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Wat is er aan de hand?
Financiële problematiek
Aan het einde van de saneringsperiode van 10 jaar (eind 2021) zijn wij nog onvoldoende financieel hersteld: we hebben
een grote leningenportefeuille met een relatief hoog renteniveau en lange gemiddelde looptijd. De rentebetalingen per
verhuureenheid liggen gemiddeld tweemaal hoger dan bij vergelijkbare corporaties (ter illustratie: € 2.556 per vhe voor
Vestia in vergelijking met € 1.309 per vhe voor collega-corporaties - bron: Aedes benchmark 2019) en drukken zwaar op
de operationele kasstromen. We betalen veel meer rente dan andere woningcorporaties, en houden daardoor onder de
streep te weinig geld over voor volkshuisvestelijke doelen.

Volkshuisvestelijke probleem
We kunnen niet (voldoende) aan onze volkshuisvestelijke opgaven voldoen:

Huurbeleid en
onderhoud
Er zijn veel signalen (van huurders,
lokale politiek) dat de prijs-kwaliteitsverhouding van ons bezit niet goed is. De
huren zijn de afgelopen jaren maximaal
verhoogd binnen de wettelijke mogelijkheden. En er is sober onderhoud
gepleegd.

Beschikbaarheid en
nieuwbouw
In vergelijking met andere woningcorporaties hebben we de afgelopen jaren
meer woningen naar de vrije sector
moeten brengen. We mogen geen
nieuwe of tijdelijke woningen bouwen
terwijl er is een groot tekort aan woningen in de grote steden.

Renovatie en
herstructureringen
We kunnen minder dan gewenst
sloop-nieuwbouwprojecten uitvoeren
om achterstandswijken te vernieuwen.

Duurzaamheid
Onze duurzaamheidsopgave groter dan
die van andere corporaties. We hebben
niet voldoende middelen om woningen
te isoleren en aardgasvrij te maken.

Speciale doelgroepen
We hebben geen geld om in te zetten
voor ouderen of kwetsbare doelgroepen.

Hoog systeemrisico
Onze financiële situatie en omvangrijke leningenportefeuille drukken zwaar op het risicoprofiel van het borgstelsel. Dat betekent WSW en corporaties relatief veel kapitaal moeten oormerken
als zekerheid voor het hoge risico. Gemeenten en rijk lopen als achtervanger meer risico dan zij wenselijk achten.
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Wat nu?
Hoewel er bij de huurders, gemeenten en collega-corporaties aanvankelijk begrip was voor
onze situatie, wordt het ontbreken van een perspectief op een structurele oplossing niet
langer geaccepteerd. De urgentie om te komen tot een structurele oplossing voor Vestia is
daarom groot.

Waar willen we naartoe?
Het doel is een sobere, efficiënte corporatie met uitzicht op borgbaarheid.
Zodat:
r

We weer volkshuisvestelijk een bijdrage kunnen leveren aan lokale vraagstukken

r

We op afzienbare termijn weer borging kunnen krijgen van het WSW op nieuwe
leningen en dus weer financierbaar kunnen zijn

r

Het systeemrisico voor de sector substantieel lager wordt

Financieel gezond =

Sober en efficiënt =

Op afzienbare termijn voldoen aan de

Qua kosten spiegelen we ons aan

normen voor de financiële ratio’s van

een fictieve corporatie die op alle

sectorinstituten Aw en WSW. Vooral

onderdelen aan de bovenkant van

de marktwaarde van onze leningen is

het 1e kwintiel zit (dat wil zeggen dat

hoog ten opzichte van de marktwaar-

kosten relatief laag zijn).

de van het vastgoed.

Tevreden huurders,
in een eerlijke stad,
nu en in de toekomst
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Welke structurele oplossingen zien we?
Onze rentelasten verminderen, zodat

Het verbeteren van het systeemrisico

er meer geld overblijft voor onze

van het WSW door Vestia te splitsen

volkshuisvestelijke taken

in drie kleinere corporaties

r

r

De sector verlaagt langdurig onze

r

Splitsen van Vestia in drie lokaal

rentelast met 28 miljoen per jaar door

werkzame corporaties: Rotterdam,

het ruilen van dure leningen van Vestia

Den Haag en Delft/Zoetermeer, zo splits

tegen goedkopere leningen.

je 1 groot risico in 3 kleinere, afzonder-

Door de ruil van de leningen neemt de
marktwaarde van de leningen bij Vestia

lijke risico’s
r

Het bezit in overig Nederland wordt

af met € 1,05 miljard, waardoor de

verdeeld over de drie corporaties en

dekkingsratio verbetert.

worden op termijn verkocht. Met de
opbrengsten worden nieuwe sociale
woningen gebouwd.

Een gesplitst Vestia – wat betekent dat?
Voorwaarden en kaders:
r

r

De gesplitste corporaties kunnen weer bijdrage

Daarrnaast:

Binnen afzienbare termijn een sobere en efficiënte

leveren aan lokale volkshuisvestelijke opgaven:

r

corporatie met uitzicht op borgbaarheid.

r

Meer geld voor onderhoud

Dekkingsratio voldoet pas na 5 jaar aan norm;

r

Inflatievolgend huurbeleid sociale huurwoningen

tijdelijke ontheffing WSW nodig

r

Mogelijkheden om (beperkt) weer woningen nieuw

Gaan we de komende 1-2 jaar door met verkoop van
de maatwerkgebieden

r

En laten we collega-corporaties opgaves in herstructureringsgebieden overnemen.

te kunnen bouwen
r

Bijdragen aan opgaven voor bijzondere doelgroepen

Duurzaamheid is een probleem dat bij alle woningcorporaties speelt, niet alleen bij Vestia. Daarvoor moet een sectorbrede oplossing komen.
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WSW: bereidheid dat een gesplitst Vestia binnen afzienbare termijn weer in aanmerking
komt voor borging, en instemming met het inzetten van verkoopopbrengsten uit overig
Nederland voor het bouwen van nieuwe sociale woningen.

r

Aw, WSW, BZK, Financiën: benodigde toestemmingen, soepelheid met toepassen regels,
voorkomen negatieve fiscale gevolgen
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Wat levert het op?
r

Volkshuisvestelijk grotere bijdrage aan de lokale volkshuisvestelijke opgaven

r

Drie corporaties met uitzicht op borgbaarheid en die dan weer
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Een aanzienlijke verlaging van het risicoprofiel in het borgingsstelsel

Hoe
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Bezit Vestia

Verdeling woningaanbod

65.530

54.591 sociale huurwoningen
gemiddelde huur: € 547,26
waarvan:

zelfstandige woningen

5.720

bedrijfs- en zorgruimtes

11.796
P

overig
zoals scootmobiel- en parkeerplaatsen,
garages, bergingen, warmtepompen

65.530
zelfstandige
woningen

45.589 betaalbare huurwoningen
huur lager dan: € 651,03
10.939 vrije sector huurwoningen
gemiddelde huur: € 855,63

