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1. Aanleiding en probleemstelling
1.1 Historie
Vestia is de grootste woningcorporatie in Nederland en heeft, door een historie van fusies en aankopen, een brede vastgoedportefeuille met verschillende typen bezit verspreid over het gehele land.
Eind 2011 is Vestia in grote financiële problemen gekomen als gevolg van het aanhouden van een
excessieve derivatenportefeuille welke bij een dalende rente zeer risicovol was. Toen de rente in
2011 daadwerkelijk fors daalde, was een ongekend financieel debacle een feit. Als gevolg hiervan
heeft Vestia in 2012 saneringssteun moeten aanvragen voor het afwikkelen van de derivatenportefeuille en is zij sindsdien een saneringscorporatie. Het CFV voert verscherpt toezicht op Vestia.

1.2 Tijdlijn Vestia vanaf 2012
Februari 2012: bestuurder afgetreden, aantreden interim-bestuur
Zomer 2012: Verbeterplan (2012-2021) met als hoofdkenmerken:
 verbeteren van de governance structuur;
 op orde brengen van de financieringsstructuur, waaronder het afwikkelen van de derivaten;
 grootschalige verkoopopgave;
 reduceren investeringen;
 verscherpt huurbeleid;
 reorganisatie en reductie bedrijfslasten;
 behoud van leefbaarheidsuitgaven en op peil houden van onderhoud.
Oordeel toezichthouder: plan als geheel niet goedgekeurd omdat het onvoldoende is voor duurzaam
financieel herstel en teveel risico’s kent. Wel wordt Vestia gevraagd zich volledig in te zetten op uitvoering van de in het plan genoemde maatregelen omdat de maatregelen wel bijdragen aan financieel herstel.
Voorjaar 2013: evaluatie & actualisatie Verbeterplan. Het (interim-)bestuur concludeert dat de herstelwerkzaamheden op schema liggen:
 de derivaten zijn vrijwel allemaal afgewikkeld;
 er zijn ruim 4.000 woningen en overige eenheden ( aan zittende bewoners, bij mutatie en complexgewijs) verkocht;
 alle investeringen die niet juridisch afdwingbaar waren, zijn stopgezet of overgedragen aan andere partijen;
 het aangescherpte huurbeleid wordt uitgevoerd;
 de reorganisatie is doorgevoerd (van 1.150 naar 950 fte);
 de Raad van Commissarissen is volledig vervangen ;
 de statuten, het bestuursreglement en het Treasury Statuut zijn aangepast c.q. opgesteld.
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Zomer 2013: aantreden nieuw bestuur, een nieuwe fase is aangebroken:
 de focus op liquiditeiten is minder urgent geworden;
 er ontstaat ruimte voor het creëren van een – door de toezichthouders goedgekeurd – plan om
te komen tot duurzaam financieel herstel;
 meer focus op het op orde krijgen van de nieuwe organisatie.
In aanvulling op de evaluatie & actualisatie is in november 2013 een addendum ingediend gericht op
de prestaties in het eerste verbeterjaar. Begin 2014 is de evaluatie van het eerste hersteljaar door
CFV beoordeeld. CFV concludeert in haar brief van 24 maart jl. dat: “Vestia de afgelopen periode met
grote voortvarendheid en inzet uitvoering heeft gegeven aan de herstelmaatregelen zoals benoemd
in het verbeterplan. Het verkopen van bezit en het naar beneden bijstellen van het investeringsvolume heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie. Ook is een
forse reorganisatie doorgevoerd en ligt Vestia in kwantitatieve zin voor op het terugbrengen van het
aantal personeelsleden ten opzichte van de prognoses in het verbeterplan. (…) Om te komen tot
duurzaam financieel herstel op termijn biedt de huidig ingezette koers uit het verbeterplan een goede basis, maar aanvulling en aanscherping van de maatregelen is noodzakelijk.”

1.3 Probleem, doelstellingen en looptijd
1.3.1 Probleemstelling
Op basis van de door de externe accountant goedgekeurde jaarstukken 2013 is een berekening van
de vermogenspositie conform uitgangspunten CFV gemaakt. Ultimo 2013 bedraagt het volkshuisvestelijk vermogen van Vestia circa 0,4 miljard euro negatief. Een belangrijke constatering is dat de kasstromen voor Vestia positief zijn. De waarde van het te verhuren bezit op basis van Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde bedraagt ultimo 2013 circa 5,5 miljard euro. De nominale waarde van de langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2013 5,7 miljard euro (de som van de totale leningenportefeuille minus “CFV close out leningen” en “Agio reële waarde doorzakleningen”). In de tabel
wordt nader inzicht geboden in de verschillende elementen van de leningenportefeuille.
Tabel: specificatie van de leningen
Specificatie leningen

CFV
close out
leningen

(x € 1.000)

Overheid

Saldo per 1 januari 2013

97.647

5.928.984

572.924

Mutaties in het boekjaar:
nieuwe leningen
amortisatie van reële waarde
vervroegd afgelost
regulier afgelost

0
0
0
-4.935

20.000
0
0
-364.882

0
0
-200.624
0

Saldo

92.712

5.584.102

372.300

Waarvan onder kortlopend gepresenteerd

-5.819

-229.194

0

Saldo per 31 december 2013

86.893

5.354.908

372.300

Bankleningen

4

Agio
reële
waarde
doorzakleningen

Totaal

629.700 7.229.255

0
-1.750
0
0

20.000
-1.750
-200.624
-369.817

627.950 6.677.064
0

-235.013

627.950 6.442.051

Een belangrijke doelstelling van het verbeterplan is dan ook om middelen te genereren waarmee de
omvangrijke leningenportefeuille kan worden afgelost. Een groot knelpunt daarbij is de aflossingskalender van de leningenportefeuille. Zoals uit onderstaande tabel blijkt heeft Vestia een groot aantal zeer langlopende leningen. Meer dan de helft van de leningenportefeuille loopt langer dan 40 jaar
door.
Leningtype
Annuïtair
Basisrente
Extendible (gestructureerd)
Fixe
Variabel
Lineair
Overige gestructureerd
Totaal

Hoofdsom
(x € 1 miljoen)
309
3.065
543
1.015
173
29
69
5.093

Gemiddelde looptijd
(jaren)
15
41
38
20
3
8
1

Onderstaande tabel geeft de aflossingen per tijdsperiode. Vestia kan tussen heden en 31/12/2017
nog circa 800 miljoen euro regulier aflossen. Daarna is er een zeer lange periode dat er nauwelijks
reguliere aflossingsmogelijkheden zijn.

Bovenstaande tabellen onderstrepen de noodzaak tot herstructurering van de leningenportefeuille.
Dit is echter bij de huidige lage rentestand zeer kostbaar. Een hoofdprobleem van Vestia is dus dat bij
een aanhoudend lage rentestand de leningenportefeuille niet zonder (aanzienlijke) kosten kan worden geherstructureerd. Het verschil tussen de marktwaarde van de leningen en de nominale waarde
bedroeg per 31 december 2013 circa 1,3 miljard euro.
De samenstelling van de vastgoedportefeuille is een bijzondere. Vestia heeft in de afgelopen jaren
door fusies, overnames en aankoop door heel Nederland een zeer diverse woning- en vastgoedportefeuille verkregen. Vestia heeft een nieuwe ondernemingsstrategie gemaakt waarin de focus ligt
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op het werkzaam zijn voor de doelgroep in een werkgebied. De ondernemingsstrategie is mede een
antwoord op ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, maar heeft ook als grondslag dat Vestia
op verantwoorde wijze duurzaam financieel herstel wil bereiken. Bij verantwoorde wijze past dat
Vestia zich richt op sociale huurwoningen en een woningportefeuille in een kerngebied heeft waar
zij zich volledig op kan richten.
De complexe portefeuille op dit moment vereist goede waardesturing op vastgoed welke tot 2013
binnen Vestia onvoldoende is vormgegeven, maar inmiddels is gestart. Dit heeft tot gevolg dat Vestia risico’s loopt dat:
 er waardeverlies en/of huurderving in (bijzondere) vastgoedclusters optreedt;
 er ‘tafelzilver’ wordt verkocht: het is niet uit te sluiten dat er woningen en/of complexen worden
verkocht die vanuit een optiek van optimale inzet van vermogen beter door geëxploiteerd hadden kunnen worden;
 gebrek aan focus op de kerntaak doordat ‘niet tot de kerntaak behorend vastgoed’ van een substantiële omvang is.
1.3.2 Doelstellingen
De hoofddoelstelling van dit plan is dat Vestia zoveel als mogelijk op eigen kracht ultimo 2021 duurzaam financieel herstel bereikt op verantwoorde wijze. Dit heeft drie hoofdkenmerken:
1) Duurzaam: Vestia heeft ultimo 2021 en daarna een portefeuillesamenstelling welke past bij kerntaken en kernopgave van een woningcorporatie. Dit vertaalt zich in een vastgoedportefeuille met
voldoende sociale huurwoningen met voldoende verdiencapaciteit en in een goede staat, passend bij de kerntaken van een toegelaten instelling;
2) Financieel herstel: Vestia voldoet ultimo 2021 aan alle (thans geldende) grenswaarden qua financiële ratio’s van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een gezonde woningcorporatie;
3) Verantwoorde wijze: gedurende de resterende 8 jaar kan Vestia in voldoende mate aan haar
volkshuisvestelijke prestaties voldoen. Een tweede aspect is dat Vestia de rekening voor de sector als geheel zo klein mogelijk wil houden en op eigen kracht herstel wil bereiken.
In onderstaande tabel zijn de(belangrijkste) normen van WSW samengevat en de stand ultimo 2013.
Grenswaarde
Min. 20%
Min. 1,40
Min. 1,00
Max. 75%
Max. 50%
(x 1.000)
(x 1.000)

