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De gevallen reus krabbelt weer op: de fi nanciële 
verbetering van Vestia ligt op schema. De corporatie 
heeft nu en de komende paar jaar zelfs zo veel geld 
op de bank staan, dat ze daarmee andere corporaties 
wil fi nancieren. Maar Vestia is nog steeds geen 
gezonde corporatie: de fi nanciële problemen zijn 
nog niet voorbij. Vestia-bestuurder Willy de Mooij 
vertelt hoe dat zit.

‘HET GAAT 
BETER, MAAR 

WE ZIJN ER NOG 
LANG NIET’
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‘Vestia is weer een winstmachine’, kopte een nieuwssite toen de 
Rotterdamse woningcorporatie in mei gunstige jaarcijfers publi-

ceerde. Dezelfde dag nog kreeg Willy de Mooijs medebestuurder Arjan 
Schakenbos een sms’je van Marco Pastors, directeur van het Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid: of dit betekende dat er weer kansen liggen 
bij Vestia. Met andere woorden: of nu weer fl inke investeringen van 
’s lands voormalig grootste corporatie in het kwakkelende stadsdeel 
te verwachten zijn.
Ja, het gaat fi nancieel gezien beter met Vestia, bevestigt Willy de Mooij, 
die als lid van Vestia’s tweekoppige bestuur de fi nanciën in haar porte-
feuille heeft. De jaarcijfers zijn goed, beter dan verwacht. De liquiditeit 
van Vestia op de korte termijn is in orde. Aan de ene kant een mooi resul-
taat dat je als corporatie wilt vieren. Aan de andere kant is het zaak de 
verwachtingen van huurders, gemeenten én de eigen medewerkers te 
temperen. Want als het om de solvabiliteit gaat is Vestia er nog lang niet: 
voor de langere termijn heeft de Rotterdamse corporatie nog lang 
niet voldoende geld in het vooruitzicht om alle leningen af te kunnen 
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doen. Volgens het WSW is een corporatie pas gezond bij een solvabili-
teit van 20 procent. Wij zitten nu op 4 procent. En als de rente zo laag 
blijft, zitten we over 10 jaar op 8 procent. Wij zitten fi nancieel dus echt 
nog heel lang krap. Vestia heeft dat geld van andere corporaties gekre-
gen om een deel van de fi nanciële problemen op te lossen. Dat is 
gebeurd, Vestia lost nu zelf de rest op. Pas als dat klaar is en we dan 
nog geld over hebben, kan terugbetalen weer aan de orde komen.’

En in de tussentijd vaart Vestia fi nancieel wat beter 
dan de jaren hiervoor.
‘Ja. Onze solvabiliteit is weliswaar niet op orde, maar onze kasstromen 
zijn zo langzamerhand wel gezond, met onze liquiditeit zit het goed. En 
als je gezonde kasstromen hebt, kun je wel aan al je verplichtingen 
voldoen. Dus wij kunnen wél geld genereren om te investeren om de 
waarde van onze woningen te behouden.’

Loopt het herstel van Vestia op schema of niet?
‘Ja, we presteren telkens iets beter dan in ons zogeheten verbeterplan 
staat. Maar de externe omstandigheden zijn telkens sléchter dan het 

uitgangspunt in het verbeterplan. Bij de eerste 
versie van het verbeterplan was er nog geen 
verhuurdersheffi ng en was de rente nog niet 
zo laag als nu. Toen was er nog geen sociaal 
huurakkoord en geen passend toewijzen, 
twee maatregelen die onze ruimte om huren 
te  verhogen beperken. Dus de externe omstan-
digheden werpen ons telkens een stukje terug, 
maar datgene wat we zelf kunnen beïn-
vloeden, hebben we eigenlijk gewoon goed 
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waarden, zoals een fl exibel afl ossingsschema. 
Voordelig voor Vestia, want we hoeven geen 
rente te betalen als het niet op onze bank-
rekening staat.’

