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Geachte heer, mevrouw, 
 
Uw leden huren een woning van het Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund (hierna: ‘Bouwinvest’). In het 
kader van Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) berichten wij u als volgt. 
 
Net als voorgaande jaren zal Bouwinvest zich bij de jaarlijkse huurprijsaanpassing van sociale huurcontracten per 
1 juli conformeren aan de wettelijke kaders die de overheid hieromtrent heeft vastgesteld. Sinds 1 juli 2013 geldt 
dat de percentages voor de maximale huurverhoging voor sociale zelfstandige huurwoningen hoger (mogen) zijn 
dan de inflatie. De maximale huurverhoging is sindsdien afhankelijk van het inkomen van het huishouden. 
Bouwinvest zal dit jaar en in de toekomst deze inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. De reden 
hiervoor is gelegen in de invoering van de verhuurderheffing. Hierdoor wordt Bouwinvest verplicht een deel van 
de huuropbrengsten uit sociale huurcontracten af te dragen aan de overheid. Het is evenwel niet gezegd dat 
Bouwinvest in alle gevallen de maximale huurverhoging zal worden doorgevoerd, dit kan per complex verschillen. 
Het invullen van de huurpercentages zal op jaarbasis worden bekeken.  
 
Per 1 juli 2014 bedraagt de huurverhoging maximaal: 
 
• inflatie + 1,5% voor huishoudinkomens tot en met € 34.085 (peildatum 2012); 
• inflatie + 2,0% voor middeninkomens. Dit zijn huishoudinkomens tussen € 34.085 en € 43.602  
 (peildatum 2012); 
• inflatie + 4,0% voor hogere inkomens. Dit zijn huishoudinkomens boven € 43.602 (peildatum 2012). 
 
Voor 2014 wordt een inflatiepercentage van  2,5% gehanteerd. Hierdoor gelden per 1 juli 2014 de volgende 
percentages voor de maximale huurverhoging: 
 
• 4,0% voor huishoudinkomens tot en met € 34.085; 
• 4,5% voor middeninkomens; 
• 6,5% voor hogere inkomens.  
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Hoewel naar ons mening het bovenstaande geen afwijking van het beleid is zoals bedoeld in de overlegwet, 
nodigen wij u toch uit om advies uit te brengen conform artikel 5.1 van de Wet op het overleg huurders 
verhuurder. Uiterlijk twee weken na ontvangst van uw advies zullen wij ons tegenbericht sturen. Indien wij binnen 
zes weken na dagtekening van deze brief geen advies hebben ontvangen gaan wij er van uit dat u akkoord gaat 
met  het bovenstaande. Wij wijzen u er tevens op dat wij u eenmalig om advies vragen voor het gekozen beleid. 
Zoals hierboven aangegeven, zullen wij in de komende jaren dit beleid continueren en een inkomensafhankelijke 
huurverhoging blijven toepassen.  
 
In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Denise Linnekamp 
Accountmanager 
namens Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund 
 
oofd Assetmanagement Woningen   