Kengetal
Solvabiliteiteis WSW o.b.v. bedrijfswaarde
ICR WSW (rentedekkingsgraad)
DSCR WSW (aflossingsruimte)
Loan To Value WSW
Dekkingsratio WSW
Eigen vermogen absolute omvang WSW
Nominale waarde leningen

Ultimo 2013
-6,5%
1,4
0,9
108%
59%
- € 364.538
€ 5.676.814

Het bereiken van duurzaam financieel herstel is de belangrijkste doelstelling van dit plan. Het is echter niet hetzelfde als “louter financieel gezond worden”. Vestia is als toegelaten instelling (TI) een
organisatie met een maatschappelijke (volkshuisvestelijke) doelstelling. Duurzaam financieel herstel
betekent dat de continuïteit van de volkshuisvestelijke prestaties wordt geborgd. Het gaat daarbij om
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het voldoen aan de (maatschappelijke) prestatievelden van een TI, passend binnen de vigerende
regelgeving:
 gedurende de saneringsperiode kan Vestia in voldoende mate aan haar volkshuisvestelijke verplichtingen voldoen;
 na de saneringsperiode heeft Vestia een woningportefeuille die in voldoende mate past bij de
volkshuisvestelijke opgaves in de gebieden waar Vestia actief is (Vestia is actief in gebieden met
een flinke financiële en maatschappelijke opgave).
1.3.3 Looptijd
De looptijd van het plan is van 2014 tot ultimo 2021. Deze einddatum komt overeen met de oorspronkelijke tien jaren van het Verbeterplan (2012-2021). Bekeken vanaf de start van de saneringsperiode van 10 jaar is het herstel in te delen in drie hoofdperiodes:
 begin 2012 tot en met juni 2014 (Verbeterplan en Actualisatie Verbeterplan);
 juli 2014 tot en met eind 2016 (Nieuwe strategische koers);
 begin 2017 tot en met eind 2021 (Koers voortzetten of tijdelijk aanpassen).
1.3.4 De portefeuille ultimo 2013
Vestia heeft circa 96.400 eenheden verspreid over het hele land, met een concentratie in de metropool Haaglanden - Rijnmond. De portefeuille bestaat voor ruim 90% uit sociale huurwoningen, waarvan het merendeel zelfstandige woningen en ruim 10.000 onzelfstandige eenheden (met name Zorgvastgoed (ZOG) en Studentenhuisvesting). Daarnaast heeft Vestia vrije sector huurwoningen en Bedrijfsonroerend en Maatschappelijk Vastgoed in beheer (BOG/MOG).
Gebied
Rotterdam
Den Haag
Zoetermeer
Delft
Barendrecht
Brielle
Nootdorp
Westland
Zuidplas
Overig
Nederland
Totaal

Eengezinswoningen
4.700
2.100
2.600
1.500
300
1.400
500
1.800
900
1.900

Meergezinswoningen
22.600
16.500
3.400
3.800
600
400
600
1.400
1.600
7.700

Zorgvastgoed
500
1.000

17.800

58.800

6.400

600

BOG/
MOG
1.000
500
300
100

100
100
200
4.000
1.900

Overige
eenheden
6.700
2.300
300
300

Totaal

200
300
100
1.400

35.400
22.500
6.600
6.300
900
1.800
1.500
3.600
2.800
15.000

11.600

96.400

* Overige eenheden bevatten studentenhuisvesting, parkeerplaatsen, grond, overig vastgoed

Vestia heeft mede door fusies en relatief veel nieuwbouw een atypische woningportefeuille, daar er
relatief veel woningen in portefeuille zijn die in de afgelopen 15 jaar zijn gebouwd. Aan de andere
kant heeft Vestia vanuit haar oorsprong in de grote steden in een aantal ‘aandachtswijken’ relatief
veel bezit.
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2. Context en ontwikkelingen
De ontwikkeling van Vestia naar duurzaam financieel herstel gebeurt niet in een vacuüm. Er zijn diverse interne en externe factoren en ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Sommige van deze ontwikkelingen werken het herstel van Vestia in de hand, andere vormen een potentieel risico. In dit hoofdstuk worden kort de belangrijkste ontwikkelingen benoemd en bij de conclusies aangegeven tot welke keuzes de ontwikkelingen bij Vestia leiden.

2.1 Factoren en ontwikkelingen woningmarkt
Op de huurmarkt spelen de volgende ontwikkelingen:
 de opkomst van een aantrekkelijk segment vrije sector huur (> € 700 per maand);
 toenemende interesse vanuit buitenlandse investeerders in de Nederlandse woningmarkt;
 betaalbaarheid van de sociale woningsector ‘met stip’ op de agenda;
 grote verschillen in regionale woningmarkten;
Op de koopmarkt hebben we te maken met:
 strengere hypothecaire eisen;
 hypotheekrenteaftrek niet langer een heilig huisje;
 koop- en huurmarkt (in woonlasten) vrijwel in evenwicht;
 nieuwe toetreders voor (grootschalige) aankoop van complexen.
De opkomst van het vrije segment is een kans voor financieel herstel; de druk op de betaalbaarheid
daarentegen is een bedreiging. De ontwikkelingen op de koopmarkt zijn per saldo positief voor Vestia. Weliswaar is vanuit consumentperspectief het lastiger, met name voor starters, om de hypotheek rond te krijgen, maar de internationale interesse voor de Nederlandse vastgoedmarkt is een
mogelijke kans (die zich nog moet gaan bewijzen).

2.2 Externe factoren en ontwikkelingen
Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor de woningmarkt en woningcorporaties:
 de concept Novelle van minister Blok;
 Ministeriële circulaire voor verkoop van corporatiewoningen;
 de verhuurderheffing en huurbeleid (inkomensafhankelijk en mogelijk huursombenadering);
Wet- en regelgeving op aanpalende terreinen:
 de Warmtewet;
 decentralisatie van zorgtaken van overheid naar gemeentes;
 scheiden van wonen en zorg;
Overige ontwikkelingen:
 ontwikkelingen op de kapitaalmarkt; rentestand;
 duurzaamheid / verantwoord ondernemen.
De nieuwe wet- en regelgeving hebben op het financieel herstel van Vestia invloed, maar er is onvoldoende te zeggen in welk opzicht en in welke mate. Vanzelfsprekend heeft de verhuurderheffing
zeer grote negatieve invloed, maar andere ontwikkelingen zoals verruiming van het huurbeleid hebben weer positieve effecten. De voornaamste zorg zit op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
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Zoals in de probleemstelling geschetst, is Vestia voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling
van de rente voor het bereiken van financieel herstel.

2.3 Interne factoren en ontwikkelingen
De portefeuille van Vestia heeft enkele specifieke kenmerken:
 relatief ‘jong’ (veel nieuwbouw in de afgelopen 15 jaar met een sterk energielabel) gemengd
met relatief ‘oud’ in de grote steden (en een zwak energielabel);
 zeer divers (in prijsklasse, geografisch, en qua types vastgoed);
 verkooppotentie (Vestia heeft nog veel eengezinswoningen door een zeer terughoudend verkoopbeleid tot 2012);
Organisatorisch spelen de volgende factoren:
 Vestia is in 2013 ingrijpend gereorganiseerd (van een ‘woonbedrijven’ structuur met lokaal ondernemerschap naar een functionele organisatie met meer centrale, uniforme sturing); in relatief korte tijd is bij Vestia verkoop van woningen een primair proces geworden;
 de strategisch/sturende processen hebben in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gehad
(waardesturing, risicomanagement en portefeuillesturing (op totaalniveau)). In 2013 zijn trajecten / programma’s gestart om deze zaken in de organisatie in te richten.

2.4 Een nieuwe ondernemingsstrategie
Vestia heeft een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld, welke de basis vormt voor Variant III,
gezonde woningcorporatie. De strategie is een antwoord op de diverse veranderende externe ontwikkelingen en de eerste twee hersteljaren na het derivatendebacle. Daarin lag het accent op ‘overleven’ (= het genereren van liquide middelen om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen),
terwijl de omstandigheden nu maken dat er gestreefd kan worden naar duurzaam financieel herstel.
De hoofdkeuzes die Vestia in haar ondernemingsstrategie heeft gemaakt, luiden samengevat:
 Focus op de metropool Haaglanden - Rijnmond; afstoten van bezit in ‘Overig Nederland’. Daarnaast is er bezit in zogenaamde ‘tussengebieden’. Vestia zal in de komende 2 jaar nader beoordelen, mede afhankelijk van waardesturing en het verloop van de verkoop van Overig Nederland of
de ‘tussengebieden’ tot de kernvoorraad gaan blijven behoren;
 Focus op sociale huurwoningen met daarbij een mix van vrije sector huur en bedrijfsonroerend
goed in plinten in wijken met veel bezit;
 In de toekomst geen onzelfstandige eenheden (studentenhuisvesting), dure huur (> 1.000 euro),
specifiek zorgvastgoed en losstaand BOG/MOG meer in portefeuille;
 Focus op de inkomensgroepen tot 34.000 euro (of 38.000 indien de grens wordt aangepast),
bijzondere doelgroepen en BOG met toegevoegde (maatschappelijke) waarde voor de wijk. Uiteraard zijn voor woningen in de vrije sector die wij blijven verhuren ook de middeninkomens
een belangrijke doelgroep;
o Consequentie van de eerste vier keuzes is dat Vestia ruim 32.000 eenheden gaat afstoten: van circa 96.400 naar circa 65.000 eenheden in 2021 door verkoop aan collegacorporaties, aan marktpartijen, aan zittende bewoners en bij mutatie;
 Handhaving gemiddeld 94% maximaal redelijk voor de sociale huurwoningen, markthuur voor
vrije sector huurwoningen;
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Meer investeren in het bestaande bezit voor de doelgroep. Van huidige omvang: ca. € 24 miljoen
naar circa € 60-100 miljoen per jaar vanaf 2015. In navolgende rekenmodellen voor het doorrekenen van de strategie is uitgegaan van een gemiddeld investeringsvolume van 75 miljoen euro;
5% besparen op onderhoud door efficiency vanaf 2016;
Circa 15% extra besparing op bedrijfslasten in 2016-2018; op dit moment kent Vestia 950 fte’s en
werkt zij conform afspraak al toe naar 860 fte’s per 1/1/2016. De genoemde extra besparing op
bedrijfslasten is vanaf die datum. Voorts krimpt de organisatie elk jaar naar rato van het aantal
verkochte woningen.

