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Bezwaarschrift inkomens afhankelijke huurverhoging 2020  
(voor een huurverhoging hoger dan 2,6%)  
 

U heeft een Inkomens Afhankelijke huurverhoging gekregen, gebaseerd op de 
verklaring van de Belastingdienst over uw huishoudinkomen over 2018. 

Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Met dit formulier kunt u 
bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel.  

Lever het ingevulde en ondertekenende formulier vóór 1 juli 2020 in bij: 

Woonstichting Land van Altena te Nieuwendijk (Postbus 75, 4255 ZH  Nieuwendijk).  
 

1. Uw persoonlijke gegevens:  
 

Naam : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode en woonplaats : …………………………………………………………………………………………. 
 

(Mobiele) telefoonnummer(s) : ………………………………………………………………………………… 
 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

2. Gegevens van uw huurverhoging: 
 

Percentage huurverhoging per 1 juli 2020 : ……………………….%  
 

 
3. Reden van uw bezwaar: 

    Kruis hieronder aan wat de reden van uw bezwaar is.  
 

o De inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet, omdat het huishoud- 
   inkomen 2018 niet klopt, dit moet zijn € ………………………… of het huishoudinkomen is 

   na 2018 gedaald. Het huishoudinkomen over 2019 is € ………………………………………….  
 

o De inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet, omdat het aantal  
   inkomensontvangers van het huishouden anders is, namelijk ……………personen of  

   uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen. 

   (s.v.p. een uittreksel uit het bevolkingsregister met daarop alle gezinsleden, bij 
   dit formulier voegen om dit aan te tonen). 

 
o Uw huishouden bestaat uit 1 of meer personen met de AOW-leeftijd. 

   (s.v.p. een uittreksel uit het bevolkingsregister met daarop alle gezinsleden, bij 
   dit formulier voegen om dit aan te tonen). 

 
o In uw huishouden is een chronisch zieke of gehandicapte die aan de volgende 

   voorwaarden voldoet: 
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 Er is minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging 

thuis.  
Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt. 

 Een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente.  
De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn. 

 Er is een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis. 
 Er is professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie) 

zoals eten, wassen of toiletgang. 
 Er is een beschikking op grond van de Wmo of de Wet voorziening 

gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U 
moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de 

persoon met de beschikking. 
 Er is een verklaring van huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw 

huisgenoten) blind bent. 
 Er is nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van 

de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015). 

 

 
Een Inkomensverklaring van 2019 kunt u vanaf juni 2020 aanvragen bij de 

Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543 of online op mijn.belastingdienst.nl  
 

 
Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact op met ons. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met 
donderdag van 08.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur 

via telefoonnummer 0183-408788 of via email:  joce@landvanaltena.nl 

 
 

4. Ondertekening  
 

 
Datum: ………………………………………………………………………………………..…………… 

 
 

 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………. 


