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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, 

ECLI:NL:GHARL:2019 
 

Op grond van artikel 7:220 lid 5 BW is een verhuurder verplicht bij te 

dragen in de kosten van de verhuizing van een huurder indien de 

verhuizing noodzakelijk is in verband met een voorgenomen renovatie. 

In zijn arrest van 22 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:726) heeft de Hoge 

Raad geoordeeld dat deze bijdrageverplichting van dwingend recht is. 

Heeft een huurder onder alle omstandigheden recht op de 

verhuiskostenvergoeding of is er ruimte voor afwijkende afspraken 

bijvoorbeeld in het geval de huurder niet of nauwelijks verhuiskosten 

heeft? Het Hof Arnhem-Leeuwarden beantwoordt deze vraag in zijn 

uitspraak van 15 januari 2019.  

 

 

Casus en hoofdoverwegingen van het hof 

Verhuurder heeft het plan opgevat om het complex waarvan het door de 

huurder gehuurde appartement deel uitmaakt ingrijpend te renoveren. 

Partijen komen overeen dat de huurder zijn woning verlaat gedurende de 

uitvoering van de werkzaamheden. Huurder is van mening dat de 

verhuurder gehouden is om hem de wettelijke verhuiskostenvergoeding 

van EUR 5.892,- te betalen. In reconventie vordert huurder betaling van 

dit bedrag. De vordering wordt door de kantonrechter afgewezen. 

Huurder legt vervolgens het geschil over de verhuiskostenvergoeding in 

volle omvang aan het hof voor. De grief van huurder slaagt.  

 

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen in hoger beroep betwist 

de verhuurder voor het eerst dat huurder moest verhuizen vanwege de 

renovatie. Volgens de verhuurder moesten er aan het gehuurde vooral 

dringende werkzaamheden in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW worden 

verricht en zijn er slechts enkele werkzaamheden uitgevoerd die 

kwalificeren als renovatiewerkzaamheden. Voor die werkzaamheden 

hoefde de huurder het gehuurde niet te verlaten. Bovendien stelt 

verhuurder zich op het standpunt dat huurder geen verhuiskosten heeft 

gehad. Dat de huurder niet of nauwelijks kosten heeft gehad in verband 

met zijn verhuizing staat in rechte vast. Huurder heeft geen 

verhuisbedrijf ingeschakeld, maar de verhuizing geregeld met behulp 

van vrienden. De spullen die hij niet nodig had in zijn tijdelijke 

onderkomen, heeft huurder bij vrienden kunnen opslaan. Het hof gaat 

niet mee in de argumenten van de verhuurder. 

 

Allereerst gaat het hof voorbij aan het betoog dat de 

renovatiewerkzaamheden niet noopten tot de verhuizing. Het betoog van 

de verhuurder is volgens het hof wegens strijd met de zogenoemde 

tweeconclusieregel, tardief, en bovendien onvoldoende onderbouwd (r.o. 

4.5). Voorts overweegt het hof als volgt.  
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‘4.8 Het hof is, met de kantonrechter, van oordeel dat het recht op een 

bijdrage in de verhuiskosten van dwingendrechtelijke aard is, zodat 

partijen daarvan niet in onderlinge regeling kunnen afwijken’.  

 

‘4.9 Het hof volgt verhuurder evenmin in diens betoog dat huurder geen 

aanspraak heeft op de verhuiskostenvergoeding, omdat hij geen 

verhuiskosten heeft gemaakt. Allereerst vindt het hof niet aannemelijk 

dat huurder geen verhuiskosten heeft gemaakt. Uitgangspunt is dat een 

verhuizing altijd met (op zijn minst) enige kosten en inspanningen 

gepaard gaat, ook als geen professionele verhuizer wordt ingeschakeld. 