De uitbreidingen van de investeringen zijn in aantal opzichten van groot belang. In de eerste plaats
heeft Vestia ‘van oudsher’ een grote positie in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar
zij actief is, zoals: Rotterdam-Zuid (het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid), Den Haag Zuid-West,
en de Bomenwijk in Delft. Deze gebieden vragen van de actieve woningcorporaties investeringen in
de bestaande voorraad, waarbij twee doelen worden gediend: waardebehoud van vastgoed én de
wijk als geheel sterker maken.
Een tweede aspect is dat investeringen bijdragen aan de instandhouding van de levensduur en in
algemene zin het instandhouden van de waarde van het vastgoed, zowel vanuit financieel oogpunt
als vanuit markttechnisch oogpunt. Bij het doen van minimale investeringen, zoals in het oorspronkelijke Verbeterplan 2012-2021 is vastgelegd, is er een groot risico dat de portefeuille anno 2021 een
korte resterende levensduur heeft of in de markt niet meer aantrekkelijk is. Dit brengt risico’s mee
voor de verdiencapaciteit in relatie tot de resterende levensduur van de leningenportefeuille. Investeringen zijn cruciaal voor duurzaam financieel herstel.
Voor het bepalen van de besparingen op bedrijfslasten heeft Vestia haar bedrijfslasten en de ontwikkeling ervan de komende jaren vergeleken met andere grootstedelijke woningcorporaties. Met de
gestelde doelen zijn de gemiddelde bedrijfslasten per wooneenheid onder het gemiddelde van de
grootstedelijke woningcorporaties.

2.5 Conclusies voor Vestia
Als gevolg van de externe ontwikkelingen en de nieuwe ondernemingsstrategie zijn enkele belangrijke conclusies te trekken:
1) Vestia wordt kleiner, want:
 De regelgeving over werkgebied en kerntaken van woningcorporaties is/wordt aangescherpt;
 Afstoten van niet-strategische delen van de vastgoedportefeuille, zoals zorgvastgoed, studenteneenheden en losstaand BOG/MOG;
 Afstoten van niet-strategische werkgebieden.
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2) Vestia gaat focussen op kerntaken, want:
 De complexiteit van het bedienen van vele woningmarkten en verschillende portefeuilles, bijvoorbeeld de ZOG en de BOG/MOG markt zijn specialismes met forse risico’s en complexe ontwikkelingen op dit moment;
 Regelgeving over het werkgebied en de kerntaken woningcorporaties.
3) Vestia gaat efficiënter en effectiever worden:
 Meer middelen voor de volkshuisvestelijke opgaves;
 Vestia als grootste corporatie én saneringscorporatie stelt zichzelf als doel beter te scoren op
indicatoren van bedrijfslasten in een benchmark met grootstedelijke woningcorporaties.
Intern worden de (sturings-)processen waardesturing, portefeuillestrategie, treasury en risicomanagement van groot belang voor het welslagen van structureel financieel herstel. Voorts zijn kwaliteit
van alle medewerkers en verandervermogen belangrijke zaken, gezien de complexe opgave.
Een aantal externe ontwikkelingen is relevant maar wordt niet expliciet in (de lange termijn) strategische keuzes in het vervolg vormgegeven. De belangrijkste zijn:
 Ontwikkeling omtrent betaalbaarheid; Vestia volgt de ontwikkelingen nauw en is er in het voorgestelde huurbeleid enige ruimte om onder omstandigheden huren te matigen, maar het is geen
strategisch doel voor de komende jaren om te sturen op “een zo betaalbaar mogelijke portefeuille”, bijvoorbeeld door niet de mogelijkheden voor het aanpakken scheefhuren toe te passen.
Enerzijds omdat de verhuurderheffing er is (en geen horizon kent), anderzijds omdat Vestia genoodzaakt is de ruimte die er wettelijk is binnen het huurbeleid optimaal in te zetten;
 Ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie van zorgtaken en budgetten; ook voor deze
geldt dat Vestia, ook gezien haar grote ZOG-portefeuille, de ontwikkelingen nauw volgt, maar
juist omdat de strategie afstoten van niet kerntaken en -vastgoed wordt, stuurt Vestia niet op
groei binnen deze ‘tak van sport’;
 Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsonroerend goed. Deze ‘tak van sport’ in het vastgoed
vereist specifieke kennis en kunde. Vestia beschikt over relatief veel ‘bijzonder BOG’ welke geen
of nauwelijks relatie heeft met sociale huurwoningen. Ook voor dit vastgoed geldt dat Vestia de
strategische keuze maakt om het zoveel als mogelijk verantwoord af te stoten.
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3. Proces
3.1 Stakeholders
In nauwe samenwerking met het CFV, WSW en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)
heeft Vestia tussen december 2013 en juni 2014 aan een nieuw Verbeterplan gewerkt. Op diverse
momenten heeft Vestia overleg gehad met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en BZK is
gedurende het gehele proces agendalid geweest. Het proces van samenwerking is begeleid door
BoerCroon (onder opdrachtgeverschap van het CFV). In samenspraak zijn diverse varianten bepaald
en doorgerekend en zijn binnen de voorkeursvariant gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en getoetst
aan de thans geldende grenswaarden. Vestia heeft gedurende het proces contacten onderhouden
over de werkwijze met stakeholders zoals gemeentes en collega-corporaties. Een conceptversie van
dit document is met de Landelijke Huurders Vereniging (LHV) besproken.

3.2 Varianten
Om te komen tot een goedgekeurd verbeterplan heeft Vestia in overleg met CFV, WSW en ILT een
aantal beleidsvarianten benoemd en beoordeeld. Op basis van de beoordeling komt Vestia onderbouwd tot een voorkeursvariant. Deze is verder uitgewerkt met gevoeligheidsanalyses.
De keuze voor de varianten is gemaakt zodat er een breed beeld ontstaat van mogelijke oplossingen
en risico’s (bij oplossingen). De geschetste problematiek in de probleemstelling is immers ‘morgen’
op te lossen (Variant II) maar ook over acht jaar (Variant I en III). Door de varianten tegen elkaar af te
wegen, kan een hoofdlijn voor Vestia bepaald worden.
3.2.1 Variant I - Voortzetting oorspronkelijk verbeterplan
In deze variant zijn de maatregelen uit het(oude) verbeterplan doorgerekend tot het einde van de
saneringsperiode (ultimo 2021). De variant veronderstelt dat Vestia ten opzichte van de in het oude
verbeterplan benoemde maatregelen geen nieuwe of aangepaste maatregelen onderneemt.
3.2.2 Variant II - Direct saneren
Variant II - Direct saneren houdt in dat Vestia per direct een saneringsbijdrage ontvangt, welke hoog
genoeg is om, door middel van aflossen van haar leningenportefeuille, in één keer te voldoen aan de
normen van WSW, waarna Vestia haar huidig bezit kan doorexploiteren.
3.2.3 Variant III - Gezonde woningcorporatie
Variant III houdt in dat Vestia aan het einde van de saneringsperiode duurzaam financieel herstel
moet hebben bereikt. Deze variant is gebaseerd op de nieuwe ondernemingsstrategie van Vestia. De
visie op de leningenportefeuille (en mogelijke herstructurering ervan), de grote verkoopopgave en de
extra efficiencyslag zijn wijzingen ten opzichte van Variant I. Vestia gebruikt de extra opbrengsten
hieruit om sneller duurzaam financieel herstel te bereiken (en dus haar volkshuisvestelijke opgave
weer volledig te kunnen oppakken) en gedurende de looptijd van het plan nog volkshuisvestelijk te
kunnen investeren.
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3.3 Variabelen (“knoppen”)
De belangrijkste variabelen zijn voor een woningcorporatie steeds dezelfde :
 huren (jaarlijkse huurverhoging en harmonisatiebeleid);
 verkopen (individueel en complexgewijs);
 investeringen (nieuwbouw, renovaties en aankopen);
 bedrijfslasten (onderhoud, personeel en overige bedrijfslasten);
 rentelasten (grootte van de leningenportefeuille en hoogte van de rente).
Waar in de periode 2012-2013 de nadruk lag op het versterken van de liquiditeitspositie, ligt voor
2014 en verder de nadruk meer op het versterken van de vermogenspositie.

3.4 Parameters
De variabelen in de drie varianten zijn vertaald naar endogene (beïnvloedbare) parameters in de
doorrekeningen. Voor de exogene (niet beïnvloedbare) parameters heeft Vestia parameters gebruikt
die door het CFV zijn aangeleverd. Dit zijn de standaard-parameters die voor de hele sector worden
gebruikt (gebaseerd op de Normen en bronnen beoordelingsmethodiek 2014).
Eén in het oog springende parameter is de lange rente geborgd. Deze parameter is voor woningcorporaties gesteld op 3,2% in 2014 en 5,0% in de jaren daarna. Voor de sector als geheel is dit een
voorzichtige benadering (het aantrekken van nieuwe leningen is vanaf 2015 relatief duurder), maar
voor Vestia valt deze positief uit. Vestia hoeft namelijk geen nieuwe leningen aan te trekken maar wil
er juist vanaf. Mogelijke extra aflossingskosten krimpen of verdwijnen bij een hogere rentestand.
Aangezien de impact van deze parameter op de doorrekening fors is, hebben we hier speciale aandacht voor bij de gevoeligheidsanalyses. Het voorkeursscenario van Vestia gaat uit van een 10-jaars
rentestand van 4,0% en wijkt daarmee dus af van de ‘standaard parameters’.

