
Geachte heer Dijk, 
 
Hartelijk dank voor uw reactie op ons advies aangaande de huurprijsaanpassing per 1 juli 2020. 
 
Het komt ons voor dat u aan een aantal van onze argumenten wel heel makkelijk voorbijgaat en 
bovendien, omdat u letterlijk schrijft: “Wij zullen dit advies niet opvolgen. Onze woningen worden 
gefinancierd met … etc” neemt u bij ons de indruk niet weg dat u ons advies slechts gedeeltelijk met 
Bouwinvest heeft gedeeld, dan wel, dat u uw eigen visie weergeeft. 
 
Wij merkten op dat de woningnood de markthuur opdrijft. U weerlegt dat niet, maar merkt op dat 
Bouwinvest slechts gematigd de huren heeft verhoogd. Niettemin zijn de markthuren kennelijk 
zoveel gestegen dat u een opslag, boven CPI, van 1% aanzegt. Ook hier geldt weer: is dat uw advies 
richting Bouwinvest of is dit het besluit van Bouwinvest dat door u wordt overgebracht? Is het laatste 
het geval, dan zijn wij benieuwd naar de onderliggende argumentatie. 
 
Wij merkten op dat de rendementen van Bouwinvest geen aanleiding geven tot uw (het MVGM) 
advies de huren te verhogen tot de geldende markthuur. U stelt dat de beleggers met name het 
directe rendement van belang vinden. Dit is bezijden de waarheid, want beleggers worden beloond 
op basis van een totaal rendement en zullen geen genoegen nemen met een deel hiervan. 
 
Tenslotte: u vermeldt dat het voor Bouwinvest maatschappelijk verantwoord is om redelijke 
rendement te behalen, maar gaat daarmee volledig voorbij aan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van Bouwinvest, waarop wij in ons advies hebben gewezen, ten aanzien van 
haar huurders 
en 
u geeft aan dat het CPI breed is geaccepteerd, maar dit houdt niet in dat het heilig is, zeker niet als 
de ontwikkeling van de markthuren onderdeel is van deze CPI. 
 
Graag bespreken wij onze argumenten nader in het te plannen overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ger Nieudorp 
Secretaris bewonersvereniging Het Bewegingshuis 
 
 