(…). Uit de hiervoor aangehaalde parlementaire geschiedenis volgt dat 

de huurder het bestaan en de omvang van de door hem gemaakte 

kosten alleen hoeft te bewijzen indien hij aanspraak maakt op 

vergoeding van kosten bovenop de verhuiskostenvergoeding van artikel 

7:220 lid 5 en 6 BW. Maar ook als huurder geen kosten zou hebben 

gemaakt, gaat het betoog van verhuurder niet op. Uit de tekst van artikel 

7:220 lid 5 en 6 BW, gelezen in het licht van de wetsgeschiedenis (…), 

volgt dat een huurder in ieder geval aanspraak heeft op de daar 

bedoelde minimumbijdrage (…), ook indien hij minder kosten heeft 

gemaakt dan het met de bijdrage gemoeide bedrag, en zelfs indien hij 

geen kosten heeft gemaakt. Een en ander is het gevolg van de keuze 

van de wetgever om een minimumvergoeding vast te stellen, waarop de 

huurder tenminste aanspraak heeft’. 

 

‘4.13 De slotsom is dat huurder aanspraak heeft op de 

verhuiskostenvergoeding. De grief slaagt dan ook. Dat de 

verhuiskostenvergoeding een bedrag van EUR 5.892,- bedraagt, heeft 

verhuurder niet bestreden, zodat dit bedrag toewijsbaar is’.  

 
 

Duiding 

Vooropgesteld: een huurder heeft alleen recht op een vergoeding indien 

de renovatiewerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd in 

bewoonde staat. Een huurder die zelf kiest voor een verblijf in een 

logeer- of wisselwoning in een situatie waarin de renovatie de verhuizing 

niet noodzakelijk maakt, kan geen aanspraak maken op de 

minimumbijdrage. Dit is een terecht uitgangspunt. Echter, de vraag 

dringt zich op of een huurder – indien sprake is van een noodzakelijke 

verhuizing - onder alle omstandigheden aanspraak kan maken op de 

verhuiskostenvergoeding, dus ook in het geval de huurder niet of 

nauwelijks kosten heeft hoeven te maken. Zo’n situatie doet zich 

bijvoorbeeld voor als de huurder verhuist naar een volledig ingerichte 

wisselwoning of in het geval de huurder geen kosten heeft omdat hij de 

verhuizing zelf regelt en zijn spullen niet in een betaalde opslag hoeft op 

te slaan. Deze vraag wordt door het hof Arnhem-Leeuwarden 

bevestigend beantwoord. Volgens het hof is er geen ruimte voor een 

uitzondering op de toekenning van de forfaitaire minimumbijdrage 

vanwege het dwingendrechtelijke karakter van de wettelijke regeling, de 

wetsgeschiedenis en het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016. 
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Zoals gezegd, heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 22 april 2016 onder 

meer overwogen dat de verhuiskostenregeling van artikel 7:220 lid 5 en 

lid 6 BW van dwingend recht is. Een huurder kan van zijn recht op deze 

vergoeding derhalve geen afstand doen of hierover met zijn verhuurder 

afwijkende afspraken maken die tot gevolg hebben dat de huurder een 

lagere bijdrage ontvangt dan de wettelijke vergoeding. De Hoge Raad 

heeft daartoe onder meer het volgende overwogen (r.o. 3.6.2.): ”Voorts 

kan uit de parlementaire geschiedenis van de Wet van 4 februari 2010 

worden afgeleid dat de regeling van de verhuiskostenvergoeding van 

dwingend recht is, en dat de huurder altijd recht heeft op de 

minimumbijdrage als bedoeld in art. 7:220 lid 6 BW (Kamerstukken II 

2007-2008, 31528, nr. 3, p. 6; Kamerstukken I 2009-2010, 31528, nr. C, 

p.3)”. Naar deze overweging verwijst het hof  in zijn arrest, als ook naar 

het antwoord van de Minister van Justitie op de vraag van leden van de 

PvdA-fractie of een huurder altijd recht heeft op de 

verhuiskostenvergoeding: “Inderdaad heeft een huurder van een woning 

altijd recht op een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten van 

EUR 5.000,- (geïndexeerd), indien hij ten behoeve van renovatie uit zijn 

woning moet vertrekken, ongeacht of hij die kosten ook werkelijk maakt 

(Kamerstukken I 2009-2010, 31528, nr. C, p.3; met onderstreping hof).’  