3.5 Gevoeligheidsanalyses / risicomanagement
De belangrijkste risico’s zijn de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt (rente) en de woningmarkt.
 Kapitaalmarkt: het kunnen herstructureren van de leningenportefeuille (noodzakelijk om vervroegd te kunnen aflossen) is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente. Zolang de rente op
het huidige niveau blijft (of verder daalt) is herstructureren maar in beperkte mate mogelijk. Als
de rente stijgt ten opzichte van het huidige niveau, wordt de marktwaarde van de leningenportefeuille minder negatief en wordt herstructureren goedkoper;
 Woningmarkt: Het bereiken van duurzaam financieel herstel is onder andere afhankelijk van het
met succes realiseren van de verkoopstrategie en daarmee van de situatie op de woningmarkt.
Indien zich bijvoorbeeld een tweede vastgoedcrisis voordoet, zal verkoop minder succesvol blijken (hoeveelheid en prijs).
De in 3.4 beschreven parameters zijn inschattingen van de toekomst. Hiermee is het zgn. 0-scenario
doorgerekend. In de praktijk kunnen deze parameters echter positiever of negatiever uitpakken dan
verwacht. De impact van deze afwijkingen verschilt per parameter. In overleg met het CFV is besloten
voor de parameters met de grootste onzekerheid / risico’s en de grootste negatieve impact op het
resultaat een gevoeligheidsanalyse op te stellen. Deze gevoeligheidsanalyse kent drie elementen:
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de gevoeligheid op macro economische parameters (m.n. de lange rentestand):
o lange rente 2,2% (deflatie-scenario);
o lange rente 3,0%;
o lange rente 4,0%;
o lange rente 5,0%;
de gevoeligheid ten aanzien van marktrisico op de verkoopaantallen (aantallen en opbrengsten):
o aantallen complexgewijze verkoop t/m 2021: -50% en aantallen particuliere verkoop: -15%;
o opbrengst van de verkopen t/m 2021: -10%;
de gevoeligheid voor ‘combinaties’ van factoren, zoals én lage rentestand én tegenvallende woningmarkt.

Er zijn voor Variant II - Direct saneren geen gevoeligheidsanalyses gemaakt, omdat de veronderstelling is dat de sanering in zeer kort tijdsbestek wordt uitgevoerd en het risico ten aanzien van de
hoogte van de te bepalen saneringsbijdrage nihil is. De focus op de risico’s die het meest impact
hebben op de financiële ratio’s en voornamelijk exogene zijn, maakt dat Vestia geen aparte scenario’s (gevoeligheidsanalyses) heeft doorgerekend voor de haalbaarheid van het huurbeleid en van de
efficiency-slag op de bedrijfslasten. De laatste twee zijn endogene factoren.

3.6 Bepalen saneringsbijdrage
De bepaling van een eventuele saneringsbijdrage is gebaseerd op de financiële ratio’s ultimo 2021
behorend bij de scenario’s in de voorkeursvariant. De voorkeursvariant van Vestia is afgezet tegen de
voor Vestia negatieve scenario’s. De ‘gap’ tussen beide, na aftrek van disagio en de eerste saneringsbijdrage in 2012, bepaalt een eventuele saneringsbijdrage ultimo 2021. Of en zo ja in welke mate een
aanvraag voor deze bijdrage noodzakelijk is, is te bepalen na 2017, omdat zoals uit de uitwerking van
de voorkeursvariant blijkt, deze sterk afhankelijk is van de renteontwikkeling.
Toelichting disagio: Een deel van de bestaande leningen, groot € 1.700 miljoen, is in 2012 geherstructureerd. Een deel van
de derivatenportefeuille is daarmee afgewikkeld. Dit wordt de zogenaamde “doorzak” operatie genoemd. Deze nieuwe
leningen, die dezelfde nominale waarde hadden als de oude leningen (€ 1.700 miljoen), kregen echter op dat moment een
niet-marktconforme rente, omdat ze in feite de rente van de bestaande derivatencontracten met opslagen kregen. Daardoor hadden ze dus een aanzienlijke negatieve marktwaarde op het moment van aangaan. Conform wet- en regelgeving
zijn deze leningen initieel voor de reële waarde van € 2.332 miljoen opgenomen. Het nominale deel ad € 1.700 miljoen is
in 2012 gepresenteerd als ‘nieuwe leningen’, het reële deel ad € 632 miljoen is afzonderlijk gepresenteerd onder ‘agio in
verband met reële waarde “doorzak” leningen’. Dit agio wordt jaarlijks geamortiseerd volgens een vast schema.
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4. Varianten
4.1 Variant I – Voortzetting verbeterplan
4.1.1 Toelichting variant
In deze variant zijn de maatregelen uit het (geactualiseerde) verbeterplan 2012-2021 doorgerekend
tot het einde van de saneringsperiode (ultimo 2021). De parameters bij deze variant zijn als volgt:
 huren: ruimte huurbeleid maximaal benut, streefhuren op gemiddeld 94%;
 verkopen: verkoop van 16.000 woningen t/m 2021 (verspreid door de portefeuille);
 investeringen: € 24 miljoen per jaar ;
 bedrijfslasten onderhoud: gelijkblijvend;
 personeel en overige bedrijfslasten: -15% op de bedrijfslasten in 2016-2018;
 aflossingen: in deze variant worden leningen vervroegd afgelost.
Nota bene 1: Variant 1 is doorgerekend op basis van de standaard parameters geldend voor alle woningcorporaties, waaronder een rente voor langlopende leningen van 5% vanaf 2015. Omdat Variant 1 niet de voorkeursvariant van Vestia is, zijn geen aparte analyses voor 4,0% rente gemaakt of andere gevoeligheidsanalyses zoals
lagere verkoopopbrengsten en lagere verkoopaantallen.
Nota bene 2: Bij de bepaling van de jaarlijkse ratio’s ICR en DSCR is telkens uitgegaan van een gewogen kasstroomberekening over de eerstvolgende vijf prognosejaren. Dit is overeenkomstig het WSW-ratiomodel zoals
deze eind 2013 openbaar is uitgegeven, waarbij geen rekening is gehouden met de drie voorgaande gerealiseerde jaren. Het voortschrijdend meewegen van de gerealiseerde jaarschijven zou bij benadering hebben geleid tot een iets lager niveau van zowel ICR als DSCR met zo’n 0,1 per jaar. Op langere termijn, bij verdere stabilisatie van de kasstroomontwikkeling, wordt dit verschil steeds kleiner.

4.1.2 Toetsing aan de financiële doelstellingen
Kengetal
(bedragen x € 1.000)
Solvabiliteiteis WSW o.b.v. bedrijfswaarde
ICR WSW (rentedekkingsgraad)
DSCR WSW (aflossingsruimte)
Loan To Value WSW
Dekkingsratio WSW
Eigen vermogen absolute omvang WSW
Nominale waarde leningen
Marktwaarde leningen

Grenswaarde
Min. 20%
Min. 1,40
Min. 1,00
Max. 75%
Max. 50%
(x 1.000)
(x 1.000)
(x 1.000)

2013

2016

2021

-6,5%
1,4
0,9
108%
59%
- € 364.538
€ 5.676.814
€ 6.723.111

0,8%
1,7
1,0
99%
54%
€ 38.332
€ 4.845.253
€ 4.213.701

19,8%
2,7
1,4
79%
34%
€ 840.864
€ 3.233.556
€ 2.829.995

In deze variant bereikt Vestia nagenoeg financieel herstel per eind 2021 maar geen duurzaam herstel
omdat het niet voldoet aan de volkshuisvestelijke doelstellingen. Het grote risico hierin is echter de
rentestand. In dit model is uitgegaan van 5% rente vanaf 2015. Zoals eerder opgemerkt geeft dit een
te rooskleurig beeld. De ratio’s per 2021 verslechteren indien met 4,0% of lager wordt gerekend,
omdat Vestia dan bij voortzetting van deze strategie (deels) extra kosten moet betalen. De bijbehorende financiële analyse van lagere rentes bij deze variant zijn uiteindelijk niet gemaakt, omdat Variant I niet de voorkeursvariant is geworden.
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4.1.4 Toetsing aan de volkshuisvestelijke doelstellingen
Variant I voldoet niet aan de volkshuisvestelijke doelen. In de eerste plaats omdat investeringen in
het vastgoed gedurende de gehele periode uiterst gering zijn. De gemiddelde levensduur van de portefeuille daalt van 22,6 ultimo 2013 naar 15,1 jaar in 2021. Daarnaast is de samenstelling van de portefeuille ultimo 2021 niet passend bij een gezonde woningcorporatie: er is immers in zowel de kerngebieden als in de randgebieden verkocht en Vestia is op dat moment nog steeds een corporatie met
een te brede portefeuille en een te verspreid werkgebied.

