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Geachte heer/ mevrouw, 

In de periode van 2013 tot en met april 2016 betaalde ik als huurder van de woning gelegen aan de 
(ADRES, POSTCODE), een extra inkomensafhankelijke huurverhoging aan mijn verhuurder (NAAM 
VERHUURDER). De ingangsdatum van mijn huurcontract is (INGANGSDATUM HUURCONTRACT) en de 
kale huurprijs bedroeg toen (KALE HUURPRIJS OP INGANGSDATUM), mijn huurcontract is dus niet 
geliberaliseerd. 

De Belastingdienst heeft destijds mijn inkomensgegevens verstrekt aan mijn verhuurder in de 
jaren (AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS): 

O  2013            O  2014            O  2015 

De verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan verhuurders, was strijdig met 
de wettelijke geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst en daarmee onrechtmatig, oordeelde 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 3 februari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:253). 
Vanwege de onrechtmatige verstrekking heb ik als huurder schade geleden, te weten de 
inkomensafhankelijke huurverhogingen die ik heb betaald, bovenop de reguliere huurverhogingen. 
Zonder inkomensverklaring had mijn verhuurder geen inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen 
opleggen.  

Ik verzoek u daarom om terugbetaling van de inkomensafhankelijke huurverhogingen, onder 
verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Den Haag, afdeling Bestuursrecht, zaaknr. SGR 
17/6621 op 26 april 2018. De rechter kende de schadevergoeding toe van het verzoek van de 
huurder van een sociale huurwoning, die inkomensafhankelijke huurverhogingen heeft betaald 
sinds 2013. Ik verkeer in een vergelijkbare situatie. Hierdoor heb ik in de periode waarop deze 
uitspraak betrekking heeft (... )euro te veel huur betaald.  

Ik verzoek de Belastingdienst om restitutie van bovengenoemd bedrag op bankrekeningnummer 
(IBAN REKENINGNUMMER) ten name van (NAAM REKENINGHOUDER), binnen 10 werkdagen na 
heden. Voor de volledigheid laat ik u weten dat ik aanspraak maak op de wettelijke rente.  

Deze brief dient tevens als mededeling ter stuiting van de verjaring van mijn vorderingen.  
In afwachting van uw bericht, 

met vriendelijke groet, 

NAAM HUURDER 
HANDTEKENING 
DATUM 
ADRES