 

Er is - juridisch - geen speld tussen te krijgen: ingevolge voornoemd 

arrest van de Hoge Raad en de parlementaire geschiedenis heeft een 

huurder inderdaad recht op de wettelijke vergoeding van de 

verhuiskosten indien de renovatiewerkzaamheden het noodzakelijk 

maken dat de huurder tijdelijk elders verblijft. Van dit recht kunnen 

partijen niet afwijken, de vergoeding kan evenmin door partijen en de 

rechter worden gematigd (zie bijvoorbeeld gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden 11 december 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10766). Toch 

wringt de uitspraak van het hof en wel om twee redenen.  

 

Ten eerste. Lid 5 van artikel 7:220 bepaalt dat een verhuurder bijdraagt 

in de kosten die de verhuizing voor de huurder meebrengt. Met andere 

woorden: als een huurder kosten heeft omdat hij vanwege een renovatie 

tijdelijk elders moet verblijven, ontvangt hij van zijn verhuurder een 

bijdrage in die kosten. Dat is redelijk te noemen. Maar wat is de 

rechtvaardiging voor de toch redelijk forse bijdrage indien een huurder 

deze kosten niet heeft bijvoorbeeld omdat de verhuurder aan de huurder 

kosteloos een volledig ingerichte wisselwoning ter beschikking stelt? 

Bovendien, de forfaitaire bijdrage voorziet ook in een vergoeding van de 

kosten van het inrichten van de woning na de renovatie en deze kosten 

zullen in beginsel alle huurders hebben die worden geconfronteerd met 

renovatiewerkzaamheden in hun woning, niet alleen huurders die 

vanwege de renovatie tijdelijk in een wisselwoning verblijven. Met 

andere woorden: een huurder die zijn intrek neemt in een volledig 

ingericht wisselwoning en in dat kader geen kosten heeft, ontvangt de 

volledige vergoeding die hij na de renovatie kan besteden aan de 

herinrichting van zijn woning, terwijl een huurder die deze 

inrichtingskosten ook heeft, geen enkele (wettelijke) bijdrage ontvangt in 

de herinrichtingskosten.  
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Ten tweede. Bij de beantwoording van de vraag of de uitvoering van 

renovatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk maakt, spelen 

persoonlijke omstandigheden van de huurder een rol zoals de 

gezinssituatie, leeftijd en gezondheid van de huurder. Zo zal de 

renovatie voor bijvoorbeeld een twintiger die overdag werkt minder 

bezwaarlijk zijn dan voor een hoogbejaarde huurder die vanwege zijn 

leeftijd en gezondheid aan huis is gekluisterd. Voor beide huurders zijn 

de aard van de werkzaamheden en de duur van het renovatieproces 

echter hetzelfde. In het ene geval kan de renovatie in bewoonde staat 

worden uitgevoerd en in het andere geval dient de huurder te verhuizen. 

In het eerste geval heeft de huurder geen recht op de 

verhuiskostenvergoeding, in het tweede geval wel, terwijl men zich kan 

afvragen of het de renovatiewerkzaamheden zijn die maken dat de 

verhuizing noodzakelijk is of de persoonlijke omstandigheden van de 

betreffende huurder.  

 

Ik ben een voorstander van een verhuiskostenregeling die van regelend 

recht is, zodat zowel de verhuurder en huurder in het voortraject als de 

rechter rekening kunnen houden met de concrete situatie waarin de 

huurder verkeert en de daadwerkelijke kosten die de huurder als gevolg 

van een noodzakelijke verhuizing maakt. Een dergelijke regeling komt 

mij redelijker voor. Zo zal dus een huurder die in het kader van zijn 

verhuizing door de verhuurder volledig wordt ‘ontzorgd’ recht hebben op 

een lagere vergoeding, dan een huurder die in het kader van de 

verhuizing op eigen kosten zijn gehele inboedel moet verhuizen naar 

een logeer- of wisselwoning. Een dergelijke regeling doet recht aan de 

redelijke belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Zeker in het 

geval de renovatie tientallen woningen betreft, zal de hoogte van de 

totale verhuiskostenvergoeding in het besluitvormingsproces van de 

verhuurder een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol spelen. Een 

regeling die ruimte laat voor uitzonderingen op de minimumbijdrage 

beperkt mijns inziens het risico dat verhuurders gewenste en ingrijpende 

renovatiewerkzaamheden niet meer uitvoeren vanwege het prijskaartje 

dat hangt aan de verhuizing van hun huurders in verband met dergelijke 

renovaties. 
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