4.2 Variant II - Direct saneren
4.2.1 Toelichting variant
Variant II - Direct saneren houdt in dat Vestia een saneringsbijdrage ontvangt, welke hoog genoeg is
om, door middel van aflossen van haar leningenportefeuille, in één keer te voldoen aan de normen
WSW voor kredietwaardigheid, waarna Vestia haar huidig bezit kan doorexploiteren. Bovendien is
een extra optie uitgewerkt.
4.2.2 Toetsing aan de financiële doelstellingen
In deze variant wordt de saneringsbijdrage zó berekend dat meteen in 2014 aan alle financiële doelstellingen wordt voldaan. Daarmee is de sanering van Vestia achter de rug en blijft Vestia normaal
gesproken in de resterende jaren aan de eisen voldoen.
Saneringsbijdrage: Het saldo langlopende schulden ultimo 2013 bedraagt € 5,8 miljard. Om aan alle
normen te voldoen moet er circa € 2,4 miljard aan nominale schuld worden afgelost. Een indicatie
van de marktwaarde van deze af te lossen leningen bedraagt € 2,8 – 3,2 miljard (afhankelijk van het
feit of vanuit marktwaarde van de lening bezien, de meest (on)gunstige worden afgelost ). De
marktwaarde is tevens de indicatie van de te betalen afkoopsom (dus inclusief eventuele extra kosten ad € 0,4 – € 0,8 miljard) bij vervroegde aflossing. De hoogte van deze bijdrage, mede bezien tot
het oorspronkelijke verlies in 2012, heeft als verklaring dat direct saneren gezien de rentestand ultimo 20131 een immense prijs heeft. Er wordt op geen enkele wijze ook op eigen kracht bijgedragen,
bijvoorbeeld door vastgoed te verkopen.
4.2.3 Toetsing aan de volkshuisvestelijke doelstellingen
Op het eerste gezicht zijn de volkshuisvestelijke prestaties in deze variant goed geborgd. Vestia kan
immers vanaf het begin weer in volle omvang aan haar volkshuisvestelijke taken toekomen. De kosten hiervoor komen echter bij de sector terecht en die zullen elders ten koste gaan van volkshuisvestelijke prestaties. Bovendien gaan de opbrengsten voor een substantieel deel niet naar de volkshuisvesting, maar naar de banken in de vorm van extra kosten. Variant II is aldus in alle opzichten voor
Vestia onacceptabel.

1

De rente moet worden bezien in relatie tot de per 31/12/2013 geldende lange geborgde rente ad 2,83%
(o.b.v. de swap-rente voor een periode van 10 jaar, plus de gemiddelde opslag die BNG en NWB daarop berekenden per die datum voor die looptijd).
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4.3 Variant III - Gezonde corporatie
4.3.1 Toelichting variant
Deze variant is gebaseerd op de strategische koers van Vestia zoals in hoofdstuk 2 weergegeven.
Variant III verschilt van Variant I omdat III duidelijke strategische keuzes kent en herstructureringsmogelijkheden van de leningenportefeuille meeneemt. Met name de keuzes voor werkgebied, welke
types vastgoed wel en niet, de verlaging van de bedrijfslasten en het investeringsvolume (voornamelijk in het kerngebied) is specifieker ingevuld. Vestia gebruikt de extra opbrengsten uit verkoop en
efficiency in Variant III om binnen de saneringsperiode duurzaam financieel herstel te bereiken en
gedurende de looptijd van het plan nog (voldoende) volkshuisvestelijk te kunnen investeren. Dit leidt
tot de volgende invulling van de variabelen:
 huren: huurruimte maximaal toegepast, streefhuren op gemiddeld 94%;
 verkopen: verkoop van circa 32.000 eenheden t/m 2021 (overigens niet jaarlijks gelijk verdeeld);
 investeringen: € 75 miljoen per jaar (om tijdens herstelperiode volkshuisvestelijke prestaties te
kunnen leveren);
 bedrijfslasten onderhoud: -5% structureel vanaf 2016 door efficiency;
 bedrijfslasten personeel: dalen mee met de verkopen, plus een extra besparing van 15% structureel vanaf 2016;
 overige bedrijfslasten: -15% structureel vanaf 2016;
 aflossingen: alle beschikbaar komende middelen worden ingezet voor vervroegde aflossing van
de leningenportefeuille, waarbij het primaire uitgangspunt is het zoveel als mogelijk reduceren
van het volume;
 (embedded) derivaten: worden niet afgelost; renteherziening vindt plaats tegen marktrente
(4,0%);
 vennootschapsbelasting: de VPB is op nihil gesteld;
 Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid-West (WOM): in 2014 zijn circa 2.000 woningen
ingebracht in de WOM; de beheervergoeding voor deze woningen is meegenomen in de kasstromen; de terugname van de woningen door Vestia in 2023 valt buiten de scope van het Verbeterplan; er bestaat vooralsnog geen additionele vermogensbehoefte.
4.3.2 Toetsing aan de financiële doelstellingen
Kengetal
(bedragen x € 1.000)

Grenswaarde

2013

2016

2021

2022

Solvabiliteiteis WSW o.b.v. bedrijfswaarde

Min. 20%

-1,7%

6,8%

15,0%

19,6%

ICR WSW (rentedekkingsgraad)

Min. 1,40

1,32

1,48

1,81

1,81

DSCR WSW (aflossingsruimte)

Min. 1,00

0,92

1,03

1,15

1,18

Loan To Value WSW

Max. 75%

103%

95%

85%

80%

Dekkingsratio WSW

Max. 50%

52%

44%

32%

30%

53%

51%

53%

53%

EBITDA/ Bedrijfsopbrengsten WSW
Eigen vermogen absolute omvang WSW

(x 1.000)

- € 100.767

€ 321.145

€ 519.852

€ 673.239

Nominale waarde leningen

(x 1.000)

€ 5.676.814

€ 4.219.900

€ 2.783.877

€ 2.582.494

Marktwaarde leningen

(x 1.000)

€ 6.868.868

€ 4.370.467

€ 3.028.514

€ 2.437.200

In bovenstaande tabel is te zien dat Vestia in deze variant op eigen kracht nagenoeg duurzaam financieel herstel bereikt in 2022. Dat is een jaar later dan het eindjaar voor de saneringsperiode. Ultimo
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2021 voldoen Solvabiliteit WSW en Loan to Value nog niet aan de eisen. Aangezien Vestia in deze
variant op eigen kracht aan de doelstellingen voldoet is er in deze variant in 2021 geen aanvullende
saneringsbijdrage nodig. Een belangrijk verschil met Variant I is dat Vestia meer fijnmazig de leningenportefeuille herstructureert op basis van renteontwikkelingen.
4.3.3 Toetsing aan de volkshuisvestelijke doelstellingen
De volkshuisvestelijke prestaties zijn tijdens saneringsproces op een acceptabel niveau gebracht
(m.n. door verhoging van de investeringen). In deze variant is er geen tweede bijdrage uit de sector
nodig. Het gaat dus niet ten koste van volkshuisvestelijke prestaties elders en er worden geen onnodige kosten betaald (bij aflossen van leningen) welke volkshuisvestelijk vermogen doen weglekken.

4.4 Conclusies – keuze voorkeursvariant
4.4.1 Variant I – Huidig verbeterplan
Variant I – Voortzetten verbeterplan heeft niet de voorkeur van Vestia.
 Vestia is in deze variant aan het einde van de saneringsperiode weliswaar financieel hersteld
maar het herstel is niet duurzaam. Er zijn grote risico’s bij het financiële herstel indien de rente
laag blijft. Met het in het oorspronkelijk Verbeterplan ingerekende investeringsvolume van 24
miljoen euro per jaar kan Vestia haar woningportefeuille niet duurzaam op peil houden, waardoor het risico groot is dat ultimo 2021 een voorraad resteert met onvoldoende verdiencapaciteit en op onderdelen niet in de staat die past bij de kerntaken van een woningcorporatie;
 Vestia heeft de komende jaren meer mogelijkheden om haar schuldpositie op eigen kracht af te
bouwen en wordt hier in deze variant te weinig op aangesproken.
4.4.2 Variant II - Direct saneren
Variant II - Direct saneren is voor het bestuur van Vestia onacceptabel. De optie “volledig saneren” is
ten opzichte van andere varianten en opties de slechtste keuze. Hier liggen twee hoofdredenen aan
ten grondslag:
 het is een voor de sector als geheel een zeer dure variant. Het bedreigt de volkshuisvestelijke
prestaties van alle woningcorporaties, mede met het oog op een oplopende verhuurderheffing in
de jaren 2014-2017;
 Vestia heeft de komende jaren voldoende mogelijkheden haar schuldpositie op eigen kracht af te
bouwen; als veroorzaker van de problematiek zou bij deze variant de veroorzaker niets bijdragen.
4.4.3 Variant III – Gezonde corporatie
Deze variant heeft de sterke voorkeur van het bestuur van Vestia. Hieraan liggen de volgende argumenten ten grondslag:
 Vestia heeft de komende jaren voldoende mogelijkheden om haar schuldpositie op eigen kracht
af te bouwen. In variant III wordt zij maximaal op deze mogelijkheden aangesproken. Vestia heeft
het probleem veroorzaakt en hoeft niet nogmaals bij de sector aan te kloppen voor een bijdrage.
Dit gaat dus ook niet ten koste van volkshuisvestelijke prestaties elders;
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Het tempo van herstel is gunstig. De herstelperiode is te overzien en bovendien is er ruimte voor
voldoende volkshuisvestelijke prestaties. Extra kosten en daarmee weglekken van volkshuisvestelijk vermogen tot gevolg wordt voorkomen;
De ruimte voor investeringen tijdens de saneringsperiode is niet alleen volkshuisvestelijk zeer
welkom, maar zorgt ook voor een behoud van vermogen in vastgoed. Dit is cruciaal voor de verhouding tussen de leningenportefeuille en de waarde van het vastgoed en op langere termijn
voor de marktpositie van het vastgoed;
De variant doet het meeste recht aan het probleem van de leningenportefeuille.

Variant III is niet zonder risico’s. Aan de gevoeligheden en de financiële impact ervan is hoofdstuk 6
gewijd. Eerst wordt in hoofdstuk 5 een aantal keuzes nader toegelicht.
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5. Uitwerking voorkeursvariant
5.1 Inleiding
De hoofdambitie van Vestia is duurzaam financieel herstel te bereiken binnen de saneringsperiode
(uiterlijk ultimo 2021). Daartoe is een aantal strategische keuzes gemaakt waarbij ook (toekomstige)
wet- en regelgeving voor de corporatiesector is betrokken. In dit hoofdstuk worden met name de
verkopen en portefeuilleontwikkeling nader toelicht. Doel is immers dat Vestia ultimo 2021 een portefeuille in een werkgebied heeft welke in voldoende mate past bij de kerntaken van de woningcorporatie.