Voor welke corporaties is 
zo’n lening interessant?
‘Voor corporaties die een kortlopende lening 
nodig hebben. Bijvoorbeeld een corporatie die 
verwacht pas over een jaar of drie een apparte-
mentencomplex te verkopen. Maar die in de 
tussentijd wel extra fi nanciering nodig heeft. 
Dan zou het gunstig zijn om het van ons te 
 lenen. Als je van tevoren weet dat je het 
maar voor korte tijd nodig hebt, dus. Voor 

Vestia

 betalen. En nu maakt Vestia ook nog bekend 
tijdelijk zo veel geld ‘over’ te hebben, dat ze 
geld kan lenen aan andere corporaties. 

Voor de lange termijn nog steeds 
te weinig geld, voor de korte 
 termijn geld over. Hoe zit dat?
‘Sinds het derivatendebacle heeft Vestia veel 
grote, langlopende leningen uitstaan. Om die 
af te lossen, hebben we woningen verkocht. In 
december stond er daardoor ruim 650 miljoen 
euro op onze bankrekening. En dit jaar gaan 
we daarvan 260 miljoen euro gebruiken voor 
afl ossingen. Meer afl ossen dan verplicht is nu 
niet verstandig, want die leningen hebben een 
negatieve marktwaarde. Simpel gezegd zou-
den we een boete aan de bank moeten betalen 
wanneer we meer afl ossen. En het geld op de 
bank laten staan is ook geen goed idee, want 
we ontvangen er geen rente over. Sterker nog, 
we betálen rente voor het geld op de bank. 
Dat is natuurlijk hartstikke zuur. Maar toch 
 kiezen wij er niet voor om het in een oude sok 
te stoppen.’

En zo werd het idee van 
 fi nanciering voor collega-
corporaties geboren?
‘Ja. We dachten: er zijn misschien collega’s die 
tijdelijk wat geld nodig hebben – voor twee tot 
vijf jaar. Wij bieden corporaties een lening met 
een korte looptijd. Voordelig voor corporaties, 
want wij hanteren een lagere rente dan ban-
ken. Met misschien ook wat soepeler voor-

 Vestia geldt daarbij wel de voorwaarde dat het Waarborgfonds Sociale 
 Woningbouw (WSW) de lening borgt.’

Bent u niet bang voor scheve gezichten? Dat 
sommige corporaties denken: wij hebben toen 
Vestia geholpen de fi nanciële problemen af te 
 wikkelen, en nu maakt Vestia goede sier met 
 goedkope leningen voor andere corporaties?
‘Nee, het is een manier om het geld binnen onze sector te houden. Wij 
creëren een win-winsituatie, waarbij Vestia geen rente betaalt aan 
de bank en de collega-corporatie leent tegen een lage rente. Sommige 
corporaties zeggen inderdaad: wij hebben ooit 675 miljoen betaald voor 
jullie redding, nu hebben jullie ruim 650 miljoen op de bank. Kan Vestia 
dat geld niet gebruiken om ons terug te betalen? Maar wij hebben dat 
geld uiterlijk in 2021 zelf nodig om die leningen af te lossen.’

Want Vestia is er nog lang niet, wilt u maar zeggen.
‘Ja. Kijk naar onze solvabiliteit, het percentage dat aangeeft in hoeverre 
wij op de langere termijn aan onze betalingsverplichtingen kunnen vol-

‘WE KIEZEN 
ERVOOR 

HET GELD 
NIET IN EEN 

OUDE SOK TE 
STOPPEN’
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 gedaan. Een tweede saneringsbijdrage van  
de andere corporaties is wat ons betreft dus 
ook niet nodig, want we hebben nu genoeg 
geld in kas. En we kunnen altijd zorgen voor 
meer liquiditeit door woningen te verkopen.’

Dat heeft Vestia de afgelopen  
jaren dan ook veel gedaan.
‘Ja, we hebben nu ruim 20.000 woningen verkocht. Nu hebben we  
de verkopen teruggeschroefd naar 200 per jaar, omdat we de extra 
 opbrengsten nu toch niet kunnen gebruiken om leningen af te lossen.’

