, dan op de vraag of hij in het 
gehuurde kan blijven wonen. Gezondheid en gezinssamen-
stelling zijn in dat verband veel relevanter. De professio-
nele omstandigheden van de huurder zullen daarom niet of 
veel minder snel een rol kunnen spelen bij de vraag of een 
huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoe-
ding. Ook blijkens de parlementaire geschiedenis (en naar 
de aard van de verhuiskostenvergoeding) gaat het bij die 
vraag immers om een situatie waarin de huurder al dan niet 
in de woning blijft (of kan blijven) wonen. Over het kunnen 
werken in de woning of het nodig hebben van de woning 
in verband met werk, wordt in het geheel niet gesproken in 
de wetgeschiedenis. Dat doet derhalve niet of veel minder 
ter zake.19

14 Kamerstukken II 2007/08, 31528, nr. 3 (MvT), p. 4.
15 rb. Midden-Nederland 20 juli 2016, EcLI:NL:rbMNE:2016:4103.
16 Hof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2018, EcLI:NL:GHArL:2018:10766.
17 rb. Midden-Nederland 14 oktober 2015, EcLI:NL:rbMNE:2015:7316.
18 rb. Midden-Nederland 27 juli 2016, EcLI:NL:rbMNE:2016:4581.
19 Overigens oordeelde de kantonrechter te Dordrecht daar anders over; zie 

rb. rotterdam 14 mei 2020 EcLI:NL:rbrOT:2020:5442. Tegen dit vonnis 
loopt hoger beroep.
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4. Verhuizing

Over wat moet worden verstaan onder een verhuizing 
is inmiddels veel geschreven.20 Het uitgangspunt is dat 
sprake moet zijn van een verhuizing van de inboedel en het 
opnieuw moeten stofferen en inrichten van een (andere) 
woning, en derhalve een verhuizing die vergelijkbaar is met 
een verhuizing bij beëindiging van de huur.21 Het verblijf in 
een ingerichte logeerwoning wordt over het algemeen dan 
ook niet beschouwd als een verhuizing in de zin van art. 
7:220 lid 5 t/m 7 BW.22 De kantonrechter te Amsterdam 
benaderde het overigens iets anders. Zij overwoog dat als 
een ingerichte logeerwoning beschikbaar is (tezamen met 
een aantal andere voorzieningen), er geen noodzaak bestaat 
om te verhuizen (en daarmee impliciet ook dat een verblijf 
in een ingerichte logeerwoning geen verhuizing is in de zin 
van art. 7:220 lid 5 t/m 7 BW).23 Die redenering is goed te 
volgen. Als je door middel van het anders faseren of inrich-
ten van de werkzaamheden, of het ter beschikking stellen 
van vervangende voorzieningen, de noodzaak om te verhui-
zen kunt wegnemen, dan valt niet in te zien waarom het 
aanbieden van een tijdelijke en volledig ingerichte logeer-
woning niet in de beoordeling kan worden meegenomen en 
de noodzaak om te verhuizen niet zou kunnen wegnemen.

Het verblijf in een ingerichte logeer-
woning wordt over het algemeen dan 

ook niet beschouwd als een verhuizing

Het Hof Arnhem-Leeuwarden zit overigens op een andere 
lijn. In het arrest van 31 maart 202024 verwijst het hof naar 
zijn eerdere arrest van 15 januari 201925 waarin het over-
woog dat of, en hoeveel kosten moeten worden gemaakt, 
niet relevant is voor de aanspraak op de verhuiskostenver-
goeding. Het hof verwees naar het feit dat de verhuiskos-
tenvergoeding van dwingend recht is. Het hof haalt daarbij 
een deel van de wetsgeschiedenis aan waarin staat26:

‘De leden van de PvdA-fractie hebben om bevestiging 
gevraagd van hetgeen zij meenden te lezen in de diverse 

20 f.j. ringnalda, WR 2017/2; r. Goeman, JHV 2018/37; j. Sengers en P. van 
der Sanden, Huurrecht woonruimte, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2018 (8e 
herziene druk), p. 118 e.v.

21 De hoogte van de vergoeding is ook gelijk aan de vergoeding die wordt 
betaald als de huurder wegens renovatie definitief moet verhuizen naar 
een andere woning. Zie ook rb. Midden-Nederland 7 oktober 2020, 
EcLI:NL:rbMNE:2020:4250, r.o. 2.18.

22 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 4 augustus 2020, 
EcLI:NL:GHDHA:2020:1385; rb. rotterdam 5 juli 2019, 
EcLI:NL:rbrOT:2019:5520; rb. Midden-Nederland 17 oktober 2018, 
EcLI:NL:rbMNE:2018:5040.

23 rb. Amsterdam 4 april 2019, EcLI:NL:rbAMS:2019:2543.
24 Hof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2020, EcLI:NL:GHArL:2020:2705.
25 JHV 2019/3. Zie ook D. de Vries en j. van Hulst in HIP 2019/41, waarin dit 

arrest en het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 11 december 
2018, EcLI:NL:GHArL:2018:10766, wordt besproken.