5.2 Keuzes nader toegelicht








werkgebied: Het werkgebied is ingedeeld in drie deelgebieden: kerngebied, ‘tussengebied en
overige gebieden. Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer zijn benoemd als kerngebied, de
omliggende gemeentes binnen de metropool Haaglanden/Rijnmond zijn ‘tussengebieden’ en de
gebieden buiten de metropool zijn ‘overige gebieden’ (Overig Nederland);
portefeuille: De voorraad is ingedeeld in vijf types vastgoed: eengezinswoningen (EGW’s), meergezinswoningen (MGW’s), BOG en MOG, ZOG en overige eenheden (bv. studenteneenheden,
parkeerplaatsen, opslagruimtes). Het kernproduct is de sociale huurwoning; in wijken is er een
ondersteunend deel, namelijk vrije sector huurwoningen tot ca. € 900 euro en BOG/MOG welke
onlosmakelijk deel uitmaken van het complex;
doelgroepen: kerndoelgroep zijn huishoudens met een inkomen tot de Daeb-inkomensgrens; er
is extra aandacht voor bijzondere doelgroepen;
speerpunten van beleid: dienstverlening en duurzaamheid;
Ten aanzien van de leningenportefeuille volgt Vestia de volgende strategie: herstructureren van
de leningenportefeuille om tot betere aflossingskalender te komen en eventuele extra kosten te
minimaliseren (tot en met 2017 zijn er nog ruime mogelijkheden voor aflossen, daarna niet
meer).
Bijzonder Overige
Eind
Deelgebied
EGW MGW ZOG BOG/MOG eenheden Totaal
Rotterdam
4.700 22.600
500
1.000
6.700 35.500
Den Haag
2.100 16.500 1.000
500
2.300 22.400
Zoetermeer
2.600 3.400
300
300 6.600
Delft
1.500 3.800
600
100
300 6.300
Barendrecht
300
600
900
Brielle
1.400
400
1.800
Nootdorp
500
600
100
200 1.400
Westland
1.800 1.400
100
300 3.600
Zuidplas
900 1.600
200
100 2.800
Overig Nederland 1.900 7.700 4.000
1.400 15.000
Eindtotaal
17.700 58.600 6.400
2.000
11.600 96.300

5.2.1 ‘Tussengebieden’ toegelicht
Vestia kiest primair voor de metropool. Ofwel, de grootstedelijke gebieden Den Haag, Rotterdam, Delft
en Zoetermeer. In deze metropool
heeft Vestia in een aantal gemeentes
omvangrijke portefeuilles en in bepaalde gemeentes is zij de enige
woningcorporatie. De gemeentes in
de ‘tussengebieden’ zijn: Barendrecht, Brielle, Nootdorp, Westland en
Zuidplas. De portefeuille in deze gebieden omvat ruim 10.000 eenheden. Op dit moment maakt Vestia nog geen expliciete keuze omtrent de vraag of de gebieden en welke gebieden exact tot de uiteindelijke streefportefeuille behoren. Hier ligt een aantal redenen aan ten grondslag:
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Inrichting van waardesturing binnen Vestia is in gang gezet. De beslissing om in tussengebieden
bij mutatie of complexgewijs te verkopen en de mate waarin, kan beter genomen worden als
waardesturing volledig is ingericht;
Vestia kan haar verkoopstrategie beter focussen; het verkooptraject van een deel van Overig
Nederland is ten tijde van het opstellen van dit verbeterplan volop gaande; de mate waarin uit
de ‘tussengebieden” op termijn wel of niet verkocht moet worden is mede afhankelijk van de
verkoopaantallen van Overig Nederland.

5.3 Strategisch Voorraad Beleid (SVB)
De hoofdkeuzes en ambities vertalen zich door in keuzes voor verkoop, huurbeleid, investeringen en
efficiency. Omdat waardesturing bij Vestia nog niet volledig is ingericht, is het op complexniveau
exact doorrekenen vanuit financieel perspectief nog niet mogelijk. Als waardesturing volledig is ingericht, heeft Vestia binnen deze hoofdstrategie voldoende inzicht om flexibel te kunnen bijsturen in
keuzes op complexniveau (met name in de kern- en tussengebieden) voor wel/geen verkoop. Om
eenduidig te kunnen rekenen binnen Wals is ‘de helft van de woningvoorraad in de tussengebieden’
voorlopig als kerngebied bestempeld, de andere helft als randgebied. Dit is uitdrukkelijk een modelmatige aanname om de strategie en de gevoeligheden goed te kunnen doorrekenen.
5.3.1 Verkoopstrategie: actief of selectief
De verkoopstrategie van Vestia vormt een belangrijk fundament in de ondernemingsstrategie.
Het hoofdverschil in strategie tussen kerngebied en niet-kerngebied is dat in het kerngebied Vestia
meergezinswoningen bij mutatie gaat verkopen en dat in het kerngebied, indien er complexmatig
wordt verkocht, zoveel als mogelijk aan collega-corporaties wordt verkocht. Vestia voert in de nietkerngebieden een actieve verkoopstrategie en in de kerngebieden (inclusief ‘tussengebieden’) een
selectieve verkoopstrategie. Met dit laatste wordt bedoeld dat indien een andere woningcorporatie
serieuze interesse heeft, de mogelijkheden worden onderzocht. Ook wordt op termijn meer vanuit
de optiek van waardesturing invulling gegeven aan de verkoopstrategie in de kerngebieden.
5.3.2 Onderbouwing bij de investeringen
Het Verbeterplan van 2012 had als een van de maatregelen het stopzetten van alle investeringen die
juridisch nog niet onomkeerbaar waren. Wel was er 24 miljoen euro per jaar ingerekend voor de
meest nijpende zaken. Langdurig niet investeren brengt risico’s met zich mee. De marktwaarde van
de portefeuille kan afnemen, in bepaalde wijken kan door langdurig uitblijven de leefbaarheid in het
gedrang komen en indirect daardoor de waarde van het vastgoed en tot slot maakt dat het uitblijven
van investeren de levensduur van de portefeuille relatief snel doet afnemen, waardoor de vastgoedportefeuille en de leningenportefeuille onvoldoende gaan aansluiten.
Er zijn drie hoofdcategorieën voor investeringen:
 Algemene woningverbetering (leefbaarheid, markttechnische staat, doelgroepen, funderingen,
toegankelijkheid, etc.);
 Duurzaamheid (met name energetische maatregelen in de bestaande voorraad die leiden tot
‘labelsprongen’);
 Sloop/nieuwbouw.
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Vestia focust haar investeringsstrategie op de eerste twee. Indien Vestia wordt vergeleken met andere grootstedelijke corporaties en investeringen, dan kan een indicatie worden bepaald voor het benodigde investeringsvolume. Bij een portefeuille van 96.400 eenheden met een marktwaarde van
circa 7,0 miljard euro is een gemiddeld investeringsvolume voor woningverbetering en duurzaamheid
circa 88 miljoen euro. Dit bedrag, welke exclusief sloop/nieuwbouw is, is bepaald door te vergelijken
met de investeringsvolumes van de grootstedelijke woningcorporaties en gemiddelde bedragen en
aantallen voor deze ingrepen te abstraheren naar de portefeuille van Vestia.
Vestia heeft ook intern voor de periode 2014 – 2021 een lijst met urgente investeringen opgesteld op
basis van kenmerken van haar woningportefeuille. Het centrale uitgangspunt daarbij was dat de investeringen merendeels in het kerngebied worden gedaan. Het gemiddelde investeringsvolume
komt uit op circa 90 miljoen euro per jaar.
Op basis van de externe vergelijking, de interne investeringslijsten en de strategie om te focussen op
duurzaamheid en woningverbetering (en geen sloop/nieuwbouw) komt Vestia tot een investeringsvolume van circa 60-100 miljoen euro per jaar, waarvan in de rekenmodellen 75 miljoen euro is opgenomen. De 75 miljoen is daarbij voor het merendeel bestemd voor het kerngebied.
Bijzondere positie NPRZ
Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid neemt een bijzondere positie in. Dit programma vraagt
immers om relatief meer sloop/nieuwbouw en om ingrepen in de voorraad die vanuit een technische
bril op en vanuit waardesturing niet direct noodzakelijk zijn. Maatschappelijke afwegingen zijn veelal
leidend in het fysieke programma van het NPRZ, waaronder bijvoorbeeld ook het aankopen van particuliere voorraad. Vestia was in het NPRZ een belangrijke speler met een groot aandeel, maar door
het derivatendebacle is deze rol drastisch verminderd. Met de benodigde investeringsopgave in het
NPRZ is in bovenstaande indicaties voor het investeringsvolume geen rekening gehouden. Vestia
onderzoekt met het ministerie van BZK en het NPRZ de mogelijkheden om op termijn weer meer
invulling te geven aan haar rol. Ook zal Vestia, indien er op Zuid een opgave is voor sloop/nieuwbouw
die Vestia niet zelf kan oppakken, meewerken aan verkoop als andere partijen dat wel kunnen. Goede ervaringen zijn hier reeds opgedaan op Rotterdam-Zuid waar een collega-corporatie urgente opgaves in de Afrikaanderwijk heeft overgenomen. En in de WOM Zuid West in Den Haag waar een
innovatief construct met de gemeente Den Haag is opgezet.

