
Om te beginnen

BeLasti ngdienst moet schade
'glu u rverhogi ng' vergoed en

Heeft u in de periode 2015 tot en met 2015 een
i n l«o m e nsaf ha n kel.ij I<e h uu rve rh o gi n g betaa td ?

Dan l<unt u een schadevergoeding eisen bij de Betasting-
dienst. De Woonbond heeft hiervoor een modetbrief
gemaal«t, die u I<unt downtoaden op www.woonbond.n[.

De Betastingdienst moet een Amsterdamse huurder

een schadevergoeding betalen van € 554,10.

De Bel.astingdienst heeft in de periode van 2013 tot
en met 2015 inl<omensgegevens verstrel(t aan zijn

verhuurder, terwijI hier geen wettelijke basis voor was.

Hiermee overtrad de Betastingdienst zijn geheim-

houdingspticht en de huurder heeft hier financië[e

schade door ondervonden. Want de verhuurder

heeft op grond van deze gegevens een hogere
(inl<omensafhankel.ij l<e) huu rverhoging voorgesteld.

De rechtbanl< oordeelde ontangs dat de Betasting-

dienst vanaf 2013 tot apriL 2016 geen inl<omens-

gegevens had mogen verstrel<l<en aan verhuurders.

Voormatig minister Blok van Wonen voerde in april.

20L6 een wetswijziging door, die het verstrel(l(en

van gegevens vanaf apri[ 2016 naar oordee[ van

de rechter wél. mogel.ijk maal<te.

U I<unt ool< schadevergoeding eisen
Ats u in 2013 tot en met 2015 een inl<omens-

afhankel.ijl<e huurverhoging heeft betaatd, kunt u

een schadevergoeding eisen bij de Belastingdienst.

De Woonbond stelt een mode[brief beschikbaar

en heeft ool< een Excetbestand gemaal<t waarmee

u uw schade l<unt berel<enen. Hierin wordt rel(ening

gehouden met het'cumutatieve effect' (het effect
van de extra i nl<omensafhankeLij l<e huurverhoging

in 2015 op dejaren erna, bijvoorbeeld).

Downloads
Ca voor de mode[brief
schadevergoeding en
het ExceIbestand om
uw schade door de
extra huurverhoging
te berekenen naar:
www.woonbond.nU
gtuurvergoeding

Wie een schadevergoeding wil eisen,

moet dat wettetijk gezien binnen vijf
jaar doen. Huurders die per 1jul.i 2013

een inl<omensaf hanl<eLijl<e huurver-

hoging hebben gehad, moesten de

schadevergoedi ng d us (schrifteLij l<)

opeisen vóór ljuti 2018. Heeft u een

i nl<omensaf hanl<eLijke huurverhogi ng

betaatd in2014 en 2015? Dan heeft
u nog ruim de tijd om uw schadeclaim

bij de Betastingdienst in te dienen.

Doe dat in elk geva[ vóór 1 juti 2019.

Meerdere rechtszaken
De Woonbond is aI sinds de invoering tegenstander

van de inl<omensaf hanketijl<e huurverhoging of
'g[uurverhoging'. Die schendt de privacy van huurders

en brengt bescheiden middeninkomens onterecht in

de kne[. De Woonbond voerde eerder een coltectieve

rechtszaal< tegen Be[astingdienst en verhuurders

over het verstrel<l<en van de inl<omensgegevens.

De rechter oordeelde in die zaak dat de Woonbond

niet ontvankelijk was. De individue[e ctaim van een

huurder aan de Betastingdienst

was nu wet succesvot. Deze

zaal< werd gesteund door het
juridisch fonds van de Woon-

bond. De Woonbond is nogju-
ridisch advies aan het inwinnen
over eventue[e vervolgstappen

in de collectieve rechtszaal<.
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De privacy

van huurders

wordt door de

gluurverhoging

met voeten

getreden


