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Belastingdienst moet schade ‘Gluurverhoging’ vergoeden 
Heeft u in de periode 2013-2016 ook een inkomensafhankelijke huurverhogingen 
(IAH) –de zogenoemde ‘gluurverhoging’- opgelegd gekregen en betaald? 
 

Zo ja, lees dan onderstaand bericht van de Woonbond en neem alsnog actie! 

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in 

de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan 
de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst 

overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële 
schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een 

hogere huurverhoging doorgevoerd.  
 

De Woonbond heeft hierover rechtszaken gevoerd en een rechtbank oordeelt dat 
vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. 

Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door die het 

verstrekken van gegevens vanaf april 2016 naar oordeel van de rechter wel 
mogelijk maakte. 
 

Modelbrief schadevergoeding 

Heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging betaald? Met 
deze Modelbrief kunnen huurders die in de periode 2013 tot april 2016 een IAH 

kregen, een schadevergoeding eisen bij de Belastingdienst. De Woonbond heeft 
ook een Excel bestand gemaakt waarmee u uw schade kunt berekenen. Hierbij 

wordt rekening gehouden met het cumulatieve effect (het effect van een extra 

huurverhoging in 2013 op de jaren erna, bijvoorbeeld). De verjaring van een 
dergelijke vordering is vijf jaar (vanaf 1 juli 2013). Toch raden wij huurders aan 

die in 2013 een IAH hebben gehad 2013 mee te nemen in de berekening van de 
schadevergoeding en alsnog de schadevergoeding over de hele periode te eisen. 
 

Informatie uit het overleg met Amvest 

Zonnepanelen 
Amvest is een nieuw Project zonnepanelen gestart. De komende jaren worden op 
ruim 2.600 (grondgebonden) woningen zonnepanelen gelegd, verdeeld over alle 

portefeuilles. Sungevity is de leverancier van de zonnepanelen en werkt voor de 
plaatsing samen met lokale partijen. Op onze vraag wat de financiële 

consequenties zijn voor de huurder antwoordt Amvest dat die er niet zijn. Dit 
project levert veel voordelen op. De huurdersverenigingen worden bij het proces 

betrokken door de vastgoedmanagers.  
 

Levensloopbestendig wonen 
De afdeling Development van Amvest volgt de wet en die geeft aan dat ieder 
nieuwbouwproject moet voldoen aan levensloopbestendigheid. Dit staat ook in het 

Programma van Eisen. Bij bestaande bouw is het lastiger om dit thema door te 
voeren omdat de plattegronden reeds vaststaan, soms onlogisch zijn of worden 

door de aanpassingen, dus minder geschikt voor het goed doorvoeren van 
aanpassingen. Bij renovaties in de Aegon woningenportefeuille wordt dit vraagstuk 

zeker meegenomen.  
 

Kerstgroet 

Wij wensen alle bestuursleden van onze huurdersverenigingen en 
bewonerscommissies prettige feestdagen en een in alle opzichten 

voorspoedig 2019 met veel woongenot! 
 

 

Doorgeven mutaties. 

Een adreswijziging, wijziging in uw bestuur, van e-mailadres of opheffing van een 
huurdersvereniging doorgeven aan mevrouw Els van Es: e-mailadres 

elsvanes@upcmail.nl. 
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