5.3.3 De voorraad eind 2021
Als alle maatregelen in het voorraadbeleid onverkort worden doorgevoerd blijft een overzichtelijke
portefeuille over eind 2021:
 In het kerngebied: zelfstandige woongelegenheden met aan het wonen gelieerde eenheden
(bergingen, BOG in de plint, etc.);
 In de tussengebieden: meergezinshuis- en eengezinswoningen;
 In overig Nederland is alles verkocht.
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Deelgebied
Rotterdam
Den Haag
Zoetermeer
Delft
Westland
Zuidplas
Brielle
Nootdorp
Barendrecht
Overig Nederland
Eindtotaal

2013 Verkocht
35.400
-6.400
22.500
-3.500
6.600
-1.300
6.300
-1.500
3.600
-700
2.800
-500
1.800
-600
1.500
-1.000
900
-700
15.000
-14.900
96.400
-31.100

2021
29.000
19.000
5.300
4.800
2.900
2.300
1.200
500
200
100
65.300

De opbouw van de voorraad eind 2021 geeft twee aandachtspunten:
 De veroudering van de portefeuille: Vestia levert geen nieuwbouw op en kan minder dan in het
verleden investeren in renovaties. Hierdoor wordt de gemiddelde resterende levensduur van de
vastgoedportefeuille elk jaar een stukje korter, van 23,2 ultimo 2013 naar 17,4 jaar anno 2021.
Het verloop t/m 2021 wordt ‘negatief’ beïnvloed door de verkoop van het bezit in overig NL: de
gemiddelde restant levensduur in dit gebied ligt namelijk hoger dan in het ‘kerngebied’ (ultimo
2013: 25,9 versus 22,2 jaar);
 De betaalbaarheid van de portefeuille: door de verkopen en met name het huurbeleid verandert
de verhouding dure huur / goedkope huur. In 2013 is 8% van de portefeuille niet-DAEB, in 2021 is
dit gestegen naar 17%.
Beide ontwikkelingen wijken overigens niet af van generieke ontwikkelingen in de corporatiesector.
5.3.4 Slotconclusies over de portefeuille(ontwikkeling) in de voorkeursvariant
De portefeuille die resteert past bij ‘duurzaam herstel’:
 Het is tot een logisch werkgebied geconcentreerd;
 De focus ligt op zelfstandige wooneenheden;
 Door de beoogde investeringen blijft de levensduur van de portefeuille voldoende in stand. Weliswaar daalt de gemiddelde levensduur, vooral door het niet realiseren van nieuwbouw; vanaf
het moment dat duurzaam financieel herstel is bereikt is nieuwbouw weer mogelijk;
 De samenstelling in de portefeuille, de verhouding meergezinshuis/eengezins en goedkoop/midden/duur gaat veranderen. Vestia heeft in 2021 door verkoop en door het huurbeleid
een relatief wat kleiner aandeel goedkope woningen dan nu en een relatief wat groter aandeel
duurdere woningen. De verhouding verschuift van circa 92% sociaal nu naar 83% sociaal in 2021;
 De portefeuille sluit in 2021 voldoende aan bij de dan nog resterende leningen:
o Door jaarlijks in circa 2% van de vastgoedportefeuille te investeren met een levensduur verlengend effect, loopt de gemiddelde restant levensduur ad 17,4 jaar ultimo 2021 theoretisch
in circa 33 jaar terug naar 0 (2054). Dit zal in de praktijk nooit voorkomen, doordat er in het
bezit geïnvesteerd blijft worden. Daarnaast is door bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw uit te voeren na 2021 de restant levensduur eveneens te beïnvloeden;
o De gewogen gemiddelde restant looptijd (op contractbasis) van de huidige leningenportefeuille bedraagt ultimo 2021 bijna 31 jaar. Vervroegd aflossen van leningen heeft een neerwaartse invloed op de gemiddelde restant looptijd;
o Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de resterende levensduur van de vastgoedportefeuille ultimo 2021 voldoende aansluit bij de resterende looptijd van de leningenportefeuille.

5.4 Belangrijke milestones voor Vestia 2014 - 2016
Voor de organisatie, het gericht sturen naar de wensportefeuille en het bereiken van duurzaam financieel herstel is zoals eerder aangegeven een aantal zaken van groot belang: waardesturing en
portefeuillestrategie, risicomanagement, de verkoopstrategie en treasury.
Vestia werkt voor complexmatige verkopen reeds aan de hand van een strategisch kader, voor het
uitponden van meergezinswoningen in het kerngebied moeten nadere uitwerkingen gemaakt wor23

den. Eind 2014 is bekend uit welke complexen in het kerngebied Vestia meergezinswoningen gaat
verkopen. In 2015 vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats, waarvan het splitsen van
complexen de belangrijkste is. Bij dit proces wordt mede vanuit waardesturing gekeken.
Waardesturing staat zeer hoog op de prioriteitenlijst. Ultimo 2014 heeft Vestia een ondersteunend
systeem voor waardesturing geïmplementeerd (voor waardebepaling). Rendementssturing en Asset
Management worden in 2015 geïmplementeerd en zijn ultimo 2015 volledig operationeel binnen
Vestia. Risicomanagement en treasury hebben momenteel volop aandacht en worden in 2014 verder
in processen en systemen geïmplementeerd. Het opzetten van portefeuillestrategie is medio 2013
gestart en er zijn diverse resultaten geboekt. De samenhang in keuzes, bijvoorbeeld op het gebied
van onderhoud, huurbeleid, verkoopstrategie, mede vanuit een bril van waardesturing en de nieuwe
ondernemingsstrategie van Vestia, worden in 2014 en 2015 verder geoptimaliseerd.

24

6. Gevoeligheid en risico’s voorkeursvariant
6.1 Inleiding
De voorkeursvariant kent een aantal impactvolle risico’s. Voor de 2 belangrijkste, de renteontwikkeling2 en de woningmarkt zijn gevoeligheidsanalyses gemaakt. In de diverse grafieken hieronder staan
de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyses.

6.2 Conclusies per scenario
Op de volgende pagina treft u de diverse grafieken per ratio aan. De voorkeursvariant van Vestia is
getoetst op een hogere rente (5%), een lagere rente (3%), deflatie (2,2%), minder verkopen en minder verkoopopbrengsten. Elk is los van elkaar in beeld gebracht. In 6.3 wordt een aantal combinaties
van factoren beschreven.
Conclusie minder verkopen (circa 18.000 in plaats van 32.000): In dit scenario wordt in 2021 vrijwel
op alle ratio’s volledig duurzaam financieel herstel bereikt. Minder verkopen heeft relatief geringe
invloed op financieel herstel, zo lang er 18.000 woningen of meer worden verkocht. Naast het belang
van verkopen voor financieel herstel is de verkoopstrategie van 32.000 eenheden dan ook van deze
omvang om de strategie van een kerngebied en een kernvoorraad te bereiken.
Conclusie lagere verkoopprijs (10% lagere opbrengst verkopen): In dit scenario duurt het langer om
duurzaam financieel herstel te bereiken, circa 2-3 jaar dan in de voorkeursvariant. Dit wordt veroorzaakt, doordat er minder liquiditeiten worden gegenereerd om leningen vervroegd af te lossen.
Conclusie deflatie (rente langdurig op 2,2%): In dit scenario is het niet mogelijk om met een gelijkblijvende strategie duurzaam financieel herstel te bereiken. Het is noodzaak om in het geval dit scenario
zich voordoet, de strategie aan te passen.
Conclusie rente -/-1% (rente langdurig 3%): In dit scenario is het niet mogelijk om met een gelijkblijvende strategie duurzaam financieel herstel te bereiken. Het is noodzaak om in het geval dit scenario
zich voordoet, de strategie aan te passen.

2

Om de gevoeligheid voor het risico van de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt te simuleren, zijn meerdere
scenario’s uitgerekend, waarin gevarieerd is met de door Vestia te betalen lange rente (zijnde de swap-rente
voor een periode van 10 jaar, plus de opslag die BNG en NWB daarop berekenen voor die looptijd). De marktwaarde van de leningen wordt altijd berekend met behulp van de rentecurve voor de restant looptijd van die
leningen. Dit betekent in het algemeen dat voor leningen met een restantlooptijd van 30-50 jaar, een hogere
marktrente dan de 10-jaars swap moet worden gehanteerd. In de voorkeursvariant is ervan uitgegaan dat de
contantmakingsrente voor de leningen, vanwege de lange looptijd, hoger ligt dan de 10-jaars rente inclusief
opslag. Daarom is het in de voorkeursvariant relatief voordelig om langlopende leningen af te lossen. Indien, in
plaats van de 10-jaars rente, de 50-jaars rente op 4% wordt gesteld, wordt vervroegd aflossen van leningen
duurder (vanwege de lagere contantmakingsrente), waardoor nominaal minder schuld wordt afgelost.

25

Conclusie rente +1% (rente langdurig op 5%): In dit scenario bereikt Vestia voor 2021 duurzaam financieel herstel. Kernreden is dat leningen onder voor Vestia gunstige condities kunnen worden afgelost / geherstructureerd.
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6.3 Beheersmaatregelen
Uit de scenarioanalyse blijkt dat financieel herstel niet bereikt wordt indien:
 De rente op 3% blijft of in een deflatie-scenario;
 Er substantieel minder verkoopopbrengsten worden gegenereerd.
Als Vestia onder deze omstandigheden blijft inzetten op haar strategie, dan bereikt zij weliswaar een
aantal (volkshuisvestelijke) doelen, maar tegen een zeer hoge prijs. In de navolgende twee grafieken
(solvabiliteit WSW en Loan to Value) is aangegeven hoe de ratio’s zich ontwikkelen indien Vestia én
minder verkoopt én minder verkoopobrengsten heeft. Deze zijn gecombineerd met rentestanden
van 5%, 4% en 3%.