26 Kamerstukken I 2009/10, 31528, nr. c, p. 3.

artikelleden van artikel 7:220. Inderdaad heeft een huurder 
van een woning altijd recht op een vergoeding voor verhuis- 
en inrichtingskosten van € 5000 (geïndexeerd), indien hij 
ten behoeve van renovatie uit zijn woning moet vertrekken, 
ongeacht of hij die kosten ook werkelijk maakt.’

Op basis van deze tekst in de memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer, het laatste stuk in het wetgevingsdossier 
voordat het BW zeven dagen later werd gewijzigd, over-
weegt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat het verlaten van de 
woning een verhuizing is in de zin van art. 7:220 lid 5 t/m 
7 BW. Zoals hiervoor en in de aangehaalde verwijzingen is 
uiteengezet, is de verhuiskostenvergoeding bedoeld als tege-
moetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van een 
verhuizing die vergelijkbaar is met een verhuizing bij het 
eindigen van de huur. Het is juist dat de verhuiskostenver-
goeding van (semi)dwingend recht is, dat het een forfaitair 
bedrag betreft en dat het daarom niet kan worden gematigd 
ongeacht hoeveel kosten een huurder maakt. Het forfai-
tair zijn van het bedrag is dan ook waar de vraag van de 
PvdA-fractie op zag. De vraag van de PvdA-fractie ging niet 
over het al dan niet moeten verhuizen en wat een dergelijke 
verhuizing inhoudt. Naar aanleiding van de vraag is duide-
lijk gemaakt dat het bedrag niet kan worden gematigd en 
dat het gehele bedrag verschuldigd is ongeacht hoeveel 
kosten worden gemaakt. Dat kan derhalve niet afdoen aan 
het feit dat wel sprake moet zijn van een verhuizing in de 
vorenbedoelde zin. In de rest van de wetsgeschiedenis27 
wordt dan ook steeds het uitgangspunt van een verhuizing 
gehanteerd zoals hiervoor uiteengezet, met verhuizing van 
de inboedel en stoffering en inrichting van een (andere) 
woning. Als een ander uitgangspunt zou worden gehan-
teerd, zou de verhuiskostenvergoeding verworden tot een 
overlastvergoeding. Daarvoor is de vergoeding echter niet 
bedoeld.28

5. Tot slot

Ondanks de beantwoording van prejudiciële vragen door 
de Hoge Raad, zijn er nog voldoende aspecten aan de 
verhuiskostenvergoeding die in de jurisprudentie nader zijn 
(en nog moeten worden) ingevuld. In dit artikel is getracht 
van enkele aspecten (gedeeltelijk) een overzicht te geven 
en daar enige nadere invulling aan te geven. Uiteraard is 
het aan de rechtspraak om verdere invulling te geven aan 

27 Kamerstukken II 2007/08, 31528, nr. 3 (MvT), p. 3 (‘Dit voorstel regelt dat 
de verhuurder bijdraagt in de kosten die de verhuizing van zijn huurder 
meebrengt indien die verhuizing noodzakelijk is in verband met...’), Kamer-
stukken II 2002/03, 28600 VI, nr. 35 (motie van het lid Van Gent c.S.) (‘... 
dat bewoners die als gevolg van de herstructurering gedwongen worden te 
verhuizen, recht hebben op een fatsoenlijke tegemoetkoming in de verhuis- 
en inrichtingskosten’) en de brief van de Minister voor Wonen, Wijken en 
Integratie van 7 september 2009 (Kamerstukken II, 2008/09, 31528, nr. 14) 
waarin hij onder verwijzing naar de motie van Van Gent c.s. (waarin het 
bedrag van € 5.000 is opgenomen dat tot stand is gekomen door kosten 
te vergelijken van verhuizing van inboedel en stofferen en inrichten 
van een woning) schrijft dat huurders bij dergelijke verhuizingen een 
tegemoetkoming krijgen in de kosten van die verhuizing.

28 j.L.r.A. Huydecoper, NJ 2016/449, onder 5 en 6.
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de diverse aspecten waarover nog geen of onvoldoende 
duidelijkheid bestaat. Aangezien er met regelmaat over 
de verhuiskostenvergoeding wordt geprocedeerd, lijkt dat 
slechts een kwestie van tijd.

Dit artikel is afgesloten op 17 december 2020.

Na de sluitingsdatum van dit artikel ontving de schrijver 
dezes een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 2 
februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:964, waarin het 
hof lijkt ‘om’ te gaan en afwijkend oordeelt ten opzichte 
van zijn in dit artikel aangehaalde uitspraken. Het hof 
overweegt dat de verhuiskostenvergoeding is bedoeld: ‘als 
vergoeding van kosten die de huurder heeft moeten maken 
voor verhuizing van de huisraad (meubels, koelkast, tele-
visie etc.) uit de eigen woning en kosten om de woning 

(opnieuw) in te richten. (…) Het tijdelijk verplaatsen van 
huisraad in de woning (en niet naar een andere woning) 
en het tijdelijk verplaatsen van de inhoud van de schuur/
berging naar een daarvoor bestemde container zodat de 
werkzaamheden (gemakkelijker) konden worden uitge-
voerd, is niet gelijk te stellen met een verhuizing waarvoor 
deze vergoeding is bedoeld.’

Over de auteur

mr. F.J. (Frank) Ringnalda
Advocaat bij Tomlow Advocaten