Er is wel wat te doen geweest over de verkoop  
van 5.500 woningen aan de Duitse institutionele 
 belegger Patrizia. Hebben jullie nog contact met 
 Patrizia, of met de huurders van die woningen?
‘Ja. We hebben met Patrizia nog de contacten in het kader van nazorg: er 
zijn af en toe nog wel wat vragen. Wij krijgen van huurdersorganisaties 
geen signalen dat het daar nu slecht gaat. Patrizia heeft zelfs huren, die 
wij verhoogd hadden, weer verlaagd.’

Het niveau van de huren van Vestia is sinds het 
 derivatendebacle wel wat omhoog gegaan.
‘Wij varen wat de huren betreft scherp aan de wind, inderdaad. We ma-
ken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om de huren te verhogen. 
Sommige corporaties doen dat niet; Vestia kan zich dat niet permitteren. 
Wel kijken we bij elke huurverhogingsronde hoe we bepaalde groepen 
kunnen ontzien. Huurders die de voorgaande jaren met een relatief hoge 
huur bij ons zijn binnengekomen, kregen in 2015 een huurverhoging van 
0 procent. En bij huurders, die heel laag zitten omdat ze 30 jaar geleden 
op ongeveer 60 procent van de maximaal redelijke huur zijn binnen- 
gekomen, hebben we de huur iets meer verhoogd.’

Wat merken huurders verder van de financiële situ-
atie bij Vestia en het feit dat het nu iets beter gaat?
‘Niet veel. We zijn al die tijd gewoon in staat gebleven onze verplichtin-
gen richting huurders na te komen. We onderhouden onze woningen, 
we zorgen voor de leefbaarheid, we houden ons aan wet- en regel- 
geving voor de huren en we zorgen dat we onze dienstverlening op orde 
hebben.’

Doet Vestia nu wel weer iets meer aan renovatie?
‘Ja, de balans is weer iets meer naar het volkshuisvestelijke opgeschoven. 
Wij hebben in 2012 wat renovatieprojecten stopgezet, daar maken we nu 
weer nieuwe plannen voor. Ook nieuwbouwplannen; onze afdeling 
Ontwikkeling groeit weer. Na 2012 hebben we die afdeling afgebouwd 

van 90 naar 15 mensen en veel plannen in de 
prullenbak gegooid. Die kunnen we er niet  
zomaar weer uit vissen. Onder die oude plan-
nen zaten ook plannen voor koopwoningen en 
duurdere huurwoningen: dat mag niet meer.’

U zit hier nu drie jaar, Vestia is op 
de goede weg. Wanneer is voor u 
persoonlijk de klus geklaard?
‘Ooit dacht ik: als Arjan Schakenbos en ik weg-
gaan is Vestia er weer bovenop. Nu zie ik dat  
ik dan waarschijnlijk tot ver na mijn pensioen 
moet doorwerken. Ik kan Vestia met een ge-
rust hart achterlaten als we op schema liggen 
met de financiële verbetering en we de balans 
tussen het financiële en het volkshuisvestelijke 
goed kunnen vinden. Dat we met de schaarse 
middelen die we hebben, zo veel mogelijk  
voor onze huurders kunnen doen. En dat onze 
medewerkers weer trots kunnen zijn. Trots op 
het feit dat we bij Vestia, binnen de kaders die 
we nu eenmaal hebben, maximaal presteren.’

Trots op Vestia en het succes van het financieel 
herstel vieren en tegelijkertijd realistisch blij-
ven: dus blijft De Mooij ook intern onvermoei-
baar uitleggen hoe het zit. Want ook de  
komende jaren verdwijnen er weer banen bij 
Vestia. En wat belanghebbenden als gemeen-
ten en huurders betreft blijft De Mooij graag 
het gesprek aan gaan, legt ze met plezier  
uit wat Vestia nu op dit moment wel en niet 
voor ze kan betekenen. En Marco Pastors van 
het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid?  
‘Die snapt het echt wel, het is ook een beetje 
plagen.’ 

‘ WE HEBBEN DE VERKOPEN 
TERUGGESCHROEFD NAAR 
200 WONINGEN, MET DE 
EXTRA OPBRENGSTEN 
KUNNEN WE NU TOCH GEEN 
LENINGEN AFLOSSEN‘

Vestia


