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Geachte Minister,  

 

Op 26 juni jl. ontving de Woonbond van u een reactie op onze brief over de uitvoering van het Sociaal 
Huurakkoord door Vestia. Graag gaan wij in op enkele elementen uit uw brief. 
 
Uitvoering Sociaal Huurakkoord 

In uw brief stelt u dat er voor Vestia geen belemmeringen door de toezichthouder zijn opgelegd om 

het Sociaal Huurakkoord uit te voeren. U verwijst hier naar de maximale stijging van de huursom zoals 
in wet- en regelgeving is opgenomen.  

 

De geconstateerde problematiek in de uitvoering van het Sociaal Huurakkoord richt zich echter niet op 
de maximale stijging van de huursom, maar het specifieke maatwerk zoals overeengekomen tussen 

Aedes en de Woonbond. Voor huurders met een relatief hoge huur ten opzichte van het 
huishoudinkomen kan dit net het verschil tussen financieel kopje onder gaan en het hoofd boven 

water houden. De Woonbond ontving dan ook vele meldingen van huurders van Vestia – het 

overgrote deel van alle meldingen bij de uitvoering van het Sociaal Huurakkoord! – die wel aanspraak 

maakten op dit specifieke maatwerk, maar dit werd geweigerd.  
 

Uw brief doet dan ook geen uitspraak of dit maatwerk door de toezichthouder is geweigerd, alleen 

over de maximale stijging van de huursom. Zolang er geen definitieve, structurele oplossing komt voor 

de financiële situatie van Vestia, betalen deze huurders de prijs. Juist daar protesteren wij tegen en 

vragen wij u om actie te ondernemen. 
 

Verschil regionale opgave en regionale middelen 

In uw brief wijst u er op dat Vestia in de nabije toekomst ter degen omvangrijke investeringen zal 
doen, waaronder € 886 miljoen in verbetering van bestaand bezit.  

 

In de eerdere brief van de Woonbond wezen wij erop dat voor een definitieve oplossing van de 

situatie van Vestia er ook publiek geld noodzakelijk is. Dit standpunt zien wij bevestigd in de 

uitgebrachte rapportage ‘Opgaven en middelen corporatiesector’. In het kerngebied van Vestia gaat 
het als eerste mis (“..ontstaat in 2024 in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam als eerst 
een financieel knelpunt”). Tot 2034 bedraagt de niet gerealiseerde maatschappelijke opgave in deze 
woningmarktregio circa 10 miljard. Dit kan niet los gezien worden van de financiële situatie van Vestia 

als zeer omvangrijke speler in deze woningmarktregio. 

https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2020/07/03/hoofdrapport-opgaven-en-middelen-woningcorporaties
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Uit de doorrekening van de effecten van de halvering van de verhuurderheffing blijft een 

ongerealiseerde maatschappelijke opgave over van circa 5 miljard tot 2034 in de woningmarktregio 
Den Haag, Midden-Holland, Rotterdam. Hieruit mag geconcludeerd worden dat zelfs halvering van de 

verhuurderheffing verre van afdoende is voor deze woningmarktregio.  
 

In uw eerste reactie geeft u aan dat acteren op deze onhoudbare situatie aan een volgend kabinet is.  
 

Wanneer u op Prinsjesdag niet over gaat tot handelen op de onhoudbare fiscale druk in de 

corporatiesector, is naar oordeel van de Woonbond een structurele oplossing voor de financiële 

situatie van Vestia ver weg. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de beschikbaar, betaalbaarheid en 

kwaliteit van de sociale voorraad in deze woningmarktregio. Een regio met deels de meest kwetsbare 
buurten van Nederland met de allerarmste huurders.  

Deze groep verdient bescherming van de overheid, daadkrachtig handelen en niet de rekening van de 

verhuurderheffing én het derivaten debacle.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Zeno Winkels 
Algemeen directeur 

 