Conclusie
Bij het doorzetten van de strategie onder de omstandigheden dat de rente 3% of lager blijft en/of
alle marktomstandigheden tegen zitten, voldoet Vestia ultimo 2021 niet aan de financiële ratio’s. Er
zou dan saneringssteun benodigd zijn. Deze is gecalculeerd op ongeveer 847 miljoen euro. Deze
‘prijs’ voor het bereiken van de strategie, te meer daar de sector deze moeten betalen, is voor Vestia
onacceptabel.
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Belangrijk is te vermelden dat de maatregelen die we tot en met 2017 uitvoeren ‘onder alle omstandigheden’ bijdragen tot financieel herstel, omdat:
 uit de verkoopopbrengsten tussen 2014 – 2017 kan circa 800 miljoen euro ‘reguliere aflossingen’
gedaan worden;
 bezuinigingen op bedrijfslasten en het huurbeleid dragen te allen tijde bij aan financieel herstel.
Indien in 2017 de rente nog steeds laag is dan is het voor Vestia vanuit saneringsoogpunt zeer onverstandig door te gaan met grootschalige verkoop. De strategie zal dan enkele jaren aangepast moeten
worden. Wij noemen dit de ‘aangepaste strategie’.

6.4 Kenmerken aangepaste strategie
Vestia zal onder de geschetste omstandigheden een aantal zaken uit haar strategie voortzetten en
aantal zaken aanpassen. In de onderstaande tabel worden deze samengevat / vergeleken. De hoofdkenmerken van de aangepaste strategie (vanaf 2017) zijn:
 Doorgaan met uitponden van eengezinswoningen (in gehele bezit) en meergezinswoningen (met
name in kerngebied en ‘tussengebieden’); stoppen met complexgewijze verkoop.
 Verkoopopbrengsten optimaal inzetten voor investeringen (in plaats van vervroegd aflossen).
Strategische keuzes die worden doorgezet
Huurbeleid
Besparingen op bedrijfslasten

Besparingen op onderhoud door efficiency

Strategische keuzes die worden aangepast
Complexmatige verkoop wordt na 2016 stopgezet
Investeringen worden van gemiddeld 75 miljoen
euro per jaar verhoogd naar circa 150 miljoen
euro per jaar (mede afhankelijk van verkoopopbrengsten)
Finetuning in 2017 – 2021 om leningen te herstructureren, eventueel tegen geringe extra kosten, indien rentestanden fluctueren tussen huidig niveau en 4,0%

Uitponden van woningen
Niet strategisch BOG/MOG/ZOG afstoten mede
vanwege regelgeving en specifieke tak van sport
Voldoen aan de volkshuisvestelijke prestaties

Door de huidige organisatie-inrichting en keuzes bij de inrichting van de verkoopafdeling kan Vestia
organisatorisch gezien flexibel inspelen op (grote) fluctuaties in verkoopaantallen en type verkopen
(complexgewijs en/of uitponden bij mutatie).
De verdubbeling van de investeringen is bepaald door ervan uit te gaan dat Vestia met deze investeringen de levensduur van de bestaande voorraad (in het kerngebied) op peil houdt. Ook zal er in de
periode na 2017 mogelijk in bepaalde gebieden behoefte zijn aan nieuwbouw van sociale woningen
welke ook in dit investeringsvolume voorzien zijn. Vanzelfsprekend is de omvang afgestemd op het
uitpondvolume. Indien deze lager zou liggen, nemen het investeringsvolume ook af. Dat het volume
niet hoger ligt is omdat Vestia dat niet kan opbrengen uit uitponden van woningen en Vestia op dat
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moment naar alle waarschijnlijkheid hiertoe geen financiering kan aantrekken. Ook speelt mee dat er
een maximum is aan wat de organisatie in een jaar aan kan voor wat betreft investeringen, in personele zin en vanuit de context dat er bij ingrijpende investeringen mogelijk tijdelijke herhuisvestingen
zijn en langdurige trajecten met bewoners en gemeentes.
De exacte bepaling van het benodigde investeringsvolume zal moeten plaatsvinden in 2017 op basis
van de omstandigheden dan en het feit dat Vestia waardesturing heeft geïmplementeerd.
6.4.1 Doorrekening aangepaste strategie
De aangepaste strategie is uitgerekend onder de aanname dat de rente de komende 8 jaar op het
niveau blijft zoals het nu ongeveer is. Dit is als volgt gesimuleerd:
 de lange rente voor geborgde leningen t/m 2021 is op 3% gesteld; de overige parameters, zoals
de prijsinflatie, zijn in samenhang met de rente naar beneden aangepast;
 er wordt niet meer complexgewijs verkocht dan direct financieel noodzakelijk is om aan de contractuele aflossingsverplichting te voldoen; vanaf 2017 zijn de reguliere uitpondverkopen verhoogd naar jaarlijks circa 900 stuks;
 het investeringsvolume is vanaf 2016 structureel aangepast van 75 miljoen euro per jaar investeren in het kerngebied (o.b.v. 1/3e onrendabel) naar 150 miljoen euro per jaar, waarbij tevens het
onrendabele effect van deze investeringen is teruggebracht naar ¼; de gemiddelde restant levensduur van de portefeuille blijft mede hierdoor rond de 22 jaar liggen;
 autonome daling marktwaarde van -3% naar -2%;
 indien de uiteindelijke liquiditeitspositie dat toelaat, kan in totaal ongeveer 100 miljoen euro
extra vervroegd worden afgelost in de periode 2019-2021 (is nu nog niet doorgevoerd, maar dit
komt ongeveer overeen met de leningen die in dit scenario “boetevrij” kunnen worden afgelost).
6.4.2 Uitkomsten aangepaste strategie
Uiteindelijk zullen er per 2021 nog zo’n 82.000 VHE in bezit van Vestia zijn met een gemiddelde restant levensduur van circa 22 jaar. De solvabiliteit WSW komt uit op circa 6%. In dat geval is er nog
zo’n 686 miljoen euro nodig als ‘saneringsbijdrage’ om ultimo 2021 de solvabiliteit op 20% te krijgen.

6.5 Inzoomen op risico’s periode 2014-2016
Vestia kan tot eind 2017 800 miljoen euro aflossen conform eindaflossingsverplichtingen zonder invloed van de rentestand. Wel speelt de haalbaarheid van de verkopen een belangrijke rol. Indien
Vestia tot en met 2016 onvoldoende zou verkopen, kan er een liquiditeitstekort ontstaan tussen
2014 en 2017.
De belangrijkste verkooprisico’s in de periode 2014 t/m 2016 zijn:
 Tegenvallende complexmatige verkopen, bijvoorbeeld door belemmerende regelgeving (de circulaire voor verkoop van corporatiewoningen aan marktpartijen) of te lage biedingen door
marktpartijen en woningcorporaties;
 Tegenvallende verkopen van meergezinswoningen bij mutatie, bijvoorbeeld doordat splitsingen
onvoldoende tijdig zijn uitgevoerd ofwel splitsingstrajecten te lang duren en te kostbaar zijn;
 Waardedalingen als gevolg van economische ontwikkelingen.
29

Op de eerste twee wordt nader ingegaan. De kans dat opnieuw prijzen op de woningmarkt dalen
zoals tijdens de hoogtepunt van de economische crises in 2011/2012, achten wij gering. Een belangrijke aanname is dat eind 2016 de rente nog steeds op of onder het huidige niveau is.
6.5.1 Mogelijke situaties eind 2016 bij rentestand 3% (of lager)
Op hoofdlijnen zijn er eind 2016 drie situaties denkbaar:
1. Vestia heeft meer verkocht dan 800 miljoen euro; er is bijvoorbeeld 300 miljoen euro meer opgehaald;
2. Vestia heeft precies genoeg verkocht: er kan 800 miljoen euro afgelost worden;
3. Vestia heeft te weinig verkocht; er ontstaat hoogstwaarschijnlijk een liquiditeitstekort ultimo
2017 (welke men reeds eind 2016 ‘kan zien aankomen’).
De verkoopstrategie in het ondernemingsstrategie, welke onderlegger is voor de voorkeursvariant
(Variant III) heeft in de periode 2014 tot en met 2016 een verwachte verkoopopbrengsten van 1,3
miljard euro. Dit is opgebouwd uit:
 Opbrengsten complexgewijze verkopen: 1,0 miljard euro;
 Opbrengsten verkoop bij mutatie van woningen: 0,3 miljard euro.
Het is aldus denkbaar dat Vestia ultimo 2017 te veel liquiditeit heeft en dat extra aflossen boven de
800 miljoen euro leidt tot extra kosten. In dat geval zal Vestia haar ‘overliquiditeit’ inzetten voor extra investeringen in de bestaande voorraad. De onderbouwing hiervan is reeds gegeven in de kenmerken van de aangepaste strategie: verkoopopbrengsten worden ingezet voor investeringen indien
na 2016 de rente op of onder het huidige niveau is. Van belang is op te merken dat Vestia in de jaren
2014-2016 nauw de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt volgt. Indien de ‘grens’ van 800 miljoen
euro aan verkoopopbrengsten wordt bereikt ruim voor ultimo 2016 (en de rente is nog steeds laag),
vindt er bijsturing plaats in de verkoopstrategie: er zal dan voorkomen moeten worden dat er teveel
‘overliquiditeit’ ontstaat.
Indien Vestia voor 800 miljoen euro verkocht heeft, zal conform de aflossingsverplichting worden
afgelost. Voor de periode daarna verwijzen wij naar de aangepaste strategie (of de strategische koers
indien de rente zich positief ontwikkelt). Een bijzondere situatie doet zich voor als door de geschetste
risico’s Vestia in de komende 2,5 jaar onvoldoende complexmatige verkopen en verkopen bij mutatie
realiseert. Het tekort kan dan in de periode tot 2017 circa 300 miljoen euro zijn. Bij een herfinanciering hiervan kan dat tekort in de jaren nadien alsnog worden afgelost.
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